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TĖVŲ MĖNUO

Mokykla viską padarys?
Visos tautinės mažumos, bendruomenės stengiasi savo gyvatą 

išlaikyti, pirmiausiai organizuodamos savo prieaugliui tautines mo
kyklas. Ir lietuviai visais laikais, kai tik atsirado išeivijoj didesnis 
jų skaičius, organizavo savo mokyklas, siuntė i jas savo vaikus. Tai 
visai natūralu. Daugelis valstybių tokias ar augštesnes mokyklas 
rėmė ir remia. Ir Kanados vyriausybė, kaikurių provincijų vyriau
sybės susirūpino tokių tautinių mažumų institucijų bei jų kultūros 
rėmimu.

Deja, pastaruoju metu atsiranda lietuvių tėvų, 'kurie Į lietu
viškas mokyklas pradeda nebekreipti dėmesio, nebeleisti i jas savo 
vaikų. Vieni aptingo ir nebenori savo vaikų vežti j lietuvišką mo
kyklą, kiti klaidingai galvoja, kad lietuviškas auklėjimas namuose 
ir mokykloje sugadins vaikui anglišką tareną. Yra ir tokių, kurie 
nori jau pasislėpti esą lietuviais ir ryžtasi savo vaikus atitraukti 
nuo lietuvių. Blogiausia, kad pasitaiko ir tokių tėvų, kurie save 
dar laiko lietuviais, veikia vienoj ar kitoj lietuviškoj organizaci
joj, bet savo vaikų i lietuvišką mokyklą neleidžia. Jie mano, kad 
lietuviška mokykla jų vaikams nieko lietuviško neduoda, rodo ne
pasitenkinimą kuriuo nors mokytoju ir mano galėsią svetimoje 
jūroje patys savo vaikus lietuviškai išauklėti, išmokyti lietuviškai 
skaityti bei rašyti.

Iš tikrųjų gi mūsų sąlygose nėra vienos kurios priemonės vai
kams lietuviškai išauklėti. Tik visas priemones panaudojus, 'ga
lima pasiekti gerų rezultatų. Tai aiškiai rodo pats gyvenimas. O 
tos priemonės yra tėvai, lietuviška mokykla su savo pamokomis, 
parengimais, jaunimo organizacijos ir pan. Tik visom instituci
jom glaudžiai bendradarbiaujant galima priaugančią kartą išauk
lėti lietuviškai.

Džiugu, kad dauguma tėvų tebeleidžia savo vaikus į lituanis
tines mokyklas, daugelis net dešimtis mylių veža juos i mokyklas. 
Tačiau ir čia yra liūdnų reiškinių. Daugelis tėvų mano, kad siųs
dami vaikus šeštadieniais į mokyklą, visas savo vaikų auklėjimo 
pareigas atlieka, kad viena mokykla, veikdama tik kartą į savaitę, 
viską padarys. Daugelis tėvų visai nesidomi mokykla, nelanko vai
ko lankomos mokyklos tėvrj susirinkimų. Vaikas tai mato ir daro 
savo išvadas: jei tėvams nesvarbi ta lietuviška institucija, tai kodėl 
ji turi būti svarbi jam. Kaikurie tėvai nesidomi, ar vaikas mo
kykloj duotus namų darbus namie atlieka, ar pamokas paruošia. 
Kiti gi, leisdami vaiką į lietuvišką mokyklą, namuose tarp savęs 
arba net ir su vaikais kalba angliškai. Tokiai situacijai esant ir 
mokykla daug ko negali padaryti — turi savo mokslo pažangą lė
tinti, programą prastinti ir vis silpnesnius lituanistikoj mokinius 
išleisti. Taigi, aišku, kad visų tėvų bendradarbiavimas su mokykla 
yra būtinas, juoba, kad mokykla veikia tik kartą j savaitę.

Suminėtos priežastys mus, lietuvius, veda Į greitą išnykimą. To
dėl tenka L. Bendruomenei, ypač jos apylinkių valdyboms, susi
rūpinti lietuvišku mūsų priaugančios kartos auklėjimu, lietuvybės 
išlaikymu, nes tai yra pagrindinis mūsų Bendruomenės tikslas. 
Todėl ir PLB valdyba, skelbdama šiuos metus jaunimo metais, 
tarp kitko, prašo šiais metais skirti dėmesį ir rūpestį tautiniam 
jaunimo ugdymui mokyklose ir šeimose. Todėl ir KLB švietimo 
komisija paskelbė š. m. kovo mėnesį tėvų mėnesiu. Ji prašo, kad L. 
Bendruomenės apylinkės per tą mėnesį, metusios į šalį savo tra
dicinę veiklą, nukreiptų savo veiklą į tėvus ir išaiškintų visas 
tas priežastis, kurios veda prie lietuviško prieauglio, lietuviškų mo
kyklų nykimo. Taipgi jos turėtų pabrėžti, kas sunkina mokyklų 
darbą, kas kliudo pakankamai išmokyti vaikus lietuvių kalbos ir 
perteikti jiems lietuvišką dvasią. Į šitą darbą turėtų įsijungti mūsų 
lietuviškos parapijos, organizacijos, nes tai visų lietuvių reikalas. 
O tėvams tebūnie šis mėnuo susidomėjimo, persvarstymo, rekolek
cijų mėnuo, paskatinantis būti uolesniais lietuviškame vaikų auk
lėjame. L. Tamošauskas

Pasaulio įvykiai
PREZ. R. NIKSONAS PEKINGO AERODROME BUVO SUTIKTAS ŠALTAI, 
bet korektiškai.— be oficialių sveikinimo kalbų, be ovacijas ke
liančios minios. Iš lėktuvo išlipusiam prez. R. Niksonui ranką iš
tiesė Kinijos premjeras Cu En-lai. Po to jo laukė abiejų kraštų him
nai, išrikiuota kelių šimtų karių garbės sargyba, rankos paspaudi
mas Kinijos vyriausybės ir Pekingo miesto pareigūnams, iš pir
mo žvilgsnio susidarė įspūdis, kad prez. R. Niksonui nebus lengva 
pralaužu pirmuosius leaus. Vėliau paaiškėjo, kad šį pradinį šaltu
mą kiniečiams padiktavo diplomatinis etiketas, nes abu kraštai ne
turi oficialių ryšių. Nespėjęs nė kojų Pekinge sušilti, prez. R. 
Niksonas po nepilnų keturių valandų jau buvo priimtas kom
partijos vado Mao, su kuriuo susitikimas buvo numatytas tik vieš

TIRS SOVIETŲ
Winnipege buvo įsteigtas Tarp

tautinis Žmogaus Teisių Apsau
gos Komitetas (International 
Human Rights Defence Commit
tee) ir jo vadovu pakviestas bu
vęs premjeras ir konservatorių 
vadas J. Diefenbakeris, priklau
santis komiteto steigėjų gre
toms. J. Diefenbakeris pagrin
dinį komiteto dėmesį žada skirti 
Kremliaus vadų laužomoms 
žmogaus teisėms Ukrainoje bei 
kituose satelitiniuose Sovietų 
Sąjungos kraštuose. Komitetas 
kvies valstybininkus ir advoka
tus peržiūrėti sovietinių teismų 
politinėms byloms, nelegaliai 
vykdomiems suėmimams, kali
nių uždarymui Į beprotnamius. 
Komiteto sprendimai bus skel
biami pasaulinėje spaudoje. Ti
kimasi, jog viešosios nuomonės 
spaudimas sovietus privers lai
kytis įstatymų ir gerbti žmogaus 
teises. Šia proga turėtų pasinau
doti ir lietuviai, primindami J. 
Diefenbakeriui kunigų ir ban
džiusių pabėgti tautiečių bylas 
sovietų okupuotoje Lietuvoje.. 
“Canadian Press”agentūros pra
nešime apie komiteto sudarymą, 
deja, nėra adreso, bet jo vadovą 
J. Diefenbakerį lengva surasti 
Otavoje, federaciniame parla
mente.

Ontario provinzijos ižd. D. Mc- 
Keuogh pranešimu, šiemet bus 
nutrauktas dalinis mokesčių grą
žinimas namų savininkams ir 
nuomininkams. Jį pakeis Onta
rio ir Otavos nauja sutartis, pa
gal kurią namų savininkai nekil
nojamo turto mokesčius ir nuo
mininkai savo išlaidas sekančiais 
metais galės atskaityti iš nrovin- 
cinio pajamų mokesčio. Kiek do
lerių bus leidžiama atskaityti

KANADOS ĮVYKIAI 
----------------------------------------------------------------------- i

PIKTADARYBES 
šiuo metu dar nėra nustatyta. 
Ministerio D. McKeuogh teigi
mu, daugiau uždirbantiem at
skaitymas bus leistas mažesnis, 
o turintiem žemesnį uždarbį — 
didesnis. Tiems, kurie per me
tus neuždirba apmokestinamos 
sumos dalį nekilnojamo turto 
mokesčių ar nuomos grąžins 
specialiais čekiais. Laikraščių 
puslapiuose minimi namų savi
ninkai, butų ir net kambarių 
nuomininkai. Leidžiamų atskai
tymų planas bus paskelbtas vė
liau.

Keli šimtai bedarbių Bathurst 
miestelyje, New Brunswicke, iš
laužė nedarbo draudos įstaigos 
duris ir išdaužė langus, protes
tuodami prieš pašalpų išmokėji
mo uždelsimą. Draudos įstaigos 
direktorius J. M. DesRoches pra
ėjusią savaitę jiems buvo paža
dėjęs pašalpos čekius atsiųsti 
per 72 valandas, bet pažado ne
tesėjo. Bedarbius erzina pasta
ruoju metu nedarbo draudos 
įstaigose įsigalėjusi tokia ne
tvarka ir biurokratizmas, kad 
pašalpų tenka laukti net du ar 
tris mėnesius.

Valstybės sekretoriatas Ota
voje svarsto planą įsteigti spe
cialią vienerių ar dvejų metų 
tarnybą gimnazijas baigusiems 
ir darbo neturintiems jaunuo
liams. Jiems būtų sudaryta pro
ga įsigyti specialybes, atlikti vi
sam kraštui naudingus darbus 
Kanados šiaurėje ar kitose sri
tyse. Planuojamoji tarnyba bū
tų “Opportunities for Youth” 
programos pratęsimas ir jos pa
vertimas nuolatine parama. Vie
toj įvairių smulkių projektų ta
da būtų atliekami stambesnio 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Vasario 16 minėjimo Toronte momentai. Iš kairės viršuje: kolba Kanados federacinės vyriausybės 
darbo ministeris M. O'Connell; KLB Toronto apylinkės pirm. J. Karpis; Leonard Milne, škotas, ban
dęs išvaduoti Simq Kudirkq sveikina lietuvius; L. Vytė dainuoja apie žibuokles Nuotr. S. Dabkous

PRANEŠIMAS IŠŠVEDUOS

Latvijos komunistai priešinasi rusams
Slaptais keliais vakarus pasie

kęs “17 latvių komunistų” laiš
kas yra ne tik desperatiškas pa
galbos šauksmas, adresuotas už
sienio kompartijoms. Drauge tai 
yra sukrečiantis kaltinamasis 
aktas Maskvos vedamajai rusini
mo politikai. Laiške daug vietos 
skirta konkretiem faktam nuro
dyti, kaip ir kokiomis priemonė
mis nakinama visa, kas tautiška, 
vykdoma prievartinė asimiliaci
ja ir pažeidžiamas tautų, kultū
rų bei tradicijų lygiateisišku
mas.

Dėl jo svarbumo visą šitą laiš
ko dalį perduodame čia vertime 
iš rusiškojo originalo. Atkrei
piame skaitytojų dėmesį, kad 
ankstesniame musų pranešime 
naudotos ištraukos pagal “Da- 
gens Nyheter” sausio 29 d. lai
doje išspausdintą vertimą.

Jau buvo minėta, kad laiško 
autoriai, seni ir neeiliniai lat
vių komunistai, yra įsitikinę, 
jog Maskva veda apgalvotą prie
vartinės mažųjų tautų asimilia
cijos programą. Ji vykdoma sie
kiant dviejų pagrindinių tikslų: 
1. atskiesti krašto gyventojų su
dėtį kiek galima didesniu skai
čiumi rusų, gudų ir ukrainie
čių; 2. laipsniškai surusinti visą 
Latvijos gyvenimą.

Čia praleidžiame tą dalį, ku
rioje plačiau kalbama pirmuoju 
klausimu. Asimiliacinės politi
kos vykdymas iš dėstytas 15 
punktų:

“1. Patenkinami ateivių rei
kalavimai padidinti radijo ir te
levizijos laidas rusų kalba. Da
bar viena radijo laidų programa 
ir viena televizijos programa 
siunčiamos tik rusų kalba, o ant
rosios programos — mišriai. To
kiu būdu beveik du trečdaliai 
respublikinių radijo ir televizi
jos laidų duodamos rusų kalba. 
Buvęs Rygos televizijos centro 
vedėjas Jelinskis nesutiko su to
kiais ateivių reikalavimais; jis 
buvo pašalintas iš darbo.”

“2. Nepaisant to, kad Latvi
joje gaunami visi sąjunginiai 
laikraščiai, žurnalai ir knygos, 
beveik pusė periodinių leidinių

Latvijoje spausdinami rusų kal
ba. Latvijoje netrūksta popie
riaus latvių rašytojų veikalams, 
moksliniams vadovėliams leisti, 
bet, nepaisant to, čia leidžiami 
rusų rašytojų veikalai ir mokyki 
liniai vadovėliai rusų kalba.”

“3. Reikalai visose respubli
kinėse, miesto, rajonų ir daugu
moje vietinių organizacijų bei 
visose įmonėse vedami rusų 
kalba.”

“4. Išskyrus tokias santalkas, 
kaip latviškųjų laikraščių ir žur
nalų redakcijos, latvių teatrai ir 
mokslo įstaigos bei dalis kolcho
zų, visi- susirinkimai, pasitari
mai taip pat pravedami rusų 
kalba. Esama daug santalkų, kur 
latvių visiška dauguma, bet jei
gu santalkoje yra bent vienas 
rusas, tai jis reikalauja, kad su
sirinkimas būtų vedamas rusų 
kalba, ir jo reikalavimas paten
kinamas; jeigu' taip neįvyksta, 
tai santalka apkaltinama nacio
nalizmu.”

‘ “5. Miestuose ir kaimuose 
įsteigtos ir toliau steigiamos 
jungtinės mokyklos, vaikų dar
želiai ir vaikų namai. Praktiškai 
tai reiškia, kad vaikų darželiai, 
namai ir mokyklos su rusų mo
komąja kalba, kaip buvo, taip 
ir pasiliko, o beveik visose su
minėtose įstaigose ir mokyklose 
su latvių mokomąja kalba įves
tos rusiškos grupės ir klasės. Po 
to viskas, kaip pedagogų tarybos 
posėdžiai, mokytojų ir mokinių 
susirinkimai, pionierių sąskry
džiai ir čia vyksta rusų kalba. 
Išskyrus Kuržemės, Zemgalės ir 
Vidžemės kaimo vietoves. Latvi
joje beliko jau visai mažai lat
viškų vaikų įstaigų ir mokyklų.”

“6. Visose vidurinio specia
liojo ir augštojo mokslo įstaigo
se yra skyriai su rusų mokomą
ja kalba.”

“7. Laikraščiuose, radijo ir te
levizijos laidose, susirinkimuose 
ir knygose — visur kasdien skel
biamas draugavimas su rusais, 
plačiai propaguojami atvejai, 
kai latvių merginos išteka už 
rusų ar latvių vaikinai veda ru
saitės.”

“8. Plataus vartojimo prekių 
gamyboje visiškai išnaikinta vi
sa, kas tautiška. Anksčiau Lat
vijoje, kaip ir betkokioj kitoj 
valstybėj, buvo savi kulinariniai 
patiekalai, savo markės saldai
nių, šokolado, papirosų, o da
bar tiktai sąjunginės markės: 
“Beločka”, “Lastočka”, “Kara- 
Kum”, “Kazbek”, “Belomorka- 
nal” ir kt. Valgyklose, kavinėse 
ir restoranuose gaminami val
giai tik pagal sąjunginius (rusiš
kus) receptus; tautiniai patieka
lai yra retenybė.”

“9. Latvių tauta turi pažymė
tiną šventę' “lygo”, kuri buvo 
nuo amžių laisvai švenčiama, 
netgi fašistinės vokiečių okupa
cijos laikais. Iki praėjusiųjų 
metų šita šventė buvo griežtai 
draudžiama; šiemet “lygo” vėl 
nepripažinta švente, nors oficia
liai ir neuždrausta.”

“10. Literatūrinis palikimas 
traktuojamas dvejopai. Leidžia
mi ir kartojami rusų rašytojų 
L. Tolstojaus, Turgenevo, Dos
tojevskio, Gogolio, Puškino, 
Lermontovo ir kt. veikalai, o iš 
latvių priešsovietinio laikotar
pio rašytojų pripažįstami tiktai 
Rainis, Paegle, Vaidenbaumas ir 
iš dalies Aspazija, Blaumanis ir 
dar kaikurie.”

“11. Rygoje yra iš viso 6 ad
ministraciniai rajonai, bet nė 
vienas jų neturi vietinio pavadi
nimo; jie vadinasi: Leninskij, 
Kirovskij, Moskovskij, Lenin- 
gradskij, Oktjabrskij, Proletars- 
kij.”

“12. Rygos gatvės pavadintos 
Lenino, Kirovo, Sverdlovo, Puš
kino, Lermontovo, Gogolio, Gor
kio vardais; net yra gatvė, pava
dinta carinio gubernatoriaus Su- 
vorovo vardu, tačiau buvo pa
keisti pavadinimai tokių gatvių, 
kaip Aspazijos (žymiausios lat
vių poetės) alėja ir Kr. Valde
maro (neužmirštamo latvių švie
tėjo) gatvė.”

“13. Rygoje yra memorialinis 
namas ne tik Leninui, bet ir Bal
tijos kraštų užkariautojui rusų 
carui Petrui I.”

(Nukelta j 8-tą puslapi) 

nages viduryje ar jos pabaigoje. 
Jau pirmos dienos vakarą kom
partijos oficiozas “Liaudies 
Dienraštis” savo puslapius pa
puošė prez. R. Niksono susitiki
mų su Mao ir Ču En-lai nuo
traukomis, apie šį vizitą painfor
muodamas Pekingo ir visos Ki
nijos gyventojus. Laikraščio lai
da bematant buvo išparduota, 
ir tūkstančiai pekingiečių su jo 
puslapiais galėjo susipažinti tik 
mieste įrengtose vitrinose. Su 
prez. R.* Niksono ir Mao susiti
kimu prasidėjęs staigus atšili
mas truko1 visą viešnagės laiko
tarpį — dviejuose oficialiuose 
priėmimuose, baleto ir sporto 
spektakliuose, senosios Pekingo 
dalies ir Kinijos didžiosios sie
nos aplankyme. Oficialiuose tos
tuose ir prez. R. Niksonas, ir 
premjeras Ču En-lai kartojo tą 
pačią mintį, kad tarp abiejų 
kraštų esama labai didelių skir
tumų,'kuriuos betgi turėtų įveik
ti abipusis draugiškumas. Prez. 
R. Niksonas turėjo keliolikos va
landų pokalbius su premjeru Cu 
En-lai, tačiau abi pusės nutylė
jo jų detales, pasitenkindamos 
bendru pranešimu, kai prez. R. 
Niksonas jau buvo Sanghajuje 
ir ruošėsi grįžti į JAV. Radijo 
ir televizijos teigimu, ilgokame 
R. Niksono ir ču En-lai baigmi
niame pranešime numatomas 
santykių gerinimas, bet visos 
pagrindinės problemos lieka ne
išspręstos. Jame yra viena ryški 
prez. R. Niksono nuolaida — pa
žadas atitraukti amerikiečių ka
riuomenės dalinius iš Taiwano 
(Formozos). Komentarus tenka 
atidėti sekančiai savaitei, kai 
spauda jau bus paskelbusi ofi
cialų minėto pranešimo tekstą.

UŽSIENIO REAKCIJA
Laisvajame pasaulyję prez. R. 

Niksono kelionė Kinijon susi
laukė reikiamo dėmesio ir pa
kankamos informacijos. Dėl su
prantamų priežasčių aštriausiai 
reagavo Taiwano parlamentas, 
priėmęs specialią rezoliuciją, 
smerkiančią prez. R. Niksoną už 
ryšių užmezgimą su nelegalia 
sukilėlių grupe Kinijos žemyne, 
kur ji neturi jokios teisės atsto
vauti kiniečių tautai. Taiwano 
laikraščiai įsidėjo prez. R. Nik
sono nuotrauką, nuo jos nukir- 
pę greta sėdėjusį premjerą ču 
En-lai, bet palikę prie jų kojų 
stovėjusią spjaudyklę. Japonų 
spaudoje buvo jaučiamas apgai
lestavimas, kad prez. R. Nikso
nas santykių gerinime su Kini
ja pralenkė Japoniją, kuriai la
biausiai rūpi prekybiniai santy
kiai ir Kinijos jūros pakrančių 
naftos atsargos. Vakarų Euro
poje kritiškai reagavo tik Mask
vai ištikimi komunistai. Pran
cūzų kompartijos oficiozas “L’ 
Humanite”, su pasigardžiavimu 
cituotas sovietinės spaudos, ap
kaltino prez. R. Niksoną ban
dymu atskirti Kiniją nuo tarp
tautinio komunizmo sąjūdžio. Si 
kelionė taip pat suskaldė Euro
pos maoistus, t.y. komunistus, 
kurie ideologinės atramos sie
kė Pekinge. Bene didžiausias są
myšis jaučiamas Belgijoje — 
viena maoistų grupė prez. R. 
Niksono kelionę laiko visiška 
kapitalizmo kapituliacija, kita
— Kinijos pažeminimu, nes 
amerikiečių aviacija ir toliau 
bombarduoja S. Vietnamą. Ga
limas dalykas, Pekingą pradėję 
smerkti maoistai dabar pereis 
Maskvos pusėn.

SOVIETU IMPERIJA
Sovietų Sąjunga beveik visiš

kai ignoravo prez. R. Niksono 
kelionę, susitikimus su ču En- 
lai ir Mao pranešdama tik ke
liais sakiniais savo spaudoje. 
Kremliaus vadų baimę, kad 
prez. R. Niksono vizitas gali su
stiprinti Kiniją, liudija staiga 
pradėti rodyti du filmai: “Rusi
jos karo laukas” — apie 1969 
m. pasienio susikirtimus su ki
niečiais ir “Naktis virš Kinijos”
— dokumentinis filmas panašia 

tema. Raudonosios armijos laik
raštis “Krasnaja Zvezda ’ apkal
tino Kiniją, kad ji net trečdalį 
savo metimo biudžeto skiria 
ginklavimuisi ir kad Vakarų pa
saulio kraštai jai tiekia strate
gines medžiagas atominių gink
lų gamybai. Sovietų propagan
dai talkino lenkų kompartijos 
vadas E. Gierekas, Katovicuose 
pasakytoje kalboje pasmerkęs 
dabartinę Kinijos liniją, kuri 
esanti nukreipta prieš visą socia
listinę bendruomenę (taip jis va
dina sovietų Sąjungą ir jos sate
litus). Maskvos propaganda pra
rado savo veiksmingumą sovie
tinės rusų imperijos pakraščiuo
se. Jugoslavijos spauda prez. R. 
Niksono kelionei skyrė pirmuo
sius puslapius. Rumunijos laik
raščiai taip pat plačiai infor
mavo skaitytojus, pradžioje 
vengdami komentarų. Viešnagei 
įpusėjus, rumunų kompartijos 
oficiozas “Scinteia” paskelbė 
vedamąjį, kuriame p rez. R. 
Niksono kelionę Kinijon pripaži
no labai svarbia ir pozityvia 
tarptautinėje politikoje. Sako
ma, šią rumunų reakciją iššau
kė prieš Kiniją nukreipta Mask
vos ir Varšuvos Sąjungos kraš
tų propaganda.

HANOJUJ IR SAIGONE
Š. Vietnamo spauda visiškai 

nutylėjo prez. R. Niksono vieš
nagę Pekinge, bet Hanojaus ir 
partizanų atstovai nutraukė de
rybas Paryžiuje, apkaltinę JAV 
Š. Vienamo bombardavimu. Čia 
aštrių kritikos žodžių susilaukė 
dabartinė prez. R. Niksono poli
tika. P. Vietnamo prez. N. V. 
Thieu spaudos konferencijoje 
teigė, kad Maskva darė didelį 
spaudimą Hanojui pradėti ofen
zyvą ir niekais paversti Pekin
go ir Vašingtono galimą spren
dimą šiam karui užbaigti. Ofen
zyvai kelią pastojo sustiprinti 
amerikiečių aviacijos puolimai. 
Pasak prez. N. V. Thieu, Krem
lius nori, kad galutinis žodis 
Vietnamo klausimu būtų tartas 
ne Pekinge, bet Maskvoje.

IŠPIRKO LĖKTUVĄ
Penki arabų partizanai pa

grobė vokiečių orinio susisieki
mo bendrovės “Lufthansa” iš 
Indijos į Atėnus skridusį lėktu
vą ir privertė nusileisti Adene, 
Pietų Jemene. Jie paleido ke
leivius, kurių tarpe buvo ir ve- 
lionies senatoriaus Roberto Ken- 
nedžio vyriausias sūnus, o už 
lėktuvą ir jo įgulą pareikalavo 
$5 milijonų. Kadangi partizanai 
skelbėsi priklausą tai pačiai gru
pei, kuri jau anksčiau buvo pa
grobusi ir susprogdinusi kelis 
lėktuvus, kancleris W. Brandtas 
įsakė sumokėti reikalaujamą su
mą. Lėktuvas ir įgula laimingai 
grįžo V. Vokietijon. Partizanų 
centrinė organizacija teigia, kad 
lėktuvo pagrobėjai šį žygį atliko 
grynai asmeniniu pasipelnimo 
tikslu.

IŠLEIDO POETE
Sovietų kompartija išleido iš 

Kazanės psichiatrinės ligoninės 
1970 m. vasarą uždarytą poetę 
Nataliją Gorbanevskają. Su ki
tais rašytojais ir intelektualais ji 
dalyvavo demonstracijoje prieš 
sovietinę invaziją Čekoslovaki- 
jon, bet oficialiai buvo apkaltin
ta bendradarbiavimu pogrindžio 
laikraštėlyje “Dabartinių Įvykių 
Kronika”. Dokumentinę knygą 
“Rusija be cenzūros” Britanijos 
Londone išleido žurnalistas ir 
vertėjas P. Reddaway. Jos pusla
piuose jis nagrinėja 102 asmenų 
suėmimus, teismus ir jiem pa
skirtas bausmes už įvairius pro
testo pareiškimus Sovietų Sąjun
goje. Suimtųjų tarpe — moksli
ninkai, rašytojai, mokytojai ir 
net karininkai, turėję drąsos tar
ti kritišką žodį. Autoriaus nuo
mone, be nuteistųjų, yra keli 
tūkstančiai kritiškai nusiteiku
sių piliečių, kurie reguliariai in
formuoja pogrindžio laikraštė
lius, juos perrašinėja ir platina.
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TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA
Pirmasis kovo sekmadienis 

(kovo 5) Kanadoje yra skelbia
mas Tikinčiosios Lietuvos Die
na. Visos lietuvių parapijos bei 
kapelionijos kviečiamos tą die
ną savo šventovėse rengti spe
cialias pamaldas, meldžiant Lie
tuvai religinės laisvės, ir pada
ryti rinkliavas religinei paverg
tos tėvynės tikinčiųjų šalpai.

Pirmoji Tikinčiosios Lietuvos 
Diena buvo surengta Kanadoje 
1971 metais Kanados Lietuvių 
Katalikų Centro rūpesčiu, šiais 
metais ji rengiama to paties 
Centro platesniu mastu. Yra 
kreiptasi i Kanados katalikų vys
kupus, prašant, kad ir kiti Kana
dos tikintieji įsijungtų į lietuvių 
maldos žygį. Palankiausiai į šį 
kreipimąsi atsiliepė Toronto ar
kivyskupas Philip F. Pocock. Sa
vo laiške jis rašo:

Atsiliepdamas į Jūsų kreipimąsi, 
išreikštą vasario 7 d., išsiuntinėsiu 
visiems parapijų kunigams prieš pir
mąjį kovo sekmadieni čia pridedamą 
laišką. Taipgi ir aš pats melsiuos, 
kad mūsų dangiškasis Tėvas duotų 
religijos laisvę Lietuvos žmonėms, 
teiktų ištvermę bei paguodą.

Štai tekstas laiško, kurį To
ronto arkivyskupas išsiuntinėjo 
savo parapijų- kunigam:

Kanados Lietuvių Katalikų Cent
ras atkreipė mano dėmesį, kad lais
vojo pasaulio lietuviai parinko spe
cialų sekmadienį maldai už savo tė
vynės tikinčiųjų Bendriją. Dėlto pra

AUKOS TIKINTIESIEMS LIETUVOJE
7972 sausio 31 d.1971 m. vasario 1 —

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
giliai dėkinga visiems geradariams 
Kanadoje. Jie savo aukomis pagelbė
jo tikintiesiems Lietuvoje. Ypatin
gai ačiū Kanados Lietuvių Katalikų 
Centrui už organizuotą Tikinčiosios 
Lietuvos Dieną ir rinkliavas. Kiek
viena auka yra vertinga ir už kiek
vieną jų dėkojame. ,

Kadangi dalis aukotojų nebuvo 
pranešę savo pavardžių ir daug jų 
yra įskaityti bendrose parapijų au
kose, todėl čia skelbiame tik tų pa
vardes, kurie aukojo virš $5.00. 
Mons. J. Tadarauskas ir A.
Vartų par. Hamiltone $1,065.00
Prisikėlimo par. Toronte, T. 
pranciškonai 510.20
Sv. Jono Kr. par. Toronte, 
kun. P. Ažubalis 250.00
Lietuvių misija Sudbury, 
kun. A. Sabas 169.00
AV parapija Montrealy, Tė
vai jėzuitai 100.38
Sv. Kazimiero par. Delhi, 
kun. J. Gutauskas 75.00 
Lietuvių misija St. Cathari

šau Jus kovo 5, sekmadienį, įjungti 
Tikinčiųjų Maldon šį prašymą:

ŠĮ sekmadienį, laisvojo pasaulio 
lietuvių katalikų skirtą maldai už sa
vo tėvynės Bendriją, junkimės su 
mūsų broliais lietuviais, melsdami 
gerąjį Dievą suteikti jai laisvę, kad 
galėtų viešai išpažinti savo tikėjimą 
ir laisvai mokyti vaikus religijos — 
be grėsmės ir baimės.

Sault Ste. Marie vyskupas 
Alexander Carter, atsiliepdamas 
į Centro kreipimąsi, rašo:

Su dėmesiu skaičiau Jūsų laišką. 
Reiškiu užuojautą dėl būklės Lietu
voje. Mielai atkreipsiu kunigų dė
mesį į pirmąjį kovo sekmadienį 
kaip maldos dieną už Lietuvos tikin
čiųjų Bendriją.

Londono, Ont., vyskupas G. 
Emmet Carter savo atsiliepime 
rašo:

Būkite tikras, kad turėsite mano 
paramą maldomis minėta proga. Lin
kiu geriausios sėkmės Jūsų pastan
goms.

Tuo tarpu neturima kitų vys
kupų raštiškų atsiliepimų, ta
čiau KLK Centras, kurį sudaro 
parapijos, institucijos ir orga
nizacijos, neabejoja jų palanku
mu. Tuo būdu Lietuvos laisvės 
kova išnešama platesnėn viešu
mon. Svarbu, kad ir patys lietu
viai gausiai dalyvautų Tikinčio
sios Lietuvos Dienoje, kuri bus 
minima visose Kanados lietuvių 
šventovėse.

nes, Tėvai pranciškonai 50.00 
Sv. Kazimiero par. Winnipe-
ge, kun. J. Bertašius 26.00
Lietuvių misija Otavoje,
kun. V. Skilandžiūnas 10.00
Liet. Kat. Moterų Draugija
Toronte ~ 10
J. Danilevičius, Toronto 150.00
V. M. Tamulaičiai, Toronto 100.00
VI. Žemaitis, Ixjnglac 100.00
L. Remeikienė, Sudbury 40,00
Pov. Jutelis, Sudbury 24.00
P. Jutelis, Sudbury 12.00
A. Gotaitis, Sudbury 12.00
Vi. Kriaučeliūnas, Sudbury 12.00
J. Kriaučeliūnas, Sudbury 12.00
J. Bataitis, Sudbury 12.00
M. Pranckūnas, Sudbury 12.00
K. Sviežikas, Sudbury 12.00
P. Venskus, Sudbury 12,00
Dr. M. Arštikaitytė, Toronte 10.00
Tėvai jėzuitai, Montreal 30.00
Kun. Ant. Sabas, Sudbury 20.00
Kun. Aug. Sabas,
Manitouwadge 20.00
Kun. P. Kairiūnas, Calgary 10.00
Kun. J. Pilkauskas, Whitby 10.00
Kun. V. Skilandžiūnas, Ottawa 10.00

Didžiausia 1971 m. sensacija 
buvo žinia, kad JAV preziden
tas, kuris būdamas senatorium 
turėjo didžiausio antikomunisto 
vardą, ryžosi apsilankyti Pekin- 
ge. Taip pat nustebom, kai Jung
tinės Tautos didele balsų daugu
ma balsavo už priėmimą komu
nistinės Kinijos nariu bei paša
linimą Taiwano — tautinės Ki
nijos.

Kinija, turinti virš 700 mili
jonų gyventojų, sudaro beveik 
ketvirtadalį pasaulio žmonių. Ji 
yra ketvirčiu milijono mylių di
desnė už JAV 48 valstijų terito
riją. Kadangi didelė Kinijos da
lis sunkiai apgyvenama (kalnai), 
gyventojai daugiausia susispie
tę pietuose, užimdami pusę tiek 
teritorijos, kiek Amerikoje.

Stokojant daugelio natūralių 
išteklių, kurie patenkintų šią binimas. Jiems ir kitoms galin- 
darbščią tautą, didžiausias Kini
jos šaltinis, kaip ir praeityje, 
yra jos energingas, išradingas, 
daugelį nepriteklių pakeliąs 
žmogus. Kiniečiai yra pergyvenę 
įvairių vyriausybių santvarkų ir 
socialinių bandymų — feodaliz
mą, monarchiją, socializmą, to
talitarizmą. Dabar kiniečiai tir
pinami į vienalytį, vienaip gal
vojantį, jų ilgoj istorijoj nepa
tirtą vienetą. Senieji keliai at
metami. Kinija yra pasiryžusi 
įeit į modernų pasaulį bei atsta
tyt savo istorinę reikšmę kaip 
Vidurio Karalija — pasaulio 
centras.

Modernioji Kinija stovi ant 
4000 metų savo istorijos pama
tu. Ir kas nori suprasti naująją 
Kiniją, turi susipažinti su seną
ja.

Gilioji praeitis
Archeologinių duomenų apie 

pirmąją Kinijos dinastiją'nėra, 
tačiau Hsia pasakiškas aukso lai
kotarpis, perduotas Šango dinas
tijai, rodo, kad tai buvo daugelio 
amžių raidos padaras.

(Tęsinys iš praeito numerio)
Panašiais būdais okupanto pa

stangos buvo boikotuojamos ir 
kitais atvejais. Soclenktynių 
metu sugesdavo mašinos arba 
vietoje tinkamo gaminio išeida
vo tik niekalas. Raudonųjų gur
guolių metu gedo vežimai bei 
pakinktai. O ūkininkai raudo
nuosius aktyvistus kartais tie
siog išvydavo lauk, nors tai ir 
buvo pavojingas dalykas. “Į 
Laisvę” 1941 m. 17 nr. randame 
tokį raudonųjų aktyvistų išviji
mo lauk aprašymą:

Prie Kėdainių “atsakingiesiems” 
pradėjo baisiai nebcpatiktl vienas 16 
ha buožė. “Vaikomo" sekretorius ra
šo sieksninį raštą “apkomui”. Apkū
nias duoda griežtą rezoliuciją, ir po 
kelių dienų į ūkį atvažiuoja 2 žydu
kai. "Tai, droigas, kaip sėjos planas 
išpildytas? Kiek procentų?” Ūkinin
ko kantrybė nebetvėrė. “Aš jums, 
bjaurybės, kad duosiu planą! Tiek 
metų pragyvenau, ir tokie pieme
nys man plano nenustatė! Kad man 
greičiau nė kojos ant mano žemės!” 
Ir su botagu išvijo žydukus. Jie išva
žiavo. Bet ir ūkininkas, girdėjau, tik 
dabar, atėjus šauniajai vokiečių ar
mijai, iš miško tesugrįžo.

PLINTA “TARYBINE 
TAUTOSAKA”

Ne be pogrindžio pastangų 
greitu laiku pradėjo krašte la
bai plisti vadinama “tarybinė 
tautosaka” — nauji ar perdirb
ti anekdotai apie sovietinę tvar
ką bei jos atstovus, sovietinių 
dainų parodijos ir kiti panašūs 
dalykai. Štai keletas tos tautosa
kos pavyzdžių.

Vištos testamentas
Įvedus išdirbio normas ir pa

skelbus dar spartesnį stachano- 
vinį darbą, Kauno miesto sode 
rasta pasikorusį višta, palikusi 
šį testamentą: “Negalėdama iš
pildyti skirtos man normos — 
per šešias darbo dienas padėti 
septynis kiaušinius — pasikariu. 
Šesis padėtus kiaušinius skiriu 
badaujantiems vaikams, o sep
tintąjį, kurį už mane pažadėjo 
padėti gaidys, įgalioju atsiimti 
darbo normuotojus ir stachano- 
vinio sąjūdžio vadovus su drg. 
Stalinu priešakyje. — Kaunietė 
višta, kilusi iš rodislandų.

Laisvai balsavo
Rinkimų dieną buvo sulaiky

tas pilietis, kuris, eidamas gat
ve, garsiai šaukė:

— Aš laisvai balsavau! Aš 
laisvai balsavau!

Milicininkas, sulaikęs triukš
madarį, paklausė, kodėl jis vie
šoj vietoj šūkauja.

— Kad visi žinotų, jog lais
vai balsavau. Seniūnas sakė, jog, 
kas laisvai nebalsuos, bus iš
tremtas į Sibirą, — paaiškino 
sulaikytasis.

Raudoni kačiukai
Vienam kolchoze katė susilau

kė raudonų kačiukų. Sį nuosta
bu reiškiol kolchozo komisaras

Kinija - ketvirtadalis pasaulio 1
šango sumanumas amatuose, 

ypač bronzos apdirbime, niekad 
nebuvo pralenktas. Visokiausių 
indų gamyba buvo pirmaeilis 
dalykas. Rašymas ant kiautų bu
vo pirma rašmenų pakopa, išli
kusi ir modernioje Kinijoje. At
rasti užrašai Šango laikotarpio 
kapuose, kurie tik XX-me am
žiuje buvo surasti, įgalina pa
žvelgti į žmonių gyvenimą prieš 
40 šimtmečių.

Karalius buvo valdovas ir vy
riausias kunigas, tarpininkas 
tarp žmonių ir dangaus. Dan
gaus valią kunigai aiškindavo iš 
kaitinamų gyvulių kaulų sprag
sėjimo. Svarbus kiniečių religi
jos elementas buvo protėvių gar-

goms dvasioms buvo skiriamos 
aukos užtikrinti mirusiems lai
mę.

Žemiau už karalių buvo kil
mingieji, gyvenę prabangoje ir 
dirbę kaip vyriausybės valdinin
kai. Už juos žemiau stovėjo be
moksliai ir žemdirbiai, ant ku
rių palenktų sprandų rėmėsi 
visa šango sukurta bendruome
nė. Ji tuomet dar nebuvo tauta, 
šango autoritetas buvo varžo
mas ir ginčijamas kitų besirun- 
giančių miestų — valstybių daž
nai supurtančiais karais. Dažni 
neramumai pradėjo griauti val
dančią dinastiją, kuri ilgainiui ir 
sunyko. Po šešių šimtmečių, 
1122 metais prieš Kristaus gi
mimą, šangas žuvo Cou šeimos 
suruoštame sukilime. Tada pra
sidėjo trečioji Cou dinastija, iš- 

' silaikiusi 900 metų.
900 metų laikotarpio vidury

je Cou dinastijos Kinija jau 
buvo susiformavusi tauta. Kai 
aplink ją sugriuvo feodalizmo 
sistema ir įsisteigė nepriklauso
mos valstybės, į žmogaus ir

ekstra telegrama pranešė ‘nuo
lat Kremliuje bekiurksančiam 
Stalinui. Tas be galo apsidžiau
gė ir liepė kitos dienos “Prav- 
dos” vedamąjį skirti šiam įvy
kiui paminėti, pabrėžti tai nepa
prastai komunistų partijos skel
biamos idėjos jėgai, veikiančiai 
net ir gyvulius.

