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Pasaulio įvykiai Į
PREZ. R. NIKSONAS, GRĮŽĘS Į VAŠINGTONĄ, PASKELBS, KAD BU 
komunistine Kinija nebuvo padaryta jokio slapto sandėrio. Kelio
nės laimėjimus ir pralaimėjimus atskleidžia palyginti labai mig
lotas oficialus baigminis pranešimas, patvirtintas prez. R. Niksono 
ir Kinijos premjero Ču En-lai parašais. Diplomatiniij santykių už
mezgimas buvo atidėtas neribotam laikui. Ryšius Vašingtonas ir 
Pekingas palaikys per savo ambasadas neutralioje valstybėje, kuria 
greičiausiai bus pasirinkta Kanada. Reikalui esant, bus pasikeista 
oficialių pareigūnų specialiais vizitais. Abu kraštai įsipareigojo 
vengti karo, plėsti prekybinius, mokslinius, kulturinius, sportinius 
santykius. Vietnamo klausimu buvo padarytas kompromisinis įsi
pareigojimas pripažinti buvusiem Indokinijos kraštam laisvo apsi
sprendimo teisę, užtikrinant ne- •---------------------------------------

Vieni ar kartu?
Antrasis mūsų jaunimo kongresas yra jau vos už kelių mėne

sių, tačiau visi matome, kad tokio nuotaikos pakilimo, kokis buvo 
prieš pirmąjį kongresą, nei Kanadoje, nei daugelyje JAV-bių vie
tovių nėra. Spauda ir visuomenė ilgą laiką apie tai tylėjo ir tik 
dabar, kai ruošiamasi pradėti pavėluotą finansinį vajų, imama pa
sigesti ir tam vajui reikalingų nuotaikų. “Pasaulio Lietuvio’’ 20 
(56) nr. vedamajame pagrindinė blogų nuotaikų kaltė lyg ir sume
tama ant vyresniosios kartos pečių. Esą vieni iš vyresniųjų žiūri tik 
pro savo akinius, kiti taikstosi su likimu, treti gaili pinigo, ketvirti 
vietoje savęs nieko daugiau nebemato ... Ką gi — niekas negin
čija, kad minimų charakterių mūsų tarpe nėra, bet visdėlto pa
grindinė vyresniųjų masė yra geros valios vaikų tėvai, kurie su 
liūdesiu konstatuoja, kad dalis vaikų nuo jų nusisuko: -nebenori 
turėti su vyresniaisiais dialogo netgi mūsų lietuviškosios ateities 
klausimais. Vyresnieji visą laiką girdėjo priekaištą, esą jie nori 
jaunimui diktuoti, bet kai tik tie patys kaltintojai per PLB inicia
tyvą įgavo kiek valdžios, tarė: “Mes vieni!” Neįsileisime ne tik 
vyriausiųjų, bet ir viduriniosios kartos, nes ir tie virš 30 metų 
amžiaus yra “perseni”. Sakoma, kad tokia yra tikrovė. Bet ar ne 
ta pati tikrovė sako, kad pasaulio tautų tarpe esame labai maži, 
įskaitant išeivius ir tuos, kurie yra Lietuvoje. Mūsų būklėje tik
rovė diktuoja ne skaldymąsi amžiaus ar kitomis grupėmis, bet 
apjungimą visų gyvybinių tautos pajėgų — mažų, jaunų, vidur
amžių ir senų. Ar negražu buvo, kai pernai į tautinių šokių kursus 
atvyko vyresniosios kartos kunigas iš Pietų Amerikos tam, kad 
kartu su jaunaisiais šokių išmoktų, o paskui parvykęs namo kitus 
jaunuosius mokytų. Ar partizanų bunkeryje ano meto Lietuvoje 
negulėjo su šautuvais rankose šalia vienas kito tėvas, sūnus, o ne
retu atveju ir senplis? Ar garsiame Amerikos revoliucijos paveiks
le pirmoje linijoje neina vyresnio amžiaus tėvas su šautuvu ir ša
lia jo mažametis berniukas su būgneliu? Tokios vieningos lietuvy
bės mums reikia.

Natūralu, kad jaunuoliai iki 30 metų turi savo amžiaus ribo
jamų interesų. Natūralu, kad suvažiavus iš įvairių kraštų reikia 
laiko susitikti, pasikalbėti, padiskutuoti. Tai daroma visame pa
saulyje gimnazijose bei universitetuose, tai natūralu ir mums. Bet 
kongresas yra įvykis, toli išeinąs iš tų ribų. Jam norima išleisti 
netoli penktadalio milijono dolerių, kuriuos turės sudėti vyresnieji, 
tuo pačiu sumažindami sumas, skirtas kitiems lietuviškiesiems rei
kalams. Tuo būdu jaunimo kongresas tampa visuotiniu rūpesčiu. 
Ir jeigu norime, kad visi juo rūpintųsi, tai visi turi turėti ir tam 
tikrų teisių. Visiškas vyresniojo jaunimo ir vyresniųjų išskyrimas 
iš akademinės dalies diskusijų gyvybiniais, tautos reikalais yra 
geriausiu atveju apgailėtinas nesusipratimas.

Tiesa, yra sakoma, kad vyresnieji bus įsileisti į programą Či
kagoje ir į stovyklą Kanados Romuvoje. Bet tai yra tik teorinis 
aiškinimas. Pagrindinį savaitgali Čikagoje bus pasaulio lietuvių 
jaunimo tautinių Šokių šventė. Į ją visi suvažiuosime. Kiek gi iš 
vyresniųjų galės Čikagoje likti arba važiuoti kelis šimtus mylių tą 
pačią savaitę du kartu? Panašiai teorinis siūlymas yra ir dėl vy
resniųjų dalyvavimo stovykloje. Tai labai graži vieta gana toli
mame Kanados šiaurės miške, bet gyvenimas joje galės būti tik 
skautiškas — palapinėse, nes iki artimiausio miestelio yra apie 30 
mylių, vietomis blogo miško, kelio. Stovykla kaip tik yra geriausia 
uždara vieta jaunuoliams atlikti savo atskiras programas. Didesnio 
vyresniųjų dalyvavimo joje negalima tikėtis.

Baigiant vėl norisi grįžti prie “Pasaulio Lietuvio” vedamojo, 
kuriame keliama mintis, kad reikia ne vien kalbėti bei rašyti, bet 
ir konkrečiai siūlyti. Tad konkrečiai ir siūlau: suskirstyti Kent 
universitete rengiamą akademinę programą į dvi dalis. Viena jos 
dalis galėtų būti skirta jaunuoliams, kurie to atskirumo nori. Kita 
dalis, kurioje būtų svarstomos pagrindinės lietuviškosios temos, 
turėtų būti atvira visiems, neskirstant į amžiaus kategorijas, nes 
visi esame tos pačios tautos vaikai. Sakoma, kad tai būtų sunku 
įvykdyti finansiškai, nes toji savaitė šiaip ar taip atsieis apie 
$20,000. Bet tai vėlgi tik teorinis atsiprašymas: daugumas vyresnio 
jaunimo ir vyresniųjų yra pakankamai ekonomiškai pajėgūs patys 
maistu ir nakvyne apsirūpinti. A. Rinktinas

KANADOS ĮVYKIAI

NAUJAS AERODROMAS IR MIESTAS
Spaudos konferencijoje Nai

lono aerodrome federacinis 
transporto ministeris D. Jamie
son ir Ontario iždo ministeris 
D. McKeough pagaliau paskelbė 
ilgai spėliotą Toronto naujojo 
aerodromo vietovę. Jis bus 
įrengtas prie Pickering mieste
lio, apie 30 mylių į šiaurės va
karus nuo Toronto centro. Aero
dromui bus nupirkta 18.000 
akrų žemės, o į pietus nuo jo 
numatytam 200.000 gyventojų 
Cedarwood miestui — 25.000 
akrų. Abu šie projektai parei
kalaus apie $2 bilijonus. Aero
dromo įrengimą numatoma už
baigti iki 1979 m., Cedarwood 
miesto — iki 1990 m. Ontario 
vyriausybė yra patenkinta šia 
sutartimi su Otava, nes ji padės 
gyventojų antplūdį nukreipti į 
šiaurės vakarus nuo Toronto, 
kur yra daug vietos. Naujasis 
aerodromas bus naudojamas 
ekskursijų ir tarptautiniams 
skrydžiams, orinio transporto 
reikalams, o Maltonas tada taps 
vietinio Kanados susisiekimo 
centru. Šią mintį aštrokai kriti
kavo Toronto dienraštis “The 
Globe and Mail”, nes iš tikrųjų 
vietoj vieno didelio tarptauti
nio aerodromo Torontas turės 
du aerodromus, kurių nė vie
nas neprilygs prie Ste. Scholas- 
tique įrengiamam tarptautiniam 
Montrealio aerodromui. Didžioji 
tarptautinių skrydžių dalis, kaip 
ir lig šiol, bus palikta Montrea- 
liui, nors orinio susisiekimo 

bendrovės jau seniai reikalau
ja teisių tokius skrydžius pra
dėti ir baigti Toronte. Priežas
tis — beveik šešis kartus To
ronte didesnis keleivių skaičius. 
Laikraščio duomenimis, 1970 
m. pirmajame ketvirtyje, kai 
būna mažiausiai keleivių, iš To
ronto į Europą skrido 15.723 
asmenys, iš Montrealio — tik 
2.735. Skridusieji iš Toronto 
pirmiausia turėjo vietiniais 
Montrealis—Torontas ruožo lėk
tuvais skristi Montrealin ir ten 
persėsti į tolimųjų skrydžių lėk
tuvus, priklausančius įvairių 
kraštų bendrovėms. Du Toron
to aerodromai tik dar labiau 
apsunkins keleivius. Tie, kurie 
iš užsienio atskris į naująjį ae
rodromą ir norės tęsti orinę 
kelionę Kanadoj, bus priversti 
taksiais ar autobusais važiuoti 
į Maltoną. Panašaus pervažiavi
mo neišvengs ir užsienin skren
dantieji, kurie Torontan atvyks 
vietinių linijų lėktuvais.

Triukšmą parlamente ir spau
doje sukėlė premjero P. E. 
Trudeau paleistas keiksmažodis 
opozicijos vado R. Stanfieldo 
adresu. Panašų išsišokimą jis 
jau buvo padaręs prieš porą 
metų, bet tada keiksmažodis 
nebuvo garsiai ištartas ir išgar
sėjo “fuddle duddle” išsireiški
mu. Šį kartą keiksmažodis buvo 
įtrauktas į oficialų federacinio 
parlamento leidinį “Hansard”. 
Net ir dienraštis “The Toronto 

(Nukelta į 6-tą psl.)

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY

Lietuvės, uolioi talkinusios Vasario 16 šventėje Edmontone. Iš kairės: L. Urbonienė, G. Uogintienė, 
O. Druteikienė Nuotrauka A. D.

Sovietinis kumštis Lietuvos šventovėse
Dokumentinės žinios apie dviveidę sovietinės valdžios laikyseną Lietuvoje

Neseniai pasiekė mus Lietu
voje gražiai išleista knygelė “Re
ligion in Lithuania”, kurioje vis
kas taip nušviesta, kad religinė 
būklė atrodo bene geriausia vi
same pasaulyje. Dėlto paskaitęs 
ją kanadietis ar amerikietis ir 
sako “too good to be true”. Nė
ra abejonės, kad tai sovietinės 
propagandos triukas, kurį kiek
vienas lengvai pastebi.

Šiomis dienomis gavome do
kumentinį pranešimą, kuris ra
dikaliai skiriasi nuo minėtos 
knygelės. Jame atskleisti fak
tai rodo tikrovę, kurią nuolat 
dengia ne tik sovietinės propa
gandos skraistė, bet ir jai pa
jungti Katalikų Bendrijos par
eigūnai. Nėra abejonės, kad šie 
pastarieji gerai žino faktus, ta
čiau užimamoji vieta neleidžia 
kalbėti atvirai, nes jų užnugary
je stovi maskvinis komisaras. 
Dėlto gautosios žinios iš neso
vietinių šaltinių yra juo reikš
mingesnės.

Seminarija
Kaune veikia vienintelė kuni

gų seminarija visoje Lietuvoje 
su pora desėtkų klierikų. Kan
didatų priėmimas labai suvar
žytas. Reikalaujama, kad kandi
datas būtų baigęs vidurinę mo
kyklą, atlikęs karinę tarnybą, 
turįs palankias rekomendacijas 
ne tik iš savo klebonų, bet ir 
partinių įstaigų. Labai daug le
mia religinių reikalų tarybos 
įgaliotinis J. Rugienis. Jo atmes
ti kandidatai nebegali būti pri
imami seminarijon. Taip pat 
negali patekti seminarijon tie, 
kurių tėvai turi augštesnes val
dines tarnybas arba kurių gi
minės išvykę prieš karą užsie
nin. Ypač kliudoma geriem kan
didatam. Jie labiausiai terori
zuojami valdžios organų, kad 
neitų seminarijon. Valdžios nu
statyta, kad kandidatai semina- 
rijon turi paduoti prašymus iki 
birželio 25 d., dar nepasibaigus 
abiturientų egzaminams. Prašy
mai į kitas augštąsias mokyklas 
priimami iki rugpjūčio 1 d.

Tokia būkle yra labai susirū
pinę kunigai, kurie nedreba dėl 
savo užimamų vietų. Jie nekar
tą yra kreipęsi i vyskupus ir 
valdytojus, į sovietinę valdžią, 
prašydami pagerinti kunigų se
minarijos darbo sąlygas, padi
dinti klierikų skaičių, atspaus
dinti paskaitų santraukas, nes 
nėra jokių vadovėlių. Vilkaviš
kio vyskupijos 59 kunigai 1970 
m. rugsėjo mėnesį įteikė Lie
tuvos vyskupijų ordinarų kole
gijos pirm. vysk. J. Labukui 
platų raštą, kuriam vėliau pri
tarė ir Vilniaus arkivyskupijos 
kunigai 1970 m. spalio mėnesį. 
Tame rašte atkreipiamas vysku
pų ir valdytojų dėmesys į sun
kią seminarijos būklę, prašoma 
susirūpinti pašaukimais ir su
menkusią seminarijos dvasia:

Labai apgailestautame, kad sumen
ko seminarijos dvasia, nes j semina
riją pateko kaikurie netinkami dės
tytojai, bendrabučio vedėjai ir net 
rektoriai... Mokslo ir dvasios vyrai, 
kaip prof. dr. kun. St. Gruodis, prof, 
dr. kun J Grigaitis, valdžios reika

lavimu buvo pašalinti. Lietuvoje yra 
tinkamu kandidatų vadovauti ir dės
tyti seminarijoje, kad ir neturinčių 
mokslo laipspių, bet išsilavinusių ir 
turinčių autoritetą.

Asketinės literatūros semina
rijos bibliotekoje nėra, o Šv. 
Rašto — tik vienas egzemplio
rius, nes valdžios atstovai bib
lioteką net keletą kartų “valė”.

Informacija užsieniui
Okup. Lietuvoje yra žinomi 

priverstiniai vyskupų, valdyto
jų ir kitų kunigų pareiškimai 
užsienio spaudai. Toliau nuo so
vietinės valdžios įstaigų stovin
tieji asmenys savo rašte pabrė
žia, kad tie pareiškimai neside
rina su tikrove. Esą juose maty
ti prievarta, baimės ir pataika
vimo dvasia. Esą vysk. J. Plet- 
kus 1970. IV. 29 pareiškė per 
radiją užsienio lietuviams: “Ta
rybų Lietuvos vyriausybė ne
kliudo vyskupijų vadovų religi
nės veikios tiek vyskupijos ribo
se, tiek bendrai visoje respubli
koje”. Religinių reikalų tarybos 
įgaliotinis J. Rugienis 1970. IV. 
14 pareiškė komunistinei Čika
gos “Vilniai”:

Tarpdiecezinė kunigų seminarija 
veikia Kaune. Jos vadovybę ir dėsty
tojus skiria Lietuvos ordinarai. Kan
didatas j šią mokyklą turi gauti pa
rapijos klebono rekomendaciją. Se
minarijos vadovybė sprendžia, ar jau
nuolį priimti j seminariją, atsižvelg
dama į šį rekomendacinį raštą, kandi
dato pristatytą brandos atestatą, jau
nuolio asmenybe. Numatytus priimti 
kandidatus seminarijos rektorius dr. 
V. Butkus derina su seminarijos glo
bėju J. E. vysk. J. Labuku. Kunigų 
seminarijos, kaip ir visų kitų kata-. 
Ūkiškų universitetų, programą nu
stato studijų kongregacija Romoje.

Vilkaviškio ir Vilniaus vysku
pijų kunigai savo raštuose vys
kupams bei valdytojams pareiš
kė, kad taip turėtų būti, bet taip 
nėra. Jie kreipėsi: “Gerbiami 
Ganytojai, padarykite visa, kad 
J. E. vysk. Pletkaus ir RRT įga
liotinio žodžiai nuo šių metų pa
virstų gyvenimo tikrove, įvyk
dant Vatikano II susirinkimo 
nutarimus, o kitų žmonių ne
klaidintų.”

Minimieji kunigai taipgi pa
sisako prieš solidarumo ardymą 
propagandiniais raštais, skelbia
mais užsienio komunistų spau
doje. Dokumentiniame rašte sa
koma: “Ar vienybės pagrindu 
gali būti dvasia anoniminių laiš
kų, po kuriais pasiražo kažko
kie “suvalkiečiai” ir “panevėžie
čiai”, save vadindami kunigais?” 
(1970. I. 22 paskelbtas atviras 
laiškas vysk. A. Deksniui, pasi
rašytas Suvalkiečio; 1970. III. 16 
paskelbtas Panevėžiečio raštas 
Lietuvos vyskupam ir kurijom).

Kokie kunigai baudžiami?
Iš turimos dokumentinės me

džiagos matyti, kad dabartinėje 
Lietuvoje baudžiami tie kuni
gai, kurie labiau klauso Dievo 
nei žmonių. Cituojamas Telšių 
kurijos kanclerio inons. dr. Ba
rausko pareiškimas komunisti
nei “Vilniai” Čikagoje 1959. VI. 

ir užsienio kraštuose
11: “Religijai reikštis yra suda
rytos sąlygos — užtikrinta kulto 
laisvė”. Tuoj pat priduriama, 
kad tai nesiderina su faktais. Mi
nimi nubausti kunigai už vaikų 
rengimą pirmajai Komunijai — 
kun. A. Šeškevičius (kalėjimu), 
Kučiūnų klebonas kun. J. Kriš
čiūnas, Kabelių klebonas kun. 
J. Laurusevičiu’s - Lauriūnas (pi
niginėmis baudomis). Kunigai, 
pasirašę raštus ministerių tary
bai, buvo perkelti į mažas ir nuo
šalias parapijas. Užsitraukusie
ji valdžios nemalonę kunigai esą 
diskriminuojami, niekieno negi
nami, tremiami į kitas vietoves. 
Tokių tarpe yra Panevėžio kapi
tulos kan. Br. Antanaitis, buvęs 
vysk. K. Paltaroko ir vysk. J. 
Steponavičiaus kancleriu. Trem
tyje tebėra laikomi vyskupai — 
J. Steponavičius ir V. Slad
kevičius. Taigi, pareiškimai apie 
religijos laisvę esą skirti užsie
niui klaidinti.

Primenamas ir “Liturginio 
maldyno” išleidimas 1963 m. 
Lietuvoje gautas tik labai mažas 
jo egzempliorių skaičius. J. Ru
gienio nurodymu, žymiai dau
giau egzempliorių pasiųsta už
sienio lietuviams, kurie ir be to 
gali atsispausdinti ką tik nori. 
Be to, minėtas maldynas J. Ru
gienio buvo labai išcenzūruotas.

Raštai valdžiai
Lietuvos kunigai, matydami 

sunkėjančią religijos būklę, yra 
parašę net keletą raštų valdžios 
viršūnėms, o nuorašus pasiuntę 
kurijoms. 1968. XII. 31 Lietuvos 
ordinarams įteiktas raštas dėl 
nenormalios kunigų seminarijos 
būklės. Pasirašė 63 Vilkaviškio 
vyskupijos kunigai. 1970. II. 7 
rašte keliamas seminarijos rek
toriaus klausimas. 1968 m. vasa
rą pasiųstas raštas Sov. Sąjun
gos min. tarybai, pasirašytas 2 
Telšių vyskupijos kunigų. 1969. 
I. 8 Vilkaviškio vyskupijos ku
nigai įteikė raštą Sov. Sąjungos 
min. tarybai. 1969. VIII, pana
šų raštą pasiuntė 24 Vilniaus 
vyskupijos kunigai. 1969. XI. 20 
specialų raštą įteikė Sov. Sąjun
gos kompartijos centro komite
tui 4 Panevėžio vyskupijos at
stovai. 1969. XI. 20 į Sov. Są
jungos min. tarybą kreipėsi 56 
Telšių vyskupijos kunigai. Į vi
sus raštus gautas vienintelis at
sakymas — spaudimas per kuri
jas ir bausmės. Vyskupijų kuri
jos buvo priverstos tramdyti 
veiklesnius kunigus.

Susidarė nuomonė, kad kuri
jos tapo sovietinės valdžios įran
kiais, nors visiem žinoma, kad 
jos nepajėgia atlaikyti sovieti
nės jėgos spaudimo. Tokioje 
būklėje atsidūrė ir vyskupai bei 
valdytojai. Iš vienos pusės jie 
turi vykdyti sovietinės valdžios 
reikalavimus, iŠ kitos — paisy
ti religijos gerovės ir tikinčių
jų lūkesčių. Nekartą jiems ten
ka paisyti daugiau sovietinių 
reikalavimų nei tikinčiųjų. Dėl
to jų autoritetas vra natekes i 
sunku bandymo kelią. Tikintieji 
laukia tvirtesnės ju laikysenos, 
glaudesnio bendravimo su kuni
gais ir tikinčiaisiais. Ms.

sikisimą į jų reikalus. Cu En-lai 
betgi pabrėžė, kad Kinija pilnai 
remia komunistų partizanų P. 
Vietname sudarytos provizori
nės vyriausybės paskelbtus sep
tynis punktus, kūrių pagrindinis 
tikslas, be abejonės, yra P. Viet
namo pavertimas komunistiniu. 
Užuomina apie Indokinijos tau
tų konferenciją leidžia manyti, 
kad vėl gali būti siekiama dery
bų atnaujinimo Ženevoje. JAV 
ir Kinija taip pat įsipareigojo 
nesiekti dominuojančios pozici
jos Azijoje bei Ramiajame van
denyne ir nepritarti tokius kės
lus turinčioms valstybėms ar jų 
grupėms. Maskvai nuraminti bu
vo pabrėžta, kad Pekingas ir Va
šingtonas vengs sutarčių, nu
kreiptų prieš kitas valstybes, nes 
pasauliui būtų žalingas susiskal
dymas ir įtakos zonų įvedimas.

VIENA KINIJA
Daugiausia komentarų susi

laukė prez. R. Niksono pažadas 
premjerui Cu En-lai atitraukti 
Kariuomenės dalinius iš Taiwa- 
no (Eormozos) ir laikytis vienos 
Kinijos idėjos, kurią iš tikrųjų 
propaguoja abi nesutariančios 
pusės — Taiwano siekiantis Pe- 
Kingas ir Kinijos žemyną norin
tis išlaisvinti gen. Ciang Kai-še- 
kas. Si prez. K. Niksono nuolai
da oficialiai pripažino Taiwaną 
Kinijos dalimi ir, žinoma, susi
laukė aštrios reakcijos saloje, 
kurią nuo komunistinės Kinijos 
invazijos saugo JAV laivynas ir 
8.000 amerikiečių karių. Jų ati
traukimą prez. R. Niksonas pa
žadėjo tada, kai sunormalės po
litinė būklė. Daug kas spėja, 
kad šis sakinys turi ryšį ne tik 
su Taiwanu, bet ir su buvusios 
Indokinijos kraštais. Labai ga
limas dalykas, amerikiečių ka
riuomenės dalinių atitraukimas 
iš Taiwano yra siejamas su tai
kos atstatymu Indokinijoje. Sen
sacingiausią išvadą yra padaręs 
prancūzų rašytojas ir Kinijos 
reikalų žinovas A. Malraux, ku
rį prez. R. Niksonas, prieš pra
dėdamas kelionę Kinijon, buvo 
pasikvietęs į Baltuosius Rūmus. 
A. Malraux teigimu, jau prieš 
penkerius metus Pekingo komu
nistai ir Taiwano tautinės Ki
nijos atstovai yra pasirašę slap
tą sutartį po gen. Ciang Kai- 
šeko mirties Taiwaną Įjungti Ki
nijon. Problemą tesudaro gen. 
Ciang Kai-šeko ilgas amžius — 
sulaukęs 84 metų, jis tebėra 
žvalus ir tvirtas. Prez. R. Nik
sono padarytą vienos Kinijos 
pripažinimą A. Malraux laiko 
šios slaptos sutarties patvirtini
mu. Vienos Kinijos pripažini
mas, nepakeisdamas gyvenimo 
padiktuotos realybės, atidaro 
duris JAV ir Kinijos diplomati
niams ryšiams. Šią prancūzo A. 
Malraux mintį iš dalies patvirti
na prez. R. Niksono sutikime 
Pekinge dalyvavę net keli ge
nerolai, kurie iš gen. Ciang Kai- 
šeko kariuomenės perėjo į ko
munistų pusę, ir susilaukė pilno 
pripažinimo. Premjeras Ču En- 
lai jau keletą kartų yra prasi
taręs, kad Pekingo valdžion grį
žusio Taiwano gyventojai nebus 
baudžiami ir turės lygias teises 
su kitais kiniečiais.