Praėjo kiek laiko. Kačiukai 
pabalo. Nusigandęs komisaras 
vėl telegrafuoja:

— Drauge Staline, raudoni gi
mę kačiukai pabalo ...

— Kodėl taip atsitiko?!
— To negaliu aš pasakyti, — 

telegrafavo kolchozo komisaras. 
— Pastebėjau tik tai, kad kačiu
kai pabalo, kai praregėjo ...

Sovietinių dainų parodijos
Okupantai tuojau ėmėsi pa

stangų, kad ir lietuviai pradėtų 
dainuoti sovietines dainas. Jų 
mokytis buvo verčiami chorai', 
įmonių darbininkai, moksleiviai 
bei studentai, kariai, jau ne
kalbant apie komjaunimą. Ta
čiau greičiau už tas dainas pli
to jų parodijos. Nuolat raudon
armiečių dainuojamos “J e si i 
zavtra v'oina” (Jeigu karas ry- 
tonj) tuoj krašte paplito tokie 
posmai:

Jesli zavtra voina, lašinių 
jau nėra,

Apie taukus nėr ką ir galvoti. 
Mūsų liaudis visa gryna, 

nuoga, basa — 
Už tai Stalinui turim dėkoti.
Erdvėse laukuose, 

vandenynuos
Sklinda smarvė visoj Rusijoj. 
Sklinda smarvė baisi,

b ... a rusai basi 
Ir į Aziją bėgti vis ruošias.
Panašių parodijų sklido visos 

eilės bandytų Lietuvoje populia
rinti sovietinių dainų, kaip “Ly
gumos, lygumos”, “Trys tankis
tai”, “Katiušos” ir kitų. Katiu- 
šos vardas net įgijo ypatingos 
prasmės. Pradėjus vykti į Lie
tuvą okupanto kariškių ir civilių 
pareigūnų šeimoms ir lietu
viams pamačius skudurais dė
vinčias, nešvarias ir tamsias ru
ses, jos lietuvių akyse buvo pa
vyzdys, kokia yra sovietinių ru
sų apdainuojama Katiuša. Tad 
visoms toms rusėms ir prilipo 
gana neigiamos prasmės katiusų 
vardas.

Tokia “tarybinė tautosaka” 
daug prisidėjo prie antisovieti- 
nės nuotaikos palaikymo. Iškel
dama okupanto vykdomą krašto 
nuskurdinimą, drąsą skelbti 
kaip neabejotiną tiesą akivaiz
dų melą, jo net sunkiai įsivaiz
duojamą nekultūringumą, toji 
tautosaka nemažai prisidėjo,kad 
lietuvių visuomenėje ilgainiui 
vis stiprėjo ryžtas okupantui 
priešintis kiek tik įmanoma.

SLAPTOJI SPAUDA
Pogrindžiui labai reikėjo prie

monės prabilti tiek i savo tautie

bendruomenės negalias filosofai 
surado atsakymus.

Didysis filosofas
Didelis filosofas gimė 551 m. 

prieš Kristų nedideliame mies
te - valstybėje — dabartiniame 
Šantunge. Jis vadinosi K’ung 
Fu-tzu, Vakaruose žinomas Kon
fucijaus vardu.

Konfucijus laikė idealia tą 
bendruomenę, kuri yra valdoma 
augščiausios moralės žmogaus. 
Vyriausio žmogaus dora esanti 
tarsi vėjas, o žmonių dora—tar
tum žolė. Žolė ton pusėn nusi
lenkia, kurion pučia vėjas.

Jis nebuvo išradėjas. “Aš per
daviau, bet nesukūriau ko nors 
naujo” — pareiškė jis. Jo nuo
mone, kiniečių bendruomenė 
išmintingų karalių laikais pasie
kė tobulumo ir dėlto ragino grįž
ti į senovę. Senoliai, norėdami 
gerai valdyti savo sritis, visų pir
ma tvarkė savo šeimas. Norėda
mi sutvarkyti savo šeimas, pir
miausiai tobulino savo širdis. 
Bendruomenė, kurioje buvo at
sižvelgiama į tarpusavio santy
kius — tarp karaliaus ir pavaldi
nių, tarp draugo ir draugų, tarp 
tėvo ir sūnaus ir t. t., turi būti 
darni “Mylėk žmones” — 
sakė Konfucijus. Jis tikėjo, kad 
pasaulis priklauso gėriui. Jis 
mažai tesirūpino dangumi ar po
mirtiniu gyvenimu ir nesivargi
no svarstymu apie Augščiausią 
esybę. Jis sakė: “Jūs nežinot 
apie gyvenimą, ką gi galit žinot 
apie mirtį?”

Kaip Diogenas Vakaruose, 
Konfucijus keliavo nuo rūmų iki 
rūmų, jieškodamas doro princo, 
kuris praktikuotų jo mokslą. 
Tokio jis nerado ir mirė 479 m. 
prieš Kristų, manydamas, kad 
nepasiekė tikslo. Tuomet dar 
nežinojo, kad jo idėjos bus jo 

čius, tiek ir į priešą. Gi šiam 
reikalui tuo metu buvo įmanoma 
panaudoti beveik išskirtinai tik 
slaptąją spaudą. Tad ją gamin
ti bei skleisti pogrindis pradėjo 
nuo pat savo pasireiškimo pra
džios.

Pogrindžio spauda buvo įvai
raus pobūdžio. Pradžioje buvo 
skleidžiami tik atsišaukimų la
peliai. Tačiau jau 1940 m. gruo
džio mėnesį pasirodė ir pogrin
dinis laikraštis “Laisvoji Lie
tuva”, kurią leido Laisvosios 
Lietuvos Sąjunga. O po jos bu
vo išleista ir eilė kitų — Kaune 
“Aktyvistas” bei mokyklose pla
tintos “Draudžiamos Mintys”, 
Plungėje mokyklinio jaunimo 
leistas “Laisvės Varpas” ir kiti.

Ši spauda buvo gaminama 
įvairiai. Leidėjai savo paruoš
tuosius jai tekstus dėliojo net 
panaudodami anksčiau beveik 
tik vaikų žaidimui naudotas gu
mines raides, iš senų spaudinių 
karpė raides ir iš jų dėliojo pa
ruoštus tekstus, rašė mašinėlė
mis, kam buvo pavykę jas nuo 
okupantų nuslėpti, o neturintie
ji kitų priemonių — rašė ran
ka. Kad okupantais negalėtų iš 
rankraščio susekti, kas rašė, pa
prastai buvo rašoma panašiomis 
į spausdintas raidėmis.

Paruoštus tekstus padauginti 
buvo vienas iš sunkiausių užda
vinių, nes visas dauginimo prie
monės okupantai buvo įsakę 
jiems atiduoti. Tad tik vienur 
kitur buvo pavykę paslėpti ir 
išlaikyti rašomąją mašinėlę, ro
tatorių ar šapirografą. Jie ir bu
vo naudojami. Kaikurie bandė 
patys pasigaminti dauginimo 
priemonių. Kamajiškis J. Matu- 
liauskas, pats pasigaminęs šapi
rografą, 1941 m. vasario 16 d. 
išleido atsišaukimą “Į Laisvę”. 
Tuo savo gamybos šapirografu 
jam pavyko atspausti ir apylin
kėje paskleisti 70 egzempliorių 
to atsišaukimo. Buvo ir tokių 
kantrių bei pasiryžusių tos spau
dos gamintojų, kurie'pagamin
davo bent keliolika, o kartais 
ir kelias dešimtis egzempliorių, 
tą pati tekstą perrašinėdami 
ranka.

Pogrindy pagaminta slaptoji 
spauda plito visame krašte. Tai 
ryškiai parodo po raudonųjų iš
vijimo 1941 m. rasti du vietinių 
saugumo organų pranešimai 
Maskvai apie pogrindinės spau
dos Lietuvoje plitimą nuo oku
pacijos pradžios ligi 1941 m. 
gegužės mėnesio. Kadangi ant
rasis pranešimas dar buvo ne
baigtas ruošti, tai trūksta apie 
Šiaulių, Zarasų, Panevėžio, Kre
tingos ir Mažeikių apskritis pil
nų tos rūšies žinių. Tačiau ir iš 
esamų duomenų gerai matyti, 
kaip plačiai pogrindinė spauda 
ligi 1941 m. pavasario Lietuvoje 
buvo išplitusi.

(Bus daueiau) 

mokinių paskleistos, perdirbtos, 
dažnai iškreiptos ir turės dide
lės įtakos.

Didžioji siena
Po kruvinų karų tarp Kinijos 

valstijų iškilo galybė, paskelbu
si karą karui. Apie 221 m. prieš 
Kristų Chino valstija nugalėjo 
kitas. Visi kiniečiai pirmą kartą 
buvo sujungti į vieną tautą. Nuo 
Chino dinastijos Vakarai pradė
jo vadinti jo valstybę Kinija.

Ših Huang-ti pasiskelbė pir
muoju visatos imperatorium — 
Kinijos karalium ir pasiryžo su
kurti 10.000 generacijų imperi
ją. Nustatė svorio ir matavimo 
normas. Panaikino feodalizmą ir 
betkokią opoziciją. Nepakentė 
praeities, šalino visa, kas ją pri
minė — mokslininkus, knygas, 
bibliotekas.

Nuo neatmenamų laikų Kini
ja kentė Azijos stepių barbarų 
pasikartojančius užpuolimus' 
Norėdamas padaryti galą tiems 
užpuolimams, Ših Huang-ti įsakė 
pastatyti Didžiąją sieną - užtva
rą. Jon įjungė esamų sienų dalis 
ir pastatydino virš 2000 mylių 
ilgio užtvarą per kalnuotas sritis 
ir dykumas. Darbas užtruko tik
tai 12 metų. Pasak istoriko Leo
nardo Gęttrell, milijonas žmo
nių, vyrų ir moterų, vergiškai 
dirbo. Daug jų ten mirė ir toje 
sienoje buvo palaidoti.

Jeigu toji siena būtų statoma 
Europoje, būtų užėmusi dalį 
Prancūzijos, Italijos, Austrijos, 
Šveicarijos, Vengrijos, Rumuni
jos, Bulgarijos ir Rusijos. Ame
rikoje ji būtų apėmusi Utah, Ko
loradą, Arizoną, N. Meksiką.

Chino “10.000 generacijų" 
valstybė išsilaikė tik 15 metų. 
Ših’ Huang-ti mirė 210 m. prieš

Jis tebeskatina rikiuotis ir aukotis
Mintys iš arkivyskupo Jurgio Matulaičio užrašų

SESUO MARIJA PALMIRA
“Rikiuokitės ir aukokitės”! 

Tai testamentiniai arkivysku
po Jurgio Matulaičio žodžiai. 
Juos kaip motto galėtų įsisavin
ti kiekviena organizacija, ugdan
ti ir ruošianti savo narius 
skleisti gėrį. Kiekviena organi
zuota grupė neišvengiamai susi
tinka su reikalu rikiuotis ir au
kotis. Rikiuotis ir grupuotis gali
ma ir nevisai gerais tikslais. Ir 
riaušėm kelti organizuojami 
žmonės, bet jų patirtų nuoskau
dų negalima pavadinti kilniąja 
prasme auka, kuri tyrina ir va
lo, gaivina ir’daigina gėrio sėk
las.

Kaip arkv. J. Matulaitis supra
to “rikiuotis ir aukotis”, galima 
rasti jo “Užrašuose”, iš kurių 
sklinda jo dvasios kilnumas ir 
brandumas. “Noriu sudegti kaip 
žvakė ant Dievo altoriaus. Būti 
skuduru, kuriuo nušluostomos 
dulkės ir .paskui metamas į kam
pą. Kad tik Bažnyčioje koks 
kampelis būtų švaresnis, kad tik 
daugiau Kristus ir Jo Bažnyčia 
būtų mylima, kad tik daugiau 
sielų būtų išgelbėta.”

Kai skaitai jo užrašus jauti, 
kaip jo širdis siekė apimti visą 
pasaulį, visus žmones, teikti pa
galbą visiems. Tai Kristaus dva
sia, tai didžios ir mylinčios šir
dies plotis. Jis sielojosi visa Ka
talikų Bendrija, visa visuomene, 
visu pasauliu.

Jis gerai žinojo, kad vienas 
žmogus negali apimti ir nuveik
ti tiek, kiek grupė. Todėl savo 
užrašuose jis nuolat primena 
grupinę veiklą, susibūrimą ge
ros valios žmonių į organizaci
jas, bendruomenes, reikalą jas 
uždegti idealu. Tada gėrio spin
duliai šakosis, plėsis ir apims 
daugelį širdžių.

“Turime vienyti geros valios 
žmones, mylinčius Dievą ir Baž
nyčią, ir juos organizuoti, turi
me juos žadinti prie darbo Die
vui, Bažnyčiai, sieloms vesti į 
kovą prieš netikėjimo dvasią, 
prieš nedorybes, skelbti Kristų 
ne tik jiems, bet drauge su jais 
ir per juos” (Užrašai, 48 psl.). 
Vienyti žmones ne tam, kad pra
leistų laiką, pabūtų kartu, bet 
dirbtų prasmingai Dievui, Bend
rijai ir sieloms, kad Kristus ap
imtų vis daugiau ir daugiau šir
džių, kad Jo gėris sklistų istori
jos tėkmėje.

“Mes esame pasiketinę su pa
galba organizuotų žmonių dar
buotis Bažnyčiai. Ūž tai kiek ga
lint kiekvienas iš mūsų privalė
tų išmokti susirinkimuose vesti 
tvarką, vadovauti ir viešai kal
bėti” (Užrašai 61 psl.). “Man ro
dos, mums reikia vengti, kad ne
susiaurintume sau darbo dirvos. 
Negera būtų, kad prasimynę vie
ną taką, tik juo lieptume vi
siems vaikščioti. Kur tik yra kas 
padaryti didesnei Dievo garbei, 

AfA

dailininkui Vytautui Remeikai
: mirus, jo žmonų VIDĄ, mamų, seseris — SKOLAS- 

TIKĄ ir ELENĄ su šeima giliai užjaučia —

I B. T. Stanuliai

Kristaus gimimą. Karališko dva
ro intrigos ir nepasitenkinimas 
žmonėse tapo atviru pasiprieši
nimu. 207 m. buvo nužudytas ki
tas Kinijos imperatorius, o sos
tinė sudeginta.

Kinija tačiau išliko vieninga. 
Nepaisant šio trumpo laiko mai
šaties, iškilo naujas asmuo, tin
kąs imperatoriaus sostui. Jis 
įsteigė garbingiausią Kinijos is
torijoje dinastiją.

Valdovas iš kaimo
207 m. pr. Kristų Chino di

nastijai žlugus, suvienijęs Kini
ją Liu Pang buvo kilęs iš ūki
ninkų. Tai veiklus žmogus, ma
žai tesivadovavęs intelektu ir 
mažai tekreipęs dėmesio į inte
lektualus. Jis ir jo įpėdiniai bet
gi greit pajuto, kad be mokslo 
žmonių paramos negalės ilgai iš
silaikyti. Hano dinastijos laiko
tarpy, kuri su maža pertrauka 
valdė Kiniją 400 metų, buvo su
kurti Kinijos valdymosi pagrin
dai.

Prieš tai Kinijos filosofai tvir
tino, kad visas pasaulis turėtų 
priklausyti vienai bendruome
nei. Chino dinastijai žlugus, at
gijo konfucionizmas, kuris skel
bė, kad kitus valdyti gali tiktai 
gabiausi žmonės. Dėlto valstybi
nėm vietom užimti buvo atren
kami gabieji — mandarinai.

Hano dinastijos imperatorius 
Wu Ti (140—87 pr. Kristų) kon- 
fucionizmą paskelbė valstybine 
religija. Tuo metu kiniečiai ėmė 
plėsti savo galybę ir veržtis viso
mis kryptimis — nuo Korėjos 
iki dabartinio Vietnamo. Vienu 
atveju, 36 metais pr. Kristų, Ki
nijos kariai, manoma, buvo su
sitikę su romėnų kariais (legijo- 
nieriais) kažkur rytuose nuo 
Kaspijos jūros.

Sulietuvino dr. P. Mačiulis 

tenai reikėtų mums skverbtis. 
Visa Katalikų Bažnyčia ir visa 
žmonija mums turi rūpėti” (Už
rašai).

Arkv. J. Matulaitis jautė kokia 
jėga glūdi gerai organizuotoj 
grupėj žmonių, kaip jis sako: 
“Pasiaukojusių, save pamiršu
sių, su Kristumi susivienijusių.” 
Bet jis nedėjo vilčių į didelius 
skaičius, į masines grupes. Jo 
tikslas suburti “geros valios 
žmones” reiškia dvasios stipruo
lius, nesibijančius sunkumų, pri
reikus dėl idealo net gyvybę ati
duoti.

Dažnai organizacijos svajoja, 
kaip prisiauginti kuo daugiau 
narių. Organizacijos stiprumas 
glūdi nebūtinai skaičiuose, grei
čiau — narių sąmoningume, vi
dinėj jėgoj. Labai svarbu, kad 
kiekviena katalikiška organizaci
ja kreiptų dėmesį į savo narių 
vidinį brandumą. Sielos jungtis 
su Kristumi yra ta didžioji jėga, 
kuri labai reikalinga ir laukia
ma mūsų dienose. Juo kuris or
ganizacijos narys yra pasiekęs 
gilesnį artumą su Viešpačiu, juo 
jis naudingesnis savai organiza
cijai, šeimai ir aplinkai, kurioje 
jis gyvena: “Težino kiekvienas, 
kad tik tada jis naudingiausias 
žmonėms bei visuomenei, kada 
gyvena Kristaus dvasia ir kiek 
įmanydamas darbuosis, kad visi 
Kristų pažintų, kad visur Kris
tus būtų įneštas, kad viskas būtų 
persunkta Jo dvasia. Nes kaip 
atskirų tautų, taip visos žmoni
jos kultūrai tėra tinkamiausi šie 
Sv. Rašto žodžiai: “Nėra išgelbė
jimo kame kitame, kaip tik mū
sų Viešpatyje Jėzuje Kristuje.” 
Sitai vienybei pasiekti reikia ap
valdyti savo silpnumus, juos pa
lenkti augštesniam gėriui. Arkv. 
J. Matulaitis rašo: “Duok Dieve, 
kad aš savęs išsižadėjęs visiškai, 
kaskart labiau Tavyje ir Tavo 
šventoje valioje paskęsčiau. Tik 
tada žmogus tikrą Dievo sūnų 
laisvę įsigyji, kada išsinėręs iš 
savimeilės kailio, apsisiauti Kris
taus dvasios ir malonės rūbu. 
Tada tik iš tikrųjų pradedi jaus
ti, kad visi žmonės broliai, o 
žmonija tai tik viena šeimyna. 
Ir pradedi savo širdimi visus ap
globti. Įmanytum visą kraują 
po lašelį atiduotum, kad tik tuos 
savo brolius, tą Dievo šeimynė
lę prie Dievo atvestum, su Baž
nyčia, su Kristum suvienytum. 
Kai Dievo meilė i mūsų širdį 
įžengusi ją praplečia, tada joje 
taip erdvu pasidaro, kad visi 
žmonės, be jokių skirtumų ar tai 
luomų, ar tautos, į ją sutelpa” 
(Užrašai). Tai mintys, kurios ko
mentarų nereikalingos. Reikia 
jas pasisavinti, prie jų sustoti, 
įsimąstyti, padaryti savomis ir 
paversti gyvenimu. Tada jo šū
kis “rikiuokitės ir aukokitės” 
taps tikrove.
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Dalinasi įspūdžiais Vasario 16 minėjime Toronte PLB pirmininkai — da
bartinis pirmininkas St. Barzdukas (dešinėje) ir buvęs — dr. J. Sungaila. 
St. Barzdukas pasakė pagrindinę kalbą Nuotr. S. Dabkaus

KAS NUVEIKTA IR KAS VEIKIAMA?
/ "Tėviškės Žiburių" pateiktus klausimus atsako naujasis 
Kanados Liet. Bendruomenės pirmininkas inž. E. Čuplinskas

Tarptautiniai ir savi horizontai
Taip kalbėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Stasys Barzdukas

— Neseniai pradėjote vado
vauti Kanados Lietuvių Bend
ruomenei. Kokioje padėtyje ra
dote Kanados lietuvių reikalus?

— Didelė padėka tenka buvu
siai KLB krašto valdybai, ypač 
dr. S. Čepui, kuris Bendruome
nės reikalus tvarkė labai rūpes
tingai. Buvusios valdybos atliko 
didelius darbus kultūros srityje. 
“National Museum of Man’’ ir 
“National Library’’ Otavoje at
sirado įspūdingos lietuviškos 
tautodailės, muzikos ir knygų 
kolekcijos. Šia proga norėčiau 
dar kartą išreikšti gilią visų lie
tuvių padėką p. Danutei Rau- 
tinš, įdėjusiai nepaprastai daug 
darbo lietuvišką liaudies muziką 
renkant ir paruošiant tekstą 
knygai apie šią muziką; taipgi 
dr. Marijai Ramūnienei, buvu
siai kultūros komisijos pirminin
kei, kuri beveik viena surinko 
tūkstančius lietuviškų knygų ir 
tautodailės eksponatų.

Džiuginantis faktas Bendruo
menės veikloje yra vis gausėjan
tis jaunesnės kartos dalyvavi
mas daugelio apylinkių valdybo
se. Šį rudenį sueina 20 "metų nuo 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės įsteigimo. Galima drąsiai sa
kyti, kad per tą laiką KLB Įleido 
tvirtas šaknis, jos veikla stabili
zavosi, organizacija tebėra gy
vastinga ir vis nauja jaunesnių
jų kartų entuziastingo įsijungi
mo dėka.

— Kurie yra pagrindiniai da
bartinės krašto valdybos rūpes
čiai?

— Mums reikia reaguoti į 
naują Kanados vyriausybės poli
tiką tautinių mažumų atžvilgiu. 
Tai yra mums labai svarbus nau
jas politikos principas, į kurį tu
rime atkreipti pilną dėmesį. Val
džios pozicija šios daugiakultū- 
rės politikos atžvilgiu dar nėra 
pilnai suformuluota. Krašto val
dybos atstovams teko dalyvauti 
pokalbiuose su federacinės ir 
provincinės valdžios ministe- 
riais, atsakingais už šią sritį. 
Apie šiuos susitikimus jau buvo 
pranešta spaudoje.

Artėja II pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, šiame darbe 
krašto valdybai tenka nemažai 
talkinti. Ruošiamės būsimai 
“Heritage Ontario” konferenci
jai. Taipgi jau reikia pradėti 
ruoštis būsimam katvirtajam 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimui.

Šiuo metu vyksta reikšmingi 
persigrupavimai pasaulinio mas
to politikoje. Artimoje ateityje 
įvyks Lietuvai reikšmingos kon
ferencijos. Kanada šiuose įvy
kiuose aktyviai dalyvauja. Taigi 
ir Kanados lietuviams reikia bu
dėti ir tinkamai reaguoti. Nori
me sustiprinti santykius su Ka
nados valdžia ir atrasti naujus 
būdus Lietuvos bylos populiari
nimui plačiojoje Kanados visuo
menėje. Būtų gera, jei lietuviai 
aktyviau įsijungtų į Kanados vi
suomeninį ir politinį gyvenimą. 
Laimos Švėgždaitės ir jos gausių 
lietuvių rėmėjų dalyvavimas 
provincinio parlamento rinki
muose buvo šviesi prošvaistė 
šiuo atžvilgiu.

— Ar krašto valdyba rūpinasi 
Kanados vyriausybės žadamų lė
šų gavimu etninių grupių kultū
rinei veiklai? Kas toje srityje 
daroma?

— KLB kultūros komisija 
svarsto keletą projektų, kuriems 
bandys gauti lėšų iš federacinės 
vyriausybės, čia betgi reikia su
prasti, kad dauguma skiriamų 
lėšų eis jau esamoms valstybės 
institucijoms, kaip “National 
Library”, “National Museum of 
Man”, “National Film Board”. 
Tiesiog etninėms grupėms šiais 
metais numatoma 1 milijonas 
doleriu. Tai galima palyginti su 
34 milijonais dolerių “Opportu
nities for Youth” programai. 
Gauti lėšų tiesioginei paramai 
esamų organizacijų veiklos be
veik nėra galimybės. Reikia pa
ruošti specifinius projektus, ku
rie atitiktų jau anksčiau skelb

tus valdžios pageidavimus. Pro
jektai neturėtų remti kurios 
nors vienos grupės interesų. 
Reikia pabrėžti sąveiką įvairių 
kultūrų ir jų poveikį plačiajai 
visuomenei. Valdžios pareigūnai 
pareiškė pageidavimą, kad pro
jektai eitų per centrines etnines 
organizacijas. Tai rodo, kad val
džia nori gauti projektus tiesiog 
iš kiek galimai platesnių sluogs- 
nių. šia prasme prašome ir ragi
name visas grupes bei organiza
cijas stengtis pateikti savo pro
jektus. Krašto valdyba mielai 
padės su informacija ii' betkokia 
kita pagalba.

— Ar lietuvių studijuojančio 
jaunimo grupėm įmanoma pasi
naudoti Kanados federacinės vy
riausybės programa “Opportuni
ties for Youth”? Ar pernai šiuo 
keliu gauta lėšų?

— Kaip minėjau, šiai progra
mai skirta keliasdešimt kartų 
daugiau lėšų nei daugiakultūrei 
politikai. Kalbantis su federaci
nės valdžios pareigūnais susida
ro įspūdis, kad daugeliu atvejų 
lengviau būtų galima gauti pa
ramos pagal “Opportunities for 
Youth” programą. Pavyzdžiui, 
vasaros stovyklų vadovai galėtų 
bandyti gauti paramos, pabrė
žiant jų švietimo ir auklėjimo 
aspektus. Projektai, kurie įtrau
kia didesnę grupę jaunuolių į 
bendrą darbą, turi daugiau gali
mybių būti remiami. Vienas iš 
lietuvių bendruomenei aktuales
nių projektų būtų rinkimas me
džiagos Kanados "lietuvių istori
jai. Lietuvių jaunimo organizaci
jos būtinai turėtų atidžiai ap
svarstyti projektus, kurie galėtų 
būti tinkami šiai paramai gauti’ 
Kiek žinau, pernai lietuvių gru
pės iš šios programos lėšų nėra 
gavusios.

— Ar krašto valdyba studija
vo galimybes gauti litutnistikos 
pamokų dėstymą Ontario pro
vincijos gimnazijose pagal nau
jas taisykles?

— KLB švietimo komisija 
šiuo klausimu yra surinkusi in
formacijų. Mažumų kalbų, isto
rijos ir kultūros dėstymas Onta
rio gimnazijose jau yra galimas 
pagal įstatymą, paskelbtą pra
ėjusią vasarą. Gimnazijoje dės
tomų dalykų parinkimas pir
miausiai paliekamas gimnazijos 
direktoriaus (principai) nuožiū
rai. Ministerija paprastai jam 
neįsako kurias kalbas ir kur dės
tyti. Gimnazijos direktorius la
biausiai žiūri į savo mokinių ir 
jų tėvų norus bei pageidavimus. 
Taigi, norint lietuvių kalbos dės
tymą įvesti, reikia suorganizuoti 
lietuvius mokinius ir jų tėvus. 
Lietuviai turėtų stengtis įvesti 
šias pamokas ir katalikiškose 
gimnazijose. Galimas dalykas, 
kad lietuvių kalba bus dėstoma 
kaikuriose gimnazijose jau se
kančiais metais Toronte ir Ha
miltone.

— Ar Kanados lietuvių jauni
mas gausiai dalyvaus jaunimo 
kongrese ir tautinių šokių šven
tėje Čikagoje?

— Antrojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso paruošiamieji 
darbai dabar yra jau labai inten
syvioje stadijoje. Kanada bus at
stovaujama 35-ių atstovų, šalia 
atstovų, kongrese dalyvaus ir 
svečiai. Esu tikras, kad Kanados 
jaunimas gausiai dalyvaus viso
je dviejų savaičių kongreso pro
gramoje. Kanados jaunimas en
tuziastingai imasi kongreso pa
ruošiamųjų darbų. Kartais lyg ir 
jaučiamas trūkumas paramos iš 
vyresnės kartos. Pageidautume 
daugiau kongreso informacijos 
ir reklamos mūsų spaudoje. Tu
rime problemų su finansų telki
mu. Nors laikas trumpėja, esu 
tikras, kad su jaunatviška ener
gija, entuziazmu visos kliūtys 
bus nugalėtos ir visi reikiami 
darbai bus atlikti.

— Kaip sekasi su šiemetinės 
Kanados Lietuvių Dienos ruoša?

— šių metų Kanados Lietuvių 
Dieną surengti apsiėmė Montre- 
alio apylinkė. Ta proga KLB 

(Nukelta j fl-tą psL)

Malonus Pirmininke, Nuošir
džiai Jums dėkoju už kvietimą 
kalbėti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga .Toronto 
lietuviams, kurie Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės šeimoje sa
vo organizuotumu ir darbais tu
ri vieną iš pirmaujančių vietų: 
čia veikė PLB I-ji valdyba, čia 
lietuviai telkiasi į pajėgią LB 
apylinkę, čia eina “Tėviškės Ži
buriai", vienas iš pajėgiausiai 
bei kultūringiausiai redaguoja
mų mūsų laikraščių, čia jūsų pa
rapijos vykdo ne tik religinius, 
bet ir tautinius uždavinius, čia 
veikia viena geriausių lituanisti
nių mūsų mokyklų, čia gyvas 1 
tautinis ir kultūrinis jūsų dar
bas. Jaučiu esąs šiuo pakvietimu 
jūsų labai pagerbtas.

Lietuvos nepriklausomybė — 
kas ji? Tai sąlygų sudarymas 
savo tautai reikštis, dirbti ir kur
ti. Tai pasijutimas šeimininkais 
savame krašte. Tai atsistojimas 
lygiomis su kitomis tautomis. 
Tai tautos apsisprendimo teisės 
įgyvendinimas. Tai daugeliui sa
vo vertės pajautimas, pasididžia
vimo pergyvenimas. Tai svajo
nių, vilčių ir siekimų įsikūniji
mas.

Nepriklausomybės šventės 
proga kalbėti — ir lengva, ir 
sunku. Lengva, nes minčių tiek, 
kad nors rieškutėmis semk. Sun
ku, nes nauja jau nedaug ar ir 
nieko negali pasakyti. Tad liečiu 
tai, kas šiuo metu mums aktua
lu, kas svarbu musų likiminia- 
me kelyje.

Nepalankūs įvykiai
Pasaulinės politikos raida Lie

tuvos laisvės reikalui krypsta 
nepalankia linkme. Sovietų Są
junga, norėdama Europos “sau
gumo konferencijos”, siekia pa
šalinti kliūtis ir įtvirtinti status 
quo pripažinimą. Konferencijos 
reikalas palaipsniui stumiamas į 
priekį. Status quo pripažinimo 
pirmasis ženklas buvo Maskvos- 
Bonnos 1970 m. rugpjūčio 12 
d. nepuolimo sutarties pasirašy
mas, dabar einama prie jos ra
tifikavimo. šis ratifikavimas są
lygojamas Berlyno klausimo. 
Britanija, JAV ir Prancūzija 
1971 m. rugsėjo 3 d. iš principo 
Berlyno klausimu su Sovietų Są
junga susitarė. V. Vokietijos 
opozicija triukšmingai pasisako 
prieš sutarties ratifikavimą, bet 
ar nestipresnės jėgos reiškiasi 
už jos ratifikavimą? Neatrodo, 
jog sutartis bus neratifikuota. 
Už ratifikavimą — ne tik Sovie
tų Sąjunga, bet ir visi jos sateli
tai kartu su Suomija, nes konfe- 
fencija jiems “atrodo kaip var
tai į Vakarų Europą, į atnaujini
mą ūkinių," kultūrinių saitų su 
Vakarais, o tolimesnėj perspek
tyvoj — gal ir politinių” (V. Vai
tiekūnas, Darb. II. 11). Iš kitos 
pusės, ir Vakarams rūpi jų pačių 
ateitis ir ypačiai saugumas. Jis 
negalįs visą laiką priklausyti 
nuo malonės, kuri irgi nėra tik
ra. Status quo pripažinimas ir 
faktinės padėties įtvirtinimas 
reikš, kad Lietuva ir toliau liks 
sovietine respublika sovietinio 
rusinimo katile, štai kodėl pasi
darė gyva mintis ieškoti atsva
ros komunistinėje Kinijoje, kuri 
kaip tik yra nepatenkinta savą
ja status quo padėtimi ir turi te
ritorinių sąskaitų su Sovietų Są
junga. Sovietinė Kinija kiekvie
na jai tinkama proga Lietuvos 
ir kitų pavergtųjų valstybių by
lą gali naudoti prieš Sovietų Są
jungą. Primindamas šį klausi
mą, turiu čia pat pastebėti, kad 
jis priklauso mūsų Lietuvei; lais
vinimo veiksnių kompetencijai. 
Mes juos galime įtaigoti, nuteik
ti, vienaip ar kitaip paveikti.

Palankūs ir nepalankūs 
pareiškimai

1940 spalio 15 Lietuvos Gel
bėjimo Tarybos delegaciją “la
bai šiltai ir, galima sakyti, drau
giškai” (L. Šimutis) priėmė JAV 
prezidentas Franklinas D. Ro- 
oseveltas ir jai kalbėjo:

Bet leiskite man pasakyti, kad jūs 
padarėte dvi klaidas. Pirmoji yra 
jūsų rašte, kuri man įteikėte. Ten 
pasakyta, kad Lietuva prarado savo 
nepriklausomybę. Klaidinga taip 
teigti. Lietuva nepriklausomybės ne-' 
prarado — Lietuvos nepriklausomy
bė tik laikinai pertraukta. Ateis lai
kas, ir Lietuva vėl bus laisva. Tai 
atsitiks gal greičiau, negu jūs galite 
tikėtis... (Kita klaida): Netiktų kal
bėti apie Lietuvos mažumą, nes ir 
pati mažiausia tauta turi lygiai tokią 
pat teisę būti nepriklausoma, kaip 
ir pati didžiausią tauta” (L. šimu
tis 25).

Tačiau mes turime ir kitą to. 
paties prezidento Roosevelto pa
reiškimą, padarytą po nepilnų 
trejų metų po šio jo pirmojo pa
reiškimo. 1943 birželio 17 jis 
Benešui, Čekoslovakijos prezi
dentui, taip kalbėjo:

Rooseveltas paprašė mane perduo
ti Stalinui Maskvoje savo pažiūras į 
Baltijos kraštus. Jungtinės Ameri
kos Valstybės NEI GALI, NEI NORI 
(neither able nor willing) sukliudy
ti jų galutinio įjungimo į Sovietų Są
jungą; reikia parinkti tinkamą for

mą ir tvarką nuraminti viešajai nuo
monei” (cituota iš Benešo atsimini
mų). Dr. Alberto Tarulio recenzijoj 
šie Roosevelto žodžiai perduoti atvi
resne forma: “Praneškite Stalinui, 
jog jis gali pasilaikyti Baltijos kraš
tus, bet apie tai neprivalo būti nie
ko paskelbta” (“Draugo” kult, prie
das 1960. X. 8).

Amerika gali negalėti, bet Ro
oseveltas kalba ir apie nenorėji
mą, apie viešosios nuomonės nu
raminimą, apie nuslėpimą. Ir tai 
mums ne tik skaudu, bet ir įsi
dėmėtina.

Du stebuklai
štai XIX a. sutemos. Carų im

perijoj uždrausta lietuviams 
spauda, iš gyvenimo išbrauktas 
pats Lietuvos vardas, Varšuvos 
generlgubernatorius Miliutinas 
viešai paskelbia, kad rusų raidės 
turinčios pabaigti tai, ką yra 
pradėjęs rusų kalavijas. Vokie
tis Adalbertas Bezenbergeris su 
kitais dviem vokiečiais 1879 pa
sirašo atsišaukimą, skelbiantį:

Lietuvių kalba, kuri yra viena svar
biausių kalbotyrai, greitai nyksta. Iš 
karto vokiečių, lenkų, rusų, latvių 
kalbų spaudžiama, ji jau trumpai be
gyvuos. Drauge su kalba žūsta ir 
ypatinga tauta, kuri kadaise viešpa
tavo šiaurės Europoje, drauge žūsta 
ir papročiai, pasakos, padavimai, 
žūsta ir liaudies poezija, kuri savo 
laiku patraukė Herderio dėmesį ir 
vertė dainuoti šamiso” (A. Sabaliaus
kas 52).

1878 buvo įkurta Littauische 
Litterarische Gesellschaft, kuri 
turėjo dėtis “prie išlaikymo nors 
tikro vaizdo to, kas pagal pri
gimties dėsnius ir gyvenimo rai
dą turi žūti”.

Lietuvių atsakymas buvo su 
“Aušra”, “Varpu” ir “Tėvynės 
Sargu” prasidėjęs tautinis jos 
atgimimas.

Taigi čia įvyko,stebuklas, nu
stebinęs pačius mūsų kaimynus. 
Jų nepritariamas, net draudžia
mas bei persekiojamas, tautinis 
atgimimas brendo tokia sparta 
ir j,ėga, kad 1905 m. Didžiajame 
Vilniaus Sfeime pasireiškė auto- 
nomijjos reikalavimu, o 1918 m.
— ir nepriklausomos valstybės 
atstatymu. Nuo “Aušros” iki 
Nepriklausomybės Akto tereikė
jo 35 metų “Aušros” įžiebėjas 
dr. Jonas Basanavičius taip pat 
pasirašė ir Nepriklausomybės 
Aktą. Tik mūsų kaimynai liko 
nepasikeitę: Lietuvos nepriklau
somybė nė vienam nebuvo pri
imtina, kiekvienas į Lietuvą tie
sė grobuoniškus savo nagus. Bet 
įvyko antrasis stebuklas: gimė 
savanorių mintis, ir penkiolika 
tūkstančių vyrų padėjo Lietuvos 
laisvės pagrindus.

Savanorių epochos vaizdą ran
dam Antano Miškinio eilėse:
Buvo pakilus nuotaika, 
pakilęs buvo ūpas.

Kai vieškeliai sudundo, 
Net beržai žemėn sviro — 
žagres palikę dirvoj 
Karan išėjo vyrai.

Vieni laisvi sugrįžo, 
Kitiems rankas pašovė, 
Tretiems ant lygaus lauko 
Mediniai kryžiai stovi.

Bet visi jie — ir tie, kurie su
grįžo, ir tie, kuriems rankas pa
šovė, ir tie, kuriems mediniai 
kryžiai ant lygaus lauko stovi,
— visi jie davė tai, ką šiandien 
turim: laisvėje subrendusią tau
tinę sąmonę, kokios lietuvių tau
ta visoj ilgoj savo istorijoj netu
rėjo. šios tautinės sąmonės nie
kaip nepalaužia okupantas Lie
tuvoje, ji įkvepia bei gaivina 
tautinius mūsų darbus svetur, 
ji gyva tremtinių širdyse Sibiro 
taigose ir kacetuose.

Lietuviai komunistai
Deja, netrūksta ir tokių, ku

rie, Maironio žodžiais, gyvena 
“sapnais kaimynų” ir “už Mark
są rūsčiai kariauja” (“Raseinių 
Magdė”). Tai internacionalizmu 
dangstomo rusiško imperializmo 
uolūs tarnai ir Maskvos diktatū
ros šalininkai. O okupacijai už
trunkant, naujosios kartos neiš
vengiamai turi taikstytis prie su
darytų sąlygų, tad komunistais 
pasidaroma iš reikalo. Tokiems 
rūpi sava tauta, jos kultūra, jos 
ateitis. Dažnas jų — Konrado 
Valenrodo padėty. Tačiau ir jie 
deklamuoja apie “komunizmo 
statybą” ir jo nešamą “gerovę 
bei laimę”. Tik jie “nemato”, ko 
jiems neleidžiama matyti, bet 
kas aišku patiems rusams. Kai 
lietuviai propagandistai skie
džia apie Lietuvos “išlaisvini
mą”, toks Chruščiovas savo atsi
minimuose atvirai skelbia, kad 
Baltijos valstybių aneksija So
vietų Sąjungai reiškia “mūsų te
ritorijos ribų išplėtimą, mūsų 
gyventojų padidinimą, mūsų sie
nų sustiprinimą, plataus Baltijos 
jūros pakraščio įsigijimą... mū
sų gynybos pozicijų pagerinimą” 
ir kt. (“Į Laisvę” Nr. 53).

Elektros lemputė ir Lietuvos 
Saulė

Komunizmo “statytojai" Lie
tuvoje žada gerovę: fabrikus, 

kolchozus, elektros šviesą. Tai 
žadėjo ir 1918 m., kai Vaižgan
tas, užsidaręs Stockholmo vieš
buty, rašė: “Pilka, pilka, net 
tamsu. Reikia pasišviesti elekt
ros šviesa, kad galėtumei rašyti; 
net mintyti: tamsoje aš nei savo 
minčių nematau. Ir Elektros 
man negana: aš trokštu, aš pa
siilgau — Saulės!.. Kam gi man 
reikia tos Laisvės? Ar aš žinau? 
Aš tesijaučiu be jos baigiąs vyti 
(== vytėti). Ir kam man teirau
tis? Argi teiraujasi Augmuo, 
gerdamas Saulės šviesos? Yra 
Saulės — jis stamantrus, žalias 
ir tarpus; plačiai žydi, smarkiai 
kvepia, gausiai dera. Nėra Sau
lės — liūsta, nyksta, lėpsta ir 
— miršta ... Man skaistesnis 
Saulės kamuolys už Elektros 
kriaušę. Man brangesnė Lietu
vos Laisvė; nelaisvoje Tėvynėje 
—aš tik bejuostis, o ne — lais

vas”.
Laisvės šventės prasmė

Tai, ką Vaižgantas parodo 
savo paties pavyzdžiu, visi ma
tom tautų gyvenime: tik laisvoj 
tautoj išsiskleidžia jos kūrybi
niai sugebėjimai ir galios, užsi
mezga jos kūrybos žiedai ir išau
ga vaisiai. Tai visu ryškumu pa
rodė tie dvidešimt dveji nepri
klausomybės metai. Taip pat ne 
iš okupanto malonės ir dabar 
tauta pasiekia kūrybinių laimė
jimų: jie kyla iš pačios tautos 
versmių, kiek jos gauna Laisvės 
ir šviesos.

Laisvėj ir šviesoj tad glūdi 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės prasmė, rodanti mums 
mūsų uždavinius. Jie trejopi:

1. laikyti gyvą Lietuvos nepri
klausomybės mintį ne tik savo 
tarpe, bet ją skleisti ir visame 
pasauly. Mūsų tautos laisvė yra 
jos, kaip ir kiekvienos kitos tau
tos, teisė;

2. išlaikyti bei ugdyti gyvą 
tautinę sąmonę, nes nepriklau
somos valstybės reikia tautiškai 
sąmoningiems žmonėms. Šiam 
tikslui turi tarnauti mūsų spau
da — laikraščiai ir knygos, lie
tuviškas mūsų švietimas ir kul
tūrinis darbas", mūsų organizaci
jos ir parapijos, tautinė mūsų 
bendruomenė, mus jungianti 
vienon lietuviškon šeimon tau
tinio solidarumo pagrindu: visi 
esam lygūs tos pačios tautos vai
kai, tarp savęs broliai;

3. kratytis savo ydų, įsisąmo
ninant, kad taip pat esam savęs 
verti žmonės ir galim naudotis 
teisėmis, priklausančiomis visai 
žmonijai.

Žodis jaunimui
Džiaugiuos, kad Lietuvos lais

vės šventėj taip pat aktyviai da
lyvauja ir Toronto jaunimas. 
Šiais metais mūsų jaunimas lai
ko didelį egzaminą — jis pake
liui į antrąjį savo kongresą ir į 
ketvirtąją tautinių šokių šven
tę. Visi norime, kad jis egzami
ną išlaikytų gerai. Iš tikrųjų jau
nimas rodo sveikos iniciatyvos, 
kūrybinio darbštumo ir sveiko 
patriotizmo. Jei pasigirsta ir kri
tiškas žodis, tai natūralu: geriau 
pamaištaujantis nei suglebęs ir 
ištižęs jaunimas, težiūrįs vien 
savęs ir tesivaikąs vien malonu
mus. Mūsų nuoširdžiausi Jums 
linkėjimai: "tebūna šių metų jū
sų sąskrydžiai ne tik retoriniai 
posakiai, ne tik gražios svajonės 
ir praeinantys Įspūdžiai, bet ir 
tautinis siekimas, prasmingas 
turinys ir išliekantis įnašas.

Pabaigai
Savo šventinį žodį baigiu. Ar 

viskas pasakyta? Ar jis duos ką 
mūsų dvasiai ir širdžiai? Norė
jau, kad visi kartu susimąstytu
me, pamąstytume. Pasiryžtume 
ir kiekvienas mums tenkantį 
įnašą atiduotume. Bet Viešpa
ties keliai mums nežinomi. O 
jais einam visi. Ir paskiri žmo
nės, ir visos tautos. Mūsų poeto 
Putino žodžiais,
Pro vargingą lūšnelę
Mes pataikėm į didelį viešąjį kelią.

Ir nešam savo rankomis M. K. 
Čiurlionio paveikslo “Karalių 
pasaką”, kurioj ši lietuviška mū
sų kaimo lūšnelė spindi tautine 
dvasia ir tauriu žmoniškumu. 
Tai ir yra mūsų Nepriklausoma 
Lietuva. Tiesa, vieni, pasak jau 
čia minėto Putino, pamirštam, 
kur “mūs augta, kur gimta”. Ne 
vieno mūsų sąmonėj jau sutrū
nijo “tylūs, graudūs smuikeliai, 
mūs būtim prisirūpinę ir prisi- 
mąstę ik valiai”. Bet tautos atei
tį lemia ne atkritėliai. Ją lemia 
tie, kuriems Nepriklausoma Lie
tuva spindi savo šviesa ir ku
riuos traukia savo lūkesčiu.

Tai yra Mindaugo, Vytauto, 
Basanavičiaus, knygnešių, sava
norių ir mūsų partizanų Lietu
va! (Pagrindinė kalba, pasakyta 
Vasario 16 minėjime Toronte 
1972 m. vasario 20 d. Red.).

Vašingtonas. JAV kongrese 
Vasario 16 proga apie Lietuvą 
kalbėjo 83 kongreso nariai — 19 
senatorių ir 64 atstovų rūmų na
riai. Vadovavo sen. Ch. Percy 
ir atst. D. J. Flood.

Linksmai nusiteikusios Toronto lietuvaitės pasitinka tautiečius su progra
momis prie įėjimo Vasario 16 minėjime Nuotr. S. Dabkaus

KĄ VEIKS JAUNIMAS VASARĄ?
Lyg ir atsiliepdamos į šiais 

metais iš Čikagos organizuoja
mą lietuviškojo jaunimo pažin
tinę išvyką Lietuvon, kelios jau
nesnio amžiaus motinos paskati
no iškelti spaudoje esamas gali
mybes vasaros metu paviešėti 
užjūriuose gyvenantiems lietu
viukams (15, 16 — 18 ar 19 m.) 
Vasario 16 gimnazijoje. Patal
pos — pakankamai geros, aplin
ka — maloni ir lietuviška. Pa
geidaujama ne vien pramoginio 
pobūdžio atostogų, bet ir prak
tiško pasitobulinimo lietuvių ir 
vokiečių kalboje. Galėtų būti 
trumpalaikiai kursai. Ir visa iš
vyka turėtų būti neilgesnė kaip 
6—-8 savaitės. Savaitgaliai, o 
gal ir vienas kitas ilgesnis perio
das turėtų būti skiriamas Euro
pos lietuviu, gyvenančių įvai
riuose kraštuose, aplankymui, 
susipažinimui su jais ir jų gyve
nama aplinka.

Vasaros atostogų laikas būtų 
itin parankus tokiems sumany
mams. Patalpos Vasario 16 gim
nazijoje tuščios. Tiesa, dalis, gal 
ir visi mokytojai bei auklėtojai 
išvažinėję, bet reikalui esant, 
turbūt nebūtų sunku sudaryti aš 
jų branduolį, galintį duoti visą 
programą. Savaime suprantama, 
ju darbas būtų atlygintas, be to, 
liktų pajamų ir Vasario 16 gim
nazijai, kurios finansinė padėtis 
ar ne perdaug jau priklausoma 
nuo aukų gausumo.

Jaunimo, ypač iš Kanados ir 
Jungtinių Valstybių, rastųsi 
pakankamas skaičius tokia išvy
ka besidominčių ir tam prita
riančių tėvų, negailinčių pinigo

Lietuvių delegacija Vašingtone
Ryšium su Vasario 16 Ameri

kos Lietuvių Tarybos atstovai 
— pirm. dr. K. Bobelis ir vice- 
pirm. dr. K. Šidlauskas buvo 
priimti JAV valstybės departa
mente — užsienio reikalų mi
nisterijoj. Rytų Europos sky
riaus vicedirektorius Doyle Mar
tin, kuris dalyvavo JAV LB su
rengtame politiniame seminare 
Filadelfijoj, buvo paklaustas, 
kaip suprastinąs jo pareiškimas, 
esą JAV remiančios Lietuvos 
laisvą apsisprendimą, o ne lie
tuvių tautos nepriklausomybę. 
Juk lietuvių tauta pareiškusi sa
vo apsisprendimą 1918 m. Be
lieka pašalinti agresorių ir at
statyti Lietuvos nepriklauso
mybę.

D. Martin paaiškino, kad vals
tybės dep-tas vartoja šį tautos 
apsisprendimo terminą, turint 
galvoj galimą Europoj kitokią, 
negu griežtai atskirų suvereni
nių valstybių santvarką, po to, 
kai Baltijos tautoms bus lemta 
atgauti laisvę. Galimas dalykas, 
kad bus sukurtos Europos Jung
tinės Valstybės, į kurias įsijungs 
ir Baltijos valstybės, arba bus 
sukurtos Jungtinės Baltijos 
Valstybės. Tuomet Baltijos tau
tų suverenitetas liktų apribotas, 
todėl JAV nori vartoti pačią pla
čiausią sąvoką, kuri nekliudytų 
lietuvių tautai apsispręsti ir už 
nepilną", apribotą suverenitetą. 
Nežiūrint to, p. Martin sutiko, 
kad tik pilną savo suvereninių 
teisių vykdymą atgavus tauta ga

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA,
TAS | LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Toronto moterys ir mergaitės daug pasidarbavo ruošdamos Vasario 16 pri
ėmimą Prisikėlimo salėje. Nuotraukoje — viena iš ruošos vadovių L. Mu
rauskienė, KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. pirmininkė, tvarko svečių 
stalą Nuotrauka S. Dabkaus

ar kitokių įsipareigojimų.
Kad visa "tai yra galimybių ri

bose ir nepersunkiausiai įgyven
dinama, aiškiai matėme praėju
sią vasarą, kai kanadiečiai lie
tuviai skautai suorganizavo ir vi
sai neblogai tvarkė jaunimo eks
kursiją Europon. Pakalbėkite su 
betkuriuo išvykos dalyviu — jų 
pasitenkinimas, entuziazmas tie
siog beribis! Patenkinti ir tėvai, 
galėję savo bręstančiam prieaug
liui parodyti, kad pasaulis nesi
baigia vien tik savo gyvenamuo
ju kraštu, kad už tolimo horizon
to yra kontinentas su sava isto
rija, kultūra ir tradicijomis, 
skirtingomis valstybėmis ir tau
tomis, kurių tarpe yra ir Lietu
va ...

Taip, šią vasarą Čikagoje 
įvyks jaunimo kongresas, tauti
nių šokių šventė. Tai svarbūs ir 
neeiliniai įvykiai, bet ir geriau
siai norint toli gražu nevisas mū
sų jaunimas galės dalyvauti. Dar 
labai daug jaunųjų liks vasaros 
metu niekur neįsijungę, gal net 
niekur nepritapę.

Kalbame apie nepakankamą 
lietuviškąjį jaunimo užsiangaža
vimą, prastoką jų lietuvių kalbą, 
ribotą žodyną ir bendruosius 
drungnus nusiteikimus. Kodėl 
tad vasaros metu nesudaryti 
progos tokiems pabuvoti lietu
viškoje aplinkoje, pagilinti litu
anistines žinias, sustiprinti lie
tuviškąsias nuotaikas, pažinti 
“senąjį kontinentą”? Bent tiek, 
kiek sąlygos ir laikas leistų. 
Kiekvienu atveju Vasario 16 
gimnazija tam. reikalui būtų 
ideali vieta. Al. Gimantas 

li nuspręsti, ar jos suverenumas 
būtų apribotas.

Toliau pokalby buvo paliestas 
jau anksčiau keltas Baltijos 
kraštų diplomatinių ir konsuli
nių atstovybių išlikimo klausi
mas, kuris buvo paliktas svars
tyti valstybės dep-to teisiniams 
ekspertams. D. Martin palietė ir 
anksčiau keltą dvigubos JAV ir 
Lietuvos pilietybės klausimą, 
kurią buvo pripažinusios pasku
tiniosios Lietuvos konstitucijos. 
Kiek šis klausimas liečia tarp
tautinius santykius, p. Martin 
pareiškė, kad JAV pilietis ne
gali būti laikomas turįs ir ku
rio nors kito krašto pilietybę.

Jei kiltų reikalas pripažinimo 
kurios nors tremties vyriausy
bės arba kito organo, atstovau
jančio pavergtai tautai, pirmoj 
eilėj esą reikėtų nustatyti, ar 
JAV piliečiai nelemia, nediri- 
guoja tokio organo veiklos.

Pokalbio eigoj buvo paminė
tas faktas, kad estai Švedijoj 
formuoją Estijos tremties vy
riausybę, kuriai sieksią JAV 
pripažinimo. D. Martin pasakė, 
kad šiuo atveju reikėsią aiškin
ti tos vyriausybės sudėtį ir jos 
teisinį pagrindą.

ALTos atstovams išeinant iš 
D. Martin kabineto, jo priean
gy jau laukė priėmimo Estijos 
generalinis konsulas Jackson, ei
nąs Estijos atstovo pareigas 
prie JAV vyriausybės (ALT in
formacija).
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DALYVAVO VARŽYBOSE
Kauniečiai gydytojai Jūratė ir Čes

lovas Norvaišos dalyvavo keliose pra
moginių šokių varžybose V. Vokie
tijoje. Pasaulio šokių taurės turnyre 
Moenchengladbache prie Duesseldor- 
fo jiedu susitiko su geriausiais kla
sikinių ir P. Amerikos šokių atlikė
jais. Prieš porą metų jie šiame tur
nyre buvo laimėję X vietą, o šiemet 
išsikovojoo VIII. Europos taurės var
žybose Mucnchene jiems taip pat te
ko VIII vieta. Sėkmingesnis buvo J. 
C. Norvaišų dalyvavimas Alpių tau
rės konkurse Garmiscli-Partcnkirche- 
ne ir Auksinės taurės turnyre Pforz- 
heime, kur jiems buvo pripažinta VI 
vieta. ŠĮ 'pavasarį J. C. Norvaišos 
dalyvaus atvirame Amerikos šokių 
čempionate Los Angeles ir Niujorke.

IŠVYKO KUBON
Kubon buvo išlydėti kauniečiai 

vandens ūkio projektavimo instituto 
specialistai: hidrotechnikos skyriaus 
grupės vadovas V. Zelenkcvičius, 
vyr. projekto inž. S. Vėlius ir tech
nikos skyriaus vyr. specialistas G. 
Šatkauskas. Jie talkins Kuboje jau 
vienerius metus praleidusiems savo 
kolegoms, kurių darbas F. Castro sa
loje buvo pratęstas dar vieneriem 
metam. Kiti vandens ūkio projekta
vimo instituto specialistai šiuo metu 
darbuojasi Gvinėjoje, Jemene ir 
Mongolijos respublikoje.

TOLIMI SVEČIAI
"Tiesos” vaasrio 2 d. laidoje rašo: 

“Šiomis dienomis Tarybų Lietuvoje 
viešėjo Australijos parlamentarų de
legacija, vadovaujama leiboristų par
tijos parlamentinės grupės vadovo 
pavaduotojo, senatoriaus Donaldo Vi- 
lesio. Delegacijos sudėtyje buvo F. 
Stiuartas, K. Stiuartas Ir V. Dari- 
kas ...” Pavardės taip sulietuvintos, 
kad jas turbūt galės atspėti tik “Tž” 
skaitytojai Australijoje. Pagrindinis 
australų dėmesys buvo skirtas ekono
miniam ir kultūriniam gyvenimui. 
Jiems priėmimą surengė užsienio rei
kalų “ministerlo” pavaduotojas V. 
Zenkevičius.

MENININKŲ NAMAI
Kaune, S. Nėries gatvėje, vasario 

9 d. buvo atidaryti meno darbuotojų 
namai, kurių tikslas yra jungti kau
niečius rašytojus, dailininkus, muzi
kus, teatralus bei kitų kūrybinių 
organizacijų narius. Namai turi bib
lioteką, kavinę ir salę kino filmų 
peržiūrai.

IŠGELBĖJO MERGAITĘ
“Valstiečių Laikraščio” 16 nr. gi

riamas Kupiškio rajono Adomynės 
kolchozo narys Aloyzas Kavoliūnas, 
iš degančio Braknių namo išgelbėjęs 
mažąją Ingridą. Tai jau nepirmas 
atvejis, kai tėvai mažus vaikus pa
lieka vienus užrakintus name. Brak- 
niai tą dieną miške kirto malkas, o 
senoji Elena Braknienė kažkur išsku
bėjo savo reikalais, lopšyje palikus 
pusantrų metų anūkę. A. Kavoliūnui 
į namą teko įsilaužti pro langą. Kai 
jis išnešė Ingridą ir spėjo nubėgti 
nuo namo keliolika žingsnių, sprogo 
visą namą liepsnose paskandinęs du
jų balionas virtuvėje.

ATEISTŲ SĄSKRYDIS
“Tiesos” vasario 15 d. laidoj rašo

ma apie Telšių rajono ateistų są
skrydį, kuriame dalyvavo pramonės 
įmonių, švietimo įstaigų, kolchozų ir 
sovehozų aktyvistai. Paskaitas religi
jai ir dabartinei katalikybei niekinti 
skaitė svečiai iš Vilniaus — filosofi
jos mokslų kandidatas Antanas Gai
dys ir “Žinijos” draugijos lektorius 
Vladas Balkevičius. Ateistinio dar
bo patirtimi dalijosi Tryškių viduri
nės mokyklos mokytoja Stasė Žu
kauskienė ir kiti sąskrydžio daly
viai.

PAVĖLUOTI LEIDINIAI
Lietuvos fotomenininkų laimėjimai 

tarptautinėse parodose gausina foto- 
tnėgėjų gretas, bet jiems trūksta ati
tinkamos literatūros. Atsakydama į 
J. Kemešio klausimą, “Tiesos” redak
cija rašo: “Kaip praneša “Minties” 
leidyklos vyriausias redaktorius J. 
Vaitkus, numatoma išleisti šias kny
gas: 1973 metais — K. Černiaus “Mo
komės fotografuoti”, 1974 melais — 
P. Karpavičiaus “Fotomėgėjo vado
vą”. Pirmojoje bus pagrindinės ži
nios apie fotografavimo praktiką pra
dedantiems. Antrojoje ras daug rei
kalingų žinių apie visus tiek papras
tos, tiek spalvotos fotografijos pro

Jaunimo Žygio Už Tikėjimo Laisvę iniciatoriai Klevelandc telkia lietuvių 
jaunimo organizacijas akcijai už religinę laisvę Lietuvoje. Komiteto pir
mininkas Algirdas P. Muliolis aptaria bendras pastangas su savo bendradar- 

? fui.—. A 0 jei" yte ir k’teis

cesus ne tik pradedantieji fotomėgė- 
jai, bet ir patyrę fotografai.”

GIRTAVIMO PROBLEMOS
Vilniaus vadovai vasario 4 d. su

rengė specialią konferenciją girtavi
mo problemoms aptarti, sukvietę 
įmonių, įstaigų ir organizacijų ak
tyvistus. Konferencijoje paliestas pa
grindines temas paskelbė Bernardas 
Šaknys “Tiesos” 35 nr. Vilniaus mies
to vidaus reikalų valdybos viršinin
kas I. Rapšys nusiskundė: “Nuo stik
liuko iki nusikaltimo — vienas žings
nis. Praėjusiais metais sostinėje dau
giau kaip 40% nusikaltimų padarė 
neblaivūs. Sunkius nusikaltimus be
veik be išimties įvykdė girtuok
liai ...” L Rapšys norėtų, kad Vil
nius susilauktų daugiau aludžių, kavi
nių, jaukiai įrengtų užeigų. B. šak
nys rašo: “Truputį netikėtas pasiūly
mas, bet vidaus reikalų valdybos at
likti tyrimai įtikinami: nusikalsta bei 
patenka . į blaivyklas žmonės, gėrę 
ne kavinėse ar restoranuose, bet kie
muose, parduotuvėse, kitaip tariant, 
— “kampuose”.-Vadinasi, kultūringa 
aplinka, nuotaika — psichologinis 
stabdys stikliuko mėgėjams. Dau
giausia girtų — penktadieniais. Bai
giasi darbo savaitė, žmogus, išėjęs į 
gatvę, sutinka pažįstamą. Kur pasi
šnekėti, kur pailsėti, jeigu namuose 
nėra tinkamų sąlygų? Veltui vaikšio- 
turn po kavines, restoranus — visur 
pamatysi iškabą: “Vietų nėra”. Taip 
žmonės ir pasuka į parduotuvę, nusi
perka pusę litro ...” Vilniaus kuro 
aparatūros gamyklos partinio komi
teto sekr. A. Kochanovas ir Mokslų 
Akademijos sektoriaus vadovas R. 
Grigas kalbėjo apie girtuokliavimą 
darbovietėse: “Išgertuvės darbo me
tu — gėdingas dalykas. Praėjusiais 
metais tiesiog iš cechų į blaivyklą 
buvo nugabenta dešimtys darbininkų. 
Tokių pavyzdžių pasitaikė “Elfoje”, 
elektros suvirinimo įrengimų, plast
masinių dirbinių ir kitose gamyklose. 
O juk ne visus išgėrusius gabeno į 
blaivyklą . ..” Gamyklos nesirūpina 
blaivyklose atsidūrusiais savo na
riais. Pvz. “Komunaras” pernai per 
devynis mėnesius gavo 49 milicijos 
pranešimus apie girtus blaivyklų įna
mius, o reagavo tik į 4 pranešimus. 
Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo 
instituto vyr. mokslinis bendradarbis 
J. Stašinskas konferencijoj kalbėjo 
apie nepilnamečius. “Dalis nepilname
čių, pakliuvusių į išblaivinimo įstai
gas, gėrė kartu su suaugusiais. Pas
tarieji visuomet lieka visiškai nepa
smerkti. Mat, nepilnamečiai slepia 
savo bendrus, administracija ir vi
suomeninės organizacijos liberaliai 
žiūri į paauglių girtavimą ...” To
kiems jaunimo gundytojams įstaty
mas numato bausmes, bet nėra vyk
domas. Vieno mokytojo teigimu, kai- 
kurie moksleiviai iš atostogų grįžta 
girti ir dargi atsiveža “geraširdžių” 
tėvelių lagaminan įdėtą ilgakaklę su
sitikimui su draugais. Konferencija 
baigta jos dalyvių šeimai skirtu dė
mesiu: "šeimos židinyje auga ir bręs
ta vaikai, čia giliausiai į atmintį įsi
rėžia visos tiesos, lydinčios nuo ma
žumės iki senatvės. Todėl ypač svar
bu stiprinti šeimos tradicijas. Konfe
rencijos dalyviai siūlė: atšigręžkime 
į šeimą, nebūkime nuolaidūs tokiems, 
kur tėvas su motina nuolat girtauja, 
to paties moko ir vaikus, žmogų ver
tinkime ir už puikiai išauklėtus vai
kus, darnią šeimą, aukštą moralę.”

TIESIA GELEŽINKELĮ
Š. m. sausio 21 d. buvo pradėta 

naujo geležinkelio švenčionėliai-Ute- 
na tiesimo darbai. Jo planai yra 
įtraukti į sovietų kompartijos XXIV 
suvažiavimo direktyvas. Šiemet nu
matoma pervežti pusę milijono kubi
nių metrų žemės ir įrengti pylimą 
švcnčionėlių-Saldutiškio ruože, šiuos 
drabus vykdo Utenos, Švenčionių, 
Ukmergės, Anykščių ir Molėtų rajo
nų melioratoriai. Miškininkai turės 
iškirsti plačius kirtimus. Po to bus 
pradėta tiltų, stočių ir pastočių sta
tyba. Geležinkelio visus įrengimus 
numatoma užbaigti 1974 m.

VILNIAUS KAROLINIŠKĖS
Karoliniškėse, naujajame Vilniaus 

priemiestyje, pirmuosiuose daugia
aukščiuose aštuoniupse namuose jau 
įsikūrė 420 šeimų. Karoliniškių gy
venamasis rajonas yra dešiniajame 
Neries krante priešais Vingio parką. 
Šiemet čia numatomų užbaigti pasta
tų bendras plotas yra 140.000 kv. 
metrų. v Kst_

KLB Hamiltono apylinkės pirmininkas K. Mileris pradeda Vasario 16 iš
kilmingą paminėjimą. Dešinėje — programos pranešėja L. Vcrbickaitė ir 
Toronto “Varpo” choro dalis Nuotr. Vyt. Beniušio

S HAMILTON’?
ŠV.KAZIMIERO MINĖJIMAS ren

giamas kovo 5, sekmadienį. Aušros 
Vartų par. bažnyčioje šv. Mišios ir 
bendra Komunija —: 10 v.r. Po pie
tų 4 vai. Jaunimo Centre kun. Pr. 
Gaida iš Toronto kalbės tema “Da
bartiniai jaunimo sąjūdžiai". Meni
nėje dalyje — A. Rūko montažas 
apie šv. Kazimierą, kurį atliks atei
tininkai sendraugiai, studentai ir 
moksleiviai. Pianinu skambins R. 
Klevas. Kviečiame Hamiltono lietu
vius pagerbti šv. Kazimierą ir minė
jime skaitlingai dalyvauti, juoba, 
kad tai bus kartu ir Tikinčiosios 
Lietuvos Diena.

Hamiltono ateitininkai
KONKURSO LAIMĖTOJAI. KLB 

švietimo komisijos 1971 m. paskelb
tame žurnalų ir laikraščių skaitymo 
konkurse dalyvavo ir Vysk. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos moki
niai. Vasario 18 d. komisija, suside
danti iš mokyt. M. Kvedarienės, K. 
Milerio ir ved. J. Mikšio, peržiūrė
jo visus pateiktus darbus ir už ge
riausius paskyrė premijas: jaunes
niųjų grupėje (iki VII skyr. imti
nai) I premiją $15. laimėjo Ramūna 
Kvederaitė, VI skyr.; II pr. $10 — 
Rima Lukavičiūtė, VI; II pr. $5 — 
Vida Vaitiekūnaitė, VI; vyresniųjų 
grupėje (VII, IX ir X skyr.) I pre
miją $25 laimėjo Rūta Ona šiūlytė, 
IX skyr.; II pr. $15 — Dalia Pajars
kaitė, X; III pr. $10 — Ina Vai- 
nauskaitė, IX.

Sveikinu laimėtojas, linkėdamas ir 
toliau skaityti visą lietuvišką spau
dą ir turtinti savo žodyną. KLB švie
timo komisijai nuoširdi padėka už 
duotą premijoms auką $60.

KREDITO KOOPERATYVO “TAL
KA” valdyba iš gauto metinio pelno 
Vysk. Valančiaus lituanistinei mo
kyklai paskyrė $2000. Tai dar vie
nas aiškus įrodymas lietuviško ban
ko naudingumo. “Talkos” valdybai 
ir visiems susirinkimo dalyviams 
reiškiu nuoširdžią padėką už dide
lę auką mokyklai ir linkiu, kad 
visi lietuviai savo santaupas laiky
tų savoje taupymo įstaigoje ir taip
gi naudotųsi visomis duodamomis 
paskolomis. J. Mikšys,

mokyklos vedėjas
UŽ DUNDAS MIESTELIO G. I. 

Breichmanai įsigijo naujus namus. 
Ta proga organizacijų atstovai, gimi
nės ir bičiuliai vasario 19 d. jiems su
ruošė staigmeną. Pašventinus kun. L. 
Januškai jų gražią rezidenciją, svei
kinimo kalbas pasakė apyl. pirm. K. 
Mileris ir šeštadieninės mokyklos ve
dėjas J. Mikšys, iškeldami Gedimino 
Breichmano veiklą mūsų jaunimo 
tarpe. Nuo visų dalyvių buvo įteiktos 
gražios dovanos, už kurias savo ir 
žmonos vardu dėkojo šios staigmenos 

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

Mokame už:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 

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

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
ZENITH BENDROVĖMS

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

RADIO & 
hr@IUt!l TELEVISION

SALES & SERVICE

į;

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

'enninc^er Limited
284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper James St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

“kaltininkas”. Prie J. Budniko akor
deono muzikos dalyviai vaišinosi ir 
linksminosi, taip pat plačiau palies
dami tautinių šokių šventę ir jauni
mo kongreso reikalus.

ATOSTOGŲ Į FLORIDĄ ir Baha
mų salas išvyko ap. pirm. K. Mileris. 
Į Hamiltoną grįš kovo pabaigoj. K. B.

ZUZANA IR EMILIS BOGUS- 
LAUSKAI 25 metų vedybinę sukak
tį atšventė vasario 19 d. p. p. Kronų 
namuose. Arti pusšimčio giminių ir 
draugų suvažiavo iš Škotijos, Čika
gos, Toronto, Hamiltono, Dundas. Zu
zana (Norkutė) yra gimusi Škotijo
je Glasgove, lietuvių veikėjų Norkų- 
Bancevičių šeimoje. Kurį laiką gyve
no Marijampolėje ir lankė gimnaziją, 
vėliau grįžo į Glasgovą. Emilis yra 
radviliškietis, buv. gelež. stoties bu
dėtojas. Karo metu atsirado gen. An- 
derso, vėliau britų armijoje Škotijo
je, kur ir susipažino su Zuzana. 1947 
m. sukūrė šeimą. E. ir Z. Boguslaus- 
kai kurį laiką gyveno Brazilijoje, da
bar — Hamiltone. Pagerbtuvėms va
dovavo p. Kronas, o vyr. šeimininke 
buvo p. Kronienė, talkinama būrio 
kitų ponių. Visi sveikinusieji linkėjo 
sukaktuvininkams sveikatos ir ilgo 
amžiaus, kurio yra sulaukę jų tėvai, 
išgyvenę virš 80 metų. Ka.

KLK MOTERŲ DR-JOS Hamilto
no skyriaus ruoštos tradicinės Už
gavėnės vasario 15 d. praėjo su di
deliu pasisekimu. Susirinko labai 
daug tautiečių. Net iš Delhi atvyko 
keli automobiliai, organizuoti p. Kai
rienės. S. R.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems už 

atsilankymą į Užgavėnių vakarą, au
kojusiems loterijai lėšomis ir ver
tingais fantais: p.p. E. Sakavičienei, 
skyriaus dvasios vadui mons. dr. J. 
Tadarauskui už stambią auką. Nuo
širdus ačiū Danutei Babinienei už 
talką virtuvėj ir visoms kitoms; P. p. 
už paaukotus pyragus; platinusioms 
loterijos bilietus.

Ačiū visoms ir visiems —
KLK Moterų Dr-jos 
Hamiltono skyrius

Advokates

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

depozitus  ___ 5%
šėrus ir sutaupąs    6% 
už vienų metų terminuotus 
indėlius_____ ____ _ _ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš .__10% 
nekiln. turto paskolas iš 8'/z %
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LONDON, ONT.
E. DAUGUVIETYTĖ KUDABIENĖ, 

“Aukuro" režisorė, lankėsi Londone 
ir išsiaiškino vaidinimui paimtos sa
lės ir scenos galimybes. Kovo 19. 
sekmadienį, Hamiltono “Aukuras” 
atvyksta Londonan su savo naujau
siu pastatymu — J. Jankaus 3 v. 
drama “Audrone”, kurios veiksmas 
vyksta Lietuvoje. Teko nugirsti, kad 
ne tik londoniškiai, bet ir aplinki
nių apylinkių lietuviai žada į šį 
vaidinimą atvykti. D. E.

KLB LONDONO APYLINKĖS 
VALDYBA taria nuoširdų ačiū vi
siems svečiams ir tautiečiams už gau
sų atsilankymą ir paramą minint Va
sario 16 šventę parapijos salėje va
sario 13 d.

POSĖDIS. Kovo 12 d„ 12 v. p. p., 
parapijos salėje įvyks valdybos ir 
•Londono apylinkės organizacijų ats
tovų posėdis nustatyti ateinančių me
tų veiklos programai. Posėdis atviras
— Bendruomenės nariai kviečiami 
atsilankyti. Valdyba

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MA
RIJOS seserys Putliame Londono 
Lietuvių šeštadieninės mokyklos bib
liotekai paaukojo 37 knygas (ne 14, 
kaip anksčiau korespondento buvo 
skelbta “TŽ”). Už tokią gražią auką 
bibliotekos vardu tariu nuoširdų 
ačiū.

V. Gudelis, bibliotekos vedėjas
PADĖKA

TAUTOS FONDUI aukojo $50: K. 
Valaitis; $20: J. Bersėnas, nežinomas; 
$15: P. Dragūnevičius; $10: P. Vai
tiekūnas, P. Tumosas, P. Judickhs, A. 
Ratkevičius, B. Keburis; $5: J. Če- 
gys, A. Dragūnevičius, kun. B. Pa- 
cevičius, Genė Petrauskienė, J. Luk
ša, P. Jokša, P. Gončius, A. Medelis,
A. Pocius, Kanopeskas, Bronius Ke
buris, A. Jonynas, E. Petrauskas, S. 
Sakys, Balyta, S. Žulpa, E. Daniliū- 
nas, Riklikis, J. Petrauskas; $4: O. 
Kudukienė, Parškauskas; $3: Narke- 
vičienė, A. Kisielius, Stanevičius, L. 
Eimantas; $2: A. Petrauskienė, L. 
Pocius, Jodgalvienė, J. Jodgalvis, A. 
Šiaučiūnas, Aušrotas, J. Kisielius, 
Zabulionis, A. Petrašiūhas,'J. Butkus,
B. Misius, Gaidauskienė, Kuosa, Bar- 
čiauskas, Brazlauskas; $1: Andriu
kaitienė, Gocentienė, Gocentas, Sa
kiems; 50 et.: Kęstutis Eimantas; 
25 et.: Darius Pocius; 10 et.: vaikas. 
Iš viso: $304.85.

St. Catharines, Ont.
SKAUTŲ RĖMĖJŲ KOMITETAS 

praneša, kad ir šiemet rengiamos Jo
ninės birželio 24 d. Męrriton Com
munity Centre Hali. Gros V. Babecko 
orkestras. Numatoma plataus masto 
programa. Pelnas skiriamas skautiš
kam jaunimui remti.

ATSIKŪRĖ SALPOS FONDAS. 
Fondą sutiko tvarkyti trys vilniečiai
— Marija Stundžienė, Juozas Lelevi- 
čius ir Kazimieras Bogušis. Kadangi 
į Suvalkų trikampį galima siųsti ir 
vartotus drabužius, tai yra gera pro
ga padėti vilniečiams — to trikam
pio lietuviams.

ŠEIMOS ŠVENTĖ. Nemažas, lietu
vių būrys aną dieną susidangino į V. 
J. Liangų pastogę ir čia pagerbė šei
mininką. V. J. Liangai baigia išau
ginti didelę, labai gražią šeimą. Jo
nas iš aukso kasyklų pakilo iki kole
gijos mokytojo. Tai, žinoma, geras 
šuolis. Leidžia visus vaikus į “Nemu
no” ansamblį, kuriam ir jis pats pri
klauso — groja akordeonu ir vaidina. 
Jonui sugiedota “Ilgiausių metų”.

GERA NAUJIENA. Gauta žinia, 
kad pradės veikti lietuvių šeštadieni
nė mokykla. Norinčių lankyti yra. 
Pagaliau kiek bus, tiek užteks. Svar
bu, kad mokyklos durys bus atidary
tos. Šiais metais jos bus atidarytos 
Petro Balso iniciatyva. Jis yra vy
riausio laipsnio skautas, ilgai dirbęs 
su jaunimu, Lietuvos kariuomenės 
karininkas. Kokio geresnio mokyklos 
vedėjo bereikia?

VASARIO 16 PROGA mūsų dien
raštis “St. Catharines Standard” vėl 
įdėjo S. Šetkaus rašinį ir beveik per 
pusę puslapio. į rašinį dėmesį at
kreipė ne tik lietuviai, bet ir kana
diečiai, nes ten buvo prašoma nepa
siduoti rusų propagandai — vie
ningai palaikyti pavergtų tautų rei
kalus, kurie liečia ir pačios Kanados 
laisvę. Kor.

PADĖKA
Ruošiant 54-tąją Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo šventę š. m. 
vasario 12 d. talkino daug asmenų. 
Reiškiame nuoširdžią padėką: kun. J. 
Liaubai, OFM, už atkalbėtą invoka- 
ciją ir jautrų šventei pritaikintą pa
mokslą; prof. dr. A. Klimui iš Ro- 
česterio už paskaitą; programos va
dovams—St. Zubrickienei, N. Gverz- 
dytei, menininkams iš Kanados ir 
JAV; D. ir D. Dauginams už paaukotą 
loterijai vertingą staliuką; J. ir P. 
Kalainiams už paruošimą svečiams ir 
programos dalyviams vaišių; J. ir A. 
Zubrickams už paskaitininko globo
jimą; ramovėnams ir skautams už da
lyvavimą minėjime su vėliavomis; 
akordeonistams — S. Zubrickui ir J. 
Langai; bufeto tvarkytojams: P. Meš
kauskui, J. Žemaičiui ir A. Rimzevi- 
čiui; įvairius darbus dirbusiems šven
tėje — Z. Ulbinienei, S. Janušoniui, 
P. Balsui' iš Niagara Falls ir st. cat- 
hariniečiams — V. Žemaitienei, M. 
šetkuvienei, O. Šukienei, O. Meš
kauskienei, A. Panumiui, J. Lelevi- 
čiui, A. Švažui, J. Skeivelui ir ki
tiems; šventėje dalyvavusiems sve
čiams iš Kanados ir JAV. Jūsų gau
saus atsilankymo ir nuoširdžios para
mos dėka, minėjimas buvo visais at
žvilgiais labai sėkmingas.

KLB St. Catharines apylinkės 
valdyba

LIETUVIAI PASAULYJE
I. A. Valstybės

MUZ. JONAS BYANSKAS mirė 
vasario 8 d. Čikagoje, sulaukęs 77 
metų amžiaus. Velionis buvo gimęs 
Čikagoje, baigęs inžinerijos studijas 
ir įsigijęs muzikos mokytojo teises. 
Nuo 1907 m. lietuvių parengimuose 
reiškėsi kaip pianistas ir akompania
torius. Apie 20 metų vadovavo Bi
rutės chorui, su kuriuo yra pasta
tęs keletą lietuvių kompozitorių ope
rečių ir M. Petrausko operą “Eglė”. 
Prieš kelias dienas įvykusiame Lie
tuvių Vargonininkų Sąjungos sukak
tuviniame pobūvyje a.a. J. Byanskas 
dar akompanavo sol. A. Giedraitie
nei.

PREZ. R. NIKSONAS nutraukė fi
nansinę paramą Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimui ir jį sudariusiem so
vietų okupuotų tautų laisvės komi
tetam. Finansinę paramą prarado ir 
Lietuvos Laisvės Komitetas. Skriau
dai sumažinti buvo paskirta $1.850.- 
000 pensija, kurią gaus 20 metų mi
nėtuose komitetuose dirbę 64 asme
nys. Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas ir tautiniai laisvės komitetai 
darbą dabar žada tęsti be JAV vy
riausybės finansinė paramos.