KEIKSMAI HANOJUJE
Prez. R. Niksono ir premjero 

ču En-lai baigminis pranešimas 
nepatiko kompartijos vadams 
Hanojuje. Š. Vietnamo komu
nistų partijos oficiozas “Nhan 
Dan” prez. R. Niksoną apšaukė 
didžiausiu laisvojo pasaulio tau
tų priešu, bandančiu sėti nesu
tarimo grūdus komunistiniuose 
kraštuose. Nors jo viešnagė Pe
kinge nebuvo suminėta, prie
kaištai daugiausia liečia baigmi
nio pranešimo mintis. Š. Vietna
mo gyventojai vis dar nežino, 
kad prez. R. Niksonas lankėsi 
Kinijoje. Pikti žodžiai jo adre
su gali reikšti nemažus sunku
mus Pekingui, jeigu ten buvo 
padaryta įsipareigojimų padėti

prez. R. Niksonui užbaigti Viet
namo karą. Hanojaus komunis
tams turbut nepatiko premjero 
Cu En-lai sąmoningai nutylėtas 
Š. Vietnamo įnašas karui, diplo
matinis užsiminimas tik apie In
dokinijos tautas ir komunistų 
partizanų provizorinę vyriausy
bę P. Vietname.

SVEČIAS IŠ BENGALIJOS
Maskvoje tris dienas viešėjo 

naujosios Bengalijos premjeras 
M. Kahmanas, turėjęs pokalbius 
su visais valdančios “trojkos” 
nariais — kompartijos vauu L. 
Brežnevu, premjeru A. Kosygi
nu ir prezidentu tituluojamu N. 
Podgornu. Bengalijon jis grįžo 
su dviem ekonominės pagalbos 
sutartim. Viena jų yra apie $40 
milijonų vertės, numatyta dar 
tais laikais, kai Bengalija buvo 
R. Pakistanu. Antrosios sutar
ties detalės nebuvo paskelbtos. 
Daccoje pastaruoju metu kaip 
grybai po lietaus dygsta visokie 
sovietų specialistai. Sovietų Są
jungos ambasada jau turi dau
giau kaip 50 narių. Bengalijos 
televizijai Maskva parūpino epi
nį karo metų savo filmą su ang
liškais įrašais. Bengalijos laik
raščiai dažnai persispaudžia 
“Pravdos” ir “Izvestijos” prane
šimus. Juntamos aiškios Krem
liaus pastangos stiprinti savo 
įtaką ekonominės pagalbos rei
kalingoje Bengalijoje, kuri jos 
j ieško visame pasaulyje. Prez. 
R. Niksonas, matyt, taip pat su
teiks diplomatinį pripažinimą 
Bengalijai, nes jau patvirtino 
$21 milijono JAV-paramą kvie
čiais ir ryžiais.

NERIMSTA BE KARO
Vašingtone viešėjusiai Izrae

lio premjerei G. Meir padary
tas prez. R. Niksono pažadas 
parduoti daugiau “Phantom” 
naikintuvų jau išjudino Izraelį. 
Kai Egipte viešėjo ir Suezo pa
krantėse lankėsi Sovietų Sąjun
gos krašto apsaugos ministeris 
A. Grečko, Izraelio vadai suren
gė didžiausius kariuomenės ma
nevrus Sinajaus pusiasalyje. 
Praėjusią savaitę Izraelio pėsti
ninkai ir aviacija net tris paras- 
Libano teritorijoje “mokė” ara
bų partizanus, o paskui bombar
davo partizanus Sirijoje. Liba
no kariuomenė kautynių vengė, 
bet Sirija buvo pasiuntusi nai
kintuvus į Izraelio okupuotas 
Golano augštumas. Tenka su
tikti, kad arabų partizanai kar
tais įsiveržia į Izraelio okupuo
tas sritis ir ten padaro žalos ko
lonistams, tačiau tokios Izraelio 
“pamokos” svetimu valstybių te
ritorijoje tik dar labiau didina 
įtampą ir gali baigtis nauju ka
ru. Vienas blaiviausiai galvojan
čių politikų Izraelyje yra buvęs 
jo prez. D. Ben-Gurion, pasikal
bėjime su prancūzų žurnalo 
“Lui” atstovu drįsęs ęareikšti, 
kad Izraelis turėtų grąžinti ara
bams visas okupuotas žemes, iš
skyrus sujungtą Jeruzalę ir Go
lano augštumas Sirijos pasieny
je, nes taika yra svarbesnė už 
teisę į didžiulius žemės plotus.

DIDĖJA OPOZICIJA
V. Vokietijos bundestage, že

muosiuose parlamento rūmuose, 
buvo baigtas pirmasis Bonnos 
sutarčių su Maskva ir Varšuva 
ratifikavimo skaitymas, tačiau 
kanclerio W. Brandto vis dar 
■laukia sunki kova. Koalicinės so
cialistų ir liberalų vyriausybės 
turėtą šešių atstovų daugumą 
sumažino iki keturių Herberto 
Hupkos perėjimas į krikščionių 
demokratų partiją. Kilęs iš Len
kijai tekusios Silezijos, jis Bon
nos sutartis laiko Vokietiios pa
dalinimo ir jos žemių išparce 
liavimo oficialiu įteisinimu. Pa 
našios nuomonės yra ir krikščio 
niškųjų partijų Bavarijos spar
no opozicijos vadas parlamente 
F. J. Strauss, kuriam tos sutar
tis primena 1938 m. Miuncheno 
gėdingąjį paktą ir Hitlerio su
sitarimus su Stalinu.



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1972. III. 9— Nr 10 (1153)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija "Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
Metinė prenumerata $7, pusmetinė — $4. Rėmėjo premunei ta $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi rėdai.vi. o nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijų, nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural S c. "žiburį:.i”, Inc.
Subscrintion rates: $7 per year, $4 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Oat. Canada 
_________________ Tel. 368 - 6813

Q KlUGIllAMIGf/llUI:
* Vatikane iš 13 valstybių su

važiavusius net 19 asmenų po
piežius konsekravo vyskupais. 
Ta proga jis pareiškė, kad vys
kupai yra apaštalų įpėdiniai, ku
riais remiasi visa Bendrija. Tarp 
konsekruotųjų buvo ir kun. Ed
ward L. Heston, CSC, 64 m., ku
ris šiuo metu yra Vatikano socia
linių ryšių komisijos galva.

* Kard. Eugene Tisserant, 
kardinolų kolegijos dekanas, ku
ris 1954 m. konsekravo dabarti
nį popiežių Milano vyskupu, mi
rė Albano miestelio ligoninėje 
(20 mylių nuo Romos), sulaukęs 
87 metų amžiaus. Laidotuvių Mi
šias Sv. Petro bazilikoje atnaša
vo tos bazilikos arkikunigas 
kard. Paolo Marella. Dalyvavo 
visa eilė kardinolų ir pats po
piežius Paulius VI. Katalikų 
Bendrija neteko vieno spalvin
giausių, atkakliausių ir savaran- 
kiškiausių kardinolų. Be to, jis 
buvo mokslininkas - kalbininkas, 
puikiai vartojęs visą eilę bibli
nių ir moderniųjų Vid. Rytų 
kraštų kalbų. 1905 m. baigęs 
studijas Jeruzalėje, jis profeso
riavo popiežiškajame Apolina
ro universitete Romoje ir nuo 
1908 m. darbavosi Vatikano ar
chyve kaip senųjų rankraščių 
kuratorius. Archyvo reikalais jis 
tada dažnai keliavo po įvairius 
kraštus: Palestiną, Mezopotami- 
ją, Siriją, Egiptą, Etiopiją ir 
Graikiją. Paskaitas skaitė eilėje 
Anglijos žymiųjų universitetų, 
taipgi Amerikoje, Kanadoje ir 
Indijoje. Nuo 1937 iki 1959 m. 
jis ėjo Rytų apeigų kongregaci
jos vadovo pareigas, rūpindama
sis 8 milijonais tų apeigų katali
kų. Tuo metu jis labai artimai 
susidraugavo su visa eile nekata
likiškų rytietiškų religijų vado
vų bei mokslininkų ir buvo vie
nas iš pirmutiniųjų pralaužęs le
dus dabartiniam ekumenizmui. 
Pripažintas pasaulinio masto 
mokslininku, jis buvo apdovano
tas įvairių kraštų universitetų 
garbės laipsniais, o 1961 m. bu
vo išrinktas Prancūzų Akademi
jos nariu. Nors jau buvo senyvo 
amžiaus, tačiau dalyvavo visose 
popiežiaus Pauliaus VI kelionė
se po svetimus kraštus. Paskuti
niu metu popiežiui išleidus po
tvarkį, kad 80 metų sulaukę kar
dinolai turi atsistatydinti iš vi
sų einamų pareigų, kard. Tisse
rant, nors ir nenoriai, atsistaty
dino. Per visą savo gyvenimą jis 
laikėsi vieno papročio: kalbėjo 
Rožinį kiekvieną dieną vis kita 
iš savo žinomų 11 kalbų.

* Lenku jėzuitų provincijolas, 
dalyvavęs jėzuitų provincijolų 
susirinkime Romoje, pranešė 
apie jėzuitų ir visų Lenkijos ka
talikų padėtį Lenkijoje. Apie tą 
pranešimą buvo išleistas komu
nikatas spaudai, kuriame sako
ma, kad jėzuitai darbuojasi Len
kijoje gana laisvai, turi savo baž
nyčias, seminarijas. Kunigai ga
li laisvai sakyti pamokslus be 
valdžios kontrolės, smerkti esa
mą neteisybę ir net moderuotai 
kritikuoti Lenkijos valdžią. Da
bar Lenkijoje esą 657 jėzuitai, 
kurių aktyviai darbuojasi 564. 
Jėzuitų žinioje esą filosofijos fa
kultetas Krokuvoj ir teologijos 
fakultetas Varšuvoj. Be to, jų

Lietuvos persekiojamai Bažnyčiai
Lietuviai vyskupai — Vincentas Brizgys ir Antanas Deksnys 
savo ganytojišku laišku nuoširdžiai ragino šelpti tikinčiuo
sius Lietuvoje, ypač Gavėnios metu. Todėl melskimės kiek
vieną dieną pagal 1972 metų pamaldų tvarkaraštį,

• tapkime LKR Šalpos rėmėjais ($5.00 metinė auka),
• amžinais geradariais ($100.00),
• mecenatais ($1,000.00),
• darykime rinkliavas parapijose,
• skirkime organizacijų dovanas.

Savo dovanos čekį rašykite ir atsiųskite su šia užpildyta 
atkarpa.

LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID 
64-09 56 Rd., Mespeth, N.Y. 11378, USA

Lietuvos Bažnyčiai šelpti siunčiu $ ... ..................

Vardas, pavardė...........................................................

Adresas .......................................................................

Aukos atleidžiamos nuo fed. mokesčių JAV-se.

profesorių yra Katalikų Teologi
jos Akademijoje, kr i i esanti 
lenkų hieran 11 ■ jūroje, o
ekonomiškai išla'kema /aidžios. 
Kadangi Lenkijos konstitucija 
nedaranti skirtumų tarp tikinčių 
ir netikinčių, cai pradinėse mo
kyklose neleidžia raikyti vaikų 
nei religijos, nei ate no. Lenkų 
kariuomenė turinti savo kapelio
nus, o parlamente esą net 15 iš
rinktų katalikų linijai atstovau
jančių narių. Penki jų priklauso 
PAX (taikos kunigų) organizaci
jai, kuri yra lenkų vyskupų pa
smerkta. Komunizmas daro įta
kos jaunimui, bet Katalikų 
Bendrija turi puikias sąlygas 
mokyti jaunimą religijos bažny
čiose. Iš viso seminarijose yra 
3,097 klierikai. 1971 m. į semi
narijas įstojo 551 klierikas.