“DARBININKAS” SAVO ŠVEN
TĖJE iškiliausiu 1971 m. lietuviu 
paskelbė kompartijos nuteistą kun.
J. Zdebskį. Už vietinę veiklą kultū
rinėje, visuomeninėje . ir politinėje 
srityje buvo įteikti diplomai septy
niom niujorkiečiam — A. Radziva- 
nienei, dr. J. Kazickui, V. Žukaus
kui, A. Kačanauskui, dr. J. K. Va
liūnui, dr. V. Paprockui ir N. Umb- 
razaltei. Tai buvo Hollywoodo sti
liau » “oskarų” įteikimas su scenoje 
atplėšiamais laimėtojų vokais. Šis 
sulietuvintas amerikiečių paprotys 
tuo tarpu praktikuojamas tik Niu
jorke.

S l’EPONO IR VALENTINOS MIN- 
KŲ radijo valandėlės 38 metų su
kaktis bus paminėta talentų popiete 
ir gražiausios N. England lietuvai
tės rinkimais. Programą atliks pir
mą kartą Bostonan atvykstantis Lon
dono, Ont., studenčių kvartetas 
“Rasa".

ŠV. KSAVERO KOLEGIJA Čika
goje kovo 8 d. pradės 10 savaičių 
truksiantį kursą suaugusiems “Lietu
vių kultūra ir civilizacija”. Paskai
tas apie Lietuvos istoriją, laisvės sie
kius ir išsilaisvinimo sąjūdžius, lie
tuvių kalbą, tautosaką, literatūrinius 
Ir politinius laimėjimus, liaudies me
ną ir muziką, lietuvių filosofiją, mo
dernųjį meną ir lietuvių kultūrinę 
veiklą JAV skaitys šių sričių spe
cialistai. Kursų mokestis — $30. Re
gistracijos blankai gaunami kolegi
jos suaugusiųjų centro raštinėje, 
103rd St. ir Central Park Ave. Tel. 
PR 9-3300.

VASARIO. 16 PROGA JAV LB 
centro valdyba išleido 64 psl. doku
mentinį leidinėlį “The Violations of 
Human Riglits in Soviet Occupied 
Lithuania — A Report for 1971”. 
Jame dokumentuotai pateikiamas so
vietų vykdomas lietuvių tautos tei
sių pažeidimas, pasireiškęs Kudir
kos, Simokaičių, kun. Šeškevičiaus, 
kun. Zdebskio bei kitų lietuvių by
lomis ir bausmėmis. Leidinėlis buvo 
išsiuntinėtas JAV LB tarybos na
riams, LB apygardoms ir apylin
kėms, kad jį būtų galima įteikti 
amerikiečiams politikams, visuome
nininkams ir laikraštininkams.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS muzėjuje Čikagoje lietuvių fi
latelistų draugija “Lietuva” vasario 
mėnesį surengė nepriklausomos Lie
tuvos pašto ženklų, savo leidinių, 
nuotraukų ir draugijos veiklą lie
čiančių laikraščių iškarpų parodą. Ja 
buvo paminėta sidabrinė “Lietuvos” 
sukaktis.

Brazilija
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS šventę Rio de Janeiro lietuviai 
paminėjo sausio 30 d. pamaldomis ir 
Rio generalinio vikaro vysk. D. J. 
Pinto pamokslu, giedant Sao Paulo 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
chorui. Minėjime pagrindinį žodį ta
rė Antanas Gaulia, o Simo Kudir
kos atminimui skirtą programą atli
ko Nancy, Vera ir Robertas Gau- 
liai.

SAO PAULO BALTIEČIAMS šie
met vadovauja lietuvių sudaryta val
dyba: pirm. J. čiuvinskas, vicepirm. 
kun. A. Saulaitis, SJ, ižd. A. Stepo
naitis, sekr. A. Sliesoraitis, narė O. 
Petraitytė.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS krašto tarybos rinki
mai, turėję įvykti vasario 27 d., ati
dėti kovo 19 d.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ pa
rapijos metinėje šventėje kovo 5 d. 
dalyvaus naujasis Sao Paulo arkivys
kupas Paulo Evaristo Arns.

LIETUVIŲ JĖZUITŲ PROVINCI
JOLAS kun. G. Kijauskas, SJ, ap
lankė Sao Paulo mieste įsikūrusius 
jėzuitus. Jis laikė pamaldas lietu
viams įvairiose šio miesto dalyse, 
rodė JAV lietuvių veiklos skaidres 
ir tarė žodį Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos dr. E. Draugelio kuopai.

Argentina
QUILMES MIESTE buvo iškilmin

gai atidarytas lietuvių inž. Stepono 
Jankevičiaus ir Stepono Paulėno 
naujas restoranas ir alinė “Nabet- 
se”. šventinimo apeigas atliko vie
tinis klebonas kun. Antonio Picco. 
Iškilmingame pobūvyje dalyvavo 
gausus būrys lietuvių. Sveikinimo 
žodi lietuviu ir isnanų kalbomis ta

rė kun. A. Steigvila. Į restoraną yra 
investuota apie 14 milijonų pezų, 
kuriuos tikimasi atsiimti su kaupu, 
nes visoje apylinkėje nėra kito to
kio modernaus ir puošnaus restora
no. Restoranui vadovaus šeiminin
kai su savuoju atžalynu. Su jais 
klientai galės susikalbėti ispaniškai, 
lietuviškai, lenkiškai, angliškai, vo
kiškai ir rusiškai. Daug kalbų mo
kantis restorano pagalbinis perso
nalas užtikriną sėkmę. Restorano pa
tefonai gros įvairių tautų muziką. 
Lietuviams yra ir lietuviškų plokš
telių. Atidarymo proga savininkai 
gavo daugiau kaip 100 puokščių gė
lių su sveikinimais.

Australija
TRADICINĘ JŪROS DIENĄ VVol 

longongo pajūryje surengė Sidnė
jaus ateitininkai ir KLB VVollon- 
gongo apylinkės valdyba. Mišias už 
Mažosios Lietuvos kovotojus laikė 
kun. P. Butkus, pamoksle priminda
mas Martyną Jankų, Sibire mirusį 
prof. Pr. Dovydaitį ir kitus veikėjus. 
Pamaldose giedojo B. Kiverio vado
vaujamas “Dainos” choras. Minėji
mą salėje pradėjo kun. P. Butkus, 
programos pranešėja pakvietęs J. 
Reisgytę. Programą atliko "Dainos” 
choras ir jauna balerina R. Čer
niauskaitė. Apie jūros reikšmę Lie
tuvai kalbėjo ALB Sidnėjaus valdy
bos pirm. p. Rcisgys. Atsistojimu bu
vo pagerbtas pernai miręs Klaipė
dos išsilaisvinimo kovų dalyvis S. 
Baltramicjūnas. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Po to visi turėjo pro
gos pasišnekėti prie bokalo alaus, 
pašokti, pasimaudyti vandenyno ban
gose.

AUSTRALIJOS DIENOS PROGA 
Melburne buvo surengtas etninių 
grupių tautinių šokių ir dainų fes
tivalis, kuriame lietuviams atstovavo 
Vytauto Strauko vadovaujami šokė
jai. Vietinė televizijos stotis tą va
karą savo žiūrovams parodė lietuvių 
jaunimo atliekamą “Malūną”.

GEELONGE LANKĖSI svečiai iš 
Adelaidės — ALB krašto valdybos 
pirm. Vytautas Neverauskas, valdy
bos nariai Martynas Pocius ir Jo
nas Neverauskas. Pas ALB Geelon- 
go apylinkės pirm. dr. St. Skapinską 
jiem buvo surengtas susitikimas su 
Lietuvių Bendruomenei priklausan
čių organizacijų vadovais ir atsto
vais. Sekantį rytą, sekmadienį, sve
čiai iš Adelaidės dalyvavo kun. P. 
Dauknio laikomose Mišiose, kurios 
buvo užbaigtos Lietuvos himnu. Po 
pietų Lietuvių Namuose įvykusiame 
susirinkime ALB krašto valdybos 
pirm. V. Neverauskas padarė pra
nešimą apie šios valdybos veiklą, 
kviesdamas visus jungtis į vieningą 
darbą. Jis taip pat atsakinėjo į da
lyvių klausimus ir priėmė jų pagei
davimus.

Britanija
“EUROPOS LIETUVIS” savo skai

tytojams praneša: "Rugpjūčio 4 d. 
į Londoną atvyksta didelė Ameri
kos lietuvių ekskursija. Keletą die
nų praleidusi Londone, ekskursija 
išvyks toliau į Europą. Kartu su šia 
ekskursija atvyksta ir tautinių šo
kių grupė “Grandinėlė”, daugiau 
kaip 60 asmenų. “Grandinėlė” yra 
vienas stipriausių tutinių šokių vie
netų ir plačiai žinoma ne tik šiau
rinėje, bet ir pietinėje Amerikoje. 
Pasinaudodama šia reta proga DBLS 
Valdyba rugpjūčio 5 d. Londone 
rengia didžiulį koncertą. Jei sąlygos 
leis, rugpjūčio 6 d. koncertas dar 
bus suruoštas viename provincijos 
miestų ..Atrodo, čia turima gal
voje L. Sagio vadovaujama “Gran
dinėlė” Klcvclande, pastaruoju metu 
pradedanti seriją koncertų.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS Lietu
vių Sąjungos suvažiavimas ir Lietu
vių Namų Bendrovės akcininkų me
tinis susirinkimas bus balandžio 15- 
16 d.d. DBL Sąjungos sidabrinę su
kaktį numatoma paminėti Lietuvių 
Sodyboje rengiamoj pavasario šven
tėj.

KUN. DR. S. MATULIS aplankė 
negausią lietuvių koloniją Ketterin- 
ge. Pamaldose dalyvavo tik 13 lie
tuvių. Po pamaldų buvo išrinkta Lie
tuvių Katalikų Bendrijos taryba: 
pirm. A. Kirkelionis, vicepirm. A. 
Kukanauskas, sekr. J. Liobė, ižd. F. 
Woodhouse ir narys L. Nemeika.

BRITANIJOS ĮSIJUNGIMAS į Eu
ropos Bendrąją Rinką suaktualino 
jos piliečių darbo klausimą kituose 
šios organizacijos kraštuose. Euro
pon persikelti ir ten dirbti galės 
Britanijos ir jai priklausančių Britų 
Bendruomenės kraštų piliečiai, taip 
pat ir Britanijoje gyvenantys ne- 
piliečiai, kuriems netaikomos imi
gracijos kontrolės taisyklės, t.y. tie, 
kuriems nereikia registruotis, kei
čiant gyvenamąją vietą ir darbą. Šiai 
grupei priklauso ir lietuviai, įsi
kūrę Britanijoje ir dar neturintys 
jos pilietybės. Taigi, visi Britanijos 
lietuviai turės teisę persikelti į 
Bendrosios Rinkos kraštus ir ten 
dirbti be jokio specialaus leidimo.

BRITANIJOS ESTŲ SĄJUNGA 
šią vasarą organizuoja ekskursiją į 
Torontą, kur bus estų dainų ir šokių 
festivalis. Estų užsakytas lėktuvas 
Torontan išskris liepos 6 d., Londo
nan grįš 26 d. Ekskursija kviečiami 
pasinaudoti ir Britanijos lietuviai, 
norintieji aplankyti savo gimines ar 
pažįstamus Kanadoje. Kelionė kai
nuos tik 60 svarų. Ekskursantus re
gistruoja Mr. A. Ojasoo, 69 St. Ma
ry’s Grove, London W4 3LW. Tel. 
994-5252.

I



Lietuvos laisvės šventė Kanadojje
HAMILTON, ONT. Nepriklauso

mybės šventė minima visur skirtin
gai. Mūsų draugai latviai ir estai tai 
mini kaip džiaugsmo įvykį su banke
tu ir šokiais. Taip daro jau daugelis 
mažesnių lietuvių kolonijų. Ir čia 
nieku nenusikalstama, nes tai ir yra 
džiaugsmingo įvykio paminėjimas. 
Pas mus Vasario 16 visada praeina 
kaip maldos, susikaupimo ir ryžto 
diena. Tokia nuotaika praėjo vasario 
13 d. ir ši 54-toji nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis. 11 v. A V baž
nyčioje buvo iškilmingai atnašauja
mos šv. Mišios, kur pilnutėlė švento
vė žmonių meldė Augščiausiąjj lais
vės pavergtam savo kraštui. Mons. 
dr. J. Tadarauskas pasakė patriotinį 
pamokslą. Su kitų vėliavų palyda j 
šventovę buvo įnešta čia atsivežta ir 
iš nepriklausomybės laikų išsaugota 
tautinė vėliava, kuri dabar pasiliks 
mūsų šventovėje. Atgiedota “Libera” 
ir pasimelsta už visus kritusius dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Muz. A. 
Paulionio ved. parapijos choras tai 
dienai turėjo specialiai paruošęs nau
jų giesmių.

Iškilmingas aktas įvyko 4 v. p. p. 
Scott Park auditorijoj su "O Canada” 
ir mons dr. J. Tadarausko invokacija, 
kuri buvo palydėta "Varpo” choro 
giedama “Malda už tėvynę”. Minėji
mo pranešėja L. Verbickaitė pristatė 
kalbėtojus. Lietuviškosios dalies kal
bėtojas K. Mileris, KLB Hamiltono 
apyl. pirm., kalbėjo apie Lietuvos 
laisvės kovos suaktyvinimą, prisitai
kant prie naujų laikų reikalavimų, ir 
žiūrėjimą į Lietuvos nepriklausomy
bės reikalą ne kaip į kokį kitą, bet 
kaip į labai realų dalyką. KLB kraš
to v-bos vicepirm. V. E. Gruodis buvo 
minėjimo kalbėtojas anglų kalba. Jis 
buvo gerai suprantamas kanadie
čiams svečiams ir su ta kalba sunku
mų neturinčiam mūsų jaunimui. Kal
bėtojas pabrėžė, kad istorijoj visą 
laiką tik jauni žmonės yra pradėję 
kovą už tiesą ir idealą. Jaunam lietu
viui idealas turėtų būti — atgauti 
laisvę savo tėvų žemei. Kalbėjo taip 
pat kanadiečiai svečiai ir baltiečių 
atstovai, komentuodami V. E. Gruo
džio iškeltas mintis.

Minėjimo meninę dalį šiemet 
mums atliko torontiškiai, prisidedant
K. Bungardai, kuris artistiškai pa
deklamavo B. Brazdžionio devynpos- 
mį “Saukiu aš tave.” Stebėjusieji 
aiškino, kad J. Karasiejaus taut, šo
kių grupė "Gintaras” šiemet turi pa
čius geriausius liet, tautinių šokių 
metus. Grupės pajėgumas keičiasi su 
naujai ateinančiu šokėjų prieaugliu. 
Neatrodo, kad kas gali dabar geriau 
perduoti liet, tautinių šokių grožį 
kaip dabartinis Toronto "Gintaras”. 
Ir tai yra nuomonė hamiltoniečių, 
kurie toje meno šakoje yra gana išle
pinti. Muz. A. Ambrozaičio vadovau
jamas “Varpas” pasirodė su vyrų ir 
mišriu choru. Vyrų choras padainavo 
dvi dainas, o mišrus ■— penkias. Nau
jasis choro dirigentas ir dainavime 
prityrę varpiečiai, nors dar ir nepa
siekę senojo "Varpo” savo skaičiumi, 
bet jau neabejotinai pasiekę “Var
po" visad turėtą augštą dainavimo 
lygį-

AV parapijos salėje torontiečiai ir 
kanadiečiai svečiai Bendruomenės 
v-bos buvo pavaišinti. Rytojaus die
ną “The Spectator” įdėjo ilgoką 
straipsnį, aprašydamas minėjimą su 
antrašte: “Lithuanians urged to keep 
spirit alive”. Kor.

* * *
LONDON, ONT. Vasario 16 minė

jimas, surengtas apylinkės valdybos 
parapijos salėje vasario 13 d., praėjo 
jaukioje lietuviškoje nuotaikoje. Sa
lė vos galėjo sutalpinti dalyvius. Mi
nėjimą pradėjo apyl. pirm. Edm. 
Petrauskas ir pakvietė susirinkusius 
atsistojimu pagerbti įnešamas vėlia
vas. Po Kanados himno ir tylos mi
nutės bei kun. B. Pacevičiaus invo- 
kacijos valdybos narys jaunimo rei
kalams S. Dragūnevičius savanoriams 
pagerbti įspūdingai paskaitė nepri
klausomybės paskelbimo aktą. Minė
jime su žmona dalyvavęs miesto ta
rybos narys A. Grant sveikino sun
kiai susirgusio miesto burmistro F. 
Gosnell vardu. Sakė esąs tikras, kad 
lietuviai, kurie didžiuojasi savo pra
eitimi, tėvų palikimu, taip pat di- 
džiuosis ir savo naujuoju kraštu Ka
nada. Jis įteikė miesto dovaną lie
tuviams — lėkštę su miesto herbu 
ir įrašu. Lietuviai atsilygino mies
tui, įteikdami “Lithuanians in Cana
da”. Latvių sveikinimus perdavė Va
karų Ontario universiteto profeso
rius A. Dreimanis. Jis kvietė baltie- 
čius glaudesniam bendradarbiavimui, 
pabrėždamas, kad įmanoma atgauti 

Lietuvos vėliava plevėsuoja prie Kalgario miesto rotušės Vasario 16 proga. 
Šiltose rūmuose buvo miesto burmistro priimta lietuvių delegacija

tėvų kraštams nepriklausomybę, jei 
tik vieni kitiems padėsime. Jis nuro
dė dėmesio vertą pavyzdį. Rusų pa
skirtas geologijos vadovas paskelbė 
tikrą tos srities falsifikatą, liečiantį 
Latviją. Rygoje nebuvo įmanoma ką 
nors tuo reikalu daryti, bet Vilniuje 
buvo atspausdintas tos srities žinovo 
išsamus paaiškinimas, atidengiantis 
paskelbtų žinių netikrumą. Tai tu
rėjo didelės reikšmės Latvijai. Jis 
pagyrė lietuvių didvyrišką drąsą ir 
brolišką pagalbą, linkėdamas, kad ne
trukus Lietuva būtų vėl laisva. Apyl. 
v-bos narys S. Keras apibūdino veik
lųjį jaunosios kartos darbuotoją, buv. 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos pir
mininką ir dabartinį Londono apyl. 
vicepirm. A. Puterj, pagrindinį die
nos kalbėtoją, skaičiusį paskaitą te
ma "Jaunoji karta”. Paskaitininkas, 
remdamasis praeities ir dabarties 
konkrečiais faktais, nurodė, kad nu
tausti pavojus yra didelis, tačiau ne
reikia nuleisti rankų. Jei vyresnioji 
karta galvos, kad reikalas yra bevil
tiškas, tai ir jaunoji karta vargiai 
panorės kovoti beprasmę kovą. Jis ra
gino tikėti lietuvių tautos ateitimi ir 
pažadėjo ne tik pats lietuvybės išlai
kymui dirbti, bet ir savo bendraam
žių kiek galint didesnį skaičių j tą 
darbą įtraukti. Už tai jis susilaukė 
gausių plojimų. Paskaitą baigė jaut
riais poeto žodžiais: “Kaip grįžtan
čius paukščius, parveski, Viešpatie, 
ir mus į žemę mūs tėvų ...” Nepir- 
mą kartą teko girdėti gražių žodžių 
iš jaunuolių lūpų. Sį kartą jie gal 
reikšmingesni tuo, kad A. Puteris 
yra toks asmuo, kuris ne tik kalba, 
bet ir dirba. Jis sugeba jaunimą iš
judinti ne tik pramogai, bet ir pozi
tyviam lietuvybės darbui.

Šventės proga lietuvius raštu svei
kino: federacinio parlamento nariai: 
J. Buchanan, Ch. Turner, provincijos 
— G. Walker, Londono estų draugi
jos pirm. Karu. Juos perskaitė sekr. 
I. Jakubaitytė.

Meninę dalį gražiai atliko kun. B. 
Pacevičiaus diriguojamas “Baltijos” 
choras, "Baltijos” vyresnieji ir jau
nesnieji taut, šokių šokėjai, studen
čių kvartetas "Rasa” ir Londono li
tuanistinės mokyklos mokiniai. Be 
to, A. Medelytė ir S. Bersėnaitė pa
deklamavo patriotinių eilėraščių.

Kartu su programa buvo atspaus
dintas gražiai apipavidalintas nepri
klausomybės paskelbimo aktas ir in
formacija apie Lietuvą anglų kalba. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu. Po 
to studentai susirinkusius pavaišino 
kavute.

Bažnyčioje tautos šventė buvo taip 
pat paminėta. Prie vėliavų budėjo 
ir Mišioms tarnavo uniformuoti skau
tai, pamaldų metu giedojo jaunimo 
mišrus choras ir studenčių kvartetas 
"Rasa”. Vargonavo V. Petrašiūnaitė. 
Ypač įspūdingai nuskambėjo “Rasos” 
sugiedota giesmė “Kaip grįžtančius 
namo paukščius ...” Kun. B. Pacevi- 
čius pasakė gražų, dienos nuotaiką 
atitinkantį pamokslą.

Prie naujosios miesto rotušės va
sario 16 dieną plevėsavo lietuviška 
trispalvė, primindama Londono gy
ventojams, kad ši yra lietuvių tautinė 
diena. E. D.

* * *
ST. CATHARINES, ONT. Jau penk

tadienio rytą buvo iškelta Lietuvos 
vėliava prie miesto rotušės, kur ple
vėsavo tris dienas. Šeštadienio vaka
re įvyko iškilmingas minėjimas su 
invokacija, organizacijų vėliavom bei 
ypatingai puikia paskaita, kurią skai
tė svečias iš Ročesterio prof. dr. 
Antanas Klimas. Skaitė dinamiškai, 
jautriai ir įdomiai. Vienas lietuvis iš
sitarė vėliau, kad tokio įdomumo pa
skaitos dar niekad nebuvo girdėjęs. 
Optimizmas! Paskaitos be optimizmo 
dabar atrodo kaip sriuba be drus
kos. Čia netrūko optimizmo, ir kas 
svarbiausia — gerai pagrįsto.

Programa, kurią pateikė "Nemu
no" ansamblis, vėl sušvytėjo dina
mišku grožiu. Vieta programos atli
kėjams buvo permaža. Nežiūrint to, 
tautiniai šokiai praėjo labai puikiai. 
Protarpyje Linas Zubrickas padekla
mavo ilgą eilėraštį “Vasario 16”. Ra
mona Braunel kitame šokių protarpy
je padainavo "Partizanų dainą”, “Kur 
bakūžė samanota” ir padeklamavo 
eilėraštį "Po sunkių darbų”.

Scenos vaizdelis, pačios ansamblio 
vadovės Stasės Zubrickienės sukur
tas ir paruoštas, buvo visais atžvil
giais pasigėrėtinas. Gražiai atrodė 
koplytėlė, dalgis, tvorelė. Čia padir
bėjo Juozas Žemaitis ir Sigitas Zub
rickas. Dalgis papuolė net į vietinį 
dienraštį, kuris išėjo su puikia po
ros jaunųjų šokėjų nuotrauka ir ga

na gražiu įrašu apie Vasario 16 ir 
"Nemuno” ansamblį.

Linksmoji dalis šiemet irgi buvo 
nuotaikinga, nes j mūsų parengimus 
renkasi vis daugiau žmonių ir iš to
limesnių vietovių. Žmonių, ypač jau
nimo, buvo pilna salė. Po programos 
buvo įteikta vadovams gėlių, paplo
ta mūsų muzikams J. Liangai ir S. 
Zubrickui. Priimtos rezoliucijos Ka
nados vyriausybei. Atskirai pasiųstas 
“N e m u n o” ansamblio pareiškimas, 
kad sustotų Lietuvoje persekiojimai 
bei būtų sugrąžinta Lietuvai laisvė ir 
nepriklausomybė.

Šiemet turėjome dvi radijo valan
dėles, kad ir gana trumpokas. S. Set- 
kus davė pasikalbėjimus reporte
riam. Vieno pasikalbėjimo metu buvo 
duotas pradžioje ir gale Lietuvos 
himnas.

Tautos Fondo rinkėjas Antanas 
Švažas sumušė ligšiolinį rekordą: su
rinko virš $200.

Sekmadienį įvyko iškilmingos pa
maldos su gražiu pamokslu. Dalyva
vo organizacijų vėliavos. Po pamaldų 
buvo padėta gėlių ant laisvės pa
minklo. Čia jautrų žodį tarė apylin
kės pirm. J. Sarapnickas. Kor.

* * *
EDMONTON, ALTA. Vasario 16 

minėjimas, rengtas KLB Edmontono 
apylinkės valdybos ir Lietuvių Na
mų direktorių bendromis pastango
mis, įvyko vasario 12 d. Lietuvių Na
muose. Minėjimo oficialiajai daliai 
sklandžiai vadovavo dr. J. Pilipavi
čius. Paskaitą tema “Vasario šešio
liktoji ir jaunoji karta” skaitė J". Po- 
pikaitis. Po paskaitos T. Uogintas 
perskaitė nepriklausomybės paskel
bimo aktą, po kurio buvo sugiedotas 
Tautos himnas. Latvių vardu svei
kino G. Cinots, estų — A. Pilt. Me
ninės programos dalies nebuvo, ta
čiau dalyviai galėjo pasigėrėti ir pa
sišokti grojant puikiam jaunų ka
nadiečių grupės orkestrui. Prie gra
žiai padengtų stalų svečiai buvo vai
šinami skaniais mūsų šeimininkių su
neštais užkandžiais. Šokių pertraukos 
metu buvo renkamos aukos Tautos 
Fondui. Surinkta $182.50. Aukų rin
kėjai — T. Uogintas ir Irena Balu- 
tytė. Nors oras buvo geras, tačiau 
dalyvavo tik apie 70 žmonių.

Sekančią dieną, sekmadienį, iškil
mingas pamaldas Lietuvių Namų 
koplyčioje atlaikė ir šventei pritai
kintą pamokslą pasakė lietuvių kape
lionas kun. Iz. Grigaitis. Po pamal
dų sugiedotas Tautos himnas.

Lietuvių Namų direktorių ir KLB 
Edmontono apylinkės valdybos rin
kimai įvyko taip pat sekmadienį po 
pamaldų. Lietuvių Namų valdybon iš
rinkti: dr. M. Urbonas, dr. J. Pilipa
vičius, K. Žolpis, J. Popikaitis ir V. 
Kasperavičius. Apylinkės valdybon 
— dr. J. Pilipavičius ir F. Kantau- 
tienė.

Edmontono lietuvių vardu dėkoju 
buvusioms L. Namų ir apylinkės val
dyboms už sklandžiai atliktą darbą 
praeitais metais ir linkiu sėkmingo 
bei našaus darbo naujų valdybų dar
buotojams. J. P.

:|: $ s|s

WINDSOR, ONT. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 54-sios meti
nės — paminėtos vasario 13 d. 10 
v. r. iškelta vėliava prie miesto val
dybos rūmų. Vėliavos pakėlime daly
vavo nemažas skaičius tautiečių — 
suaugusių ir jaunimo. Po vėliavos pa
kėlimo visi rinkosi į Sv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčią pasimelsti už 
Lietuvą, žuvusius už laisvę, kenčian
čius tėvynėje ir Sibiro tremtyje. Pa
maldos pradėtos iškilmingu vėliavų 
įnešimu. Lietuvos, Kanados ir skau
tų vėliavos gražiai atrodė prie alto
riaus. Tautiniais drabužiais pasipuo
šusios mergaitės buvo vėliavų paly
dovėmis. Mišias atlaikė ir jautrų pa
moksią pasakė kleb. kun. D. Lengvi
nas. Esą nepakanka dejuoti ir verkš
lenti dėl prarastos nepriklausomy
bės, reikia kovoti. Geriausia priemo
nė tai kovai tęsti — rėmimas lėšomis 
lietuviškų institucijų, kurios tą dar
bą dirba. Giedojo bažnytinis choras. 
Juozo Sinkaus vadovaujamas. Tą die
ną jis specialiai buvo atvykęs iš Det
roito. Po pamaldų slovėnų salėje 
įvyko iškilmingas aktas. Apyl. valdy
bos sekr. E. Pakauskienė, pradėda
ma minėjimą, gražiai apibūdino Vasa
rio 16 reikšmę ir pakvietė kalbėti 
jauna, labai gabų, puikiai lietuviškai 
kalbantį ir daugelyje organizacijų 
Detroite dalyvaujantį stud. Robertą 
Selenį. Labai kruopščiai paruoštoje 
paskaitoje jis aiškino, koks yra skir
tumas tarp amerikietiško nacionaliz
mo ir lietuviško patriotizmo, kaip rei
kia įrodyti amerikiečiui bei kanadie
čiui, kodėl esi lietuvis ir kodėl tuo 
reikia didžiuotis. Būtų labai naudin
ga tas mintis paskelbti atskirai spau
doje. Gaila, kad minėjime nesimatė 
lietuvių studentų. Meninę dalį pasi
gėrėtinai atliko Windsoro jaunimas. 
Mergaičių kvartetas “Aušra” padai
navo keletą dainų. R. Naikauskaitė ir
L. Tautkevičiūtė padeklamavo B. 
Brazdžionio poezijos. Jaunųjų mer
gaičių choras padainavo keletą daine
lių. Meninę dalį paruošė ir jai va
dovavo Valė Tautkevičienė. Tautos 
Fondo atstovas B. Balaišis rinko au
kas Tautos Fondui. Šventės dalyviai 
gausiai aukojo. Jei dar kas negalėjo 
tą dieną įteikti savo piniginės aukos 
arba norėtų savo auką padidinti, gali 
tai visuomet padaryti. Kor.

* * *
SUDBURY, ONT. Vasario 16 mi

nėjimas, surengtas KLB Sudburio 
apylinkės valdybos, sutraukė daug 

Minėjimą pradėjo pirm. J. Bataitis. 
Sugiedojus Lietuvos himną, J. Staš- 
kus skaitė paskaitą lietuviškai, o po 
to dar ir angliškai. Sveikinimo žodį 
tarė latvių ir estų atstovai, o ukrai
niečiai atsiuntė sveikinimą raštu gra
žia taisyklinga lietuvių kalba. Miesto 
burmistrą J. Fabbro, išvykusį iš 
miesto, atstovavo jo žmona. Pasiųstos 
rezoliucijos Lietuvos laisvinimo rei
kalu augštiesiems valdžios ir Bažny
čios dignitoriams—premjerams Tru
deau, Davis ir kt. Uolioji Silvija Mar- 
tinkutė sukūrė ir surežisavo vaidi
nimą: "Ruošiamės Vasario 16”, į ku
rį įjungė tautinių šokių grupę “Ra
munėlę” su trejetu tautinių šokių, 
dainomis ir Jūratės Tolvaišaitės de
klamacija. Tautiniams šokiams akor
deonu grojo A. Gatautis. A. Kusins- 
kis su E. Tautvaišiene padainavo due
tą. A. Kusinskio vadovaujamas miš
rus choras padainavo ketvertą lietu
viškų dainų. Duetui ir dainoms akom
panavo Danguolė Remeikytė. Joana 
Stankutė įteikė Silvijai raudonų ro
žių puokštę. Po to prasidėjo šokiai, 
grojant geram orkestrui. Veikė bu
fetas ir loterija. Prie parengimo, be 
valdybos, daug prisidėjo L. P. Griš
koniai. Sekmadienį buvo atlaikytos 
Mišios, kurias užprašė valdyba, su 
pritaikytu šventei pamokslu. Lietu
vos trispalvę bažnyčioje laikė E. 
Šviežikas, o garbės sargybą ėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošusios Aldo
na Kručaitė ir Rūta Petrėnaitė. Daug 
žmonių, ypač jaunimo, priėmė Komu
niją Tėvynės intencija.

* * *
CALGARY, ALTA. KLB apylinkės 

valdyba Vasario 16 minėjimą suren
gė “Bownes” viešbutyje vasario 12 
d. Dalyvavo apie 170 asmenų. Raštu 
sveikino Kalgario miesto burmistras 
Rod Sykes, Latvių Draugija, o žo
džiu — estų pirm. O. Laamann. Susi
rinkusiems tarė žodį pirm. A. Neva
da. Taip pat kalbėjo ir E. J. Balt
rušaitis, prisimindamas, kad šiais me
tais yra jų šeimos pirmas šimtmetis 
nuo jų atvykimo į Amerikos konti
nentą. Taip pat pastebėjo, kad būti 
lietuviu yra garbė ir kad kiekvieno 
lietuvio pareiga yra palaikyti lietu
vybę, nežiūrint ar jis kalba lietuviš
kai, ar ne. Ponios Baltrušaitienės ve
damas Lietuvos himnas nuskambėjo 
jautriai ir gyvai. Vakaras buvo su
rengtas su pasirinktine vakariene, šo
kiais ir gėralais. Buvo pašokta ir 
lietuviški) tautinių šoki/). Nelietu
viams jie labai patiko ir su mielu 
noru juose dalyvavo.

Vasario 16 d. Kalgario miesto vė
liavų aikštėje, miesto burmistro įsa
kymu, buvo iškelta mūsų trispalvė 
ir paskelbta Lietuvių Diena. Tik gai
la, kad prie vėliavos lietuvių nebuvo. 
Gal blogas oras (vėjas ir sniego 
audra), o gal dėlto, kad buvo dar
bo diena? Gal vėliavos pakėlimo lai
ko nežinojo? Gaila! Prie burmistro 
lango ta vėliava plevėsavo! “Calgary 
Herald” paskyrė pusę puslapio lie
tuviams: apibūdino jų kilmę ir kalbą, 
jų kovas su Maskvos kunigaikštyste, 
spaudos priespaudą, rusų žiaurumus 
ir lietuvių kutūrinį įnašą pasauliui. 
Tą pačią dieną burmistras Rod Sykes 
drauge su miesto valdybos nariu Pe
ter Petrasuk priėmė lietuvių delega
ciją, kuri padovanojo knygas “Li
thuanians in Canada”. Delegaciją su
darė: A. Nevada, E. J. Baltrušaitis,
M. Bruzgienė, M. Nevadienė ir Kęst. 
Dubauskas. Delegacija patyrė, kad 
burmistras tą rytą buvo paskirtas 
Suomijos respublikos konsulu, nors 
jis nėra suomis.

Nepriklausomybės dieną paminėjo 
ir pagerbė CHOR radijo stotis, duo
dama lietuviškos muzikos iš Vanku
verio “Atžalyno” išleistos plokštelės. 
Grojo po pietų ir vakare.

Pakeleivis

AYLMER, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Augščiausia- 
jam, kad man padėjo sulaukti 50 
metų. Didžiausia padėka priklauso 
pobūvio rengėjams p.p. G. Rugie
niams ir J. Vieraičiams, kurie įdėjo 
tiek daug darbo. Ačiū kun. dr. J. 
Gutauskui už maldą ir tartą žodį; dr. 
Povilaičiui už pasakytą kalbą ir nuo
širdžius linkėjimus; p. Jakubickui už 
pravestą programą ir gražų žodį; vi
siems už atsilankymą ir brangias do
vanas: p.p. A. Rudokams, B. Dir
sėms, V. Zadurskiams, J. Rudžiams, 
B. Ceikoms, P. Augaičiams, V. K. 
Balčiūnams, A. Budreikai, S. Olekai, 
A. Šulcams, P. Pargauskams, F. 
Gurkliams, F. Laureckams, J. Jurė
nams, V. Dirsei, K. Lukošiams, B. 
Vyšniauskams, A. žebertavičiams, S. 
Beržiniams, J. Jauneikai, Jakubic- 
kams, Žiogams, Balčiūnams, Ston- 
kams, V. Galeckams, G. Sutkaičiams, 
A. Usvaltams, A. Miknevičiui, P. Ši- 
leikiui, L. Rutkauskams, V. Radaus
kams, V. Nemurams, Razokams, H. 
Juknoms, Obelieniams, A. Langams, 
A. Ambraziejui, A. Skodienei, V. 
Gordon, E. Mačiuliams, A. Stein- 
kėms, P. Garneliams, Naujokienei, L. 
Bučinskui, B. Sudeikiui, J. Vaitke
vičiui, S. Augustines, P. Paurams, S. 
Rimkui, B. Gudinskams, P. Korandai, 
J. Aleliūnui, E. Langui. Jūsų bran
gios dovanos pasiliks neužmirštamos 
visą mano gyvenimą —

Jonas Mačiulis

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Kazimieras Ra

šytinis, sūnus Juozo, gimęs 1919 m., 
šiuo adresu: Leokadija žylienė, Pet
ro, Kaunas, Taikos prospektas nr. 
3*—18.

Svečiai Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minėjime Hamiltone. Iš kairės: KLB krašto valdybos vicepirm. 
V. E. Gruodis, miesto burmistras V. Copps, KLB kultūros komisijos narė D. Gruodienė, parlamento atstovas 
L. Alexander (nuotraukoje nematyti) Nuotr. Vyt Beniušio
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Čikagos lietuviu horizonte
 Vladas Ramojus

ŠVENTIŠKOJI DIENA
Vasario 16 d. rytą daugelis čika- 

giečių su dėmesiu vartė vietos ame
rikiečių dienraščių laidas, jieškoda- 
mi vedamųjų ar bent skaitytojų laiš
kų apie Lietuvos bylą ir aplamai Lie
tuvos reikalą. Deja, visi keturi Či
kagos dienraščiai, lyg susitarę, ty
lėjo. Tik “Daily News” dienraščio 
vasario 16 d. priede korespondentė 
Laura Green paskyrė ilgoką straips
nį Čikagos lietuvių tautinei grupei. 
Straipsnyje didžiausias dėmesys skir
tas lietuviams verslininkams, ypač 
lietuviškoms valgykloms bei kepyk
loms. šalia to paminėti ir kultūriniai 
barai: Čikagos Lietuvių Opera, jau
nųjų teatralų sambūris "Antrasis kai
mas”, komp. D. Lapinskas. Plačiau 
atskleidus Jaunimo Centro paskirtį, 
korespondentė gana teigiamai įver
tino ir lietuvių mokyklų reikšmę. 
Apie lietuvių tautinę grupę Čikago
je, šalia kitų, korespondentei infor
macijų davė sol. D. Kučėnienė ir 
“Margučio” radijo vedėjas P. Pet
rulis.

RADIJUJE IR TELEVIZIJOJE
Jei amerikiečių dienraščių dėme

sys Lietuvos nepriklausomybės šven
tei šiais metais buvo mažas (įdomu, 
kur dingo visi tie laiškai, kurių pa
vyzdžius paruošė LB informacijos 
komisija, vadovaujama L. Valiuko?), 
tai kiek geriau pasirodė radijas ir 
televizija. Viena didžiausių amerikie
čių radijo stočių Čikagoje WGN sa
vo klausytojams Lietuvos nepriklau
somybės šventę tą dieną priminė ei
lę kartų; minėjo ir žymiuosius šio 
krašto lietuvius: boksininką Šarkį, 
Jievą Paulekiūtę, garsiuosius futbo
lo žaidėjus Jonaitį ir Butkų, jau 
mirusį C i ka g o s miesto iždininką 
Švėkšnos žydą Morris B. Sachs. Pas
tarojo vardas neužmirštamas ypač 
dėlto, kad būdamas miesto iždininku 
neėmė algos. Taip pat jis paliko gi
lius pėdsakus ir labdarybės dirvonuo
se. Pvz. dar netoli tie laikai, kai 
ant Marijos Augšt. Mokyklos moki
nių vadovėlių būdavo Morris B. 
Sachs fotografija, nes jis buvo lai
komas tų vadovėlių mecenatu.

Maloniausias vasario 16 įvykis bu
vo, kai 5 v. p.p. NBC televizijos V 
kanalas per žinias parodė Marquette 
Parko lietuvių mokykloje įvykusio 
Lietuvos nepriklausomybės minėji
mo ištraukas, dainas ir šokius. Masė 
vaikų televizijos ekranuose liudijo, 
kad lietuvių tautinė grupė nėra tik 
vyresniųjų ramstoma praeities lieka
na, bet kad ji taip pat turi ir atei
ties avangardą. Tik gaila, kad to vaiz
do jau nebematėm 10 v. žiniose.