Paskelbus šį komunikatą 
spaudoje apie “nuostabią laisvę” 
Lenkijoje, pasirodė, kad ne vis
kas yra taip gražu, kaip paskelb
ta. Pirmiausiai subruzdo Lenki
jos vyskupai. Jie pasiuntė savo 
atstovą į jėzuitų centrą ištirti, 
kas atsitiko, kad tokia netiesa 
skelbiama. Pasirodo, komunika
tas nebuvo išleistas pačių jėzui
tų, o kažkieno sufabrikuotas ir 
paskleistas spaudai jėzuitų var
du. Daugelis pareiškimų, nusa
kančių padėt) Lenkijoje, esą 
klaidingi.

* PAX, Lenkijos komunistų 
remiama ir lenkų hierarchijos 
nepripažįstama katalikiška orga
nizacija, praneša, kad 1971 m. į 
kunigus buvo įšventinta Lenki
joje 480. Seminarijose buyo tais 
metais 3,131 pasaulietis klieri
kas ir 1,093 vienuoliai klierikai.

* Arkiv. Pat Brezanoczy, 
Vengrijos vyskupų konferenci
jos sekretorius, kuris veikė, kad 
kard. Mindszenty paliktų Veng
riją ir tokiu būdų būtų pagerinti 
Katalikų Bendrijos santykiai su 
komunistine Vengrijos valdžia, 
mirė šiomis dienomis.

* Olandijoje šiuo metu yra 
5,300,000 katalikų. Apie 
2,100,000 reguliariai sekmadie
niais dalyvauja Mišiose. Per pas
kutiniuosius 6 metus kunigų 
skaičius ten sumažėjo nuo 
13,570 iki 12,311.

* Izraelio kontroliuojamoje 
teritorijoje šiuo metu gyvena 
apie 100,000 krikščionių. Iš jų 
52,500 yra katalikai: 24,000 — 
lotynų apeigų, o 28,500 — įvai
rių kitų apeigų.

* Škotijoje dabar yra 822,000 
katalikų. Nuo praeitų metų jų 
paaugo net 4,300. Ten darbuo
jasi 1,254 kunigai.

* Pasaulio Žydų Bendruome
nės atstovai ir Vatikanas sutarė 
atlikti bendrą studiją apie reli
gijos, krašto ir žmogaus sąvoką. 
Studijon buvo įtrauktas ir kont
roversinis klausimas apie Izrae
lio valstybės reikšmę žydų reli
gijai-

* Kun. Vaideli Carvalho da 
Costa, žymus Brazilijos profeso
rius, įspėja, kad daugelis to 
krašto katalikų pereina į afrikie- 
tiškas religijas. Dvi daugiausia 
paplitusios religijos yra uban- 
dizmas ir quimbandizmas. Jie 
pabrėžia emocinį dvasingumą.

Kun. J. Stš.

m. 
at-

Žymių dinastijų eilėje ypač 
iškilo Sung dinastija (960-1279).

Kultūros srityje Sungas labai 
sužvilgo, ypač savotiška gamto
vaizdžio paišyba, tačiau buvo 
silpnas kariniu atžvilgiu. Didelės 
biurokratijos naštos mokesčiai 
nuolat didėjo drauge su nuola
tiniais barbarų iš šiaurės užpul
dinėjimais, kurie dažniau būda
vo paperkami, negu ginklu at
stumiami. Net “ugninės patran
kos” (primityvi raketa) išradi
mas buvo nepapankama priemo
nė plačiai Kinijos teritorijai ap
saugoti nuo barbarų okupacijos.

XII š. atsirado naujas siaubas 
Mongolijos plynose erdvėse — 
Džengis Kanas, kurio nenugali
mos ordos nušlavė viską pake
liui nuo Kinijos šiaurės ligi Ru
sijos, Indijos, Persijos, pasiek
damos Europą. Didžiojo Kano 
vaikaitis Kublai nugalėjo nepa
siruošusį karui Sungą 1279 
Pirmą kartą istorijoj Kiniją 
sidūrė svetimoje valdžioje.

Trys atėjūnai
1295 m. trys nudriskę ir barz

domis apšepę vyrai atvyko į Ve
neciją. Tai buvo broliai Mafojo 
ir Nicolo Polo, taipgi pastarojo 
sūnus Marco. Po 24 metų broliai 
grįžo namo su brangiais papuo
šalais ir nuostabiais pasakoji
mais apie tolimą kraštą, vadina
mą Cathay (Kinija).

Vėliau, karo metu tarp Vene
cijos ir Genujos, būdamas be
laisviu, Marco papasakojo savo 
nuotykių istoriją, pradedant nuo 
17-tų savo gyvenimo metų. Tai 
buvo viena geriausių kelionių 
knygų. XIII š. visi Euro - Azijos 
pakraščiai buvo užimti mongolų. 
Šitos nepaprastos imperijos no
minaliu vadovu, kokį tada teži
nojo pasaulis, buvo Kublai Ka
nas, Džingis Kano anūkas.

Kublai vykdė keletą nepasise
kusių žygių į Burmą, Javą ir 
Vietnamą. Vietnamiečiai po 
1000 metų valdymo išvarė kinie
čius 936 m. ir vėl kovėsi su jais 
XV š. Šitie karo žygiai, be to, du
kart nepasisekusi invazija į Ja
poniją, suardė ekonominį gyve
nimą ir iššaukė sukilimų bang^. 
Paskutinį svetimšalį valdovą iš-

Mft

(Tęsinys iš praeito numerio) 
žemaičių krašto dalis įėjo į 

pasienio zoną, kur judėjimas bu
vo labai suvaržytas ir gyvento
jai uoliai sekami. Tačiau net pa
sienio zonoje buvusioje.Tauragė
je buvo rasta ant tvorų iškabin
tų antisovietimų atsišaukimų, o 
jos apskrities ribose pogrindžio 
spaudos buvo rasta Laukuvoj, 
Kvėdarnoj ir Kaltinėnuose. Ra
seinių apskrity tokios spaudos 
buvo išplatinta pačiuose Rasei
niuose, Kražiuose, Pašvinčio kai
me, Girkalny, Juodaičiuose, Vi
duklėj ir jos apylinkėj, Kelmėj 
ir jos apylinkėj, Raudonėj, Pa- 
mituvio kaime, Aliejų kaime, 
Betygaloj ir jos apylinkėse bei 
Jurbarke. Telšių apskrity — pa
čiuose Telšiuose, Žarėnuose, Tel
šių - Žarėnų vieškely, Rietave, 
Luokės apylinkės Užėnų ir Ber- 
žuvėnų kaimuose, Varnių vals
čiuje Pavandenio dvare ir Že
maičių Kalvarijoj. Mažeikių ap
skrity"— Mažeikiuose ir Tirkš
liuose. Kretingos apskrity pami
nėta rasti pogrindžio atsišauki
mai pačioje Kretingoje.

Užnemunės labai žymi dalis 
įėjo į pasienio zoną, nes visu jos 
vakariniu pakraščiu ėjo Lietu- 
vos-Vokietijos siena ir buvusi 
demarkacijos linija, kuri, vokie
čiams okupavus Lenkiją, dabar 
buvo pasidariusi taip pat siena 
su Vokietija. Čia plačiai buvo 
skleidžiama pogrindžio spauda, 
neišskiriant nė pasienio ruožo. 
Pasieny buvusioje Šakių apskri
tyje pogrindžio spaudos buvo 
rasta Šakiuose, Lukšiuose bei 
Šakių-Lukšių ir kituose vieške
liuose, Paežerėliuose ir jų vals
čiuje buvusiam Kriukų kaime, 
Gelgaudiškio apylinkėj, Barz
duose, žvirgždaičiuose, Jankuo
se, Griškabūdy ir Lekėčiuose. 
Vilkaviškio apskrity — pačiame 
Vilkaviškyje, Keturvalakiuose ir 
Keturvalakių-Gižų vieškely, Pil
viškių apylinkėj, Gižų apylinkėj, 
Kybartuose, Bartninkų valsčiaus 
Mažučių kaime ir Pajevony. Ma
rijampolės apskrity pogrindžio 
spauda sovietinio saugumo agen
tams į rankas pateko jau 1940 
m. rugsėjo mėnesį. Ligi minėto 
pranešimo Maskvai dienos po
grindžio spaudos toje apskri
tyje buvo rasta Marijampolėje 
ir jos valsčiuje buvusiam Bal- 
supių kaime, Sasnavoj, Krosnoj, 
Liudvinave, Suvalkų Kalvarijoj, 
Prienuose ir Veiveriuose. Seinų 
apskrityje pogrindžio spaudos 
buvo rasta Veisėjų apylinkėj, 
Leipalingio apylinkėj, Šventeže
ry, Šlavantuose ir netoli jų bu
vusiame Mikyčių kaime. Alytu
je ir jo apylinkėse sovietų agen-

Kinija - ketvirtadalis pasaulio 11
varė didžiausias sukilėlių vadas 
Cu Yuang-čang ir įkūrė naują di
nastiją, kurią jis pavidino Ming. 
Kinija vėl buvo valdoma kinie
čių.

Tačiau ir Mingas negalėjo iš
vengti buvusių dinastijų likimo. 
Ilgainiui kilo korupcija, palaidu
mas, kuris nusilpnino kraštą. 
1644 m. užvaldė Pekingą man- 
džiūrai ir antrąkart Kinija pa
teko svetimųjų valdžion.

Rusai ir jėzuitai
Pirmas ginkluotas susidūri

mas su Cingo Manču dinastija ir 
rusais, kurie kolonizavo šiaurės 
Mandžiūriją, įvyko 1652 
m. Pradžioje rusų nugalėti, vė
liau kiniečiai atsigavo. 1689 m. 
Norčinske pasirašyta sutartis, 
kuri užbaigė ketvirtį šimtmečio 
trukusį nepaskelbtą karą. Ru
sams buvo suteikta teisė pre
kiauti 169 metus. Vertėjais de
rybose buvo misijonieriai jė
zuitai. Jie buvo skaičiuje tų, ku
riais kiniečiai žavėjosi. Jie atvy
ko. Mingo dinastijos metu, pa
skleidė Renesanso idėjas ir pa
sidarė labai reikalingais kiniečių 
visuomenei. Jie sukonstruavo 
patranką, kurią Mingas panau
dojo kovoje prieš mandžiūrus. 
Joannes Schall sudarė mandžiū- 
rams kalendorių, Ferdinandas 
Verbiest pastatė observatoriją. 
Labiausiai pagarsėjo Matas Ric
ci, kuris į Pekingą atvyko 1601 
m. Supratęs, kad Kinijai su
krikščioninti pirmiausiai reikia 
laimėti jos vadus, išmoko kinie
čių kalbą ir dėvėjo mandarino 
drabužiais. Jis sudarė Kinijos že
mėlapį, kuriame Kinija buvo pa
saulio centre. Jis ir sekėjai ban
dė suderinti konfucionizmo se
nolių garbinimą su krikščiony
be. Jiems aštriai pasipriešino 
pranciškonai su domininkonais, 
kurie tokią praktiką laikė stab- 
meldybe. Ilgai užtrukusį ginčą 
užbaigė popiežius Klemansas 
XI, 171{5 m. dekretu pasisakęs 
prieš jėzuitus. Tai nepatiko im
peratoriui K’ang Hsi. Jis pareiš
kė, kad vakariečiai yrajpermaži 
suprasti Kinijai: “Nuo šio laiko 

tai buvo labai budrūs ir akylus, 
nes čia buvo jų didelė karinė ba
zė. Tačiau pogrindžio spaudos 
buvo rasta ir čia daugely vietų
— pačiame Alytuje ir jo vals
čiuje buvusiame Kiaunių kai
me, Miroslavo apylinkės Zizė- 
nų ir Dapkuškių kaimuose, Sim
ne ir jo apylinkės Varnagirių, 
Gilučių, Kavalčiukų bei Vere- 
biejų kaimuose, Meteliuose, 
Santaikoj, Kriokialauky, Seirijų 
apylinkėj ir Liškiavoj, o rytinė
je Alytaus apskrities dalyje, Vil
niaus pusėje, — Stakliškėse, 
Merkinės apylinkės Samūniškių 
ir Vaismūnų kaimuose, Druski
ninkuose bei Daugų valsčiuje.

Kaune jau nuo 1940 m. rug
sėjo mėnesio ranka rašyti ir 
multiplikuoti atsišaukimai siste- 
mirigai buvo platinami gatvėse 
ir mokyklose. Čia pasirodė ir 
pirmasis pogrindžio laikraštis. 
Kitur Kauno apskrityje buvo 
rasta pogrindžio atsišauki
mų Vilkijoj, Veliuonoj, Sere
džiuje, Petrašiūnuose ir Pažais
ly, o tos pat apskrities Sūduvos 
daly — Garliavoj ir Pakuony. 
Kitur Vidurio Lietuvoje pogrin
džio spauda taip pat buvo plačiai 
.paskleista. Ukmergės apskrityje 
jos buvo rasta pačioje Ukmergė
je, Želvoj, Liduokiuose, Vep
riuose, šateliuose, Šešuoliuose, 
Žemaitkiemy, Užulėnio kaime 
Taujėnų valsčiuje, Gaigalų kai
me Pagirio valsčiuje, Svirnuose 
Kovarskb valsčiuje ir apylinkės 
keliuose — Deltuvos-Šėtos, Rep- 
šėnų-Kovarsko, Taujėnų-Kovars- 
ko ir Ukmergės-Kovarsko. Kė
dainių apskrity pogrindžio atsi
šaukimai pasirodė jau 1940 m. 
liepos mėnesį. Jų buvo rasta Kė
dainiuose, Krakėse, Ariogaloj ir 
jos apylinkės Vabalių kaime. Pa
šušvy ir Pernaravos apylinkėje. 
Šiaulių apskrity — pačiuose 
Šiauliuose, Lygumuose, Gruz
džiuose, Meškučiuose, Žagarėj ir 
Radvilišky. Panevėžio apskrity
— Vidžiuose, Tirkšliuose, Šimo
nyse ir Ramygaloj. Biržų apskri
ty nelegali spauda pasirodė jau 
nuo pat okupacijos pradžios ir 
buvo paskleista visoje apskrity
je — valsčių miesteliuose, pie
ninėse, keliuose ir kitur. Iš at
skirų šios apskrities vietovių, 
kur buvo tos spaudos rasta, su
minėta Papilė ir Pasvalys.

Rytų Lietuvoje ypačiai daug 
pogrindinės spaudos buvo pa
sklidę Vilniuje, nes čia lygiagre
čiai veikė trijų tautybių pogrin
dis — lietuvių, lenkų ir žydų. 
Rokiškio apskrityje pogrindžio 
spaudos buvo rasta paties Rokiš
kio geležinkelio stoty ir gimna
zijos patalpose bei Rokiškio-Juo- 

vakariečiains nebus leidžiama 
pamokslauti Kinijoje, kad' būtų 
išvengta neramumų”.

Net ir prieš popiežiaus minėtą 
konfuncionizmo uždraudimą (ne
buvo panaikintas iki 1939 m.) di
delės pažangos krikščionybė Ki
nijoje nebuvo padariusi. Mokslo 
žmonės domėjosi vakariečių 
mokslo pažanga, bet ne jų ideo
logija. Jėzuitai niekad nepajėgė 
pakankamai išaiškinti savo pa
žiūros nuoseklumo. Vėliau, kai 
krikščionybė buvo platinama 
ginklų parama, kiniečių nesido- 
mėjimas tapo nepakanta krikš
čionybei.

Prekyba su vakariečiais
Dviem-trim šimtmečiam pra

ėjus po Kolumbo žygio, Europa 
pradėjo “atrasti” Kiniją. Macao 
koncesija portugalams buvo su
teikta 1557 m. Sekančiame 
šimtmety juos pasekė olandai ir 
anglai. Pastarieji 18 š. gavo pre
kybos monopolį Kinijoje. Pir
mas Amerikos laivas atplaukė 
1784 m. Negalėdami “svetimų 
velnių” atsikratyti, ilgai kinie
čiai bandė atgrasyti juos vaidini
mu vieno barbaro prieš kitą. 
Prekyba buvo apribota Kantono 
uostu. Visi prekybiniai sandėriai 
buvo daromi monopolinėje Co- 
hong bendrovėje, sudarytoje 
veik iš padugnių. Visa eilė vy
riausybės valdininkų atsiimdavo 
iš gaunamo pelno savo dalį.

Kolektyvistai
Dviem pavyzdingiem Konfuci

jaus sekėjams — imperatoriam 
Kang Hsi ir jo anūkui Cien Lon- 
gui valdant (jų viešpatavimas iš
silaikė 60 metų) Kinija labiau
siai išplėtė savo teritoriją. Gy
ventojų skaičius pakilo ligi 300 
milijonų. Daugumas jų buvo ne
raštingi ir prietaringi kaimie
čiai. Pranašesnė buvo kilmingų
jų klasė, kurių turtą sudarė di
džiuliai dvarai. Kilmingieji Ki- 
njos bendruomenėje buvo Kon
fucijaus globėjai ir valdininkijos 
šaltinis.

Kiniečiai visuomet buvo ko
lektyvistai. Ne individas buvo 

LIETUVIAI LAUKIA
KARO L ALBINAS GRAŽIŪNAS
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Izapavo vieškely, Skapišky, Svė

dasų apylinkėje, Obelių apylin
kėje, Juodupės apylinkės Patil
čių ir Didsodės kaimuose bei 
Panemunio apylinkės Paliepių 
kaime. Iš viso Rokiškio apskri
ties ribose enkavedistai buvo už
registravę keturiolika vietų, ku
riose rasta išplatintų pogrindžio 
atsišaukimų. Utenos apskrity en
kavedistai buvo užregistravę net 
dvidešimt vietų, kur tos spaudos 
buvo rasta. Tarp jų — pačioje 
Utenoje, Debeikiuose, jų vals
čiaus ribose buvusioje Trumba
tiškio geležinkelio stotyje, 
Anykščiuose, Tauragnuose, Skie
monyse ir Molėtuose. Kažkurio
se minėtų vietų atsišaukimų bu
vo rasta pakartotinai — du ar 
daugiau kartų. Kaišiadorių ap
skrity pogrindžio spaudos buvo 
rasta Darsūnišky, Aukštadvary 
ir Onuškio valsčiaus Gryžninkų 
kaime. Trakų apskrity — pa
čiuose Trakuose, Valkininkuose 
ir Lentvary.

čia suminėtos tik tos vieto
vės, kur pogrindinė spauda pa
teko į sovietų agentų rankas. Iš 
tikro "buvo dar daug daugiau vie
tovių, kur toji spauda buvo iš
platinta, bet į okupanto agentų 
rankas nepateko, nes gyventojai 
nuo jų slėpė, kad tokių atsišau
kimų yra radę. Paprastai rastus 
atsišaukimus perskaitę, gyvento
jai duodavo juos paskaityti ki
tiems patikimiems asmenims. 
Gyventoojai vengė, kad nebūtų 
įtarti patys tuos atsišaukimus ga
minę ar platinę ir nepakliūtų į 
kalėjimą. Enkavedistai pasiaiš
kinimais, jog tokį atsišaukimą 
esi atsitiktinai radęs ir apie jo 
gamintojus bei platintojus nie
ko nežinai, netikėdavo.

Pogrindžio spauda buvo pla
tinama labai įvairiai. Daugeliu 
atveju ji buvo paskleidžiama tie
siai gatvėje ar lipdoma ant tvo
rų, namų sienų bei pakelėse ant 
telegrafo stulpų. Tačiau buvo 
naudojama ir visa eilė kitų jos 
platinimo būdų, ypač norint, 
kad ta spauda pasiektų numa
tytus asmenis. Ji buvo įmetama 
į įstaigų patalpas ar ten palie
kama, siuntinėjama paštu, kar
tais panaudojant net valdinių 
įstaigų vokus ar spaudus, dėlio
jamą į paštų, įvairių kitų val
dinių įstaigų bei paskirų asmenų 
pašto dėžutės, kaišiojama į įstai
gų, teatrų bei kitų susibūrimo 
vietų drabužinėse pakabintų 
drabužių kišenes ir net meta
ma balsavimų metu į urnas. Kai 
po balsavimo buvo atidaromi vo
kai, juose buvo randama ir po
grindžio atsišaukimų.

(Bus daugiau)

bendruomenės pagrindas, bet 
šeima, kurioje atitinkamą vietą 
turėjo ir mirusieji nariai. Ki
niečiai yra etninės sistemos skel
bėjai, kultūros mylėtojai, įsisa
vinę sudėtingą etiketą, bet kartu 
yra linkę į anarchiją ir žiauru
mus.

Praeityje kiniečiai turėjo 
daug išradėjų, bet nesukūrė 
mokslo. Jie siekė ne apvaldyti 
gamtą, bet gyventi su ja darno
je. Didžiuodamiesi savo ilga isto-

rija, kiniečiai, kaip žemės ūkio 
žmonės, galį viskuo apsirūpint, 
vieno tenorėjo — kad niekas jų 
neužpuldinėtų.

Kinija buvo susikristalizavus, 
statiška, savim patenkinta ir 
nuo seno įsitikinus, kad ji vie
na tėra didelė bendruomenė. Ji 
neturėjo supratimo apie tarp
tautinę teisė ir tautų lygybę, ku
ri buvo paplitus Vakaruose.

Tokia buvo Kinija prieš sveti
mos kultūros ir technologijos 
įsiveržimą.

Sulietuvino dr. P. Mačiulis

AfA

D. Bobinai

Brangiam tėveliui
Mykolui Bend ik u i

V. Vokietijoje mirus, dukrų ERIKĄ KURAITIENĘ, 
sūnų MYKOLĄ ir jų šeimas, gyvenančias St. Cat
harines, bei kitus artimuosius giliai užjaučiame — 

Z. O. Girdauskai P. Kevelaitis
J. J. Šarūnai

I

Marijai Kazlauskienei 
mirus Lietuvoje, dukterį BRONĘ PERKAUSKIENĘ 

ir jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame bei kartu per- 

gyvenam jų skausmų —

B. V. Antanaičiai M. A. Pusdešriai
S. P. Eismantai O. P. Rimkai

M. E. Skorupskai

i
pulkininkui Vladui Braziuliui

II I
I sI

mirus, velionies dukteriai ALEI STEPAITIENEI, 

žentui HERBERTUI ir kitiems giminėms reiškiame 

nuoširdžiausių užuojautų bei kartu liūdime —

O. Indrelienė P. J. Augustinavičiai
V. P. Dunderai J. A. Rinktinai

B. A. Sapijoniai

Ankstyvą šį rytą buvo pašauktas 
amžinybėn mano mielas bičiulis

AnzelmasHamilton, 1972. 2. 29
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Vytas Babeckas.
Liūdėdamas giliai užjaučiu a. a. Vyto šeimą: ALDONĄ, 
SANDRYTĘ, LILYTĘ ir PETRIUKĄ —

nuoširdžiaiVokietijoj mirus, dr. A. T. GAILIŲ 

užjaučiame —

VI. A. Čėsnos P.

TĖVELIUI Lietuvoje mirus

šeimų ir artimuosius

North

nariai

KMMM

Sylva Co. Ltd. valdyba, 

ir tarnautojai

KĘSTUTĮ KUDIRKĄ, jo 

nuoširdžiai užjaučia —

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

• ŠALDYTUVAI

APSTATYMAS IR KT.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ 

SIUVAMOS MAŠINOS •
Nemokamas į namus pristatymas.

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

■ 
■■
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Žaidė Europos krepšinio komandoje
Iškilaus sportininko Mamerto Duliūno 50 metų sukaktis

SIGITAS KRASAUSKAS
Jauni nepagalvoja apie tai, kad ka

da nors ateis laikais ir jie taps vy
resniais ar net senais žmonėmis. 
Jiems atrodo, kad visa tai dar labai 
toli. Taigi, dauguma nevisai rūpes
tingai leidžia laiką, lyg kad tos jau
nos, perdaug atsakomybės nereika
laujančios dienos tęstųsi amžinai. 
Viskas kinta kartu su nepastebimai 
bėgančiu laiku, todėl jaunas Žmogus 
negali būti pasyvus ir nusisukti nuo 
pagrindinių dėsnių, kuriubs gyveni
mo eiga diktuoja. Sveikos prigimties 
jaunuolis jau iš pat mažens, tėvų, mo
kyklos ir gerų draugų aplinkoje aug
damas, turi pradėti brandinti savyje 
gyvenimo geruosius principus. Turi 
pradėti ruoštis būti naudingu ne tik 
sau, bet bendruomenei ir kraštui^ ku
riame jis gyvena. Tokiu keliu eida
mas, vėliau subrendęs ir aktyviausią 
gyvenimo dalį praleidęs jis mokės 
savo patyrimu dalintis su ateinančia 
karta ir liks jai nuoširdžiu.