TORONTIECIŲ DAINOS
Išskirtinai gražiai Lietuvos nepri

klausomybės šventę radijo bangomis 
paminėjo tą vakarą "Margutis”, vado
vaujamas P. Petručio. Kaip žinia, 
“Margutis” šiemet švenčia 40 m. su
kaktį, kai kompoz. A. Vanagaitis jį 
įsteigė. Sukaktis bus atžymėta iškil
mingu banketu balandžio 15 d. Va
sario 16 d. programoje trumpu, bet 
gerai paruoštu žodžiu į klausytojus 
prabilo ALTos pirm. dr. K. Bobelis 
ir Čikagos skyriaus pirm. J. Pakal- 
ka. Su dideliu dėmesiu klausytojai 
sekė B. Brazdžionio, St. Santvaro ir 
P. Babicko patriotinę poeziją, kurią 
skaitė patys autoriai. Jei B. Braz- 
džionį ir St. Santvarą norint galima 
išgirsti jų išleistoje plokštelėje, tai 
tolimoje Brazilijoje gyvenančio poeto 
P. Babicko gyvas žodis buvo maloni 
staigmena. Poetų kūrybą palydėjo 
Čikagos “Dainavos” ansamblio ir To
ronto “Varpo” choro dainos. Ypač 
gražiai nuskambėjo torontiečių dai
nuojamas A. Vanagaičio “Laisvės 
varpas” ir “Kur giria žaliuoja”.

Vasario 16 d. Lietuvos trispalvė su 
atitinkamomis iškilmėmis buvo iškel
ta ir Cicero miesto aikštėje, daly
vaujant miesto pareigūnams ir LB 
atstovams. Ta proga buvo sugiedoti 
JAV bei Lietuvos himnai.

PAGRINDINIS MINĖJIMAS
Pagrindinis Lietuvos nepriklauso

mybės šventės minėjimas įvyko va
sario 20 d. 4,000 vietų turinčioje 
Auditorium teatro salėje, Čikagos 
vidurmiestyje. Jį rengė ALTos sky
rius, kuriam šiais metais pirminiu- 

rinitu 

mecenatas Julius Pakalka. Prieš ku
rį laiką pas poetą J. Aistį užsakęs 
tekstą naujai "Motinos” kantatai, o 
komp. J. Gaidelį paprašęs parašyti 
muziką J. Aisčio tekstui, J. Pakalka 
tikėjosi, kad naują patriotinę simfo
ninę kantatą kuris iš iškiliųjų Čika
gos chorų galės atlikti šių metų Va
sario 16 minėjime. Atsižvelgiant j tai, 
gerokai iš anksto ir buvo išnuomota 
didelė, puiki koncertinė salė. Bet 
kai naujosios kantatos, kurios origi
nalas yra muz. AI. Kučiūno rankose, 
dėl apsikrovimo kitais darbais, pir
maujantys Čikagos chorai negalėjo 
paruošti, minėjimui nebeliko tokios 
atrakcijos, kuri sutrauktų 4,000 žmo
nių. Todėl dar prieš minėjimą buvo 
prisibijoma, kad jis neįvyktų pustuš
tėje salėje. Visdėlto Čikagos ir apy
linkių lietuviai parodė gražų bei vie
ningą dėmesį Lietuvos nepriklauso
mybės šventei. Į didįjį minėjimą jų 
suplaukė gerokai per 2,000. Pats mi
nėjimas, užtrukęs apie 3 valandas, 
buvo gerai suorganizuotas. Skulpt. 
P. Aleksos, dail. J. Daugvilos ir ap
švietėjo C. Rukuižos pastangomis pa
puošta didžiulė koncertinė scena tei
kė puikų estetinį vaizdą. Šį kartą 
scenoje nesišvaistė karo veteranai su 
šautuvais, uniformouti šauliai ir kiti. 
Vyravo jaunimas. Prie JAV vėliavos 
stovėjo uniformuotų skautų sargyba, 
o prie Lietuvos — taut, drabužiais 
apsirengę jaunuoliai. Jaunimo atsto
vai skaitė invokaciją, Nepriklausomy
bės aktą. Kai paskutinių Lietuvos 
nepriklausomybės kovų savanorių la
bai smarkiai praretėjusios gretos ar
tėja prie gyvenimo saulėlydžio, ar 
ne laikas būtų pagarbos ženklan to
kiomis didingomis progomis juos vėl 
parodyti scenoje, leidžiant jiems per
skaityti Lietuvos nepriklausomybės 
aktą? Juk tik jų pralieto kraujo dėka 
22 metus gyvenome laisvoje bei ne
priklausomoje Lietuvoje. Dėlto, kai 
maestro Al. Kučiūno vadovaujamas 
jungtinis choras sugiedojo himnus, 
ypač A. Vanagaičio giesmę “Nuliūdo 
kapais apsidengus tėvynė", skirtą vi
siems kovojusiems ir žuvusiems už 
Lietuvos laisvę pagerbti, susirinku
sių minia pergyveno pačias jautriau
sias akimirkas.

AMERIKIEČIO DISONANSAS
Pagrindinę kalbą minėjime, šalia 

lietuviškojo Lietuvos gen. konsulės 
J. Daužvardienės gerai išmąstyto žo
džio, pasakė respublikininkų partijos 
taut, komiteto pirm. sen. R. Dole. 
Deja, 30 min. užtrukusi senatoriaus 
kalba beveik visai nelietė Lietuvos. 
Ji buvo skirta Niksono politikai gir
ti ir demokratams niekinti. Didžiau
sių minios plojimų (tai pabrėžė ir 
amerikiečių dienraščiai) susilaukė 
demokratų kandidatas į Illinojaus se
natorius dabartinis kongresmanas R. 
C. Pucinski, pareiškęs, kad prez. Nik- 
sonas, vykdamas j Maskvą, turėtų 
apsilankyti Lietuvos sostinėje Vil
niuje ir po to Maskvoje iškelti Lie
tuvos laisvės bylą.

Pajutęs, kad oponentas minėjime 
pasakė lietuvius uždegančią kalbą, 
dabartinis Illinojaus sen. respubliki- 
ninkas C. Percy, jau meninei pro
gramai beveik pasibaigus, atskubėjo 
į minėjimą ir, šalia kitų gražių žo
džių. pažadėjo prašyti JAV preziden
tą, kad busimieji astronautai nuvežtų 
Lietuvos vėliavą į mėnulį. Kai tarp 
politikų vyksta rungtynės, tai ir mes, 
lietuviai, kaip tautinė grupė, pasi
juntame turintys savo svorį. Prisi
mintini ir kongr. Pucinski atviri žo
džiai, kad tik apsilankęs pas lietu
vius jis mato tiek daug gražaus 
jaunimo.

Meninį vainiką Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimui nupynė 
sol. Aid. Stcmpužienė iš Klevelando, 
sol. G. Capkauskienė iš Montrealio ir 
pianistas A. Kuprevičius iš Klevelan
do. Solistėms akompanavo maestro 
Al. Kučiūnas. Meninė dalis ir buvo 
pati svarbiausia šių metų Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėjimo 
atrakcija.

JCRATĖ KAZICKAITE, profesio
nalė žurnalistė, amerikiečių didžiųjų 
dienraščių bendradarbė (jos straips
niai spausdinami ir “Chicago Sun-Ti
mes” bei “Chicago Daily News”) šio
mis dienomis įstojo į LŽS-gos centri
ni

ONTARIO
ruiutci ir iminMin

Government 
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EKONOMIJOS IR IŽDO 
DEPARTAMENTAS
ONTARIO DOVANŲ 
MOKESČIAI
Ontario provincijos vyriausybė pa
skelbė provincijos dovanų mokesčių 
detales, pakeičiančias egzistuojančius 
federacinius dovanų mokesčius, įsi
galiojusias 1972 m. sausio 1 d. (sta
tymai bus galutinai įteisinti ir įvesti 
1972 metų pavasarį.
Newfoundland, Prince Edward Is
land, Nova Scotia, New Brunswick, 
Ontario, Manitoba, Saskatchewan ir 
British Columbia provincijų vyriau
sybės (vadinamos “bendradarbiau
jančiomis vyriausybėmis") nuo 1972 
m. sausio 1 d. pasiūlė pakeisti do
vanų mokesčius, kurie savo esme 
ir dydžiu bus tokie pat, tačiau skir
tingi išimtyse.
Visos dovanos, viršijančios tam tik
ras metinių dovanų mokesčių leidžia
mas išimtis, bus apmokestinamos pa
gal progresyvią proporciją, priklau
somai nuo to, kiek iš viso per metus 
bus duota apmokestinamų dovanų. 
Dovanų mokesčių formos turi būti 
užpildomos kiekvienais metais, ku
riais apmokestinamos dovanos buvo 
duotos.
Išimtys daromos tik šiais atvejais:
a. dovanos neprašokančios $2.900 į 

metus kiekvienam davėjui; jos 
negali prašokti bendros $10.000 
sumos į metus;

b. tik vyro ir žmonos turtiniai apsi
keitimai;

c. dovanos Kanados labdaros organi
zacijoms;

d. dovanos betkurlai Kanados vyriau
sybei;

e. dovanos, įsigaliojančios davėjo 
mirties dieną,

Kai dovanų mokesčiai yra sumokėti 
ir kai davėjas yra miręs penkiolikos 
metų laikotarpyje nuo dovanos da
vimo, arba kai dovana dėl tam tikrų 
priežasčių būna įjungta į bendrą pa
likimą dėl paveldėjimo mokesčių, — 
sumokėtoji dovanų mokesčių suma 
bus įrašoma paveldėjimo mokesčių 
sąskalton.
Mokesčių mokėjimo atsakingumas už 
dovanas priklauso davėjui, jeigu jis 
yra tos provincijos gyventojas, ski
riant dovaną. Jei davėjas priklauso 
kelių gyvenviečių jurisdikcijai, jam 
užskaitoma tik principinė gyvenvie
tės provincija. Tačiau dovanų mokes
čių mokėjimo atsakingumas gali iš
kilti, jei davėjas ir nėra tos provin
cijos gyventojas, bet jo nekilnojamo 
turto dovana yra toje provincijoje. 
Jei dovanų mokesčiai būtų paimti 
tos provincijos, kur yra tokia nuosa
vybė, tai davėjo gyvenamoji provin
cija duotų kreditą davėjui už dova
nų mokesčius, kuriuos turėtų jis mo
kėti provincijai, kur yra jo nuosavy
bė, bet abi provincijos turėtų būti 
"bendradarbiaujančiomis” provinci
jomis.
Sis kreditas bus taikomas provincijos 
žemesniems dovanų mokesčiams, kur 
yra toji nuosavybė, ir taipgi davėjo 
rezidencijos provincijos.
Gavėjas turės bendrą ir keleriopą 
atsakomybę drauge su davėju mokes
čių srityje.
Ontario vyriausybė tikisi, kad nau
jasis Ontario paveldėjimo mokesčių 
įstatymas ir dovanų mokesčių planai 
nėra paskutinis žodis. Ji yra pasi
ruošusi peržiūrėti abu giminingus 
mokesčius ir, jei reikia, įvesti pakei
timus.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PRIME MINISTER OP ONTARIO
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Kai žmonės netenka laisvės
Rašo Toronto lietuvių šeštadieninės mokyklos X-tieji skyriai

Aš esu gimęs Kanadoje, todėl 
nelabai žinau ką reiškia neturė
ti laisvės. Bet aš šią laisvę labai 
vertinu, nes esu girdėjęs, kaip 
yra Lietuvoje ir kituose kraštuo
se, kurie turi komunistinę val
džią. Kanadoje gyvenimas labai 
smagus ir turtingas, tai negal
vojame apie laisvę, bet reikėtų 
pagalvoti apie ją, nes kada nors 
gali ir mums taip atsitikti. Kai 
žmogus netenka laisvės, tikrai 
žino, ką laisvė reiškia. Dauguma 
žmonių Lietuvoje neturi tokios 
laisvės, kokią mes turime. Lais
vė reiškia, kad gali eiti į kokią 
bažnyčią tu nori, gali sakyti ką 
nori ir kada nori; niekad nesi 
nužemintas savo valstybėje, jei
gu nieko blogo nepadarei. Visi 
negali turėti laisvę, nes visuo
met bus tokių, kurie nori kitus 
žmones pavergti, bet gal ateis 
diena, kai visi bus laisvi ir lai-

Ramūnas Saplys
Lietuvos laisvė yra labai dide

lis dalykas. Dėl jos galima daug 
padaryti, tik reikia pradėti nuo 
mažų dalykų. Pirma reikia suor
ganizuoti slaptą policiją, ši po
licija naktimis turėtų sueigas, 
per kurias jie planuotų, kaip 
gauti gerų šautuvų. Kai jie turė
tų užtektinai ginklų, tada žmo
nės sueitų ir išrinktų vieną žmo
gų, kuris būtų slaptai išvestas iš 
Lietuvos ir jieškotų pagalbos ki
tų valstybių. Kai surastų pagal
bą, jie mari atrašytų laišką, sa
kanti, kad jiems reikia pinigų.

Be laisvės nebūtų smagu
Rašo Toronto šeštadieninės mokyklos 5b skyriaus mokiniai

I

Laisvė yra labai svarbus da
lykas. Laisvas žmogus gali atos
togauti, dirbti, linksmas būti, 
pirkti dalykus, mylėti, eiti į mo
kyklas, sportuoti, auginti gyvu
lius, gėles, klausyti radijo ir žiū
rėti televizijos. Todėl reikia lais
vės.

Juozas Zenkevičius
Laisvė yra tada, kai kiekvie

nas žmogus gali išeiti iš kur jam 
nepatinka ir gali eiti kur nori. 
Man laisvė yra, kai galiu išeiti ir 
dviračiu važiuoti. Man labai ne
patinka, kai matau paukštį arba 
kitą gyvulėlį kenčiant narve. 
Kodėl visi žmonės negali būti 
draugai? Kodėl visi negali būti 
laisvi? Visi kalba apie taiką ir 
nežino, kas tai tikrai yra. Aš no
rėčiau, kad visi kraštai būtų lais
vi.

Linda Juodvalkytė
Laisvė yra, kai niekas tavęs 

nekankina, kai tu gali būti su sa
vo šeima kartu. O svarbiausia, 
kad Lietuva būtų laisva. Ką Si
mas Kudirka padarė, buvo labai

ir džiaugsmas
šeštadieninės mokyklos VI-jo a skyr. mokiniai

Kur laisvė, ten
Rašo lietuvių

Laisvė yra geras dalykas. Mes 
esam tokie laimingi, kad mes tą 
laisvę turim. Galim būti linksmi 
ir nereikia daug rūpintis pragy
venimu. Lietuvoj žmonės negali 
būti tokie linksmi, nes tenai nė
ra laisvės. Mes turime būti labai 
dėkingi šiam kraštui. Vieną die
ną aš gal nuvažiuosiu į Lietuvą. 
Aš ten pirmiausia' norėčiau pa
matyti Baltijos jūrą. Norėčiau 
rinkti gintarą prie jos ir maudy
tis jūroje. Bandyčiau gerai kal
bėti lietuviškai. Aš ten norėčiau 
viską pamatyti.

Kristina Norkutė
Šiandieną yra maloni ir šilta 

diena. Paukščiai čiulba ir me
džiai Šneka. Vėjelis pučia. Lie
tuviai norėjo būti laisvi, kaip to
ji rožė. Rožė linguoja be jokių 
rūpesčių. Ji auga viena, o kar
tais ir su draugais, bet visada 
nori būti graži ir laisva. Lietuva 
yra šalis, kur upės teka. Ten 
paukščiai šneka prie namų ir 
miškų, o žmonės girdi toli, toli, 
kad yra šalis, kur laisvė šneka.

Rita Norvaišaitė
Buvo šilta, graži diena. Saulė 

švietė, dangus be debesėlio. Iš
ėjau pasivaikščioti. Gatvės buvo 
pilnos žmonių, visi laimingi ir 
patenkinti. Ėjau, kol atėjau iki 
kalėjimo. Aš pagalvojau, kaip 
visi žmonės gali džiaugtis laisve. 
Paskui pažiūrėjau į kalėjimą ir 
pamačiau, kad ten žmonės ne
gali džiaugtis už tų didelių durų. 
Bet jie buvo nusikaltę. Lietuviai 
nenusikalto, kodėl jie turi būti 
už tokiu dideliu durų Lietuvo
je? Kodėl?

Audra Varankaitė
Lietuva buvo laisvas kraštas, 

žmonės dainavo, šoko, laisvai gy
veno. Atėjo svetimi žmonės ir 
kaip paukščiukus uždarė į nar
velį. Rusai atėmė lietuviams 
laisvę. Aš norėčiau nuvažiuoti i 
Lietuvą, pamatyti Gedimino nilį, 
Aušros Vartus ir Traku pili Lie

Tada aš paskelbčiau visuose 
laikraščiuose ir mėginčiau su
rinkti daug pinigų. Kai jau turė
čiau tuos pinigus, nusiųsčiau 
juos į Lietuvą ir laukčiau dau
giau nurodymų.

Julija Paliulytė
Laisvė man būtų geras daly

kas: mokyklos nebūtų, galėtum 
daryti ką nori. Bet reikia pagal
voti minutę kas būtų iš tavęs, 
jeigu taip darytum kiekvieną 
dieną. Tu eini į mokyklą todėl, 
kad nori pasiekti mokslo. Bet be 
jokios laisvės irgi negerai būtų. 
Laisvė pavergtiems žmonėms 
yra didelis sapnas, gražus ir pil
nas laimės. Mes čia, Kanadoje, 
neįvertinam mūsų laisvės todėl, 
kad čia esam gimę ir gyvenam.

Aidas Vaidila
Laisvė yra, kai aš galiu rašyti 

ką tik noriu, galiu eiti kur noriu, 
sakyti ir galvoti ką noriu. Lais
vę kiekvienas žmogus turėtų 
branginti. Dabar viso pasaulio 
laisvė yra pavojuje: ne tik ko
munistai, bet ir kiti žmonės nori 
pagrobti kitų žmonių laisvę, 
kaip Hitleris, Stalinas ir kiti. 
Bet ir dabar tai, ką mes vadina
me laisve, tikrai nėra pilna lais
vė. Kai buvo demonstracijos 
prieš Kosyginą, mes turėjome 
daug priežasčių ten eiti, bet po
licija darė visokius trukdymus. 
Ir tada mums buvo atimta laisvė 
tai daryti dėl to žmogaus, kuris 
milijonams atėmė laisvę.

Rimgaudas Narbutas

gerai. Nedaug žmonių būtų ga
lėję padaryti tokį drąsų darbelį 
uz Lietuvą. Mes visi lietuviai no
rim, kad Lietuva būtų laisve.

Tomas Kasperavičius
Be laisvės niekam nebūtų 

smagu. Lietuva neturi laisvės. 
Vieną dieną Lietuva bus laisva. 
Susirinks daug lietuvių, nuva
žiuos į Lietuvą ir išvarys visus 
rusus. Kaip paukščiai ir kiti gy
vuliukai, mes irgi turim turėti 
laisvę. Man atrodo, laisvė yra 
svarbiausias dalykas pasaulyje. 
Žmonės, kurie turi daug laisvės, 
mano, kad pinigai yra svarbesni.

Danutė Skukauskaitė
Prieš metus laiko Simas Ku

dirka norėjo pabėgti iš Lietuvos 
į Ameriką. Jis buvo rusų laive ir 
norėjo pabėgti į amerikiečių lai
vą, bet jį sugavo ir kankino, o 
tada grąžino į Lietuvą. Aš ma
nau, kad tai buvo labai negeras 
dalykas, nes jis norėjo būti lais
vas visą amžių. O Amerika yra 
laisvas kraštas.

Jurgis Kairys

tuvoj aš nupirkčiau mamytei do
vaną.

Laimis Andrulis
Kai aš išleidau savo paukščiu

ką iš narvelio, jis taip gražiai 
pradėjo čiulbėti ir skraidyti. 
Kaip tas paukščiukas, ir aš no
rėčiau, kad Lietuva būtų laisva, 
kad galėčiau ten nuvažiuoti pa
sižiūrėti, į Vilnių ir į Kauną nu
vykti. O kaip norėčiau ten būti 
— rinkti gintarėlius prie Balti
jos jūros ir parvežti mamytei! 
Gal lietuviai kada bus laisvi ir 
galėsim nuvažiuoti.

Algis Rašymas
Laisvė, laisvė! Ką ji reiškia? 

Ar bėgti per žolę basai? Ar bris
ti per vandenį pas žuvis? Ar lais
vė reiškia žiūrėti į saulę, kaip ji 
šypsos? Tikrai, tikrai aš pasaky
siu, kad laisvė nereiškia tik šyp
sotis. Paukščiai čiulba ir vaikai 
žaidžia, bet tai nereiškia, kad 
laisvė tik reikštų šypsotis.

Genė Norvaišaitė

Prieš Velykas
Vieną kartą prieš Velykas 
atsitiko toks dalykas: 
Rimas miške vaikštinėjo 
ir kiškelį pastebėjo 
apie kaimą strikinėjant, 
uodegytę kraipinėjant.
Kiškis Rimą kai pamatė, 
auseles tiktai pastatė 
ir kad Šovė gilyn miško, 
net iš kelmo ugnis tiško! 
Mūsų Rimas neskubėjo, 
kelmą gerai apžiūrėjo 
ir atrado, iš tiesų, 
daug margučių ten gražių!

B. Vytienė

Tinginys
Vieną tinginį paklausė:
— Kodėl tu skaldai malkas sė

dėdamas?
Tas atsakė:
— Mėginau skaldyti gulėda

mas. bet labai nepatogu.

Didžioji lietuvių 
šventė

Rašo Toronto lietuvių šešta
dieninės mokyklos šeštojo b 

skyriaus mokiniai
Lietuviai buvo sukūrę didelę 

ir galingą valstybę — nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų. Tada Lie
tuva buvo garsi. Paskui lietuviai 
ilgus laikus sunkiai kovojo, daug 
kentėjo. Rusai laimėjo ir užėmė 
Lietuvą. Bet lietuviai 1918 m. 
vasario 16 d. pasiskelbė nepri
klausomybę. Ir iki šios dienos 
mes švenčiame Vasario 16.

Vida Valančiūtė
1970 m. vienas vyras, kurio 

pavardė yra Simas Kudirka, no
rėjo išbėgti iš Lietuvos ir gauti 
laisvę. Amerikiečių ir rusų lai
vai buvo jūroje, ir Simas Kudir
ka bandė pabėgti iš rusų laivo. 
Jis peršoko į amerikiečių laivą, 
bet amerikiečiai grąžino rusams. 
Rusai Simą nuteisė 10 metų sun
kiai dirbti koncentracijos sto
vykloje.

Lana Škėniaitė
Simas Kudirka buvo jūrinin

kas, kuris 1970 m. lapkričio 22 
d. buvo pabėgęs nuo rusų laivo į 
amerikiečių. Jis prašė politinės 
globos. Amerikos laivo tarnauto
jai nežiūrėjo Simo prašymų ir 
atidavė rusams. Rusai labai jį 
primušė dar amerikiečių laive. 
Simas buvo parvežtas į Lietuvą. 
Tada buvo nuteistas dešimčiai 
metų kalėjimo. Laikraščiai rašė 
apie jo teismą, kuriame jis prašė 
Lietuvai laisvės.

Rita Trinkaitė
Vasario 16 dieną yra Lietuvos 

nepriklausomybės šventė. 1918 
m. buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė. Dabar lietuviai 
švenčia tą šventę. Vasario 16 
dieną būna programa. Vaikai šo
ka ir kanklėm skambina. Kelios 
skautės gauna kaklaraiščius.

Dalia Valiukaitė
Vasario 16 yra mūsų svarbiau

sia tautos šventė. Ji riiums pri
mena senus laikus. Jeigu rusai 
nebūtų užėmę Lietuvos, mes vi
si dabar gyventume Lietuvoje ir 
tik lietuviškai kalbėtume.

Aldona Biretaitė
girnas Kudirka yra žmogus, 

kur dabar yra kalėjime. Jis no
rėjo laisvės, tai įšoko į amerikie
čių laivą. Rusai jį surado ir vėl 
paėmė į savo laivą. Rusai jį nu
sivežė i Lietuvą ir nuteisė.

Vita Valiukaitė
Vasario 16 yra Lietuvos ne

priklausomybės šventė. Tai bu
vo diena, kai Lietuva gavo lais
vę. Ji turėjo laisvę 22 metus. 
Tada rusai vėl užėmė Lietuvą 
1940 m. birželio 15 d. Rusai no
ri, kad lietuviai užmirštų savo 
kalbą, bet lietuviai paliko stip
rūs.

Julija Bekerytė
Sniego senis
Nulipdytas sniego senis 
aš vaiku esu — 
kepurėle nors sena, 
bet seneliui dar gera. 
Į rankas įkišo šluotą, 
morką dar gavau, 
tikrą pypkę — nemeluoju — 
dantyse laikau.
Iš anglies akis įsuko 
ir net tris sagutes — 
pasakyk tu man, kiškuti, 
ar nesu puikus?

A. Abromaitienė

Vasario 16
štai yra Lietuvos istorinis faktas,
Kai buvo pasirašytas

nepriklausomybės aktas.
Visa priespauda greit atkrito, 
Ir žmonės laisvės jausmą pajuto.
Visi priešai pabėgo iš Lietuvos,
Laisvės aušra atėjo po

žiaurios kančios.
Lietuva greit augo ir stiprėjo,
Ir po kiek metų priešai vėl užėjo.

Ina Vainauskaitė,
IX skyrius, Hamiltonas

Renata Bubelytė deklamuoja Bernar
do Brazdžionio eilėraštį "Lietuvos 
vardas" Vasario 16 minėjime Toronte 

Nuotr. S. Dabkaus

Kanados liberalų partijos priėmime Royal York viešbutyje sausio 31 d. 
Dešinėje — min. pirmininkas P. E. Trudeau, Parkdale liberalų skyriaus 
pirm. Al. Dūda, St. Jokūbaitis, KLB pirm. inž. Eug. čuplinskas

Institucijos etninei kultūrai saugoti
Valstybiniame archyve labai mažai dokumentų apie lietuvius

Kanados vyriausybei pajudi
nus etninių grupių kultūrų 
klausimą, pakilo susidomėjimas 
ta sritimi daugelyje institucijų. 
Bene daugiausia dėmesio šiai 
sričiai rodo šios valstybinės ins
titucijos: archyvas, biblioteka, 
muzėjus ir filmų įstaiga. Dėlto 
valstybės departamento piliety
bės skyrius vasario 15 d. To
ronte surengė specialų semina
rą, kuriame pranešimus padarė 
minėtų institucijų vadovai. Su
sirinkus apie 150 įvairių tauty
bių kviestinių atstovų Sv. My
kolo kolegijos Brennan salėje, 
Glyn Allen pristatė pranešėjus, 
atvykusius is Otavos.

Pageidaujami dokumentai
Valstybės archyvo (Public Ar

chives) atstovas H. Taylor pa
pasakojo aplamai apie doku
mentų, kad ir privačių, reikšmę 
praeities tyrinėtojams. Konkre
čių nurodymų bei informacijų 
pateikė archyvo pareigūnas Bob 
Gordon. Pasak jo, Kanados isto
rija yra nepilna, nes beveik ne
įjungtas trečiosios kanadiečių 
grupės (neanglų ir neprancūzųj 
jnasas. Pastaruoju metu susirū
pinta tokios medžiagos uolesniu 
telkimu. Archyvas yra numatęs 
specialią programą etninei me
džiagai telkti. Įvairiais būdais 
bus kreipiamasi į organizacijas 
ir pavienius asmenis, kad jie 
nenaikintų savo veiklos doku
mentų ir perduotų archyvui. 
Kiekviena organizacija ar as
muo gali kreiptis į muzėjų in
formacijų, siūlyti turimą me
džiagą. Iki šiol etninės grupės 
į tai mažai tekreipė dėmesio. 
Tuo būdu daromas nuostolis vi
sam kraštui. Archyvas esąs pa
siruošęs saugoti ne tik doku
mentus, bet ir būdingesnius 
laiškus, atsiminimus, surištus su 
praeities vaizdavimu. Reikalui 
esant, archyvas padaro fotosta
tines kopijas gautų dokumentų 
ir siunčia suinteresuotiem as
menim, o originalus saugo atei
čiai.

Norintieji perduoti turimą 
medžiagą valstybiniam archyvui 
arba gauti informacijų tesikrei
pia šiuo adresu: Coordinator, 
Ethnic Archives, Public Archi
ves of Canada, 395 Wellington 
St., Ottava, Ont., KIA ON3.

Privačiai pasiteiravus pas B. 
Gordoną apie lietuvių medžiagą 
archyve sužinota, kad ji labai 
negausi ir gauta daugiausia p. 
Ramūnų rūpesčiu. Daug me
džiagos esą gauta iš škotų, vo
kiečių, ukrainiečių. Yra grupių, 
visai neturinčių dokumentacijos 
archyve, pvz. albanai.

Muzėjus ir filmai
Apie valstybinį muzėjų (Na

tional Museum of Man) prane
šimą padarė jo direktorius dr. 
W. E. Taylor. Papasakojęs apie 
muzėjaus praeitį, jis pabrėžė, 
kad pastaraisiais metais, iškilus 
daugiakultūrei politikai, ir mu
zėjus ėmė daugiau domėtis šia 
sritimi. Muzėjaus pareigūnė dr. 
Carmen Roy ja pradėjusi rūpin
tis daug anksčiau ir yra nema
žai nuveikusi. Esanti numatyta 
speciali programa. Atremonta
vus muzėjų, bus įrengta salė 
parodom. 1973 m. numatyta lie
tuvių tautodailės ir kitų gru
pių parodos. Pasak direktoriaus, 
reikia specialaus daugiakultūrio 
muzėjaus.

Iš privataus pokalbio su mu
zėjaus pareigūnais patirta, kad 
lietuvių tautodailės parodos ka
talogas jau ruošiamas ir kad 
jam reikėsią nemažų sumų, nes 
spalvotos rodinių nuotraukos 
esančios brangios.

Gana miglotai kalbėjo valsty
binės filmų įstaigos (Film 
Board) pareigūnai. Jie pasiten
kino bendrybėmis ir nurodė, 
kad įvairiom temom filmų ga
lima gauti jų įstaigoje Toronte 
1 Lombard St. Ten esą filmų 
įvairiom kalbom. Kaip filmų 
įstaiga numato įjungti savo 
veiklon etnines kultūras, taip 
ir liko neaišku.

Pertraukos metu įdomiai pa
grojo senovišku instrumentu

ęnnvvnę ormonng

Valstybinė biblioteka
Apie valstybinę biblioteką 

(National Library) Otavoje kal
bėjo vienas jo pareigūnų. Jis 
priminė, kad biblioteka yra in
formacijos šaltinis, kuriuo visi 
gali naudotis. Nėra reikalo va
žiuoti Otavon norint pasinaudo
ti jos turimom knygom — ga
lima kreiptis į kiekvieną vieti
nę viešąją biblioteką, ir per ją 
bus atsiųstas norimas veikalas. 
Valstybinė biblioteka rūpinasi 
ir etninių grupių išleistomis 
knygomis (yra ir lietuvių sky
rius). Įstatymas reikalauja, kad 
kiekviena leidykla atsiųstų po 
du egzempliorius savo išleistų 
knygų. Jau sudaryti ištisi rin
kiniai knygų įvairiomis kalbo
mis. Taipgi telkiami ir etniniai 
laikraščiai. Kaikurie jų mikro
filmuojami. Visa tai yra Kana
dos istorijos dalis. Bibliotekos 
adresas: The National Library 
of Canada, 395 Wellington St., 
Ottawa, Ont., KIA ON3

Kultūriniai planai
Valstybės sekretoriato pilie

tybės skyriaus pareigūnė Jenni
fer McQueen, pirmininkaujanti 
piliečių kultūros grupei, kuri 
planuoja atitinkamas progra
mas, pabrėžė federacinės vy
riausybės užmojus daugiakultū- 
rės politikos srityje. Esą jau 
paskelbtos 8 programos, pagal 
kurias teikiama parama įvai
riem projektam. Pirmasis ter
minas įteikti prašymams jau 
praėjęs, bet būsią paskelbti 
nauji terminai. Esą numatyta 
užsakyti 20 knygų apie etnines 
Kanados grupes bei jų įnašą 
Kanados istorijai. Norima, kad 
jos būtų akademinio lygio, pa- 
ruoštos specialistų. Kaikurie 
“Canada Ethnica” leidiniai, at
spausdinti 1967 m., to lygio ne
pasiekę.

Pranešėjos manymu, reikia 
sumoderninti etninį Kanados ti
pą. Dabar viešumoje manoma, 
kad pvz. būti ukrainiečiu už
tenka apsirengti tautiniais dra
bužiais ir pasirodyti scenoje 
švenčių progomis. Etninė kul
tūra turinti būti kažkas giles
nio. Ji turi susirasti pastovią 
vietą moderniojoj visuomenėj.

Nebuvo CBC pranešėjo
Baigiant seminarą buvo duo

ta proga klausti pranešėjus. Pir
miausiai iškilo klausimas, kodėl 
pranešėjų tarpe nėra CBC at
stovo. Seininaro vedėjas G. Al
len pareiškė, kad jis nebuvo 
kviestas, bet ateityje būsią ga
lima sutarti atskirą susitikimą. 
Iš publikos pakilo mergaitė ir 
pasisakė esanti iš CBC. Klau
sėjas paprašė paaiškinti, kodėl 
CBC, ypač televizija, ignoruo
janti etnines kultūras. Ji atsa
kė, kad tai netiesa. CBC vado
vybė tirianti šios srities galimy
bes ir jos laikysena paaiškėsian
ti po š.m. kovo 28 d.

Įdomesnių klausimų tarpe pa
žymėtinas šis klausimas: ar yra 
vieta, kur galima būtų akivaiz
džiai pamatyti daugiakultūrį Ka
nados gyvenimą? Iš valstybinio 
muzėjaus direktoriaus dr. Taylor 
atsakymo paaiškėjo, kad tokios 
vietos dar nėra. Esą apie tai gal
vojama Otavoje; vyriausybei siū
loma steigti daugiakultūrį mu
zėjų. L. Kossar, Folk Arts Coun
cil direktorius, ta proga pareiš
kė, kad Toronte šį rudenį numa
toma speciali etninių grupių 
konferencija, kurioje bus eina
ma prie konkrečių darbų. Vie
nas jų — daugiakultūrio centro 
steigimas Toronte, kur galėtų 
telktis etninių grupių veikla.

Iš lietuvių seminare dalyvavo 
KLB kultūros komisijos narys 
kun. J. Staškus ir “TŽ” redak
torius.

Ryšium su minėtais praneši
mais reikėtų ir lietuviams dau
giau susidomėti savo kultūrinės 
bei visuomeninės veiklos doku
mentų rinkimu ir apsauga. Svar
besnieji dokumentai turėtų būti 
jau dabar atrinkti ir perduoti 
valstybiniam Kanados archyvui, 
sau pasiliekant kopijas. Jų origi
nalai tuo būdu bus visuomet ir 
viciarvi nrjnjnnmi. P’*, Vi.

NARIŲ -1400, SUSIRINKIME - 86
HAMILTON, ONT. Bankelis “Tal

ka” turėjo savo metinį visuotinį na
rių susirinkimą vasario 19 d. parapi
jos salėje. Dalyvaujančių įsiregistra
vo 86 nariai, jų tarpe keli iš Londo
no ir St. Catharines, kur yra banke
lio agentūros. Susirinkimui vadovavo 
valdybos pirm. E. Sudikas, sekreto
riavo A. Repčys. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad 1971 m. buvo sėkmin
giausi. Bankelis padidėjo beveik treč
daliu ir pasiekė 3 mil. 128 tūkst do
lerių balansą. Mat, mokamos už in
dėlius didesnės palūkanos, negu ki
tur, yra patogios patalpos su auto- 
aikšte miesto viduryje. Valdybos pa
teiktos apyskaitos bei pelno paskirs
tymo pasiūlymai susirinkimo priimti 
ir patvirtinti. Sėrininkams už Šerus 
dividendo nutarta išmokėti: už 4 
mėn. — 6.5%, o už likusius 8 mėn. 
— 6% metinių; Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijoje paskirta $1500, šešta
dieninei Hamiltono lietuvių mokyklai 
$2000. Metų eigoje visos lietuvių or
ganizacijos buvo šelpiamos, jei krei
pėsi į bankelį. Tokių pašalpų 1971 m. 
išmokėti $4.625. Jau praėjusį mėnesį 
paskirta Londono liet, šeštadieninei 
mokyklai $100.

Lietuvių bankeliai yra jų nuosavy
bė. Jų čia laikomi pinigai yra išsko- 
linami ir duoda pelną, kuris tada 
grįžta palūkanų ir šalpos forma 
lietuviams bei jų organizacijoms. 
Tiesiog nesuprantama, kodėl dar yra 
lietuvių, kurie neįsijungia į lietuvių 
bankelius! Tik būdami ekonomiškai 
stiprūs pajėgsime atsispirti nutautė
jimo bangai ir išsaugoti jaunimą lie
tuvišką. “Talka” eina tuo keliu ir 
savo dėmesį kreipia į mokyklas, jau
nimą, jų organizacijas.

Susirinkimas nutarė papildyti sta
tutą ir leisti bankelio valdybai sam
dyti specialiai paskoloms tvarkyti 
tarnautoją. Esamoji kredito komisija 
pasiliks veikti ir toliau įstatyme ir 
statute numatytose ribose. Plečiantis 
bankelio veiklai, papildymas buvo 
reikalingas, nes kredito komisija ne
pajėgė laiku sutvarkyti paskolų by
lų, ir jos techniškąjį darbą turėjo 
atlikti bankelio raštinė, kuri ir šiaip 
yra užversta bankelio darbu.

Pasibaigus trejų metų kadencijai, 
j valdybą perrinkti: Stasys Dalius ir 
Albertas Repčys; į kontrolės komisi
ją — Zenonas Stanaitis; į kredito ko
misiją naujai išrinktas Algis Trum- 
pickas. Tai jaunosios kartos atstovas, 
Kanadoj baigęs mokslus ir besireiš
kiantis lietuviškoj veikloj. “Talka” 
stengiasi į valdomuosius organus 
įtraukti kuo daugiau jaunesnių jėgų, 
kurios vėliau turės perimti bankelio 
vadovavimą į savo rankas.

Nors susirinkimas skaičiumi nebu
vo gausus, bet pozityvus darbais. 
Baigdamas susirinkimą, pirm. E. Su
dikas pasidžiaugė bankelio veikla. 
Štai, pagrindinėj Hamiltono gatvėj 
šviečia bankelio iškaboj Gedimino 
stulpai ir žodis “Talka”. Šiomis die
nomis “Talka” vietoj pašto ženklų 
įsigijo pašto ženklų štampavimo ma
šiną, kurioje taip pat yra Gedimino 
stulpai ir žodis “Talka”. Pagaliau, 
jeigu paimsite “Talkos” čekius, irgi 
rasite Gedimino stulpus ir žodį “Tal
ka”. Ar tai nėra verti pasididžiavimo

KAS NUVEIKTA...
(Atkelta iš 3 psl.) 

kultūros komitetas organizuoja 
lietuvių kultūros darbuotojų su
važiavimą. Apie tai jau buvo 
skelbta spaudoje.

— Ko labiausiai trūksta Kana
dos lietuvių veikloje?

— Trūksta pajėgių žmonių, 
apsiimančių atlikti pareigas ir 
pasiryžusių' paaukoti daugiau 
laisvalaikio. Trūksta finansų lie
tuviškiems darbams. Susipratu
sių tautiečių, sumokančių solida
rumo įnašą,’skaičius vis dar ma
žas. Paskutiniaisiais metais lie
tuviška veikla gauna vis stam
besnę paramą iš Kanados Lietu
vių Fondo ir iš lietuvių koopera- 
cinių bankelių. Šios institucijos, 
nors palyginti sėkmingos, turėtų 
būti daugiau lietuvių visuo
menės remiamos. Reikia steng
tis, kad jaunoji karta gausiau 
įsijungtų į bendruomenės veik
ią. Mano nuomone, krašto tary
boje jaunosios kartos skaičius 
yra permažas.

; ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

faktai, ar nėra garbinga būti ir va
dintis lietuviu?