Šiomis eilutėmis norisi pristatyti 
buvusį iškilų sportininką, o dabar ak
tyvų organizatorių ir nepamainomą 
jaunųjų trenerį Mamertą Duliūną. 
Jis yra tas nuoširdus ir rūpestingas 
buvęs jaunuolis, kuris mokėsi, dirbo, 
siekė. Šiandien, kaip sportininkas, 
užbaigęs aktyviąją gyvenimo dalį, li
ko nuoširdus janajai kartai — nesi
gaili laiko lie i pastangų, moko ir sa
vo asmeniniu patyrimu dalinasi su 
jaunaisiais sportininkais.

Mamertas savo sportinį kelią pra
dėjo 1932 m. Tauragėje. Mėgstamiau
sios sporto šakos, kuriose aktyviai 
reiškėsi, buvo krepšinis, stalo teni
sas ir lengvoji atletika. Lietuvos gim
nazijų varžybose, kurios buvo para
leliai organizuojamos su lietuvių tau
tine olimpiada, lengvojoje atletikoje, 
estafetėje 4x50 laimėjo pirmą vietą 
ir buvo apdovanotas aukso medaliu. 
Krepšinį žaidė gimnazijos, vėliau rrfo- 
kytojų seminarijos rinktinėse. Karo 
metu persikėlęs į Marijampolę, krep
šinį žaidė mokytojų seminarijos gru
pėje ir miesto klube “Sūduva”. Be 
to, dėstė kūno kultūr.ą valstybinėje 
berniukų gimnazijoje.

Pokario metais Vokietijoje Mamer
tas ypatingai daug dėmesio skyrė 
krepšiniui. Kai Europos valstybės 
pradėjo ruoštis IV-sioms Europos 
krepšinio pirmenybėms Šveicarijoje, 
Vokietijoje gyvenantys lietuviai spor
tininkai sukruto organizuoti rinktinę. 
Ji buvo sudaryta iš 10 žaidėjų, kurių 
tarpe buvo Mamertas Duliūnas. Žino
ma, teko labai nusivilti, f šias pirme
nybes lietuviai nebuvo įsileisti gry
nai dėl politinių sumetimų. Taip, II- 
jų 1937 ir III-jų 1939 metais Europos 
krepšinio pirmenybių meisteris Lie
tuva šiose IV-se liko tik stebėtoja. 
Šis dešimtukas pagrinde ir buvo su
darytas iš to meto garsaus “Šarūno”, 
įsikūrusio Kemptene. Ši komanda 
dažnai žaidė su kitomis lietuvių gru
pėmis ir su iškiliomis amerikiečių 
karių komandomis. Buvo labai popu
liari ir beveik neįveikiama.

Garsusis buvęs krepšinio žaidėjas M. Duliūnas jaunystės metais

K AS UŽ LIETU VĄ KOVO J A, 
TASj LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!
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Vėliau gerieji krepšininkai pradė
jo jieškoti būdų prasimušti tarptau- 
tinėn plotmėn ir ten išbandyti jėgas. 
Netaip jau buvo sunku, nes tuo me
tu Prancūzijoje keletas lietuvių žai
dė iškiliose komandose. Vienas Pran
cūzijos kariuomenės dalinys su lietu
vių pagalba tapo stipriausiu kariuo
menės krepšinio vienetu ir buvo pa
kviestas dalyvauti tarptautinėse žai
dynėse Monaco, šio vieneto lietuviai 
krepšininkai iš Vokietijos išsikvietė 
Duliūną, Bagdoną ir kt. sustiprinti 
komandai. Taip be didelio vargo šio
se žaidynėse laimėjo prieš “Stade 
Francais”, iškiliausią Prancūzijos ko
mandą, kurios sudėtyje žaidė buvęs 
Lietuvos rinktinės dalyvis Huzgys. 
Baigmėje susitiko su “AS Monaco", 
šias rungtynes užbaigė 41:39 savo 
naudai ir tapo turnyro laimėtojais. 
“Lietuviai krepšininkai prie Vidur
žemio jūros" — Mūsiškiai laimėjo 
tarptautines žaidynes Monaco ... To
kia antrašte “Tėviškės Garso” 1947. 
VI. 6 laidoje rašė Kęstutis čerkeliū- 
nas. Lietuviai krepšininkai esą savo 
užduotį atliko gerai ir daug pasitar
navo lietuvių sporto propagandai. 
Vietos ir kiti laikraščiai apibėrė juos 
komplimentais, negailėdami pagy
rų, visur iškeldami, kad tai buvę Eu
ropos krepšinio meisterio atstovai, 
dar ir dabar Europoje nenugalimi. 
Toliau K. C. rašė: “Visas mūsų spor
tinis jaunimas turi teisę jais didžiuo
tis, tais, kurie savo ryžtu pralaužė le
dus ir daug ką nuveikė mūsų visų la
bui. Broliai Andriuliai, Bagdonas, 
Duliūnas, Varkala — penki mūsų 
krepšinio didvyriai, ir jų žygio mes 
ilgai nepamiršime”.

Atvykęs į Kanadą, Mamertas žaidė 
Hollinger Cagers Ontario Basketball 
lygoje. Vėliau, persikėlęs į Torontą, 
buvo vįenas iš organizatorių, kurie 
įsteigė sporto klubą “Vytis”. Mamer
tas kartu su Mackevičium, Ignatavi
čium, Žuku, Supronu ir kt. ilgus me
tus žaidė krepšinį, “Vyčiui” laimėda
mi keletą šALFASS čempijonatų ir 
dalyvaudami Toronto Bathurst lygo
je. Jie yra pasiekę didelių laimėjimų. 
Pasitraukęs iš aktyvaus sporto gyve
nimo, Mamertas dirba su jaunaisiais 
“Vyčio” krepšininkais — yra nuola
tinis jų treneris. Mamerto pastango
mis jau penkti metai iš eilės vasaros 
metu Wasagoje veikia “Vyčio” krep
šinio mokykla, valdžios pripažinta 
viena iš geriausių Ontario provinci
joj. Jis ją administruoja nesigailėda
mas laiko, darbo ir net savų atostogų. 
Augina du sūnus. Vyresnysis Arū
nas mokosi McMaster universitete 
Hamiltone, geras krepšininkas ir jau
nasis Ričardas. Sekdamas tėvo pėdo
mis, jis jau spėjo užsirekomenduoti 
kaip geras ir daug žadantis krepši
ninkas, žaidžia dar jaunučių klasėje.

Toks yra Mamerto Duliūno sporti
nės veiklos kelias. Jam, sulaukusiam 
50 metų amžiaus sukakties, linkėtina 
sveikatos ir tolimesnės giedros nuo
taikos besidarbuojant su lietuviškuo
ju jaunimu.

Juozas Popikaitis, “Tėviškės Žiburių” korespondentas Edmontone, Vasa
rio 16 minėjimo paskaitininkas Nuotr. A. Dudaravičiaus

Brangi knyga, laiku išleista
AL. GIMANTAS

Lietuviškos knygos išleidimas 
dar nėra retenybė išeivijos gy
venime. Tiesa, tos knygos kelias 
iki skaitytojo nėra ’ jau toks 
sklandus ar tikras. Visdėlto, jei 
lyginsime tegu ir netaip gausius 
išeivių knygų tiražus su dar lie
tuviškai gyvų asmenų skaičiumi, 
proporcingai’ žvelgiant, nuošim
čiais paskaičiavus, bendroji pa
dėtis nebūtų labai bloga.

Tokiai padėčiai esant, reikėtų 
siekti, kad nebūtų leidžiamos 
menkavertės ar tik vidutinišku
mą siekiančios knygos. To dar 
vis’ pasitaiko. Lietuviškos knygos 
mylėtojui jau nusibodo nuolati
niai priekaištai, kad tas ar kitas 
neskaitąs, neperkąs knygų. Pa
prasčiausias stebėjimas rodo, 
kad geresnieji leidiniai nebūti
nai užsiguli platintojų lenty-, 
nose. Darbo, popieriaus, dažų ir 
bendroms spausdinimo išlai
doms kylant, aišku, turi nuken
tėti ir nepergausaus tiražo mū
soji knyga. Kartais stebimės, 
kartais ir pykstame išvydę lietu
viškos knygos kainą, užmiršda
mi, kad ir didžiųjų leidyklų gro
žinės ar specialios paskirties 
knygų kainos yra net branges
nės už lietuviškąsias. Leidybai 
nesant pelningu verslu, tenka 
tik džiaugtis, kad tam tikslui 
steigiami įvairūs fondai, kurie, 
Įvairiais būdais rinkdami lėšas, 
palengvina, kartais net ir garan
tuoja vienos ar kitos knygos iš
leidimą.

“Ateities” knygų leidykla dar 
skaitančiai ir literatūra besido
minčiai visuomenės daliai nese
niai pasiūlė tikrai neeilinę ir ne
abejotinai ilgam išliekančią kny
gą - antologiją "Lietuvių poezija 
išeivijoje 1945—1971”. Dailiai 
ir skoningai apipavidalinta, 
stamboka knyga. Ji gali būti lai
koma savotišku unikumu visame

LENKAI APIE LIETUVĄ
P. LELIS

Britanijos Londone leidžia
mas lenkų radijo žurnalas “Na 
Antenie” (movi Rozglosnia Pols
ka Radia Wolna Europa, Lon- 
dyn, Listopad 1971, nr. 104) 
straipsnyje “Protest katolikow 
na Litwie” rašo apie dabartinę 
religijos būklę Lietuvoje. Iš Pa
baltijo kraštų Lietuva yra ma
žiausiai surusinta, turinti gausų 
tikinčiųjų ir religiją praktikuo
jančių gyventojų skaičių. Visoje 
sovietų imperijoje 80% katalikų 
gyvena vad. sovietinės Lietuvos 
respublikoje. Tikinčiųjų padėtis 
yra be galo sunki. Dabartinėse 
respublikos ribose veikia nedau
giau kaip 400 bažnyčių. Prieš
karinės Lietuvos ribose jų bu
vo per 2000. Galime pabrėžti: 
senose Lietuvos ribose buvo jų 
penkis kartus daugiau. Be to, 
reikia neužmiršti ir tų šventyk
lų, kurios atsirado po prijungi
mo plotų anksčiau priklausiusių 
“do Polski Wilenszczyzny”. Da
bar Lietuvoje veikia šiek tiek 
daugiau nei 10% bažnyčių, 
šventyklų trūkumą patys tikin
tieji bandė savo priemonėmis 
spręsti, bet tas bandvmas baidė
si tragiškai. Pvz. 1962 m. Klai
pėdoje buvo statoma šventvkla 
iš pautu aukų. Tikintieji džiau
gėsi. bet tų pastangų epilogas 
liūdnas — iniciatoriai kunigai 
buvo nubausti kalėjimu. Posta- 
lininiais metais žiauriausia baus
me gavo Tėvas Balčiūnas Tilžės 
paraniioi (ne Maž. Lietuvai). Už 
organizavimą jaunimo maldinin
ku kelionės jis buvo nubaustas 
25 metais koncentracijos sto- 
wklos. Suėmimai sumažino ir 
tain nedidelį katalikų kunigų 
skaičių.

Kitas tikinčiuiu rūnestis — 
maldaknygių ir katekizmų trū

mūsų literatūriniame gyvenime, 
nors paženklinta III skaitmeniu, 
sugestijonuojant, kad prieš tai 
jau būta dviejų atskirų tomų. 
Kad ir kaip būtų nenuoseklu, ne
logiška ir nepatikima, šiandien 
Lietuvoje oficialiai tekalbama ir 
tepripažjstama (su labai riboto
mis išimtimis) tik “tarybinė” lie
tuvių literatūra. Kitokia, taigi ir 
išeiviškoji, paliekama už tų 
dirbtinių ribų. Tačiau lietuviš
kojo dailiojo žodžio mylėtojai, 
šiuo atveju mūsų lyrikos atsto
vai, k’aip vaizdžiai rodo naujoji 
antologija, netylėjo, bet kūrė, 
dirbo ir bandė išsakyti save išei- 
vinio gyvenimo ir aplinkos bui
tyje. Pagal dabar Lietuvoje nu
sistovėjusius reikalavimus, abso
liutinė dauguma antologijoje su
telktų autorių niekad nebūtų bu
vę priimti ir išspausdinti tenykš
čiuose panašiuose leidiniuose. 
Tai reiškia didžią skriaudą visai 
bendrajai lietuvių literatūrai, 
jos nepilnumą ar ir susinimą. 
“Tarybinė” ar išeivinė, iš esmės 
yra tik literatūra, o joje išlieka
mą vertę bei vietą turės tik tik
rieji meniniai kūriniai. Išliks tik 
nemeluotos meninės tiesos pa
vyzdžiai, visai neatsižvelgiant, 
ar tai “tarybinės”, ar išeivinės 
tikrovės kūryba.

Naujasis antologijos rinkinys, 
su džiaugsmu ir dėmesiu pasitin
kamas čia, neturėtų būti apgai
lestaujamas ir anoje pusėje, 
nors oficiali linija, nusistatymas 
vargiai ar bus palankus. Taip, 
“Lietuvių poezija” yra brangi 
knyga ($13) ne dolerine kaina, 
bet savo turiniu ir reikšme ne 
tik šiandieną, bet ir ateityje. 
Reikia manyti, ateis laikas, kai 
nereikės leisti to paties turinio 
vienus tomus tėvynėje, o kitus 
išeivijoje, šiandien, deja, kitos 
išeities nebuvo.

kumas. Paskutinį kartą katekiz
mai Lietuvoje buvo išleisti 1940 
m. prieš raudonosios armijos įsi
brovimą. Negeresnė padėtis ir 
lenkų katalikų.

Sovietai stengiasi išnaikinti 
religiją ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose Maskvos valdomos impe
rijos dalyse.

Pamažu ir tikintieji pradėjo 
jieškoti priemonių savo teisėms 
ginti, ši evoliucija, be abejonės, 
turi ryšį su bendros opozicijos 
augimu. Kiek toli tas procesas 
yra pažengęs Lietuvoje, rodo 
Prienų miestelio 2000 parapijie
čių pasirašytas protestas. 2000 
parašų Sovietų Sąjungoj yra re
kordinis skaičius. Pvz. neseniai 
įteiktoj žydų peticijoj buvo tik 
1000 parašų, ir tai iš įvairių Sov. 
Sąjungos vietovių.

Prienų miestelis turi nepilnus 
10.000 gyventojų. 2000 parašų 
po peticija sudaro maždaug pusę 
suaugusių miestelio gyventojų.

Prienų miestelio gyventojų 
protestas reiškia ne tik parašų 
gausumą — jame ramiu tonu iš
dėstyta teisinė argumentacija, 
pasiremiant konstitucija. Šios 
peticijos taktika panaši į politi
nę opoziciją. Prienų protesto au
toriai ir pasirašiusieji tvirtina, 
kad kliudymas katekizmo pamo
kų, apribojimas kunigo veiklos 
yra pažeidimas sovietų konsti
tucijos garantuotų teisiu. Pami
nėtas kun. Juozo Zdebskio su
ėmimas už mokymą katekizmo 
ir prašoma jį paleisti. Šis pro
testas pasiųstas kompartijai, mi- 
nisteriu tarybai ir augščiausiam 
sovietui. Šio protesto nuorašas 
pasiekė Vakarų korespondentus-. 
Iš jo paruoštas ir šis trumpas 
komentaras.

Lietuvos laisvės šventė
MONTREAL, P.Q. Vasario 20 d. 

abiejose parapijose turėjo būti pa
maldos Vasario 16 proga, bet iš va
karo užėjusi pūga, sutapusi su Mont- 
realio miesto sniego valytojų strei
ku, paliko gatves nepravažiuojamas, 
todėl ir bažnyčios liko beveik tuščios. 
Minėjimas, rengtas KLB Montrealio 
apylinkės valdybos, įvyko vieną sa
vaitę vėliau — vasario 27 d. Pla
teau salėje. Rūta Rudinskaitė pra
dėjo minėjimą, pakviesdama sugiedo
ti Kanados himną ir minutės susi
kaupimu pagerbti visus kovotojus, 
žuvusius už Lietuvos laisvę. Po to 
sveikino estų atstovė- ir Latvijos kon
sulas. Dr. I. Gražytė savo paskaitoje 
pabrėžė didėjantį senimo ir jaunimo 
abejingumą lietuviškiems reikalams. 
Rezoliucijas trimis kalbomis perskai
tė minėjimo pranešėja R. Rudins
kaitė.

Po pertraukos meninę dalį, pradė
jo dr. H. Nagys, paskaitydamas Pu
tino, Aisčio ir kitų poezijos. Sol. G. 
Čapkauskienė padainavo penkias lie
tuvių kompozitorių dainas, kurių vie
ną turėjo kartoti. Akompanavo M. D. 
Roch. Po to dr. H. Nagys paskaitė 
savo poezijos. Aušros Vartų parapi
jos choras pasirodė su trimis daino
mis ir Br. Budriūno kantata “Lietu
vos šviesos keliu”. Kantatoje dalyva
vo solistai — G. čapkauskienė ir A. 
Keblys, dirigavo M. D. Roch, piani
nu palydėjo R. VilČinskienė. Minėji
mas baigtas apylinkės pirm. S. Pie- 
čaitienės trumpu žodžiu ir Lietu
vos himnu.

Minėjimas, pradėtas su mažu pa
vėlavimu, buvo gal kiek ištęstas, nes 
užtruko virš dviejų su puse valandų.

Dalyvių buvo maždaug tiek, kiek 
ir kitais metais, bet aukų Tautos Fon
dui ir Bendruomenei surinkta žymiai 
daugiau, o vienas Tautos Fondui pa
aukojo net visą šimtinę. B. S.

OTTAWA, ONT. Savaitgalio sniego 
pūga ir šaltis paralyžavo apie pusę 
Otavos automobilių ir ištuštino jud
rias gatves, bet neatbaidė nuo ilgos 
kelionės svečių — stud. Joanos Ku- 
raitės, jaunimo kongreso rengėjų 
k-to narės, stud. Andriaus Čerškaus 
iš Windsoro; stud. Algio Puterio, 
stud. Viktoro Narkevičiaus (lietuviš
kų knygų platinimo ir kitais stud, 
veiklos reikalais) iš Londono; stud. 
Remigijos Bliskytės, Irenos Jokūbai- 
tytės, Vidos ir Liucijos Petrašiūnai- 
čių — Londono studenčių kvarteto, 
atliekančio šventės programą; moky
tojos Jūratės čeponkutės, KLB jau
nimo sekcijos vicepirmininkės — mi
nėjimo pagrindinės kalbėtojos iš To
ronto. Šeštadienio vakarą p. Balse
vičių namuose įvyko svečių ir vietos 
jaunimo pobūvis. Sekmadienį, vasa
rio 20 d., 1 v.p.p., Assumption baž
nyčioje kun. dr. V. Skilandžiūnas at
našavo Mišias ir pasakė jautrų, pro
gai pritaikintą pamokslą. Po pamaldų 
prieš minėjimą tos pat parapijos sa
lėje įvyko stud. A. Puterio ir V. 
Narkevičiaus surengta lietuviškų 
knygų, plokštelių ir kitų leidinių pa
roda. Joje tie leidiniai buvo pardavi
nėjami. Minėjimą pradėjo KLB Ota
vos apylinkės pirm. kun. dr. V. Ski
landžiūnas, pakvietė tarti žodį estų 
B-nės pirm. p. Yarlapp, KLB Lon
dono apylinkės vicepirm. stud. A. 
Puterį, perskaitė latvių B-nės svei
kinimo telegramą ir pristatė minėji
mo kalbėtoją panelę Jūratę Čepon- 
kutę. Jaunoji mokytoja dirba ang
lų pradinėje mokykloje, vienerius 
metus talkinusi šeštadieninėje lie
tuvių mokykloje. Ji yra auklėtinė 
šeštadieninės mokyklos, “Aušros” 
stovyklos, skautų organizacijos. Šiuo 
metu ji yra KLB jaunimo sekcijos 
vicepirmininkė ir jaunimo kongre
so rengėjų k-to narė.. Savo paskaito
je kalbėtoja parodė gerą lietuvių tau
tos istorijos žinojimą. Kalbėdama 
apie jaunimo uždavinius, lietuvišką 
veiklą, ji pareiškė, kad jaunimas tu
ri daug entuziazmo ir mielai stoja į 
lietuviškas gretas, tik norėtų laisvai 
pasirinkti ir naujoviškus veikimo bū
dus.

Meninė dalis kėlė svajingą nuo
taiką. Tautiniais drabužiais pasipuo
šusios studentės — Remigija Blisky- 
tė, Irena Jokubaitytėt Vida Petrašiū- 
naitė ir Liucija Petrašiūnaitė liaudies 
dainų žodžiais ir melodijom nukėlė 
visus j tėviškės padangę, prie siū
buojančių rugių, prie šienapjūtės 
žvangančios lankos; nešė upėm, van
denynais į naujus pasaulius, kur ne
rami širdis tėviškės ilgesiu plaka ... 
Po pertraukos, pakeitusios tautinius 
drabužius naujoviškesne apranga, pa
keitė ir dainų pobūdį, parinkdamos 
populiaresnes, greitesnio tempo, su 
deklamuotais intarpais, pritariant gi
tarom ir būgneliu. Klausytojai dė
kojo ilgom katutėm. Mažytės lietu
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i Vytautui Babeckui
mirus, jo žmonai ALDONAI, vaikučiams ir giminėms
reiškia nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdi —

KLB Hamiltono apylinkės valdyba

■. ■■■. '...r

vaitės api - jo dainininkes gėlių 
puokštėm ‘ i,-.ai apylinkės pirmi
ninkas ir kas kun. dr. V.
Skilandžiu.a pamaldoms, o 
dabar ir susirinkimams parūpinąs 
patalpas, padėkojo dainininkėms, kal
bėtojai ir visiems minėjimo daly
viams. Kavutės šeimininkė Danguo
lė Zalatoriūtė pakvietė visus vaišių. 
Vasario 16 dienos minėjimas Kana
dos sostinėje praėjo jaunos minties, 
aidų ir giedros nuotaikos ženkle. R.

WINNIPEG, MAN. Vasario 16 mi
nėjimas įvyko vasario 20 d. Pradėtas 
pamaldomis, kurias laikė klebonas 
kun. J. Bertašius. Giedojo jaunimo 
choras, nors jame yra keliolika vy
resnių choristų. Melodingos ir jaut
rios giesmės aidėjo sutartinai ir gra
žiai. Tai choro vedėjos Margaritos D. 
Januškaitės nuopelnas. Šiuo metu jai 
talkina Petras Stankevičius. Iki šiol 
M. D. Januškaitė buvo vargonininkė, 
choro vedėja, taut, šokių mokytoja ir 
jaunimo būrelio vadovė. Be to, ji 
tarnauja mokesčių įstaigoje.

Per pamaldas tautinę vėliavą lai
kė A. Rutkauskas ir A. Dielininkaitis 
pasikeisdami. Vėliavos palydovėmis 
buvo tautiniais drabužiais pasipuošu
sios: M. Aškinaitė, B. Bujokienė, B. 
Galminaitė, L. Rutkauskaitė.

Po pamaldų visi ėjo į salę. Prie 
staliuko sėdėjo Tautos Fondo atsto
vas V. Stankevičius ir K. Strikaitis 
su aukų lapu. Prie virtuvės ir bufe
to stalo M. Januškienė laukė su karš
ta kava, su milžinišku sūriu ir su
muštiniais. Po kavutės Bendruome
nės pirm. V. Januška pasakė trum
pą jautrią kalbą. Baigdamas prašė 
atsistojimu pagerbti mirusius, žuvu
sius bei kenčiančius (paminėjo Simą 
Kudirką ir Simokaitį su žmona) už 
Lietuvos laisvę. Po to pakvietė pro
gramos parnešėja Nijolę Ziminskaitę.

Paskaitą skaitė Br. Vaičaitis. Su 
paskaita jis pasirodė pirmą kartą, 
bet savo gražia tarena ir mintimis at
kreipė visų dėmesį. Jis parinko svar
biausius ir aktualiausius istorinius 
faktus bei gražiai juos nušvietė. 
Baigdamas pabrėžė: “Valstybės val
dymas turi būti paremtas ne durtu
vais, bet tiesa”. Palydėtas triukšmin
gais plojimais. Pažymėtina, kad Br. 
Vaičaitis yra atsikvietęs iš Lietuvos 
savo žmoną, sūnų ir dukterį, kurie 
dabar lanko universitetą.