Pirmininkaujantis viešai pareiškė 
padėką Namų įsigijimo Komisijai: A. 
Patamsiui, K. Meškauskui, A. Bajo
raičiui ir Z. Pulianauskui už gražiai 
atliktą darbą. Susirinkimo metu buvo 
vaišinamasi kavute ir sausainiais. 
Atsilankiusieji gavo gražius plunks
nakočius ir norintieji — 1972 m. ka
lendorius. Pasitraukęs iš kredito ko
misijos A. Sukaitis pirmininkaujan
čio buvo gražiu žodžiu atžymėtas ir 
padėkotas už 17 metų darbą “Tal
koj”.

Šiuo metu bankelis turi 1404 na
rius; 398 depozitorius ir 374 skolinin
kus. Susirinkimas užtruko dvi su pu
se valandos. Su viltimi ir toliau stip
rėti bei didėti nariai išsiskirstė ligi 
kitų metų susirinkimo. E. S-kas

"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$50: Hamiltono L. K. Kooperaty

vas “Talka”; $25: Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa Amerikoje; $15: KLB 
Vankuverio apylinkės valdyba; $10: 
J. A. Sprein-Spreinaitis, Uršulė Draz- 
dienė, Alf. Smigelskis; $8: Izid. Va
lančius, Ant. Šeputis; $6; J. V. Sa- 
mulevičius, Vine. Ignatavičius; $5: J. 
Lapp-Lapavičius, A. Marcis, prel. J. 
A. Kučingis; $4: Julius Rudys; rėmė
jo prenumeratas po $10: už dvejus 
metus — Titas Savickas, Vyt. Bari- 
sas, Pr. Tumosa; už vienerius metus 
— A. Skardžius, Mrs. E. Weir, J. 
Lapp-Lapavičius, dr. B. Znotinas, P. 
Jankauskas, Pr. Gudinskas, H. Jasins- 
kas, Alf. Pauliukonis, Vi. Melnykas, 
Ona Trečiokienė, Meč. Olšauskas, 
Vacį. Bruzgis, dr. C. Kuras, Jonas Ju
zėnas, Jonas Gelažius, V. Keturakis, 
Juoz. Petronis, prel. J. Lipkus, St. 
Kiršinąs, Ed. Kudaba, Eug. Stungu- 
rys, A. Navickas, K. Gečas, T. Rugys, 
C. Rickevičius, F. Bružas, dr. A. 
Užupienė - Lukienė , Ant. Svirplys. 
Aleks. Vaičeliūnas, St. Gaidauskas, 
kun. J. Pragulbickas (už savo ir J. 
Lūžos pren.), A. Krakauskas, J. M. 
Juodgalvis, J. Dervaitis, J. Pužas, J. 
Lukša. J. Kriaučiūnas, M. Barauskas, 
prel. J. A. Kučingis, P. Tamutis, Jo
nas Liepa, Juoz. Babelis, kun. Vacį. 
Martinkus, Jonas Vilkauskas, B. Ra
kauskas, St. Grigeliūnas, Jonas Mor
kūnas. Petras Styra, Jonas Tumosa, 
T. J. Leonai, J. Jablonskis, Jonas Go- 
vėdas, St. Paškauskas, Sof. Pakštie
nė, J. Matijošaitis, E. E. Pranins- 
kai, VI. Mockus, Juoz. Leiberis, Alf. 
Žebartavičius, B. Giedraitienė, Pr. 
Gustas, T. Siurna, H. Eidukevičienė, 
Jurgis Astrauskas, Alg. Gvazdaltis, 
Ant. Šeputis, A. Prunskus, M. Jan
kauskienė, A. Kuzmarskis, Jonas 
Gustainis, Pr. Šutas, A. Petrašiūnas, 
Vyt. Liuima, Vyt. Stoškus, Vai. Ku
dirka, VI. Kazlauskas, Mart. Biekša, 
M. Eidimt, J. Adomavičius, Jadv. 
Smulskienė, Alb. Starkus; prie regu
liarios metinės prenumeratos ar siųs
dami už loterijos bilietėlius pridėjo 
auką laikraščiui $3: kun. St. Yla, F. 
Baronaitis, Kaz. Sližys, kun. A. Pet
raitis, Ed. Daniliūnas. prel. L. J. 
Mendelis. EI. Undraitienė, Myk. Si- 
belskis, Alg. Sliažas, J. Lukša, M. S. 
Uzemeckai, E. E. Praninskai, Vai. 
Kudirka. J. Čepaitis, Jurg. Zebraitis, 
Pr. Dovidaitis; $2: A. Štreimikis, J. 
Stanaitis, Kaz. Sviežikas, P. Judzen- 
tis, Petr. Mazaitis, S. J. Fredas; $1:
A. Aulinskas, G. Repšienė, A. Ba- 
radas, P. Misevičius, V. Trumpa, K. 
Balčiūnas, Janina Narūne, M. Tabu- 
lėnas, J. Mikonis, E. Barauskienė, A. 
Renkys, St. Senkus, J. Naruševičie- 
nė, Vyt. Lumbis, Vac. Platakis, Vait. 
Kazlauskas, H. Gelažnikas, Kaz. Ma
jauskas, Irena Meiklejohn, Juoz. 
Bubnys, Vyt. Barisas, Petr. Drangi
nis, Petr. Balutis, J. Vieraitis, J. 
Meškys, A. Petkevičius, J. Mališaus
kas, O. Kudzmienė, J. Vyšniauskas, 
V. Laugalys, J. Rutkys, J. Suslavi
čius, E. Laukys, A. Krikščiūnas, K. 
Giedraitienė, V. Vindašius, M. And
riuškevičius, M. Obelienius, T. Užu
pis, A. D. Sidney, S. Pulkys, J. Jau- 
neika, Rom. Zubrickas, P. Serepinas, 
Pr. Besąsparis, V. Buteikis, Ant. 
Juozapavičius, D. Siurna, J. Kalinaus
kas, V. Gelžinis, P. Paškauskas, E. 
Mačienė, P. Simelaitis, J. Staškus, 
Ant. Jokūbaitis, E. Pauliukonienė, 
kun. Vyt. Pikturna, Al. Medelis, A. 
Jurgėla, J. Siaučiulis, E. Smilgis, 
Br. Saplys, Vac. Karnilavičius, Vikt. 
Vaičiūnas, M. Girčys, N. Rauckienė,
B. Simonaitienė, V. Stulgys, J. Pa- 
vilonis, St. Naikauskas, B. Agurkis, 
P. Ancevičienė, J. Mažeika, Petr. 
Kareckas. Ant. Jankauskas, K. Ga- 
putienė, Romas Bulovas. Julius To
mas, A. Daugelavičius, St. Baraus
kas, A. Grušienė, Petr. Brasas, kun. 
J. Patašius, Vyt. Valskis, kun. F. 
Jucevičius, J. Karalius, Pr. Joga.



Lietuvis - populiariausias aktorius 
"Golden Globe" Charles Bronsonui ir kitiem goriausiem 

1971 metų aktoriam bei filmam 
ALGIRDAS GUSTAITIS

7 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. III. 2 — Nr. 9 (1152)

Didžioji užsienio spaudos ats
tovų organizacija Los Angeles 
mieste "The Hollywood Foreign 
Press Association" jau 29 metai 
balsuoja ir skiria "Golden Glo
be” (auksinius globus) goriau
siems artistams, filmams, reži- 
soriams, rašytojams ir pan. Už 
1971 m. pagamintus filmus ir 
kt. garbingieji “Golden Globe” 
žymenys (auksinės spalvos pasta
tas, kuriame pasaulį gaubia fil
mas) buvo Įteikti 1972 m. vasa
rio 6 d. “The Beverly Hilton Ho
tel” Holywoode. Puošnioje salė
je visos vienuolika šimtų vietų 
užimtos. Kaina — $50. Nariams 
ir vienam svečiui žymiai pigiau.

Prie mūsų stalo — 11 asme
nų. Paskutinis ateina amerikie
čių spaudos atstovas Shapiro su 
žmona. JĮ pristato Gawrilovich 
(nario) žmona. Malonūs žydai. 
Tas Gawrilovich turi apie 80 me
tų, bet nepraleidžia nė vieno fil
mo, nė vienų vaišių, kurių būna 
po keletą į savaitę. Kad ir šlu
buodamas, su lazdele, neprigir
dintis, bet visur eina tempiamas 
žmonos. Kiti prie stalo: italai, 
graikai. Vienas italas pasigiria, 
kad visi graikai moka itališkai, 
bet ne visi italai moka graikiš
kai, ir klausia, ar aš moku itališ
kai. Graikė atrėžia, kad nevisi 
graikai. Kodėl, girdi, italai nesi
moko graikiškai. Mudu su žmo
nele sėdime, stebėdami tautybių 
ginčą. įsiterpia žydai. Shapiro 
tėvas 1904 m. atvyko iš Latvijos. 
Klausia, ar buvau Rygoje?

Atneša raudono vyno. Bevar
tydamas programą, nustembu: 
populiariausiu filmų artistu 
1971 m. pasaulyje pripažintas 
Charles Bronson! Beveik noriu 
pasiūlyti italams ir graikams 
pradėti mokytis lietuvių kal
bos ... Ar kada lietuvis yra bu
vęs populiariausiu filmų artistu 
pasaulyje? Tiesa, populiariau
siais Įrašyti trys: Ali MacGraw, 
Charles Bronson ir Sean Conne
ry. Duomenis 75 valstybėse rin
ko Reuterio žinių agentūra. 
Nuostabu: Charles Bronson 
Amerikoje prieš keletą mėnesių 
dar buvo beveik nežinomas, o 
dabar jau populiariausias pasau
lyje!

Melson Riddle orkestras pra
deda groti. “Hollywood Foreign 
Press Association” pirmininkas 
Yani Begakis, graikas, prade
da. Programai pranešinėti pa
kviečia Steve Lawrence ir jo 
žmoną Eydie Gorinę.

“Golden Globe” gavo 25 kate
gorijų asmenys. Geriausias talki
nantis artistas — Ben Johnson 
filme “The Last Picture Show”. 
Geriausia talkininkė artistė — 
Ann-Margret “Carnal Knowled
ge”. Užsieniečių filmas anglų 
kalba — “Sunday, Bloody Sun
day”. Užsieniečių filmas sveti
ma kalba — “The Policeman” 
(Izraelis). Televizijai pagamintas 
filmas — “The Snow Goose”. 
Geriausias televizinės komedijos 
aktorius —• Carroll O’Connor 
serijiniame filme “All in the Fa
mily”. Noriu pridėti, kad tai tik
rai gerai parengta pusvalandžio 
programa, puikiai atliekama, vi
sad turinti gilios minties. Šešta
dienio vakarais milijonai žmonių 
stebi ši serijinį televizijos vaidi
nimą Amerikoje ir Anglijoje. 
Geriausia televizinės komedijos 
artistė — Carol Burnett “Carol

Atsiųsta paminėti
Plieno Sparnai, metraštis, 1971 m., 

2-3 dalis. Redagavo V. Peseckas ir 
E. Jasiūnas. Leidėjas — Amerikos 
Lietuvių Aero Klubas. 152 puslapius 
užpildo lakūnų atsiminimai apie Lie
tuvos karinę ir civilinę aviaciją, 
dabartinę lakūnų veiklą išeivijoje. 
Kaina — $3.50. Gaunamas pas admi
nistratorę Br. Gustainienę, 6602 So. 
Fairfield Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Bronius Budriūnas, LIETUVIO 
GIESMĖ, žodžiai V. Mykolaičio-Pu
tino. šis kūrinys mišriam chorui su 
fortepijono palyda yra laimėjęs pre
miją PLB tautinių giesmių konkur
se 1968 m. Kaina — $0.30. JAV LB 
kultūros fondo leidinys nr. 47. Či
kaga, 1970 m. Gaunamas pas Br. 
Budriūną, 2620 Griffith Park Blvd., 
Los Angeles, Cal. 90039, USA. 

“Akiračių” redaktorius K. Drunga ir “Naujienų” redaktorius A. Pužauskas
Čikagoje pokalbio metu Nuotr. A. Gulbinsko

Burnett Show”. Televizijos mu
zikinis (komedijos) vaidinimas 
— “All in the Family”. Televi
zijos dramos aktorius — Robert 
Young “Marcus Welby, M. D.” 
Televizijos drama “Mannix”. 
Muzikinis filmas “Fiddler on 
the Roof”. Muzikinio (komedi
jos) filmo aktorė — Twiggy 
“The Boy Friend”. Daina iš fil
mo “Kotch” (Life jis what you 
make). Geriausias direktorius — 
William Friedkin (“The French 
Connection”). Sis filmas priskir
tas prie geriausių.

Cecil B. DeMille žymuo už 
1971 metus suteiktas Alfredui 
Hitchcockui.

Mūsų Charles Bronsono nebu
vo — vaidina Italijoje “Mecha- 
nick” filme. Bet čia buvo dau
giau lietuvių — raudona eilute 
Laurence Harvey ir gyvybe 
spindinti Rūta Lee. Kalbėjau su 
Walter Matthau, kurio motina 
gimusi Lietuvoje.

Buvo virš 100 filmų žvaigž
džių. Iškvietus scenon Alfredą 
Hitchcok, kilo ovacijos. JĮ pažįs
ta visas pasaulis. Storu pilvu, lė
tai atžingsniavęs išskėtė abi ran
kas, dėkodamas už ovacijas. 
Joms nurimus, tarė:

“Mane klausia, ar sunku reži
suoti filmus. Visai nesunku. Pa
prasčiausiai pasakai vienam ar
tistui įeiti pro tas duris (pasisu
ka) ir atsistoti kambario vidury
je. Tada pasakai kitam artistui 
įeiti pro kitas duris ir atsistoti 
greta. Toliau liepi artistei spirti 
į koją ir skelbti pietų pertrau
ką”. Pasakė taip Įdomiai, kad 
publika trūko juokais.

Vėliau paklausiau Alfredą 
Hitchcock:

— Kodėl Jūsų filmų neleidžia 
rodyti Sovietų Rusijoje.

— Aš nežinau. Jie rašo, kad 
mano filmai turi blogų minčių. 
Iš tiesų visi mano filmai turi ir 
gerų minčių. Jie nėra pasakos ar 
pasakėčios, kur geroji mintis iš 
tolo matyti. Aš nesu prieš rusus, 
bet nesuprantu, kodėl jie nelei
džia mano filmų.

— Aš esu lietuvis ir gerai ži
nau, kad rusai-bolševikai nelei
džia daugelio dalykų. Mes nega
lime į Lietuvą, kurią, kaip žino
te, rusai turi okupavę, pasiųsti 
paprasčiausios lietuvių kalba 
spaudos.

—- Lietuvis? Aš daug girdėjau 
apie lietuvius, — buvo jo pasku
tiniai žodžiai.

Besikalbant kažkas mudu fil
mavo. Žmonelė paprašė autogra
fo. Ant programos jis pirmiau
sia nupiešė savo karikatūrinį 
siluetą ir po juo pasirašė.

“Golden Globe” gavusieji la
bai dėkojo. Kiti juos scenoje bu
čiavo. Daugelis mano, kad “Gol
den Globe” yra vertingesni už 
Oskarus, nes “G. G.” nubalsuo
jami įvairių pasaulio valstybių 
spaudos atstovų (iš apie * 60 
valstybių). Oskarai yra daugiau 
susiję sū versliniais reikalais. 
Amerikiečių spauda, televizija 
baisiausiai reklamuoja Oskarus 
ir beveik ignoruoja “GG”. Jau 
kelinti metai nepavyksta iškil
mių paleisti per televiziją, o be 
jos plačioji žmonių masė nieko 
nežino. Pinigas viską nukerta.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celems 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Labar Bio-Lyne galima gauti tepa 
lo bei lazdeles formose "Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

Dailininko P. Deltuvos 1971 m. sukurta Kristijono Donelaičio skulptūra Nuotr. M. Sakalausko “KD"

Poetas, kurio mūza nepavargsta
Keliolika pastabų vėlų žiemos vakarą vėl vartant ir sklaidant Brad d no "Donelaičio kapą" 

HENRIKAS NAGYSTie, kurie rašo eiles, ir tie, 
kurie jų nerašo, puikiai žino, 
kad mūzos seniai paliko mūsų 
planetą. Dabartiniai poetai yra 
vieniši. Dar vienišesni tie, kurie 
negyvena savo gimtajam krašte, 
nes jų žodį čia skaito tik vienas 
kitas dar nemiręs po prabangaus 
patogumo patalais, o tenai tasai 
žodis tegali pasiekti skaitytojus 
kaip kadaise knygnešių ir lietu
viško rašto draudimo gadynėje. 
Išeivijos rašytojas, iš tiesų, yra 
tasai trečiasis pasakų brolis, ku
ris tiki, kad pagaliau tiesa lai
mės, kad pagaliau jo žodis grįš 
namo, kad pagaliau (nesvarbu 
kada) bus viena lietuvių li
teratūros istorija be sūnų ir’po
sūnių, be dukrų bei podukrų. 
Toks kietas, atkaklus ir nuolat 
rašantis yra Kazys Bradūnas, 
nors netikiu, kad ir jo kartais 
neužgožtų skaudus kartėlis ir 
savo žemę bei žmones praradu
sioje nuovargis. O tačiau rašyto
jas šiandien išeivijoje yra tasai 
retėjančių gretų kovotojas už 
gimtą raštą — skurdžius ir vie
nišesnis už visus visuomeninin
kus, politikus, prakalbininkus. 
Tiesa, “Donelaičio kapas” buvo 
atžymėtas Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija, bet ne pini
gas ir ne garbė verčia rašyti. Ar 
tai tik ir nebus tikroji riba tarp 
tų, kurie gyvena literatūra, ir 
tų, kurie atkakliai kepa konkur
sinius romanus arba dramas? 
Kūrybinė infliacija išeivijoje 
yra nejaukus, bet nenuginčija
mas faktas. Pavargo kritikai 
muškietininkai (ir kas gali juos 
už tai kaltinti?), pavargo gabiau
si rašytojai, o daugelio jau ne
bėra mūšų tarpe. Ta proga pasi
naudojo, kaip visuomet taip nu
tinka, Įžūlūs rašliavos virėjai ir 
kepėjai, todėl beveik pusė pasi- 
rodančiųjų čia knygų yra arba 
parašytų tokia kalba, kad kalbi
ninkams tenka valandų valandas 
jas taisyti (!), arba jų literatūrinė 
vertė prilygsta Višteliausko ga
dynės rašiniams. Pusraščiai mo
ko kitus kūrybinio meno, išvė- 
susios dramos užpilamos viso
kiais “ultramoderniškais” efek
tais bei padažais, kad klausyto
jas bei žiūrovas ko gero neiš
girstų'tikrojo teksto.

Visoje šioje makabriškoje in
fliacijoje pasigirsta tik vienas 
kitas drąsus kritikos žodis (Alg. 
T. Antanaičio, Vyt. A. Jonyno), 
kai tuo tarpu kiti “tupinėja lyg 
katinai aplink karštą košę”, ar
ba sąmoningai nepastebėdami, 
arba trafaretiškais komplimen
tais keldami grafomaniją Į par- 
nasiškas augštumas. Galima dar 
pridurti, kad vaizdas būtu au
tentiškas, jog ir tokių rašliavų 
autoriai patys save, be jokios gė
dos, lygina su pasaulinės litera
tūros meisteriais ir kiekviena 
proga nepamiršta paminėti kiek 
ir kokių laurų jie dėvėjo ant sa
vo kilnios gaivos. Visa tai nu
blanksta, skaitant Bradūno kny
gas. Pamiršti pagiežą, liūdesį, 
kartėli, pamiršti visus tariamuo
sius literatūrinius kepsnius bei 
viralus ir staiga gyveni neme
luotam, švariam ir grynam po
ezijos pasaulyje. Nėra Kazio 
Bradūno poezijoje pretenzijos, 
nes jam jos nereikia. Jo žodis 
skalsus ir taupus, taiklus ir 
sminga kaip toji strėlė, jau
čianti savo vienintelę paskirtį: 
būti paprasta ir įsikertančia i 
načią šerdį ir širdį. Jo eilės kon
densuotos (be manieros ilgąsias 
pauzas norint įpiršti, lyg jos bū
tu apsunkusios tik subtiliau
siems paįaučiama emocine pa-

JiekQ 'imr^ntamos ir 

išlepusiam, ir eiliniam skaityto
jui. Jų liaudiškas paprastumas 
kartais tikrai sukrečiantis. Ir 
toks bradūniškas, kaip kadaise 
nepamirštamų “Devynių bala
džių” meistriškuose, skrodžian
čiuose ligi pat sielos gelmių 
“Vitražo" refrenuose.
Lyg iš po žemių, 
Lyg iš po žemių 
Kopia žolė — 
žolė kieta, 
žolė pikta 
Ateina besotė 
Mano kapo ieškoti — 
Ir kapą praryja, 
Ir pati surūdyja, 
Tik mėnulio šviesa 
Bėga per sniegą basa.

(Donelaičio kapas, 77 psl.)
Kur tu dabar, saulele, 
Užpūsta, išnešta, užkasta? 
Ar paliesiu ten žemę kakta 
Klausdamas, ar galiu 
Pasibelsti akmenėliu 
Tavo karstan
Tenai, kur vėlai vakare 
šlama Romintos giria.

(Donelaičio kapas, 85 psl.)
Permatomas kaip rasos lašas, 

gaivus kaip gilios girios šaltinio 
vanduo, lengvas kaip pasakos 
paukščio plunksna, sklidinas tos 
mūsų liaudiškos tylios širdgėlos 
ir to nepaprasto nuolankumo čia 
Bradūno žodis. Kazys Bradūnas 
nerašo kaip liaudies poetai, jis 
yra tas liaudies poetas, kuris 
nuo neatmenamų laikų, tiktai 
kitais vardais ir kitokiu veidu, 
dainavo savo žemės žmonėm pa
čios žemės balsu.

Ir Donelaitis Bradūno poezi
jos knygoj todėl iškyla prieš 
mus ne tik visa savo didybe (vi
sos mūsų poezijos nepakartoja-

Lietuvis atidengė
Lietuvis keramikas Egidijus 

Talmantas pirmasis atrado pa
slaptį — kokią glazūrą naudojo 
graikai 2000 metų prieš Kristų. 
Daugelis mokslininkų naujai
siais meodais darė Įvairius ban
dymus toje srityje, bet be rezul
tatų.

Egidijus Talmantas, dar tebe- 
studijuodamas Vilniaus Meno 
Institute, pradėjo tos rūšies ty
rinėjimus. Pagaliau po 10 metų 
intensyvaus darbo, visos eilės 
bandymų ir analizių pasiekė 
nuostabių rezultatų. Po tūkstan
čių metų juoda glazūra, nemen
kesnės kokybės už senąją grai
kų, atgijo iš naujo.

Talmanto glazūros pavyzdys 
buvo nusiųstas Niujorko Metro
politan muzėjaus vicepreziden
tui Joseph Nobel, kuris taip pat 
tyrinėjo senovės graikų glazūros 
metodus. Jis išreiškė didžiausia 
pasigėrėjimą talentingojo lietu
vio pasiektu laimėjimu.

Be šių žinių, pateiktų “Novos- 
ti Press Agency” koresponden
tės, reikia paminėti jos gražų at
siliepimą apie Talmanto paga
mintą ir parodoje išstatytą nedi
delį vynui skirtą komplektą. Itta 
Ryumina rašo savo straipsnyje, 
kad Talmanto kūrinys parodoje 
atkreipė dėmesį savo originalia 
forma, tobulu atlikimu, neįpras
ta medžiaga. Žiūrint į šį sidabru 
žėrinti, šilkine juoda glazūra pa
dengtą komplektą, sunku pati
kėti, kad tai būtų keramika, o 
ne metalu žėrintis stiklas.

Tame pat straipsnyje autorė 
šiltais žodžiais atsiliepia apie lie
tuvių liaudies meną, pastebėda

mas stebuklas!), bet ir visa ais
čių reinkarnacijos realybe, ša
lia brutalios kasdienybės (...Kur 
tavo vietoj tik akmuo, / Ir tas iš
niekintas perdėm — / Apspjau
tas rusiškom raidėm ... 44 psl.) 
ir beveik kasdieniškos kalbos 
paprasčiausio palyginimo (O, 
Kristijonai, / Jei tu žinotum, / 
Kas dabar Lazdynėliuos, / Jei
gu matytum, / Ką jie padarė / 
Iš tavo krašto ir iš tavo parapi
jos, / Apsiverstum grabe. 45 
psl.), Donelaitis šioje Kazio Bra
dūno knygoje yra ir tasai, kuris 
pradeda ją ir Įsijungia ilgon 
grandinėn poetų, kūrybiniu žo
džiu padarančių pačią žemę ne
mirtinga, tarytum ji vėl ir vėl 
atgimtų per ją Įvardinančiuo
sius:
Ir kai jau vėju atūžia ruduo,
Kada pusnynuos ima stūgauti vilkai, 
Kai po žole ir mano palaikai, 
Aš jį randu, jau nesusietą
Nei su laiku, nei su erdve, 
Ne užkastą Tolminkiemy poetą, 
O žemę, gimdančią save.

(Donelaičio kapas, 14 psl.)

Neatsitiktinai jau ir mūsų 
gimtam krašte ima ataskambėti 
kaikurių tenykščių poetu kūry
boje Bradūno posmų atšvaitai. 
Taip mes ir susitiksim — per 
žemę. Pamirš istorija tuos, kurie 
kapojo, korė, mėsinėjo, lygiavo 
bei rikiavo, pūtė arba trempė 
gimtą kūrybini žodi, bet tas žo
dis liks. Ir tie, kurie tikri kūrė
jai, apmaudui arba džiaugsmui, 
taip pat išliks. Ir be jokios abe
jonės, Bradūno poezija yra vie
na tųjų, kuri isliks.

(P. S. Dail. Vytauto Virkau 
knygos apipavidalinimas ir ap
lankas yra vienas pačių puikiau
sių visoj mūsų lietuviškos kny
gos leidyboj.)

senovės paslaptį
ma, kad dekoratyvinis ir pritai
komasis menas Lietuvoje yra 
laikomas nepaprastai įdomiu ne 
vien dėlto, kad jis yra turtingas 
liaudies menas, bet ir dėlto, kad 
lietuviai menininkai sujungia 
savo kūriniuose senojo tautos 
meno tradicijas su šių dienų 
žmonių estetiniu skoniu. Ji tai 
pastebėjusi talentingos vilnietės 
Minos Babenskienės tekstilės 
audiniuose, kurie buvo išstatyti 
Čekoslovakijoje, Rumunijoje, 
Kanadoje, Anglijoje ir kitur. Ji 
savo audiniuose naudojanti lie
tuvių liaudies meno motyvus ir 
Vilniaus verbų, simbolizuojan
čių pavasario žiedus, dekoraty
vines savybes.

Straipsnio autorės dėmesį at
kreipia darbai ir Elenos Būdvy
tienės, baigusios meno institute 
metalo apdirbimo skyrių. Ji sa
vo darbuose, dekoruodama pa
status ir miestų aikštes, jieškan- 
ti naujų meninių išraiškų, suriš
tų su tautinėmis liaudies meno 
tradeijomis, naudojanti aštrias 
geometrines formas, Gedimino 
pilies bokštų ir Šv. Onos bažny
čios gotikos motyvus. Dekoruo
dama viešbučius ir restoranus, 
panaudojanti Lietuvoje paplitu
sius tulpių ornamentus.

Gražina Krivickienė
MASKVOS LEIDYKLA "Iskustvo” 

išleido knygą “Čiurlionis”, kurioje 
yra M. K. Čiurlionio 40 paveikslų re
produkcijų ir grafikos darbų, meno
tyrininko A. Savickio apybraiža 
"Žvelgiantis iš augštumos” ir E. 
Mieželaičio eilių ciklas "Čiurlionio 
pasaulis”. Apybraižą į rusų kalbą iš
vertė B. Zaleckaja, eiles — J. Lavi- 
tanskis.

R. M. RILKE LIETUVIŠKAI. Šiais 
metais numatoma išleisti garsaus vo
kiečių rašytojo Rainer Maria Rilkės 
poetinės prozos knygą “Die Weise 
von Liebe u nd Tod des Cornets 
Christoph Rilke” (Sakmė apie kor
neto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį). 
Knygą lietuvių kalbon išvertė Hen
rikas Nagys, o jai medžio raižinius 
sukūrė dail. Telesforas Valius. Pa
žymėtina, kad ši R. M. Rilkės kny
ga yra išversta j keliasdešimt pa
saulio kalbų, o pačioj Vokietijoj pa
siekė milijoninio tiražo. Knygą R. M. 
Rilke parašė 1899 m., vėliau perre
dagavo 1904 ir 1906 metais. Ji lai
koma ne tiktai viena iškilių šio ra
šytojo knygų, bet ir viena populia
riausių. Skalsus knygos tekstas, pada
lintas subtiliom tylos įtarpom, kar
tais rimuotas, kupinas aliteracijų ir 
turtingų ritminių figūrų, liudija 
meistrišką poeto kalbos apvaldymą, 
nuolat tobulėjusį jo vėlesnėje kū
ryboje.

LIETUVIU AKADEMINIS SAM
BŪRIS Montrealyje šį rudenį devin
tą kartą paskirs Vinco Krėvės $500 
literatūrinę premiją, kurią ligi šiol 
jau yra laimėję rašytojai — Jonas 
Aistis, Jonas Mekas, Marius Katiliš
kis, Algimentas Mackus, Vincas Ra
monas, Kostas Ostrauskas, Antanas 
Vaičiulaitis ir Kazys Barėnas. Premi
ja bus skiriama už 1970-71 m. laisva
jame pasaulyje leidyklų ar pačių au
torių išleistą ir lig šiol nepremijuotą 
grožinės lietuvių literatūros veikalą. 
Leidėjai prašomi atsiųsti po du eg
zempliorius tokių knygų Lietuvių 
Akademinio Sambūrio pirm. Vincui 
Piečaičiui, 585 Gerald Ave., LaSalle, 
Que., Canada. Penkių asmenų ver
tintojų komisija svarstys tik atsiųstas 
knygas.

VASARIO 16 SKIRTOJE šiemeti
nėje dailės parodoje Čikagoje, M. K. 
Čiurlionio galerijoje, dalyvavo 25 
dailininkai su 69 kūriniais — tapy
ba, ofortu, skulptūra, grafika ir gobe
lenais. Parodos atidaryme G. F. Ha- 
endelio “Sonatą smuikui nr. 4” atliko 
smuikininkas P. Matiukas ir pianistas 
M. Motekaitis. Vertintojų komisija— 
dailininkai K. Varnelis, Br. Murinas 
ir J. Daugvila už geriausius šios pa
rodos darbus paskyrė premijas Alek
sandrui Marčiulioniui, Irenai Mitku
tei, Daliai Aleknienei ir Janinai 
Marks. Premijas parūpino JAV Lie
tuvių Fondas, JAV Lietuvių Bendruo
menė ir kiti mecenatai. Galerijos glo
bos komiteto pirm. kun. J. Borevi- 
čius, SJ, padėkojo direkcijos pirm, 
skulptoriui Petrui Aleksai už ketve
rtų metų darbą ir paskelbė naują ga
lerijos direkcijos sudėtį: pirm. — 
dail. Vanda Bahikienė, nariai — dai
lininkai Jonas Kelečius, Vytautas O. 
Virkau, Jurgis Daugvila ir Dalia 
Aleknienė. “Draugo” kultūriniame 
priede dail. Zita Sodaitytė pažymi, 
kad parodoje buvo išstatyta ir silpnų 
kūrinių, primenančių pirmo kurso 
uždavinius dailės studijose. Viduti
niškumui pašalinti ji pataria metinėn 
Vasario 16 parodon kviesti pripažini
mo susilaukusius dailininkus ne tik 
iš Čikagos, bet ir iš kitų JAV miestų 
bei Kanados, kad paroda taptų repre
zentaciniu renginiu.

AMERIKOS LIETUVIŲ VARGO 
NININKŲ Sąjunga Čikagos Jaunimo 
Centre akademine dalimi ir sol. A. 
Giedraitienės koncertu paminėjo 
veiklos 60 metų sukaktį. Paskaitą 
skaitė prof. dr. L. Simutis. Šia proga 
buvo pagerbtas kompoz. prof. J. Ži
levičius: jo kūriniai skambėjo iš 
magnetofono juostų, minėjimo daly
viams buvo pristatyta jo knyga “Lie
tuvis vargonininkas išeivijoje". Spe
cialioje parodėlėje buvo išstatyti 
prof. J. Žilevičiaus muzikinės kūry
bos leidiniai ir muzikologiniai darbai.

ALGIMANTO KEZIO, SJ, meninių 
nuotraukų parodą Bostone surengė 
lietuviai skautai ir skautės. Žodį apie 
fotomenininko A. Kezio, SJ, kūrybą 
tarė dail. Julius Špokevičius. Paro
dos lankytojams buvo parodyta A. 
Kezio, SJ, filmo “Dvylika” pirmoji 
dalis. Gautas pelnas paskirtas Lietu
vių Foto Archyvui.

JAUNOSIOS DAIL. RASOS AR- 
BAITĖS visą vasario mėnesį trukusi 
42 tapybos ir grafikos darbų paroda 
buvo surengta Los Angeles Exhibi
tion Centre patalpose. Parodą globo
jo dr. Robert Barlett Hass. Pirmą 
individualią savo darbų parodą R. 
Arbaitė yra surengusi 1963 m.

ČIKAGOS “MENĖJE” vsario 26 d. 
atidaryta dail. Viktoro Petravičiaus 
naujausių tapybos ir grafikos darbų 
paroda. Tai yra pirmas dail. V. Pet
ravičiaus pasirodymas pastaraisiais 
metais po ilgesnio atsidėjimo kūrybi
niam darbui.

ALGIRDO GRIGAIČIO 20 fotokū- 
rinių parodą vasario mėnesį surengė 
Čikagos Fotografijos Galerija. Ke
turios A. Grigaičio nuotraukos puo
šia “The Chicago Guide" išleistą 1972 
m. albumo pobūdžio fotografinį ka
lendorių. Jų temos yra susietos su 
vasario, liepos, rugsėjo ir lapkričio 
mėnesiais.

SAULIŲ KULTŪRINĖ SAVAITĖ 
šiemet rengiama liepos 8-15 d.d. ne 
Dainavoje, bet Tėvų pranciškonų va
sarvietėje Kennebunkporte, Maine 
valstijoje. Paskaitas skaityti jau su
tiko VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, 
“Aidų" red. dr. J. Girnius, prof. dr. 
V. Mantautas. Paskaitos bus skaito
mos iš ryto, o vakarais vyks kitos 
kultūrinės programos, filmų rodymas 
ir bus surengtas bendras visų daly
vių susipažinimo pobūvis su šokiais.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
DEŠIMTMEČIO VEIKLOS SU

KAKTI specialiu koncertu Vilniaus 
filharmonijoje paminėjo populiariau
sias Lietuvoje duetas — Edmundas 
Kuodis ir Jonas Girijotas. Pirmasis 
yra Vilniaus operos solistas, antrasis 
— Vilniaus radijo ir televizijos ko
miteto muzikos redaktorius. Koncer
tinę veiklą jie pradėjo studijuodami 
Vilniaus konservatorijoje. E. Kuo
džio ir J. Girijoto repertuare yra 
daugiau kaip šimtas dabartinių lie
tuvių kompozitorių dainų, kurias 
jiem kuria A. Bražinskas, J. Gaižaus
kas, V. Jurgutis, V. Juozapaitis, T. 
Makačinas, V. Paltanavičius, J. Juo
zapaitis, A. Raudonikis, M. Vaitkevi
čius, V. Telksnys ir kt. Duetą išpo
puliarino gausūs koncertai per radi
ją, televiziją, išvykos į Lietuvos mies
tus bei miestelius. Sukaktuviniame 
koncerte skambėjo A. Bražinsko dai
nos, L. Povilaičio "Beržai”, M. Vait
kevičiaus “Motinos valsas”, S. Šim
kaus senasis duetas “Plaukia sau lai
velis”. E. Kuodžiui ir J. Girijotui 
šiame koncerte talkino jų nuolatinė 
akompaniatorė J. Šniukštaitė-Kuodie- 
nė ir P. Tamošaičio vadovaujamas 
ansamblis “Sutartinė".

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
teatras savo repertuarą papildys Lo
dzėje gyvenančio lenkų kompoz. 
Bohdano Pavlovskio baletu “Kara
laitė Snieguolė ir septyni nykštukai”. 
Baletą stato Lodzės didžiojo teatro 
vyr. baletmeisteris Vitoldas Barkovs- 
kis. Jam talkina dvi lenkės dailinin
kės: scenovaizdžius kurianti H. Ko- 
rytovska, drabužių eskizus — B. Ja- 
novska.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
atnaujino G. Rossini “Sevilijos kirpė
ją”, eilę vaidmenų patikėdamas jau
niesiems dainininkams. Rež. E. Do
marko ir dirigento V. Viržonio pa
ruoštame spektaklyje D. Juodikaitytė 
pirmą kartą atliko Rozinos vaidme
nį, N. Ambrazaitytė — Bertos, E. 
Gutauskas — grafo Almavivos, H. 
Zabulėnas — Don Bazilijo, V. Bakas 
— Fiorelio. Po keliolikos metų per
traukos Figarą dainavo Z. Tervydis, 
Don Bartolą — L. Muraška.

SU KOMPOZ. B. GORBULSKIO 
estradinės muzikos kūriniais po Lie
tuvą gastroliavo R. Balčiūno vado
vaujamas Vilniaus pučiamųjų orkest
ras “Trimitas", talkinamas daininin
kų konkurso “Vilniaus bokštai” lau
reatų O. Valiukevičiūtės, A. Lemano 

' ir dainininkės V. Rakauskaitės. Kon
certų programose taipgi dalyvavo 
kompoz. B. Gorbulskis, pramoginių 
šokių atlikėjai Dalia ir Vidas Kamai- 
čiai. Pastaruoju metu “Trimitas” nuo 
maršų ir simfoninio pobūdžio kūrinių 
yra pradėjęs posūkį j džiazą.

VILNIAUS FILHARMONIJOS vyr. 
dirigentas J. Domarkas lankėsi Ru
munijoje ir dirigavo Brašovo miesto 
filharmonijos simfoniniam orkestrui, 
atlikusiam L. Beethoveno kūrinius.

P. ZIBERTO ŠILKO KOMBINA
TAS Kaune įsteigė metinį prizą ra
šytojams už geriausius prozos kūri
nius darbo tema. Vertintojų komisija 
prizą paskyrė Jonui Dovydaičiui už 
apsakymus “Nuotykis ant stogo", 
“Tiltas kaip žuvėdros sparnas”, “Mez
gėjų nuosprendis”, "Milžinų slėnis” 
ir apysaką "Kietas riešutas". Pagrin
diniu J. Dovydaičio varžovu buvo L. 
Jacinevičius.

MONIKA MIRONAITĖ, Vilniaus 
dramos teatro aktorė, surengė litera
tūros vakarą “Baltą žydintį medį iš
saugok". Vilniaus aktorių namuose ji 
skaitė Maironio, J. Baltrušaičio, V. 
Mykolaičio-Putino, J. Degutytės, L. 
Sutemos eilėraščius, Vaižganto “Dė
džių ir dėdienių” ištrauką, atliko 
spektaklių “Renkuosi drąsą”, “Miela
sis apgavikas” fragmentus.

LIETUVOS METRAŠČIUI, BY- 
CHOVCO KRONIKAI yra skirtas Vil
niuje neseniai išleistas “Lituanisti
nės bibliotekos” X tomas. Kroniką iš
vertė, platų įvadą ir . paaiškinimus 
parašė Rimantas Jasas. Si pirmoji 
Lietuvos istorija skaitytojams patei
kiama 56 atskirais pasakojimais, prie 
jų pridedant Lietuvos metraščių du 
ankstyvesnius pasakojimus apie Vy
tauto skundą prieš Jogailą ir Skirgai
lą, XV š. pradžioje Smolenske rašy
tą Vytauto pagyrimą. Vertėjas R. 
Jasas stengėsi išsaugoti XVI š. kal
bos ypatybes, laikydamasis dabarti
nės mūsų rašybos taisyklių.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
ruošia F. Schillerio “Klastos ir mei
lės” premjerą. Spektaklį 'režisuoja 
svečias iš R. Vokietijos — Weimaro 
dramos teatro vadovas prof. Otto 
Lang. Luizos vaidmenį kuria L. Mu
levičiūtė, Ferdinanado — J. Rygertas 
ir A. Zigmantavičius. Kitus vaidme
nis atliks aktoriai — T. Vaisieta, M. 
Smagurauskas, J. Kavaliauskas ir I. 
Leonavičiūtė.

KIEVO KONSERVATORIJA pra
ėjusių metų pabaigoje įsigijo vokiš
kus vargonus, kuriuos dabar turėjo 
progą išbandyti vilnietis vargoninin
kas Leopoldas Digrys. Koncertų 
programon jis buvo įtraukęs J. S. 
Bacho, C. Franeko, J. Juzeliūno ir M. 
K. Čiurlionio kūrinius.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS lietuvių kalbos ir literatūros ins
titutas ruošia spaudai mokslinį visų 
K. Donelaičio raštų tomą, ši užduo
tis yra patikėta instituto vyr. moksli
niam bendradarbiui, filologijos moks
lų dr. Leonui Gineičiui, kuris minėtą
jį darbą numato užbaigti 1973 m.

V. Kst.



UNITED TRUST

ANNETTE — RUNNYMEDE, 
$21,900 prašoma kaina, mūrinis 
6-ių kambarių namas, moderni 
virtuvė, naujas šildymo įrengi
mas. Kambarys rūsyje. Tuojau 
galima užimti.
RONCESVALLES — HOWARD 
Pk., $3,900 įmokėti ir viena atvi
ra skola. 8 kambariai, atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės. Ga
ražas.

SWANSEA, $25,500 prašoma kai
na. 5 kambarių, atskiras, mūri
nis, vieno augšto namas su plačiu 
įvažiavimu ir dviem garažais. 
Priedo du kambariai rūsyje.
BLOOR — RUNNYMEDE, $4,900 
įmokėti. 8 kambariai dviejuose 
augštuose. Atskiras, mūrinis na
mas, garažas ir įvažiavimas. Dvi 
modernios virtuvės, vandeniu- 
alyva šildomas. Tuojau galima 
užimti.
ROYAL YORK — BLOOR, $26,-

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Kasos valandos:
Pirmad...........10-3
Antrad......... _10 - 3
T r e čiad. uždaryta
Ketvirtad......10-3

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

ir 4.30 - 8
Se’stad.......... 9-12 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

MOKA:

už term. indėPus 2 metam 6^/2% 
už term, indėlius 1 metam 6Va% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6 %
už depozitus-čekių s-tas.......... 5]/2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 8V2% 
nekiln. turto— iki $30.000 814 %

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nėkiln. 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 gražitj 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 triburis, patogus nuo
moti. Privatus privažiavimas; prašo $49,000.

S. J O K U B A ! T 5 S 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI 

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- x/y-r \z r|Dr)A| ISKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus v 1 1 • v*

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

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

EXTRA REALTY LTD.
386 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. 
Pilna kaina $42,000.
ROYAL YORK — BLOOR, $10,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, viena- 
augštis (bungalow), garažas, privatus įvažiavimas. Pilna kaina $30,000. 
BLOOR — DOVERCOURT, $5,000 įmokėti, 2 butai po 4 kambarius. 
Pilna kaina $24,000.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

700 prašoma kaina. Mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Gra
žūs 6 kambariai, didelis sklypas. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR—WINDERMERE, $6,900 
įmokėti. 7 kambarių, atskiras mū
rinis namas su dviem garažais 
ir privačiu įvažiavimu. Dvi vir
tuvės ir naujas šildymo įrengi
mas.
ISLINGTON — RICHVIEW, mo
demus 3 didelių miegamųjų vie- 
naaugštis, gražių plytų namas su 
dviem garažais. Priedo du dideli 
kambariai rūsyje su patogumias. 
Prašoma kaina — $42,900.
HIGH PARK — TRIBUTIS, 
$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 išsij 
mokėjimo sąlygos.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

EKSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

K. šapka neseniai įvykusiose rung
tynėse Vilniuje šuolyje į augštį pa
siekė 2.21 m. Tai geriausia pasekmė 
šiais metais Europoje. Augščiau tėra 
iššokęs amerikietis R. Brown — 
2.23 m.

L. Bakelytė vėl pagerino Lietuvos 
rekordą — nustūmė rutulį 16.22 m. 
ir pagerino jai pačiai priklausantį 
mergaičių rekordą. Senasis rekordas 
buvo 15.96 m.

Kauno Žalgirio krepšininkams 
augščiausios lygos pirmenybėse ne
kaip sekasi. Iš turėtų 11 susitikimų 
telaimėjo 5 ir yra VI vietoje. Sėk
mingai sužaidė paskutines dvejas 
rungtynes. Žaisdami Tbilise, jie nu
galėjo vietos Dinamo 91:84 ir GPI 
86:75.

Biatlono rungtynėse Minske gerai 
pasirodė vilnietis Antanas Paslaus- 
kas — jaunių grupėje laimėjo pirmą 
vietą. 10 km jis įveikė per 45:56 (2 
baudos minutės). Jis pakviestas į 
Sov. Sąjungos rinktinę.

Penkiolikametė Marijampolės Jab
lonskio vidurinės mokyklos mokinė 
Birutė Gudžinskaitė pasižymėjo kaip 
gabi šuolininke į augštį. Maskvoje 
įvykusiose lengvosios atletikos rung
tynėse ji pasiekė 1.71 m. Tai naujas 
Lietuvos rekordas.

ŠALFASS NAUJOJI VALDYBA
Į naująją valdybą 1972-73 m. lai

kotarpiui įeina: pirm. Jonas Baris 
(4529 W. 64 Place, Chicago, III. 
60629, USA. Tel. 312-582-5939), I vi- 
cepirm. dr. Ędm. Ringus, II vicepirm. 
J. Bagdonas, sekr. Z. Žiupsnys, ižd. 
A. Grinius, nariai — R. Korzonas, A. 
Lauraitis, A. Tauginas, jaun., V. 
Umbrasas, R. Underys.

Vidurinių vakarų sporto apygar
dos komitetą sudaro: V. Umbrasas — 
vadovas, Nijolė Bernadzik — tink
liniui, Ant. Tauginas, jaun. — krep
šiniui, VI. Karpuška — šachmatams, 
R. Burba — ižd., A. Liškūnas — na
rys.

Stalo teniso komitetas: S. Krasaus
kas — vadovas, Pr. Gvildys — na
rys, J. Nešukaitis — narys.

Šachmatų komitetas: K. Merkis — 
vadovas, A. Makaitis — narys, A. 
Keturakis — narys.

STALO TENISO IR ŠACHMATU 
PIRMENYBES

Kanados sporto apygardos 1972 m. 
stalo teniso ir šachmatų pirmenybės 
įvyks kovo 25 d. Toronte, Prisikėli
mo parapijos patalpose, 1021 Colle
ge St. Rengia Kanados sporto apy
gardos ir specialiai sudarytas pirme
nybių vykdymo komitetas. Pirmeny
bės bus vykdomos pagal SALFASS 
pranešimą nr. 2/72, kuris nurodo 
apygardinių pirmenybių nuostatus. 
Galės dalyvauti visi Kanados sporto 
apygardos klubai ir sportininkai, su
mokėję 1972 m. SALFASS klubo ir 
nario mokesčius. Registruotis: 14 Jas
mine Road, Weston 490, Ontario. 
Klubų metinis registracijos mokes
tis Sąjungai yra $15. Pavienių narių 
Sąjungos metinis mokestis — pagal 
amžiaus klases. Registracija turi bū
ti atlikta iki pirmenybių dienos.

VYČIO ŽINIOS
Slidininkai vasario 26 d. sėkmingai 

dalyvavo baltiečių ir lietuvių slidi
nėjimo pirmenybėse Ellicotville, N. 
Y. L. Ališauskas vyrų grupėje lai
mėjo pirmas vietas slalome ir di
džiajame slalome. Jis buvo pripažin
tas geriausiu slidininku vyrų grupė
je. Moterų grupėje Vida Stripinytė 
laimėjo pirmą vietą slalome ir ant
rą vietą didžiajame slalome. Ji taip 
pat buvo pripažinta geriausia lietu
vių ir baltiečių slidininke. Senjorų 
klasėje M. Empakeris, laimėjo pir
mą vietą slalome ir V. Paulionis — 
pirmą vietą didžiajame slalome.

« TORONTO
V. E. Gruodis, KLB krašto 

valdybos vicepirmininkas ir vi
suomeninių reikalų komisijos 
pirm., vasario 13 d. dalyvavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventėje Hamiltone ir buvo pa
grindiniu angliškosios dalies kal
bėtoju. Šiuo metu jis dirba 
Montrealyje ir yra Desmarais a. 
Freres Ltd. bendrovės vicepir
mininkas, tvarkąs perkybini sky
rių.

Gražina Mačionytė studijuo
ja Guelph universitete politi
nius mokslus. Šiuo metu ji ren
ka medžiagą seminariniam dar
bui apie lietuvių bendruomenės 
vaidmenį Kanados politiniame 
gyvenime bei jos įtaką viešu
mai.

Parkdale apylinkės angliškam 
laikraščiui “Parkdale Citizen” 
federacinė vyriausybė paskyrė 
$10.520 paramą pagal vadina
mą “Local initiatives Pro
gram”. Prie šio laikraščio gaus 
darbo 5 nauji asmenys. Laikraš
ti išnešios skautai visiem apylin
kės gyventojam nemokamai. Pa
gal minėtą vyriausybės progra
mą nepelno organizacijos arba 
privačios piliečių grupės, savi
valdybės arba provincinės vy
riausybės gali gauti federacinę 
paramą iki $500.000 projek
tams, parūpinantiems naujų 
darbų. Kreiptis reikia į darbo 
bei imigracijos ministeriją — 
Department of Manpower and 
Immigration, Special Employe- 
ment Plan.

Tarpklubinėse- varžybose Vyčio klu
bas taip pat laimėjo pirmą vietą. 
Antroji vieta atiteko Klevelando Žai
bui. Pirmenybes labai gerai suorga
nizavo Klevelando Žaibas. Jos taip 
pat buvo gausios dalyviais — apie 60.

Krepšininkai dalyvavo Blackball 
krepšinio turnyre Orilijoje. Vytie- 
čiai pirmose rungtynėse įveikė pajė
gią Detroito komandą, tačiau pus- 
baigmyje pralaimėjo Ošavai.

Berniukai (14) CYO lygos pirme
nybių pusbaigminiame žaidime nu
galėjo St. Christopher 26:19. Žaidė: 
Kaknevičius 8, Duliūnas 8, Žalnieriū- 
nas 5, Ąžuolas 3, Bartnikas 2. Po šio 
laimėjimo vytiečiai pateko į baigmę.

Jauniai B-C lygos pirmenybėse 
pralaimėjo latviams 56:66. žaidė: Du
liūnas, Nacevičius 11, V. Kaknevi
čius, R. Kaknevičius 2, Akelaitis 14, 
Ramanauskas 8, Saplys 13, Balsys 1, 
Lorencas 8.

Mergaitės (16) CYO lygos pirme
nybėse pralaimėjo pirmoje vietoje 
esančiai Transfiguration 9:22, bet 
nugalėjo Blessed Sacrament 35:14. 
Žaidė: Zubrickaitė 11, Seckington 3, 
Valiukaitė 8, Žalnieriūnaitė 14, Do- 
bytė, G. Žukauskaitė 6, Underytė, 
Ąžuolaitė 2.

Mūsų rėmėjams V. Aušrotui, L An
tanaičiui, S. Pranckūnui, A. Kuzmars- 
kiui, L. Marcinkevičiui, A. Sabaliaus
kui ir A. Weiss nuoširdžiai dėkojame.

A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubo valdybos ir sekcijų vadovų 

posėdis — kovo 8 d., 7 v.v„ parapi
jos patalpose.

Moterų komanda laimėjo prieš Im
perial 32:47. K. Sapočkino vadovai!-, 
maj komandoj žaidė: I. Romanovai- 
tė-Moynes 14, D. Klimaitė 12, R. 
Birštonaitė-Breen 9, J. Simonaitytė 
7 ir N. Kėkštaitė-Jull 4.

BC lygoj vyrai beveik visą žaidi
mą ėję lygiom pagaliau atsiliko nuo 
estų 8 taškais ir baigė 99:91. Žaidė 
treneris A. Stonkus 20, S. Kaknevi
čius 25, P. Wheatley 31, P. Žutautas 
7, J. Norkus 4 ir A. Kareckas 2.

Jauniausios mergaitės, treniruoja
mos A. Stuopio, CYO lygoj baigminių 
žaidimų pusbaigmyje nugalėjo Bles
sed Sacrament 28:16. Si komanda 
vasario 26 d. dalyvavo Niagaros tur
nyre, kur pirmame rate nugalėjo 
Blessed Sacrament 18:12, bet antra
me rate pralaimėjo Hamiltonui 17:31. 
Abiejuose turnyro žaidimuose daly
vavo: L. Radžiūnaitė 7, B. Plučaitė 
6, R. Gustainytė 4, P. Simutytė 2, R. 
Callaghan 11, T. Bush 4, D. Hunter 
1, 15. Radžiūnaitė, R. Kulnytė ir D. 
Miniotaitė.

Jauniausi berniukai, CYO lygoj pa
sibaigus baigminiams žaidimams, lai
mėjo II vietą. Juos treniravo K. Gri
gaitis.

Golfininkai gali treniruotis parapi
jos salėje trečiadienio ir ketvirtadie
nio vakarais. Krepšinio treniruotės 
parapijos salėj įprasta tvarka.

KOVO ŽINIOS
Mergaitės A miesto lygoje vasario 

19 d. iškovojo net 3 pergales. Prieš 
Dundas komandą laimėjo 27:17 ir 
prieš Banetto 37:10. Abiejose rung
tynėse žaidė: Zubaitė 27, Solovaitė 
12, Grajauskaitė 11, Riekutė 4, Tur
ką 4, Kareckaitė, Pakalniškytė. Tai
pogi prieš Banetto laimėtos rungty
nės, V. Riekutei įmetus baudą, ku
rią pripažino už seniau sužaistas ly
giomis. Mat, anoji komanda nesilaikė 
taisyklių.

Berniukai B laimėjo prieš St. Jo
seph. Žaidė: T. Čerškus 9, E. Navic
kas 6, P. Gutauskas 6, P. Banevičius 
4, B. Zubas, R. Trumpickas, E. Stun- 
gevičius, V. Gedrimas.

Klubo valdyba dėkoja rėmėjams A. 
Navickui ir V. Morkūnui. A. G.

Stud. Gabija Juozapavičiūtė 
pakviesta tvarkyti II pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso sto
vyklos informaciją vietoj iš tų 
pareigų pasitraukusio Algio 
Stankaus. Stovykla bus š.m. lie
pos 9-15 d. d. Romuvoje apie 
150 mylių nuo Toronto. Laima 
Gustainytė pakviesta kongresi
nės stovyklos programos komi
sijos pirmininke vietoj pasi
traukusios detroitiškės Vilijos 
Baukytės.

Australijos filologas F. Fli ri
dens, dėstąs prancūzų kalbą 
Adelaidės universitete, dalyvaus 
mokslinėje baltiečių konferen
cijoje Toronte gegužės 11-14 d. 
d. Neseniai jis lankėsi Rygoje 
ir Vilniuje. Yra parašęs latvių 
kalbos gramatiką ir visą eilę 
straipsnių baltistikos klausimais.

Dr. Kęstutis Šalkauskas, ma
tematikas, kurį laiką profesoria
vęs Kalgario universitete, Alber
tos provincijoj, 1971 m. rudenį 
gavo laisvus metus ir išvyko į 
Britaniją, o po vieno semestro 
— į Miunsterio universitetą V. 
V o k i e t i j o j. Ten dėsto ir dr. 
Albertas Gudaitis, chemikas, 
dėstęs kurį laiką Corvalis, Ore., 
un-te. Abu yra vedę seseris Any- 
saites, kurių tėvai gyvena Čika
goje, o jų tėvo brolis dr. M. 
Anysas — Toronte. Dr. K. Šal
kausko tėvai (inž. Stasys Šal
kauskas) gyvena Toronte. Miuns- 
tery gyvena kurį laiką ten pro
fesoriavęs dr. A. Maceina (dabar 
pensininkas).

Ateitininkų žinios
Tikinčiosios Lietuvos Diena mini

ma kovo 5. Visiem ateitininkam reikė
tų prisiminti tikinčiuosius Lietuvo
je, kurie, kaip pirmieji krikščionys, 
nebijodami persekiojimų, išpažįsta 
savo tikėjimą. Visi studentai ir vyr. 
moksleiviai privalėtų perskaityti kun. 
Zdebskio kalbą teisme. Ta kalba 
buvo išspausdinta “Tėviškės Žibu
rių” 6 ir 7 nr.

Jaunesnieji moksleiviai praėjusį 
sekmadienį savo susirinkime trumpai 
paminėjo šv. Kazimierą.

Bažnyčiai reikia ne tik šventųjų, 
bet ir intelektualų. Labai svarbu su
rasti derinį, mokslą bei kultūrą su
sieti su Kristumi, su religija. Dau
giau ir daugiau intelektualų turėtų 
suderinti viską su Kristaus mokslu, 
kad galėtų tapti kilnesniais ir pilnes- 
niais žmonėmis.

Visi ateitininkai raginami atsilan
kyti į Kaziuko mugę, kuri įvyks kovo 
5 d.

Skautų veikla
• Antroje Mindaugo dr-vės žiemos 

iškyloje vasario 27 d. Albion Hills 
dalyvavo 20 skautų ir vadovų. Pro
gramoje buvo ledo ritulio rungtynės, 
čiuožėjo ir slidininko specialybei įgy
ti egzaminai ir pasivažinėjirhas ro
gutėmis. Lauko virtuvėje skautiškai 
pasigamintas maistas visus pasotino. 
Dr-vė dėkoja L. Kalinauskui, K. Ase- 
vičiui, p. Grybui, p.p. Narbutams, 
p.p. Baltakiams už transportą. Įruošti 
Kaziuko mugės paviljoną dr-vė ren
kasi šį sekmadieni kovo 5 d., 7 v.r., 
Prisikėlimo salėje. Sekanti sueiga — 
kovo 6 d., 7 v.v., naujuose Lietuvių 
Namuose.

• Sį sekmadienį, kovo 5, “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų tradicinė Ka
ziuko mugė. Visi kviečiami atsilan
kyti ir paremti skautų-čių dr-ves, o 
papietauti bus galima tėvų k-to val
gykloje.

• “Romuvos” dešimtmetį minint, 
jos valdyba, talkinant “Šatrijos” ir 
“Rambyno" tuntų tėvų k-tui, kovo 11 
d., 7 v.v., Prisikėlimo parodų salėje 
rengia paminėjimą - pobūvį, į kurį 
kviečiami skautų-čių tėvai, vadovai- 
vės, skautų rėmėjai ir bičiuliai. Apie 
dalyvavimą rengėjai prašo pranešti 
iki kovo 5 d. telefonais: 499-1092, 
537-1503, 769 1489, 251-5126, 534-7485.

• Į Mindaugo dr-vę įstojo Edvar
das Glodenis. Sveikiname.

• Susimąstymo dienos Toronto 
skautininkų sueiga įvyko vasario 22 
d. ps. A. Jankaitienės bute. Dalyvavo 
25 vadovės. Buvo diskutuota G. Su- 
žiedėlienės paskaita.

• Susimąstymo dienos proga vasa
rio 26 d. pas estes skautes įvyko 
bendra baltiečių sesių sueiga, kurio
je dalyvavo 20 “Šatrijos” tunto skau
čių. Vadovavo tunt. ps. P. Saplienė 
ir ps. R. Poškienė. Sktn. Stepo Kai
rio muzikinio vieneto kanklininkės 
atliko tris dalykus, sesė Brigita Pa
liulytė vadovavo bendram žaidimui.

C. S.

LATVIJOS...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

“14. Yra žinoma, kad Spalio 
revoliucijoje latvių šauliai suvai
dino žymų vaidmenį, o Leninas 
jiems pavedė saugoti Kremlių 
ir jį patį pačiomis kritiškiausio
mis dienomis. Antrojo pasauli
nio karo melais raudonosios ar
mijos sudėtyje herojiškai kovo
jo dvi latvių divizijos ir atskiras 
aviacijos pulkas; dabar latvių 
kariniai daliniai išformuoti, 6 
latvių jaunimas tyčia palieka
mas tarnauti tose rusų kariuo
menės dalyse, kurios yra iškel
tos iš Latvijos teritorijose ir iš
sklaidytos po visą Sov. Sąjun
gą kiek galint toliau nuo Lat
vijos.”

“15. Netvirtinamas nė vieno 
latvių profesinio ar saviveiklinio 
teatro, ansamblio, orkestro ar 
choro repertuaras, jeigu jame 
nėra rusiškųjų pjesių ar dainų, 
tačiau rusiškųjų kolektyvų re
pertuaruose beveik niekad ne
būna latviškųjų pjesių ar dai
nų”.

Visas tas smulkmeniškas ru
sinimo priemonių sąrašas užbai
giamas tokia pastaba:

“Būtų galima dar daugiau iš
vardinti faktų ir reiškinių, kurie 
liudija vieną ir tą patį dalyką — 
visa, kas tautiška, naikinama, 
vykdoma prievartinė asimiliaci
ja, nepaisomas lygiateisiškumas 
tarų tautu, kultūrų, tradicijų.”

Toliau laiške pasakojami lat
vių komunistų bandymai pasi
priešinti Maskvos rusinamąja! 
politikai ir įuos.ištikusios repre
sijos. Laiškas baigiamas prašy
mu. kad užsienio komunistai pa
veiktų sovietų vadus, kurie “vei
kia iš jėgos pozicijų ir tik jėgą 
tepripažįsta”.

A. Lenibergas

geras vaistas 
česnnkas (garlic) yra natūralus krau
ta valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoto nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei tas 
lunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyio reikalingos česnako alyvas, 
kuri medicinolo |au seniai vartoĮama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamojo 

' galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikos.
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu- 

į risi tk>» česnako kapsulės netur 
net kvapo, nei skonio.
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REAL ESTATE 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nail.-. 

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.

BLOOR — SIX POINT, gražus 3 miegamųjų atskiras namas, puiki 
moderni virtuvė, vandeniu-alyva šildomas, garažas su privačiu įva
žiavimu, didžiulis sklypas; prašoma kaina $31.900; nedideli mokes
čiai, arti susisiekimo bei krautuvių.
PARKDALE, 9 kambarių atskiras namas, gražiai išlaikytas, naujas 
šildymas, garažas su plačiu įvažiavimu; apie $7000 įmokėti; viena 
atvira skola 10 metų, arti susisiekimo bei krautuvių, puikus nuomo- 
jimo rajonas.
BLOOR — INDIAN ROAD, 6 kambarių mūrinis namas, moderni 
virtuvė, gražus viduje; kartu parduodama su ekstra sklypu šalia, 
maždaug 102 pėdų fronto; apie $10.000 įmokėti nuosavybė neturi 
skolų.
TRIBUTIS — VAKARUOSE, 17 kambarių, maždaug 10 metų senu
mo, gražūs, erdvūs butai su balkonais; apie $10.000 įmokėti; nuo
savybė be skolų, gauna $7.200 nuomos į metus, nedidelės išlaikymo 
išlaidos, šeimininkai persikėlė į Britų Columbia. Turi būti parduotas. 
NETOLI JANE 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, pui
kus didžiulis beveik1 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 vlenaaugščių (bungalow)
Al. Garbenis, arba Pr. Herberts, 
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5’/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6 Al % 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 GYVYBE 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 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

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

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

1082 BLOOR 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. MORKIS, 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.

DA^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS 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

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

Čia gausite tekstilės gaminiui pigiausiomis kainomis; 
didclis pasirinkimas skarelių, megxtiniu Ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

■tAOret C TA FtlCOPf

LITHO-ART SPAUSTUVĖ SS 
programos,

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklamini ai
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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ŠYPSENOS
Blusų pokalbis

Viena blusa sako kitai:
— Na, tai kaip: eisime pės

čios ar pajieškosime šunų?
Kosyginas Kleve

Kai sovietų premjeras lankė
si Kieve, krašto apsaugos mi
nisterija įsakė pasitikti jj 24 
patrankų Šūviais. Kai pasigirdo 
šūviai, priėjo prie milicininko 
moterėlė ir susirūpinusi klau
sia:

— Kas čia dedasi? Naujas 
karas?

— Drauge, šiandieną Kieve 
lankosi svarbus svečias — prem
jeras Kosyginas.

— Jei taip, tai kažkas negerai 
su mūsų kareiviais. Jie paleido 
jau 12 šūvių ir nė karto į jį 
nepataikė ...

Meno klausimais
— Kokių naujienų galima bū

tų sulaukti iš dominuojančios 
šių laikų meno srities abstrak
cijos?

— Aš negaliu pasakyti, nes 
abstrakcijos negalima konkre
čiai vertinti. Daugumas abstrak- 
tistų sako, kad jie įkvėpimo se
miasi iš gamtos. Gal dėl to ir 
galima būtų spėti, kad nauja 
kryptis bei tendencija bus ab
straktus realizmas. Bet aš neži
nau, ar tie du žodžiai derinasi. 
Man vis atrodo, lyg sakytume: 
karštas šaltis, šviesi tamsuma 
ar gudrus beprotis.

(Dail. Vytautas Kasiulis)
“Mirtis ... velniam!”

Kasmet gruodžio 8-toji Gva
temaloje yra “piktųjų dvasių” 
deginimo diena. Išnešamos 
šiukšlės prieš namus ir padega
mos. 1971 m. to neužteko: mies
to centre buvo padaryta Fidel 
Castro iškamša ir su didžiausiu 
triukšmu bei šūkavimais sude
ginta. Minia šaukė: “Mirtis 
Rastrui, mirtis komunizmui, 
mirtis visiem velniam!”

• Tarnautojas kerpa avį, o po
litikas nuneria jai kailį...

Parinko Pr. Alš.

Brighton kino teatro 
ŽINIOS. 125 Roncesvalles Avė, 
Toronto, tel. 532-2710, rodys 
KOVO 3 — 8 nepaprastai įdomų 
filmą

“THE BIBLE”
Spalvotas, trunkantis virš 3 vai. 
KOVO 10—15 DU ukrainietiški 
spalvoti filmai. Biografija filme
“COH” (sapnas) 

garsaus ukrainiečių poeto Taras 
ševčenko 158 sukakties proga. 
— T ar a s ševčenko muzikinis 
filmas:
“NAJMYCZKA”

(TARNAITĖ)
su angliškais įrašais. Visi turėtų 
pamatyti!
Kasdien — nuo 7 v. v. šeštad. ir 
sekmad. nuo 5 v. p. p. Mokyklos 
prašomos paskambinti 537-5683 
dėl specialių popietinių seansų 
savaitės dienomis; yra 400 vietų.

KOVO 17 — 22 du filmai: 
II. Senkevičiaus

“QUO VADIS” ir “TURKEY". 
Sekite sekančius pranešimus 

šiame laikraštyje.
M. SWIDERSKI, Brighton kino 

teatras, Toronto.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

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

672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIMAS IR ANGLŲ KALBA
“TŽ” 3 nr. buvo rašyta, kad jauni

mas pasisakė prieš anglų kalbos įve
dimą lietuviškame laikraštyje. Iš pa
aiškinimo matyti, kad prieš pasisakė 
ta dalis jaunimo, kuri aktyviai daly
vauja lietuviškoj veikloj. Aš turėjau 
galvoje tuos, kuriuos mums reikia 
prilaikyti lietuviškoje dvasioje: ne
svarbu kokia kalba jie kalbės ar ra
šys, svarbu, kad tai būtų parama Lie
tu vą-ius liečiančiais motyvais (pvz. 
Amerikos vyčiai). Man irgi geriau 
patinka vien tik lietuviškas laikraš
tis, bet bijau, kad mes galime pra
rasti didelę dalį jaunimo. E. F.

VIENGUNGIAI
Reikia dėkoti “T. žiburiams” už 

skiltį “Skaitytojai pasisako”. Čia man 
rūpėtų pasisakyti dėl skaitytojo G. 
Ad. “Viengungių rūpesčių” “TŽ” 5 
nr. Taip! Jis yra teisus. Mažas pa
vyzdėlis. Tai buvo parengimas To
ronto Prisikėlimo salėje. Nuėjau į 
salę vienas. Nėra kur dėtis. Pasi
ėmiau alaus ir atsisėdau prie tuščio 
stalo, šalia jo — mano pažįstami su 
savo poniomis ir svečiais, bet man 
vietos nėra. Prasidėjo šokiai. Ne
žiūrėjau stalą jaunųjų su ilgais plau
kais. Na, sakau, pamėginsius su jau
nimu. Paklausiau angliškai, kodėl ne
šoka. Jie nemoka. Pamėginkime. Ir 
pradėjome dūkti po salę. O kai aš 
dėkojau angliškai, gražiai atsakė lie
tuviškai: “Ačiū už lietuvišką links
mumą!” Tada paklausiau, kaip čia 
atvažiavo. Atsakė — tėvas atvežė. 
Kur jis yra? — Prie bufeto. Nurodė. 
Atsivedžiau jį ir parodžiau, kokią 
šaunią dukrą jis turi — ji šveitė 
kaip su mazgyliu į veidą, nes dėkojo 
lietuviškai! O jo išvaizda buvo kaip 
prof. Pakšto — su barzdele. Jis tik 
nusišypsojo ...

Antras atvejis — Toronto “Gin
taro” pobūvyje Lietuvių Namuose. 
Buvo sukviesti visi lietuviai be jo
kio įėjimo bilieto. Pobūvio šūkis — 
“Gintaras” dėkoja tėvams. Koks gra
žus buvo mostas: mergaitė išveda 
šokti pensininką, o berniukas su lie
tuviška “Gintaro” apranga — seną 
močiutę. Tai padėkojimas senatvei, 
kurios ir tie vaikai susilauks. Tai 
yra bendravimas seno ir jauno.

Trečias atvejis. Jaunimas Prisikė
limo salėje sudarė ratelį ir dainuo
ja. Man įdomu. Einu pro šalį ir... 
tokia mergytė mane įjungė į ratelį. 
Jie dainuoja ir mane linguoja, bet 
aš nebegaliu pritarti. Mergaitė kvie
čia dainuoti kartu. Dainuoju, bet 
naujos dainos, ir aš nelabai susigau- 
dau. Paklausiu, kur išmoko. — Dai
navoje! Jei taip, ir aš remsiu Daina
vą!

Ketvirtas atvejis. Toronto šv. Jo
no Kr. salėje pakviečiu šokti links
mą lietuvaite. Po šokio privedė prie 
savo stalo ir supažindino su savo 
vyru, kuris tik angliškai kalbėjo. Jis 
davė adresą, ir jiems buvo nusiųsta 
knyga apie S. Kudirką ir kun. Ant. 
Šeškevičiaus kalba teisme. Paskui jie 
asmeniškai padėkojo. Tas pats buvo 
ir "TŽ” baliuje. Jaunimas, nors ir 
padaro klaidų, b»t nori, kad mes 
bendrautume su jais.

Vieng. K. C.
ČIKAGOS ĮVYKIAI

Čikagoje yra daug spaudos kores- 
pondentij ir organizuotų žurnalistų,

kurie aprašo įvykius taip gražiai, 
kad toliau nuo įvykių esantiejji gai
lisi negalį juose dalyvauti. Patys či- 
kagiškiai nevisuomet taip mano. Kar
tais aprašomi mažos reikšmės daly
kai, o svarbesni lieka nepastebėti.

Įdomu, kurioje bažnyčioje Berne
lių Mišių metu buvo VI. Ramojus? 
Marketparke Gimimo P. Marijos baž
nyčioje nebuvo tradicinių kalėdinių 
giesmių. Jas leido iš piagnetofoninių 
juostelių prieš Bernelių Mišias iš 
bokšte įrengto garsiakalbio. Perda
vimas buvo labai blogas. Per Mišias 
buvo giedamos koncertinės lietuviš
kos Mišios. Jų atlikimas geras, bet 
netiko Kalėdų rimčiai. Jau antri me
tai žmonės gėrisi gražiu pamokslu 
didžiųjų švenčių metu, o anksčiau te
buvo “Seasons greetings". Reikia, 
kad atsirastų ir lietuviškieji mišio
lėliai šalia angliškų, kad per lietu
viškas pamaldas būtų tik lietuviškos 
giesmės. Prieš Mišių pradžią “Pul
kim ant kelių” negali būti keičiama 
kokiu nors išsigalvojimu. Didžiausia 
pagarba atiduodama Dievui suklau
pus. Celebrantams ir komentato
riams prieš išeinant reikia gerai pa
siruošti, nes atsisukus veidu į žmo
nes ne tik žodžių ištarimą, veido iš
raiškas, bet ir visus judesius seka 
maldininkai. Apeiginių maldų atba- 
rabanijimas jokio įspūdžio nepalie
ka. Bažnyčios tuštėja. Salinkime tuš
tėjimo priežastis.

Kalėdinio sezono metu mokslo ir 
pramonės muzėjų aplanko tūkstan
čiai žmonių. Pasirodo įvairių tauty
bių grupės su savo tautiniais papro
čiais, kalėdinių eglučių papuošalais, 
vaidinimais. Jau kelinti metai grupė 
senosios kartos lietuvių “Eglyno 
Snieguolės” kruopščiai pagamina eg
lutės papuošimui šiaudinukų ir jais 
išpuošia pirmoje vietoje pastatytą 
milžinišką eglę. Evaldo Radavičiaus 
ir F. Zapolio rūpesčiu vyčiai suruo
šia vaidinimą ir kitus pasirodymus 
muzėjaus salėje. 1971 metais lietu
vių pasirodymai ir eglutė muzėjuje 
įvertinta geriausiu pažymiu. Lietu
viai buvo pakviesti programai Čika
gos viešojoj bibliotekoj. Visą tą dar
bą teko atlikti Stanley Balzekui, F. 
Zapoliui ir Ev. Radavičiui. Miesto 
bibliotekai švenčiant 150 metų su
kaktį, jos rūmus lankė šimtai žmo
nių. Pakviesta p. Vaitaitienė išdeko- 
ravo visus svarbiuosius įėjimus lie-, 
tuvių tautiniais kalėdiniais papuoša
lais, o vyčiai pastatė salės scenoje 
eglutę ir dar priedui suruošė vaidi
nimą “Tradicinės lietuvių Kalėdos”. 
H. Pius ir C. Matulis demonstravo 
kaip gaunami eglutės papuošalai — 
šiaudinukai. Susidomėjimas buvo 
toks didelis, kad salė ir koridoriai 
buvo publikos perpildyti. Visi jau
nųjų vyčių pasirodymai sulaukė ge
riausio įvertinimo. Kai vaikščiojau 
tarpe svetimtaučių, kurie apžiūrinė
jo lietuviškus papuošalus', jaučiau 
pasididžiavimą, neretai girdėdamas, 
kad tai tik lietuviai gali padaryti. Tai 
pažymėjo ir vyčių pasirodymą prista
tydamas Čikagos miesto bibliotekos 
dir. Alex Ladenson. Kai kilo audra 
plojimų, tai salėje esantieji lietuviai 
pasijuto, kad turi draugų, kurie juos 
supranta. A. Gb.

LIETUVIO MUZĖJUS
Aš gyvenu Albertos provincijoj, 

Alberta Beach apylinkėje, ir turiu

Tel. 532-7733

----  TV-H I-F I ----
Taisom ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiant senus — Į naujus

1613 DUNDAS Street West
NUO L 0 i N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos .gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti/ nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujamo.

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

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 ■ 7994 stud'0

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

3828 BLOOR St W., ISLINGTON:
(PRIE 6-POINTS, ARTI KIPLING AVE.)
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Insurance Agency Limited & ° ”

Gerardas Balčiūnas^
Advokatas (barrister, solicitor)y

Didžiausios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. r>ide*is pasirinkimai. Konkurencinės kainos. 

gaminiai -įi p -top M E ATS 
kas savaite VI * DELICATESSEN

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio Stoti)

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

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

įvairių senienų muziejų. Man buvo 
pasakyta, kad Kanadoje yra tik vie
nas lietuvių muzėjus. Aš norėčiau iš
girsti apie kitus lietuvius, kurie turi 
muzėjų. Man trūksta daiktų iš Lietu
vos, nes viskas sudegė 1962 m. Turiu 
apie 100.060 įvairių daiktų iš viso 
pasaulio, 10.000 iš akmens padarytų 
ginklų, ypač indėnų, 5000 metų se
numo. Daug lietuvių atvažiuoja pas 
mus į Alberta Beach, nes čia būna 
gražios vasaros, yra daug žuvų, ku
rias lengva pagauti. Kviečiu visus 
lietuvius aplankyti Alberta Beach. 
Esu iš Klaipėdos krašto, bet visuo
met pasiliksiu lietuviu.

John Ošelieš
RED. PASTABA. Mūsų žiniomis, 

Kanadoje nėra nė vieno lietuvių mu
zėjaus. Apie jo steigimą kol kas nė 
negalvojama. Pridėtame reklaminia
me lapelyje Alberta Beach muzėjus 
vadinamas “Garden Park Farm Mu
seum”, o jo savininku nurodytas 
John Oselies. Ji yra 45 mylios į šiau
rės vakarus nuo Edmontono. Adre
sas: J. H. Oselies, Garden Park Farm, 
Alberta Beach, Alta.

DR. J. ŠAULIO ŽEMĖLAPIS
Lietuvos ministerio dr. J. šaulio 

pastangomis buvo parengtas įdomus, 
didelis, spalvotas Lietuvos žemėlapis. 
Dabar jis yra šv. Kazimiero Lietuvių 
Kolegijoje Romoje. Tą žemėlapį ma
čiau. Kolegijos rektoriaus kun. prof. 
L. Tulabos dėka gavau to žemėlapio 
nuotrauką. Norėčiau apie jį pareng
ti rašinį, bet trūksta žinių. Kreipiau
si į eilę asmenų, bet jie reikalingų 
duomenų neturėjo. Gal kas žino apie 
tą Lietuvos žemėlapį daugiau: kada 
jo autoriui kilo mintis parengti tokį 
Lietuvos žemėlapį, ar jį rengdamas 
su kuo tarėsi, kaip į tą žemėlapį žiū
rėjo Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija, prezidentas, ar paliko tuo 
reikalu brėžinių, užrašų, ar juos kas 
perbraižė, kas žemėlapį piešė ar brai
žė, kaip jis buvo padarytas, ar iš 
karto pieštas ant sienos, kada už
baigtas, kaip reagavo Vokietijos ir 
kitų valstybių diplomatai, kada ir 
kaip išgabentas iš Vokietijos, kur bu
vo nugabentas, kada ir kaip atsirado 
Romoje, ar to žemėlapio reikalu bu
vo susirašinėjimų, ar apie tą žemėla
pį buvo rašinių spaudoje, kur, kieno, 
kada ir t. t. Būčiau dėkingas, jei 
šiais ir panašiais klausimais žinan
tieji malonėtų man parašyti, ar pa
skelbti spaudoje. Man galima rašyti 
per šio laikraščio redakciją.

Algirdas Gustaitis
APIE KLAIDAS IR KNYGAS

š. m. “TŽ” 6 nr. P. Bastys parašė 
ilgoką laišką dėl mano patikslinimų, 
atspausdintų “TŽ” 4 nr. Dėlto tenka 
dar kartą atsiliepti.

“Liet. Namų” parengime XI. 6 su
tikęs KLF pirmininką paminėjau, 
kad Fondo pranešimuose pastebėjau 
keletą netiksliai nurodytų įnašų pa
pildymų ir prašiau jį patarti iždinin
kui juos pataisyti. Kad nebūtų už
miršta, parašiau apie tai ir raštą, nes 
tas reikalas lietė ir mane kaip buvu
sį iždininką. Jei papildžius įnašus pa
rodoma toji pat suma, kuri prieš me
tus buvo mano jau paskelbta, auko
tojas gali pamanyti, kad jo papildy
mas kažkur dingo.

Ižd. P. Basčiui būtų užtekę pasku
tiniame metų pranešime poros eilu
čių netikslumams pataisyti — viskas 
būtų buvę tvarkoje. Dėl nariij ir įna
šų knygos, kurios p. Bastys pasigen
da, turiu paaiškinti, kad oficiali Fon
do narių ir įnašų knyga, kaip statu
tas reikalauja, yra pas Fondo sekre
torių. Tokios knygos aš iš nieko ne
buvau perėmęs ir pats nesu pirkęs. 
1971 m. vasario 18 d. perdaviau p. 
Basčiui turimas knygas ir dokumen
tus pagal aktą, kurį abu pasirašėm. 
Perimdamas jis nepareiškė jokių pa
stabų ir nepadarė jokio prierašo. Per
duotoje iždo knygoje yra visi iždi
ninkui reikalingi duomenys. 1970 m. 
gruodžio mėn. Fondo narių susirinki
me p. Bastys dalino nariams balsavi
mo korteles, turėdamas tikslų narių 
ir įnašų sąrašą. Tai reiškia, kad jo 
žinioje jau buvo visi duomenys.

Pagal iždo knygą, p. Bastys priėmė 
iš manęs narių įnašus ir aukas: ba
lansu 1. I. 71 —'$68852.81, po sausio 
1 d. surinktus $270 ir neinkasuotų če
kių (datuotų po sausio 1 d.) — $225; 
iš viso $69347.81.

Apyskaitos daromos ne nuo pasku
tinio narių susirinkimo datos, bet 
nuo sausio 1 d. Dėlto jo minėta gau
tų įnašų suma $12000 yra netiksli, 
nes faktinai gauta tik $7366. Skirtu
mas $4634 pridėtas iš ankstyvesnės 
apyskaitos, kuri buvo jau paskelbta 
“TŽ” 28. I. 71. Kiti P. Basčio įmant
rūs žodžiai mažai ką bendro turi su 
iždo reikalais. Į jo man įtaigotą min
tį — “žiūrėkite, ko nustojote ir ką 
gavote” atsako šios skaitlinės: 1968 
m. KLF gauta įnašų $14622, 1969 m. 
— $10030, 1970 m. — $10780, 1971 
iki 11. XII — $7366. Si paskutinė su
ma gal kiek padidėjo iki metų galo. 
Tai pamatysime, kai p. Bastys pa
skelbs metinę apyskaitą. Dirbęs Fon
de septynerius metus ir davęs kasmet 
po $100 įnašų, negaliu nesidomėti 
tolimesne Fondo veikla ir pasiektais 
rezultatais. P. Lelis

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
masto darbai vienos organizaci
jos rėmuose.

Federaciniam parlamentui jau 
yra įteiktas Kanados kriminali
nio kodekso papildas, pagal ku
rį lėktuvų pagrobėjai bus bau
džiami kalėjimu iki gyvos gal
vos. Naujasis įstatymas bus tai
komas ne tik pačioje Kanadoje, 
bet ir užsienio kraštuose, kai mi
nėtasis nusikaltimas įvyksta 
skrendančiuose ar aerodromuo
se nusileidusiuose Kanados lėk
tuvuose. Kalėjimu iki gyvos gal
vos bus baudžiami ir tie asme
nys, kurie nemėgins lėktuvo pa
grobti, o tik sudarys pavojų ke
leivių saugumui savo veiksmais.

Kanadą yra užplūdę šim
tai tūkstančių nelegalių imigran
tų. Jų tikslaus skaičiaus nežino 
net imigracijos ministerija Ota
voje. Spėjama, kad tokių asme
nų gali būti apie 200.000. Fede
racinės vyriausybės ministerių 
kabinetui buvo pristatytas imi
gracijos įstatymų pakeitimo pro
jektas, kuris būtų sustabdęs ne
legalių imigrantų antplūdį, bet 
premjeras P. E. Trudeau pro
jekto neįtraukė parlamento dar
botvarkėm Dienraščio “The To
ronto Sun” teigimu, projektas 
buvo atidėtas dėl artėjančių fe
deracinių rinkinių, nes imigra
cijos suvaržymas kaikurias etni
nes grupes nuteiktų prieš vy
riausybę. Konkrečiai čia turimi 
galvoje italai. Spaudos duome
nimis, tūkstančiai italų apeina 
Kanados imigracijos įstatymus. 
Oficialiems imigrantams yra tai
koma nelengva taškų sistema. 
Nelegalūs imigrantai Kanadon 
atvažiuoja kaip turistai ir tik 
tada paprašo imigranto teisių. 
Kai imigracijos ministerija juos 
nori grąžinti į jų kraštus, jie 
kreipiasi į imigracijos apeliaci
jos tarybą, o pastaroji turi tiek 
neišspręstų bylų, kad dabarti
nius pareiškimus galės svarsty
ti tik po aštuonerių metų. Taigi, 
nelegalus imigrantas paliekamas 
Kanadoje net keleriem metam. 
Jis čia dirba ir gyvena kaip ir vi
si pilnateisiai kanadiečiai. Imi
gracijos įstatymų pakeitimo pro
jekte buvo numatyta sustabdyti 
tokias maratonines apeliacijas ir 
nelegalius imigrantus grąžinti į 
jų kraštus ministerijos įstaigų 
sprendimu.

DELHI, ONT.
SKAUČIŲ “BIRUTĖS” DRAUGO

VĖ ruošia Kaziuko mugę kovo 5 d. 
parapijos salėj tuoj po 11 vai pa
maldų. Veiks ir virtuvė su šiltais 
valgiais, dešrom ir kopūstais. Būtų 
gera, kad svečiai dalyvautų kelias 
dienas pabadavę. Skaučių veikla šiuo 
metu yra gerokai sumažėjusi, nes 
visos sesės priklauso “Palangos” an
sambliui, kuris, intensyviai ruošda
masis tautinių šokių šventei ir vie
tos pasirodymams, užima visą lais
vesnį jaunimo laiką. Draugininke

Vertingiausi
SIUNTINIAI specialiai

Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTI 
Nemokamas pristatymas 
Mūsų specialūs siuntiniai yra 
vertingiausi jums ir jūsų 
giminėms.
10 SKARELIŲ _____ $54.90
5 vilnonės skarelės su dide
lėm ar mažom gėlėm, tur
kiškais piešiniais, ir 5 šilki
nės skarelės visų spalvų. 
Oro paštu__________ $63.40

5 DIDELĖS VILNONĖS 
SKAROS_______ .„..$96.00
54 x 54 inčų su kutais aplin
kui ir gražiomis gėlėmis 
(maždaug 500 rublių vertės). 
Oro paštu....... ......._...$! 13.00

DIRBTINIO KAILIO
IMITACIJA________$108.00
Vertingiausia dovana gimi- 
nėms.Užsakykite šiuos liuksu
sinius šiltus apsiaustus. Fan
tastinės vertės. Pasirinkimas 
iš ūdros (lygios ir dryžuotos), 
persiško avinuko (broadtail, 
m o u t o n) maždaug 500-600 
rublių vertės.

SPECIALI KOMBINACIJA 
Geriausios medžiagos • $169.00 
3 jardai vyriškam žieminiam 
apsiaustui medžiagos, 100% 
vilna, 3 jardai moteriškam 
žieminiam apsiaustui medžia
gos, 100% vilna, 3 ir pusė 
jardo vyriškai eilutei medžia
gos, 100% vilna, 3 jardai mo
teriškam žieminiam drabužiui 
medžiagos, 100% vilna, 2 pa
klodės, (dvigubo dydžio), 2 
pagalvių jvalkai, 6 turkiški 
rankšluosčiai (maždaug 1500 
rublių vertės).

Yra ir daugiau specialių siun
tinių su įvairiais labai vertin
gais dalykais. PRAŠYKITE 
MŪSŲ NEMOKAMO ILIUST
RUOTO KATALOGO.
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125East23rd Street 
Fifth Floor
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 9 8 2-1 5 3 0

LABAI SVARBU 
Vartoti drabužiai 
Mes persiunčiame BE MUI
TO vartotus drabužius ir as
meninius reikmenis lankytojų 
iš Sov. Sąjungos. Prašykite 
specialaus biuletenio.
MES TURIME 23 METŲ PA
TIRTĮ ŠIAME VERSLE IR 
TŪKSTANČIUS PATENKIN
TŲ KLIENTŲ.

Tėvas grįžusiam hipiui
— Gerai, sūneli, kad sugrį

žai, bet ar dabar norėsi gulti į 
švarią lovą?

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

Rlnnt* Antoriil*<a fiarapn 296 BROCK Ave. moor Muioriie uarage (tarp Dundas lr CoUege)
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbalig

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

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

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

. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

dienos metu arba vakarais

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?jTmeiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA
18 4 Ė L L I S AVĖ 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

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

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

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. 
Wiktoria BUKOWSKA, 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 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 10 vai. ry

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu



M TORONTO"'1
$v. Jono Kr. par. žinios
— S( sekmadienį — Tikinčiosios 

Lietuvos Diena ir šv. Kazimiero 
šventė. Ta proga prisimenama tikin
čiųjų persekiojimai Lietuvoje, mel
džiant Viešpatį laisvės. Taip pat da
roma speciali rinkliava. Būtų gražu, 
kad pamaldų dalyviai priimtų Ko
muniją minėta intencija.

— Sis penktadienis — kovo pirma
sis. Pamaldos vakare 7.30 v. už a.a. 
Albinos Kazlauskienės vėlę.

— Vasario 28 d. iš parapijos baž
nyčios palaidotas a.a. Jonas Bepirš
tis. Velionis daug pagelbėjo šios pa
rapijos steigimosi metu. Velionies 
žmonai ir visai giminei nuoširdi 
užuojauta.

— Lietuvių kapinėse, evangelikų 
sekcijoje, vasario 26 d. palaidotas a.a. 
Augustas Levrikaitis, p. Sernienės 
tėvelis. Velionies žmonai, dukroms ir 
giminėms nuoširdi užuojauta.

— šį sekmadienį tikybos pamokų 
vaikams nebus.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v.r., 
už a.a. Agotą Vyšniauskienę; 8.30 
v.r. už a.a. Kazimierą Ardavičių. Sek
madienį: 10 v. už Baliūnų šeimos mi
rusius, 12 v. už a.a. Jurgį ir Uršulę 
Vaišvilus.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

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

— šeštadienį, 7 v.v., Gavėnios ap
mąstymo vakaras pas p. Lorencienę, 
65 Marlon Street.

— Sekmadienį, 9.30 v. ryto, pa
maldos, po kurių bus Moterų Drau
gijos visuotinis susirinkimas pas p. 
Dambarienę, 22 Hewitt Ave.

— Kovo 11 d., 7 v.v., įvyks tradi
cinis moterų Gavėnios apmąstymo va
karas bažnyčioje. Visi parapijiečiai 
nuoširdžiai skatinami atsilankyti. Kal
bės p. Gerda (Trakytė) Hahn, kuri 
20 metų su šeima dirbo misijos dar
bą Indijoje, šią vasarą ji vėl grįžta 
į pietų Indiją (Vaniyambodi provin- 
cijją), kur po metų atostogų Toron
te, tęs darbą mahometonų indiečių 
tarpe.

— 1972 m. Ev. Moterų Draugijos 
valdyba: I. Dauginienė, pirmininkė, 
I. Delkienė, vicepirm., M. Dambarie- 
nė, sekr., I. šturmienė, ižd., G. Po- 
vilaitienė, ižd. pavaduotoja; narės — 
E. Juknienė ir R. Žilinskienė.

— Vasario 22 d. mirė Gustavas 
Levrikaitis; buvo gimęs 1893 m. bir
želio 12 d. Klaipėdos krašte. Velio
nis palaidotas šv. Jono kapinėse va
sario 26 d.; paliko liūdinčias — žmo
ną Martą, dukras Editą šerniene ir 
Gerdą šiukšterienę. Vyro atminimui 
našlė paaukojo parapijai $50. Apei
gas atliko kun. Alg. Žilinskas. Ilsė
kis ramybėje. ‘‘Aš esu prisikėlimas 
ir gyvenimas. Kas tiki mane bus gy
vas, nors ir mirtų” (Jono 11, 25).

VIENINTELE KANADOS VAL- 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, (vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 • 8008.
LIETUVE, 48 metų amžiaus, norėtų 
susipažinti su rimtu bei pasiturinčiu 
vyru ir sukurti malonią šeimą. Pa
slaptis garantuota. Rašyti, pridedant 
savo nuotrauką ir trumpą biografiją, 
šiuo adresu: “Tėviškės Žiburiai”, 941 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont., Ca
nada. Ant voko aiškiai pažymėti 
NAŠLEI.
LIETUVIS, 58 metų amžiaus, jieško 
rimtos lietuvės vedybų tikslu. Rašy
ti: “Tėviškės Žiburiai”, 941 Dundas 
St. W., Toronto 3, Ont., Canada. 
Aiškiai pažymėti BERŽUI.
RUNNYMEDE POŽEMINIO STO 
TIS. Geram rajone išnuomojami di
deli. šviesūs trys kambariai be baldų 
ir virtuvė (Yra šaldytuvas ir elek
trinė virimo krosnis). Garažas ir vie
ta automobiliui. Dviem ramiem suau
gusiom. TcL 762-9121.
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 
tikrų dalį nugriebto pieno. Geltonas 
turi tik pusę riebumo, palyginus su 
baltu. Tai svarbu žinoti prisilaikan
tiems dietos. Be to, gamyboje nevar
tojamo jokiu chemikalu.

S. A. VISKONTAI

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus (rengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”. durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.
—.'_3 e- ■ -s e- E _ą-g

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Korberienė 
2265 B L O O R St. W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir Lt Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame S. Ce- 

ponienę ir jos šeimą, Lietuvoje mi
rus jos- tėveliui a.a. Albinui Moc
kui; O. Taseckienę ir jos šeimą. Ci
cero, III., mirus jos mamytei a.a. 
Onai Bačinskienei.

— Mišios: trečiad., 8 v. koncel. — 
už a.a. J. Barauską, užpr. E. K. šle
kių, už a.a. A. Mockų, užpr. E. Ma- 
tušaitienės kaip užuojauta p. Čepo- 
nienei, ir už a.a. E. Radvanskienę, 
užpr. J. G. Kaulių; ketvirtad., 8 v. 
koncel. — už a.a. P. Valaitį, užpr. 
M. Bložienės, ir už a.a. Kotrynos vė
lę, užpr. p. Petkevičių; penktad., 8.20 
v. — už a.a. P. Dailidienę, užpr. V. 
Dailidės; 7.30 v. vak. — už a. a. 
J. Urbaitį, užpr. J. S. Urbaičių; sek- 
mad., 9 v.— už a.a. A. Bartkų, užpr. p. 
Bartkienės; 10 v. — už a.a. M. Dervi
nį, užpr. S. Dervinienės; 11.15 v. — 
parapijos int. už Lietuvą; 12.15 v. — 
tretininkų int. •

— šis penktadienis — kovo pir
masis. Mišios ir išpažintys — 8 ir 
8.20 v. ryto ir 7.30 v. vak. Ligoniai 
ir seneliai ligoninėse ir namie sak
ramentais aprūpinami iš anksto su
sitarus.

— Šis sekmadienis — Tikinčiosios 
Lietuvos Diena. Gausiai einant sak
ramentų ir giliame susikaupime te
būna visų maldos skiriamos už Lie
tuvoje persekiojamą Bažnyčią. Spe
cialios pamaldos — po 10 ir 11.15 v. 
Mišių. Susilaikant nuo rinkliavos pa
rapijos skoloms mokėti, antroji rink
liava skiriama Bažnyčiai okupuotoje 
Lietuvoje šelpti. Specialūs vokeliai 
buvo prisegti prie pereito sekmad. 
biuletenio; jų taip pat galima rasti 
prie įėjimo j bažnyčią.

— Ryšium su Kaziuko muge šį sek
madienį pirmosios Komunijos ir ka
techetinių pamokų nebus.

— Pirmajai Komunijai besiruo
šiančių vaikučių tėvų pasitarimas iš
kilmių reikalu — kovo 19, sekma
dienį, po 10 v. Mišių LV Namuose. 
Iškilmės — gegužės 7 d.

— Parapijos tarybos posėdis, at
keltas iš kovo 6 d., bus šį ketvirta
dienį, kovo 2 d., 7.30 v.v., Parodų sa
lėje. Dalyvauja visas prezidiumas ir 
visų sekcijų nariai. Labai svarbu.

— šį sekmadienį T. Placidas ke
liom dienom išvyksta į JAV dalyvau
ti pranciškonų vadovybės metiniuose 
posėdžiuose.

— Tretininkų mėn. susirinkimo 
šį sekmadienį nebus.

— Lankomi parapijiečiai anksčiau 
skelbtose, bet dar nelankytose gat
vėse.

— Parapijos metinė vakarienė — 
kovo 12 d. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. Aukos už bilietus-kvieti- 
inus laikomos asmeninėmis aukomis 
parapijos skoloms sumažinti. Kvieti
mai gaunami iki kovo 9 d.; prie įėji
mo jų platinti nenumatoma. Ponios 
kviečiamos paaukoti pyragų, tortų ir 
pan.; galinčios tai padaryti skambi
na į par. raštinę LE 3-0621, p. Kuo
lienei RO 9-7051 arba p. Žemaitienei 
249-1047.

— Pensininkų laisvavakaris — ko
vo 8, trečiadienį, 6.30 v.v.. Parodų 
salėje. Iš ilgų kelionių grįžusi p-lė 
Zarembaitė parodys skaidres iš Afri
kos gyvenimo. Visi mūsų vyresnieji 
kviečiami atsilankyti.

— Suaugusių choro repeticija — 
kiekvieną ketvirtadienį, 7.30 v. v.; 
jaunimo —r sekmadieniais, 12 v.

— Rengiamės prisidėti prie To
ronto vyskupijos vajaus “Share the 
Lent ’72”. šios aukos skiriamos atsi
tikusiems ir nuo karo nualintiems 
kraštams bei vietinei kunigų semina
rijai padėti.

— Nuoširdus ačiū Prisikėlimo par. 
kooperaciniam bankui už $800 do
vaną parapijos skoloms sumažinti.

Patikslinimas. G. Kaulienės padė
koje “TŽ” 8 nr. p.p. Berentų inicia
lai turėjo būti P. O. R.; prie Olen- 
cevičių pavardės turėjo būti: “sū
nums inžinieriams Olencevičiams.”

Estų savaitraštis “Mele Elu” 
vasario 24 d. aprašė Vasario 16 
iškilmes Prisikėlimo ir Central 
Tech salėse. Neatsilikę ir kitas 
estų laikraštis “Vaba Eestlane”.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo d a r b u s. 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 HO 6-1331

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

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

(vairios savo pastate rūkytos dairos ir mėsos, Hctuvilki sūriai, perliukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės d et ros Ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

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 savaitgalius.

Mėgėjų teatras "AUKURAS" iš Hamiltono vaidins

3 VEIKSMŲ B. SRUOGOS KOMEDIJĄ "DOBILĖLIS 
TORONTO PRISIKĖLIMOPENKIALAPIS” PARAPIJOS AUDITORIJOJE.

Įėjimas — $2 50, • KOVO 4, šeštadienį, 7 v. vakaro
studentams ir • v
pensininkams — $1.50 • V/’si kviečiami į šį kultūrinį parengimą.

RENGĖJOS — K. L. K. Moterų Dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius

*

■

VISI MALONIAI KVIEČIAMI Į TORONTO T n Ą HI r IA j T 

ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" TUNTŲ RENGIAMĄ *

KAZIUKO MUGE
■t šį sekmadienį, kovo 5,

Atidarymas — 10 valandų ryto.

visose Prisikėlimo 
parapijos salėse

Rankdarbiai 
Laimės šuliniai
Staigmenos F

j

Choras “Varpa s” pradeda 
ruošti naują dainų repertuarą 
sukaktuviniam 20 metų koncer
tui. Kviečiami buvę ir nauji 
choristai-choristės. Ypač laukia
mas galis dainuoti ir niekur ne
įsipareigojęs jaunimas. Duokim 
progos galingai suskambėti 
“Varpui” sukaktuviniam kon
certe. Repeticijos vyrams — pir
madieniais, moterims — trečia
dieniais 7.30 v.v. naujuose Lie
tuvių Namuose (BloorrAlhamb- 
ra gatvių kampas). Valdyba

“Tėvynės Prisiminimų” radi
jo programos vedėjas praneša, 
kad sekmadienio ryto programa 
perkeliama į ketvirtadienio va
karą. Nuo šio ketvirtadienio, ko
vo 2, lietuviškoji programa bus 
transliuojama kiekvieną ketvir
tadienį 5.30 — 6.15 v.v. Šešta
dienio programa, kaip ir ■ ligi 
šiol, lieka tuo pačiu laiku, t. y. 
3.30 v. p. p. Radijo stotis — 
CHIN, banga — 101 FM.

B. Sruogos komediją “Dobi
lėlis penkialapis” šį šeštadienį, 
kovo 4 d., 7. v.v., Prisikėlimo 
salėje vaidins hamiltoniečių mė
gėjų teatras “Aukuras”, vado
vaujamas režisorės E. Dauguvie- 
tytės-Kudabienės. Ši grupė su 
minėtu vaidinimu sėkmingai 
gastroliavo Windsore ir Kleve- 
lande; ruošiasi vykti į Filadel
fiją ir Londoną, Ont. Bilietai į 
torontiški spektakli gaunami 
Prisikėlimo bankelyje, parapijos 
raštinėje ir prie įėjimo. Ren
gia KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyrius.

VI. Pūtvio šaulių kuopos vi
suotinis metinis susirinkimas 
įvyks kovo 5, sekmadienį, 3 v. 
p.p., Šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje. Kviečiami dalyvauti ir no
rintieji būti šauliais. Po susirin
kimo — kavutė ir šaulių vete
ranų pagerbimas. Šauliams-ėms 
dalyvavimas būtinas. Valdyba

Į lietuvių jaunimo kongresą, 
kuris Įvyks birželio 31 — lie
pos 15’ Čikagoje, Kent universi
tete ir Romuvos stovyklavietėje, 
iš Toronto jau Įsiregistravo 6 
kandidatai Į atstovus; dar reikia 
3. Atstovu gali būti kiekvienas 
lietuvis-ė 18-30 metų amžiaus, 
dalyvaująs lietuvių veikloje. Ku
rie domisi kongresu, prašomi at
eiti į susirinkimą ši sekmadieni, 
kovo 5 d., 5 v.p.p., Lietuvių Na
muose (Bloor - Alhambra) arba 
rašyti: Jaunimo sekcija, 1573 
Bloor St.' W.,.Toronto, Ont.

Žemaičių grupė ruošia pobūvi 
kovo 6, pirmadienį, 7-8 v.v., Pri
sikėlimo par. Parodų salėje ir 
kviečia visus žemaičius daly
vauti. Rengėjų šūkis — “Visos 
Lietuvos žemaičiai, vienykitės!”

A.a. Jonas Bepirštis, 84 m., 
mirė vasario 22 d. General ligo
ninėje. Kilęs nuo Vilkaviškio, 
Kanadoje gyveno nuo 1911 m. 
Velionis aktyviai prisidėjo prie 
Šv. Jono Kr. liet, parapijos kū
rimosi 1928 m. Savo ilgame am
žiuje susilaukė net 4 generaci
jos. Paliko žmoną, sūnų ir duk
rą. Palaidotas iš Šv. Jono Kr. 
bažnyčios lietuvių kapinėse va
sario 26 d.

Jaunimo sambūris “Birbynė” 
pakviestas koncertui į Hamilto
ną balandžio 8 d. kartu su St. 
Catharines “Nemunu”.
HIGH PARK rajone išnuomojamas 
kambarys ir virtuvė. Tel. 766-3144.

Naminiai pyragai 
Riestainiai

Aukos Tautos Fondui. Vasa
rio 16 minėjimo proga Toronte 
Tautos Fondui surinkta: Central 
Technical School salėje $2066; 
prie Prisikėlimo parapijos baž
nyčios — $634.25; prie Šv. Jono 
Kr. bažnyčios — $280; prie lie
tuvių evahgelikų liuteronų Iš
ganytojo bažnyčios — $181. Iš 
viso — $3161.25. Vardinis auko
tojų sąrašas bus paskelbtas vė
liau. Visiems aukotojams nuošir
di padėka.

TF Toronto apyl. atstovybė 
Estijos nepriklausomybės 

šventė Toronte buvo paminėta 
vasario 27 d. Ryersono Institu
to salėje. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo naujasis Estijos konsulas
I. Heinsoo. Lietuvių vardu svei
kino gen. kons. dr. J. Žmuidzi- 
nas. Be to, dalyvavo KLB pirm, 
inž. E. Cuplinskas, J. R. Simana
vičius ir kt. Federacinės vyriau
sybės vardu sveikino sen. A. 
Thompson. Meninę dalį atliko 
estų choras, orkestras ir kiti vie
netai. Programa truko apie 2 
vai. Svečių priėmimas buvo su
rengtas vasario 25 d. konsulo 
ir centrinės estų tarybos vardu 
Estų Namuose. Iš lietuvių jame 
dalyvavo: gen. kons. dr. J. Žmui- 
dzinas su Ponia, p.p čuplinskai,
J. R. Simanavičius, J. Karpis, p. 
p. Jokūbaičiai ir kt.

“Paramos” metinis susirinki
mas įvyko vasario 27 d. Club 
Bloordale salėje. Iš 2800 narių 
dalyvavo 235. Visa programa 
vyko sklandžiai — neiškilo di
desnių problemų. Valdybon per
rinktas ligšiolinis pirm. H. Ste- 
paitis, kredito komisijon — M. 
Abromaitis, priežiūros — Aleks. 
Jucys. Nepaskirstyto pelno tu
rėta $64,523. Iš tos sumos $59,- 
742 atidėta į specialų fondą, 
esantį bankelio susirinkimo ži
nioje, o $3,000 paskirstyta kul
tūriniams reikalams: šeštad. mo
kyklai $800, Vasario 16 gimna
zijai $500, Tautos Fondui $200,
K. Liet. Fondui $100, sporto klu
bui “Vytis” $100, sporto klubui 
“Aušra” $100, “Birbynės” an
sambliui $100, “Gintarui” $100, 
skautų stovyklavietei Romuva 
$100, ateitininkams $100, skau
tams $100, “V a r p o” chorui 
$100, Lietuvių Vaikų Namams 
$50, studijinei baltiečių konfe
rencijai $50, lietuvių jaunimo 
kongresui $500. Susirinkimas 
baigtas kavute. Buvo girdėti pa
geidavimų, kad abiejų bankelių 
susirinkimai nebūtų šaukiami 
tą pačią dieną.

Latvių savaitraštis “Latvija- 
Amerika” vasario 23 d. nume
ryje gana plačiai aprašė Vasa
rio 16 minėjimą, kuriame lat
viams atstovavo V. Upeslacis.

Birutei Žaliauskaitei vasario 
27 d. buvo surengtas priešvedy- 
binis pobūvis Šv. Jono Kr. par. 
salėje. Dalyvavo ir 12 jūrų skau
čių gintarių, kurios įteikė dova
ną— pačių padarytą lietuvišką 
lėlę. Visų vardu Birutę pasvei
kino Vida Balčiūnaitė.

Ką remia komunistai? Toron
te veikia vadinama “Kanados 
Lietuvių Literatūros Draugija”, 
kurios priedangoje telkiama pa
rama komunistinei veiklai. Štai 
sausio 11d. Įvyko tos draugijos 
susirinkimas, kuriame dalyvavę 
40 narių taip paskirstė iš paręn- 
gimo gautus $510: komunisti
niams laikraščiams “Laisvė” ir 
“Vilnis” — po $50, “Liaudies
Balsui” $75. Kanados komparti
jai $50. S. Vietnamo našlaičiams 
$25, LLD centrui $25, komunis
tės Angela Davis bylos gynimui 
$25. Likusieji pinigai palikti at
sargoj, bet ir jie bus paskirsty
ti komunistinei veiklai. Lietuviš
ki reikalai nei išeivijoj, nei Lie
tuvoj tai “literatūros” draugijai 
nerūpi — jai komunizmas už vis
ką svarbiau. D.

i
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Tėvų komiteto valgykla
Jaunimo kavinė

RENGĖJAI

L. K. Kūrėjų - Savanorių Są
jungos Toronto skyrius Vasario 
16 proga paskelbė atsišaukimą, 
kviečiantį visuomenę ryžtinges
nei kovai už Lietuvos laisvę. Ja
me sakoma: “Laikas bėga ir mū
sų gretos retėja. Paskubinkime 
Tėvynės laisvinimo darbą. Eko
nomiškai ir dvasiškai esame 
stiprūs ir pajėgūs vesti laisvės 
kovą iki galutinės pergalės. Vis
kas, ką mes sukūrėm, bus vel
tui, jei Tėvynė pasiliks svetimų
jų rankose. Parodykime pasau
liui, kad esame verti laisvės, ne 
žodžiais, bet darbais.”

VI. Pūtvio kuopos šauliai da
lyvavo vasario 20, sekmadieni, 
Vasario 16 pamaldose Prisikėli
mo bažnyčioje. Jų tarpe buvo ir 
anglas L. Milne, Suomijoje pla
navęs išvaduoti Simą Kudirką. 
Jį pakvietė kuopos pirmininkas. 
Parapijos klebonas Tėvas Placi
das, OFM, laikęs pamaldas, pri
minė dalyviams, kad pamaldo
se dalyvauja žmogus, kuris ban
dė išvaduoti S. Kudirką. Po pa
maldų salėje kuopos pirm. St. 
Jokūbaitis pristatė L. Milne šau
liams, įteikdamas kuopos vardu 
dr. J. Končiaus knygą anglų k. 
“Vytautas Didysis”. Dovana bu
vo papuošta tautine juostele ir 
šaulių ženklu. L. M. padėkojo, 
pasisveikino su šauliais pareikš
damas: “Lietuviai geriausi ma
no draugai”. Vasario 16 proga 
kuopos vicepirm. P. Jonikas už 
nuopelnus šaulių sąjungai buvo 
apdovanotas šaulių žvaigždės 
medaliu, š. P. G.

Toronto Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvo metinis 
narių susirinkimas įvyko vasario 
27 d., 4.30 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos salėje. Valdybos pirm, 
dr. S. Čepas savo pranešime pa
sidžiaugė, kad praėjusiais me
tais kooperatyvo kapitalas per
žengė keturių milijonų dolerių 
ribą. Ižd. K. Čepaitis pažymėjo, 
kad metų apyvarta buvo 17.5 mi
lijonų dol. ir davė gerą pelną. 
Visų susirinkimo dalyvių prita
rimu valdyboje sutiko pasilikti 
dr. S. Čepas ir K. Čepaitis, pa
skolų komisijoj — B. Sakalas. Į 
revizijos komisiją perrinktas — 
J. Stankaitis. 1971 m. pelnas pa
skirstytas: Prisikėlimo parapijai 
$800, Toronto Maironio šešta
dieninei mokyklai $700, pasau
lio lietuvių jaunimo kongresui 
$500, Toronto Lietuvių Vaikų 
Namams $300, Vasario 16 gim
nazijai $200, Tautos Fondui 
$200, Kanados Lietuvių Fondui 
$100, Toronto sporto klubams
— “Aušrai $100, “Vyčiui” $100, 
tautinių šokių grupei “Gintaras” 
$100, Toronto skautams $100, 
Toronto ateitininkams $100, 
“Birbynės” ansambliui $100. 
Prisikėlimo par. jaunimo sekci
jai $100, Conference on Baltic 
Studies $100, lietuviam salezie
čiam Romoje $50. Be to, praėju
sių metų laikotarpyje buvo pa
aukota įvairiem lietuviškiem rei
kalam $250. Po susirinkimo bu
vo vaišės-kavutė. Z. G.

Skautų Romuvos stovyklavie
tės valdyba rengia veiklos de
šimtmečio minėjimą-pobūvį ko
vo 11. šeštadienį, 7 v.v., Prisikė
limo Parodų salėje. Programoje
— istorinė apžvalga, skaidrės ir 
vaišės.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėka mano 

priešvestuvinio pobūvio rengėjoms ir
viešnioms už brangias dovanas: p.p. 
D. Bajorinienei. M. Gudaitienei, Z. 
Didžbalienei. A. Brajienei, A. Stepo
navičienei, E. Aukštakalnienei, A. 
Kežėnaitienei. B. Stanulienei, G. Kri- 
pienei, J. Krikščiūnienei, I. Zalagė- 
nienei, S. Pivorienei, mamytei ir se
sėms. Jūsų dėmesys bei nuoširdu
mas liks man neužmirštamas.

Jums nuoširdžiai dėkinga —
Regina Matusevičiūtė-Bujalskienė
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US MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios
— Balandčio 8 d. mūsų par. sve

tainėje įvyks margučių vakarienė. 
Tai bus paskutinis mūsų par. paren
gimas prieš vasaros pradžią. Ta pro
ga visi parapijiečiai kviečiami atsi
lankyti į šią vakarienę ir tuo parem
ti savąją parapiją. Gražiausi margu
čiai bus premijuojami ir gaus atitin
kamas dovanas.

— Rekolekcijos mūsų bažnyčioje 
prasidės kovo 20 d. ir baigsis Ver
bų sekmadienį, t.y. kovo 26 d. Jas 
ves kun. Jonas Staškus iš Toronto. 
Pamokslai prasidės 7.30 v.v., o po jų 
bus Mišios. Visi parapijiečiai kvie
čiami gausiai dalyvauti rekolekcijo
se. Ta proga prisiminkime šį pasa
kojimą. Žmogus, kuris buvo pašauk
tas į Dievo teismą, sako: Viešpatie, 
aš nenusikaltau Tavo įsakymams, aš 
nepadariau niekam blogo. Mano ran
kos švarios. Dievas atsakė: taip, bet 
tavo rankos tuščios ir tavo gyveni
mas tuščias.

— Mirė Jonas-Juozas Kleiza, 41 m. 
amžiaus. Palaidotas iš mūsų bažny
čios vasario 23 d. K. A.

Papildomai pranešama, kad 
buvusios katalikių moterų val
dybos iniciatyva paskirta:’ $15 
Montrealio “Gintaro” ansamb
liui, $10 radijo valandėlei, $25 
“M o t e r s” žurnalui sukakties 
proga. M.

Montrealio lietuvių studentų 
sąjungos valdyba surengė sūrio 
ir vyno pobūvį V. Kudžmos na
mų rūsyje. Susirinkę studentai 
aptarė slidinėjimo išvyką, kuri 
įvyks kovo 4 d.

TORONTO, ONT.
Toronto CNE parodoje komu

nistinė Kinija už $45.000 išsi
nuomojo 60.000 kv. pėdų Queen 
Elizabeth pastate savo' gami
niams, kultūrai ir gyvenimo bū
dui propaguoti. Kinijos skyrius 
savo plotu pralenkia visus kitus 
lig šiol CNE parodoje dalyvavu
sius užsienio kraštus. Parodos 
pirm. J. Corrigan prasitarė, kad 
kiniečių skyriaus pagrindinis 
tikslas gali būti politinė propa
ganda.

Ukrainiečiai jau gavo teisę 
dėstyti savajai kalbai Royal 
York Collegiate gimnazijos 11 ir 
12 klasėse. Buvo kreiptasi j Eto
bicoke švietimo vadybą, kuri 
10:2 balsais ukrainiečių prašy
mą patenkino su sąlyga, jei bus 
kvalifikuotas mokytojas, lėšų ir 
bent 40 mokinių. Posėdyje buvo 
balsų prieš ukrainiečių kalbos 
įvedimą. Ir dabar kaikurie ma
no, kad nuo sekančio rudens dar 
nebus įmanoma tai padaryti.

V. Vokietijos federacinis par
lamentas patvirtino pernai su 
Kanada pasirašytą sutartį abiejų 
kraštų piliečių pensijų klausi
mu. Bonna mokės pensijas Ka
nadoje apsigyvenusiem ir jos pi
lietybę priėmusiem vokiečiam, 
kuriem atitinkamą metų skaičių 
buvo daromi atskaitymai į pen
sijų fondą Vokietijoje. Šia pri
vilegija galės pasinaudoti apie 
31.000 ateiviu iš V. Vokietijos. 
Tokios pensijos vidurkis yra 
apie 400 markių ,į mėnesį. Sutar
tis įpareigoja ir Kanadą mokėti 
pensijas V. Vokietijon išvyku- 
siem ir jos piliečiais tapusiem 
kanadiečiąm, nors tokių yra la
bai nežymus skaičius.

PETRAS ADAMONIS
C. L B..

GAISRAS a AUTOMOBILIAI a ATSAKOMYBE e GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tas ____ 6.0%
Terfn. ind. 1 metams 6.25%
Term. ind. 2 metams | 6.5%
Term. ind. 3 metams. 6.75%
Duoda nemokama gyvybės apdrau- 
da iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Aušros Vartų par. žinios
— Gavėnia yra maldos, atgailos ir 

susitelkimo laikas, (prastu laiku 
prieš Velykas ir šiais metais turėsi
me rekolekcijas. Jos prasidės kovo 
12 ir baigsis kovo 19. Rekolekcijų 
pamokslus sakys kun. Vytautas Za
karas.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras paskelbė sekmadienį, kovo 
5, Tikinčiosios Lietuvos Diena. Tegu 
visi pasistengia tą dieną dalyvauti 
pamaldose. Antroji rinkliava bus da
roma religinei lietuvių šalpai paverg
toje Tėvynėje.

— Metinis L. K. Mindaugo šaulių 
kuopos susirinkimas bus kovo 5 d. 
po 1J v. pamaldų.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
vyksta sekmadieniais po 10 v. Mi
šių N. P. Marijos seserų patalpose. 
Pirmoji Komunija mūsų parapijos 
bažnyčioje bus balandžio 30 d.

— Pakrikštytas Gregorius Stepo
nas, Alfredo ir Jonės Mačionytės 
Balčiūnų sūnelis.

— Cote-des-Neiges kapinėse pa
laidotas tapytojas Vytautas Antanas 
Remeika. Velionies artimiesiems gili 
mūsų užuojauta.

— Vasario 16 atskirai minėjo li
tuanistinė mokykla. Programą atliko 
jos mokiniai, vadovaujami savųjų 
mokytojų. Minėjime taip pat daly
vavo gražus būrys mokinių tėvų.

— Lituanistinė mokykla išleido 
laikraštėlį “Liepsna”.

— Kovo 3 — pirmasis mėnesio 
penktadienis. Šventoji valanda — 
6.30 v.v. ir vakarinės Mišios — 7.30 v.

— Sį penktadienį, kovo 3 d., 8 v. 
vak., bus ekumeninės pamaldos St- 
Jean-de-Matha (2700 Allard, Ville 
Emard) bažnyčioje. Organizuoja Ka
nados Ekumeninio Sąjūdžio moterys.

— Vasario 21 d. po sunkios ligos 
mirė Bronius Jaugelis; palaidotas 
Cote-des-Neiges kapinėse. Seimai gi
li užuojauta.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
aukų $58.58.

Montrealio arkivyskupijos ku
rijai buvo pasiųstas leidinys “Li
thuanians in Canada”, kuriame 
nemažai parašyta ir apie Mont
realio lietuvių veiklą. Leidiniu 
susidomėjo naujųjų kanadiečių 
sielovados įstaiga “Office dės 
Neo-Canadiens”. Jos direktorius 
kun. John McConnel rašo laiške: 
“Šio leidinio informacijos pa
dės mums geriau suprasti tikin
čiuosius lietuvius ir įvertinti 
kultūrines vertybes, kurias jie 
perkėlė Kanadon.”

Metinis “Lito” susirinkimas 
įvyks kovo 18, šeštadienį, 4 v. 
p.p., Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje įprasta darbų tvarka. Bus 
renkamas vienas narys į valdy
bą, vienas į kredito komisiją ir 
vienas į revizuos komisiją. “Li
tas” 1971 m. užbaigė su rekordi
niu $15,198.99 pelnu. Metinė 
apyskaita kartu su kvietimu į su
sirinkimą ir kandidatams išsta
tyti blankais nariams išsiunti
nėti paštu. “Lito” valdyboje tre
jų metų laikotarpį užbaigė P. 
Styra, kredito komisijoje — V. 
Piečaitis, revizijos komisijoje — 
B. Niedvaras. “Lito” palūkanos 
už nekiln. turto rezidencines pa
skolas paskutiniame valdybos 
posėdyje buvo sumažintos iš 
8.75% į 8.5%, įskaitant gyvybės 
draudos premiją iki $10,000 pa
skolos sumos. Pr. R.

Tel. Bus.: 722-3545 į

Res.: 256-5355 |

DUODA PASKOLAS:
Asmenines . ____ 8.5%
Nekiln. turto 8.5%
Čekių kredito .......   9.0%
Investacines __ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