J. Grabys perskaitė anglų kalba 
rezoliucijos tekstą Kanados valdžios 
atstovams. Visa salė rankų plojimu 
tam pritarė.

Meninė dalis susirinkusius labai 
gerai nuteikė. Gėrėjomės dainų, šo
kių ir deklamacijų pyne. Choras gra
žiai padainavo “Lietuviais esame mes 
gimę”, “Užtrauksim naują giesmę bro
liai” ir “Kur tas šaltinėlis”. Marius 
Timmermanas per garsiakalbį .lavi
nai, švelniu balsu atliko dvi dainas: 
“Mergyte jaunoji” ir “Stoviu aš pa
rimus”. Akompanavo chorui ir solo 
dainoms M. D. Januškaitė. Ji grojo 
akordeonu ir tautiniams šokiams. Vi
da Balčiūnaitė paskaitė anglų kalba 
A. Baranausko “Anykščių šilelį”, pa
lydėta gausiais plojimais. Žinoma, 
jaunimui artimesnė ir suprantames
nė yra anglų kalba, kuri mokyklose 
kasdien vartojama.

Tautinių šokių grupė šį kartą pa
sirodė su didele pažanga. Negalėjo 
dalyvauti patys entuziastiškiausi šo
kėjai Malašauskai (susižeidė bespor- 
tuodami) ir Irutė Marozaitė, tačiau 
matėme kelis naujus veidus šokėjų 
eilėse. Šoko net devynios poros: M. 
Aškinaitė, V. Balčiūnaitė, V. Fedara- 
vičiūtė, B. Galminaitė, K. Galminai
tė, I. Galinaitytė, R. Kunsaitytė, L. 
Rutkauskaitė ir N. Ziminskaitė; ber
niukai: A. Dielininkaitis, R. Galinai- 
tis, Alg. Januška, V. Januška, Al. 
Rutkauskas, P. Stankevičius, R. Stan
kevičius, Steponavičius (Stepan) ir 
Alg. (Timmermanas. (čia nereikalin
gas klausimas — kur berniukai,' 
kaip buvo po viena nuotrauka “Jau
nimo Žiburių" puslapy). Winnipegie- 
čiai verti pagyrimo, nes, nežiūrint 
šalto oro ir savo studijų, visi ren
kasi į repeticijas ir į pasirodymus. 
Ši kartą išvydome pirmą kartą jų 
išmoktą naują šokį Sukčių. Be to, 
gana grakščiai ir lengvai pašoko Ku
bilą, Gyvatara ir nenustojančiais plo
jimais iššaukti virš programos dar 
pašoko Kalvelį. Minėjimas baigtas 
visiems drauge giedant Tautos 
himną.

Tas gražus minėjimas buvo pa
siektas didelėmis pastangomis Bend
ruomenės pirm. V. Januškos ir jo 
dukters Margaritos D. Januškaitės, 
kuri neperseniai ir pati buvo ne tik 
tautinių šokių, bet ir baleto šokėja. 
Ji buvo viena iš geriausių — net ir 
solo šokio dalis atlikdavo. Kiek ji 
savo laisvo laiko ir jėgų aukoja vi-

Kanadoje 
suomeniniam darbui, sunku įsivaiz
duoti, turint galvoje, kad kasdien 
pati dirba mokesčių įstaigoje. Mes 
visi bijome, kad ji nebūtų iškelta iš 
Winnipego. Kas būtų be jos šioje ma
žoje lietuvių kolonijoje? ... Duok, 
Dieve, jai kantrybės, jėgų ir ilgiausių 
metų su mumis. Br. Bujokienė

DELIU, ONT. Vasario 12 d. KLB 
Delhi apylinkės valdyba, talkinama 
katalikių moterų ir šaulių, surengė 
Lietuvos nepriklausomybės šventę. 
Programą atliko išimtinai mūsų jau
nimas: “Palangos” ansamblis pašoko, 
padainavo ir išpildė dienai pritaikin
tą melodeklamaciją. Svečiai iš To
ronto — sol. J. Vaškevičius, jauno 
muziko Govėdo palydimas, gražiai pa
įvairino programą. Programa žavėjo
si ne tik labai gausi savųjų publika, 
bet ir didelis būrys vietos anglų 
kviestinių svečių. Šie pastarieji ypač 
žavėjosi mūsų jaunimu: ne tik prog
rama bet ir švaria išvaizda. Reikia 
pasidžiaugti, kad tautiečiai Vasario 
16 parengimą labai gausiai lanko ir 
būna duosnūs Tautos Fondui.

Dalyvis

ONTARIO ,
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government 
Information

FINANSINIŲ IR 
KOMERCINIŲ REIKALŲ 
DEPARTAMENTAS

Pagerintas Ontario draudos 
planas sužeistiems 
automobilių nelaimėse
Ontario vyriausybės pasiūlymu par
lamentas priėmė draudos įstatymo 
papildymus ir dėl niekieno kaltės 
įvykusias nelaimes padarė privaloma 
dalimi visų autovežimių rūšių drau
da, parduodamų Ontario provincijoj, 
įstatymas įsigaliojo nuo 1972 m. sau
sio 1 <1.
Svarbesnieji įstatymo nuostatai yra 
šie:
— Invalidumo atveju bus mokama 80 
nuošimčių dirbančio asmens uždarbio 
iki $70 į savaitę. Mokėti pradedama 
nuo nelaimės dienos ir tęsiama per 
visą invalidumo laikotarpį. Maksi- 
malinė dabartinė suma yra dvigubai 
didesnė už buvusią $35 išmoką. Ji 
yra didesnė už maksimalines išmokas 
Britų Kolumbijoj, Saskačevane ir 
Manitoboj.
— Mokama $35 į savaitę sutuoktinei 
arba pagrindinei neatlyginamai šei
mininkei, gyvenančiai šeimoje ir ne- 
užsiėmusiai kitais apmokamais dar
bais.
— Mirus šeimos galvai, mokama 
$5000 pagrindiniam išlaikomam as
meniui ir po $1000 kitiem išlaiko- 
mlem asmenim. Drauda mokama tais 
atvejais, kai mirtis įvyksta per 180 
dienų po nelaimės, arba per dvejus 
metus, jei invalidumas buvo nuola
tinis.
šeimos gaiva laikomas sutuoktinis-ė, 
gaunąs didesnes pajamas.
Pabrėžiama, kad vairuotojai nelai
mės atveju gali taip pat kreiptis į 
teismus arba tartis su draudos įstai
ga dėl papildomų išmokų. Visdėlto 
jieškovo gautoji drauda dėl niekieno 
kaltės įvykusios nelaimės atveju turi 
būti respektuojama susitarime, 
Draudos įstatymas apima visus auto- 
vežimius, įskaitant motociklus, moto
rinius skuterius, motorines roges, 
sunkvežimius ir autobusus. Keleiviai 
arba pėstieji, sužeisti apdrausto auto- 
vežimio, taipgi jo savininko šeimos 
nariai, dar gyveną namuose, turi teisę 
gauti draudos išmokas, jeigu yra 
įvelti autovežimio nelaimėn.
Kad invalidumo drauda būtų išmoka
ma nedelsiant, pilna nustatyta suma 
bus išmokama per pirmąsias dvi sa
vaites, neatsižvelgiant į sužeistojo 
gaunama's papildomas pajamas. Po to 
bus daromas atitinkamas išlyginimas, 
kad ir iš kitų Šaltinių gaunamos iš
mokos nebūtų didesnės už normalias 
savaitines asmens pajamas.
Kiti nuostatai:
— Gydymui ir rehabilitacijai išmo
kama $5000 asmeniui padengti ket
vertų metų išlaidom, kurios nėra pa
dengiamos kitų gydymo bei ligoninių 
draudos planų.
— Išmokama $2500 mirus sutuokti
niui tais atvejais, kai šis nėra šeimos 
galva.
— Išmokama $500 mirus išlaikomam 
vaikui, penkerių metų amžiaus ar 
jaunesniam; $1000 — mirus išlaiko
mam vaikui nuo penkerių iki 21 
metų amžiaus.
Vyriausybė mano, kad šis įstatymas 
aprūpina provinciją geriausia auto- 
vežimitj nelaimių drauda visoj Siau
rės Amerikoj ir kad gyventojai lai
mi du svarbius dalykus: didesnes 
draudos sumas ir pagreitintą jų iš
mokėjimą.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PRIME MINISTER OF ONTARIO
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© BWERGTOJETEVYWEIE © LIETUVIAI PASAULYJE
KETURIOS PLOKŠTELĖS
Vilniaus muzikos plokštelių studi

ja paruošė keturis įrašus, kurie jau 
perduoti plokštelių gamyklai. Vienas 
jų yra skirtas sol. Vacio Daunoro Tu- 
lūzos konkurse lotynų, italų, vokiečių 
ir rusti kalbomis atliktiem tokiem kū
riniam, kaili J. S. Bacho “Magnifi
cat”, E. Beethoveno ‘Tn ųuesta tom- 
ba", G. F. Ilacndclio, V. Bellini, G. 
Verdi operų arijos, P, Čaikovskio ir
D. Kabalcvskio romansai. Antroji 
plokštelė — S. Sondeckio diriguoja
mo Vilniaus filharmonijos kamerinio 
orkestro. Iš kitų dviejų plokštelių 
skambės kompozitorių T. Makačino 
ir A. Raudonikio estradiniai kūriniai. 
T. Makačiuas savo plokštelei atrinko 
10 populiariausių dainų, kurias atlie
ka “Vilniaus bokštų-71” konkurso 
laureatas T. Balčytis su A. Končiaus 
diriguojamu Vilniaus radijo ir televi
zijos lengvosios muzikos orkestru. Jų 
tarpe yra populiarios T. Makačino 
dainos poetų V. Bložės, S. žlibino ir
E. Matuzevičiaus tekstu — “Kalnu 
sakmė”, “Prie apleisto namo”, “Oi, 
kaip laukiau”. Ko m po z. A. Raudoni
kio plokštelėje bus 15 su poetu J. 
Eapašinsku sukurtų dainų — “Tau, 
mama”, "Pavasario rytas”, “Ar tu 
meni”, “Lauksiu tavęs”, “Vakaras 
gaubia Vilnių” ir kt. Jas įdainavo A. 
Pužvilio vadovaujamas Vilniaus ra
dijo ir televizijos moterų oktetas su 
instrumentinės trijulės palyda.

DRAUGAUS SU VENGRIJA
Maskva leido Lietuvos draugystės 

ir kultūrinių ryšių su užsienio šali
mis komitetui vasario 16 d. įsteigti 
Sovietų Sąjungos — Vengrijos drau
gijos Lietuvos skyrių. Jo pirmininku 
išrinktas radijo ir televizijos komite
to pirm. J. Januilis. I akis krinta stei
giamojo susirinkimo spaudoje pa
skelbta data — vasario 16 d., kai 
laisvi lietuviai švenčia Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Nepriklauso
ma Lietuva turėjo tiesioginius ryšius 
su užsienio kraštais, o dabar juos ten
ka dangstyti Sovietų Sąjungos abejo
tinos vertės “draugystės draugijų” 
skyriais. Vengrų tauta, be abejonės, 
dar nėra užmiršusi į Budapešto gat
ves 1956 m. N. Chruščiovo atsiųstų 
tankų.

100.000 GYVENTOJŲ
Šiaulių “Elnio" kombinato darbi

ninkės Vidos Daudoravičienės ir bal
dų kombinato staliaus Edvardo Dau- 
doravičiaus š.m. vasario 13 d. gimęs 
sūnus yra šimtatūkstantasis šiaulie
tis. Šia proga “Tiesa” 38 nr. paskelbė 
savo korespondento Sigito Blėdos pa
sikalbėjimą su miesto vykdomojo ko
miteto pirm. Jonu Sčevinsku. Pasta
rojo teigimu, po II D. karo Šiauliuose 
liko tik 15% sveikų pastatų. Sumažė
jo ir gyventojų skaičius: jei 1939 m. 
jų buvo 31.309, tai 1946 m. — tik 
24.600. Pirmuoju karo komendantu 
buvo ukrainietis injr. M. Pilipenka, 
kuris dabar jau 26 metus vadovauja 
“Verpsto” trikotažo fabrikui. J. šče- 
vinsko duomenimis, iš griuvėsių pri
sikėlę dabartiniai Šiauliai yra stam
bus pramonės centras: "Mieste kas 
minutę pagaminama du dviračiai, vie
nas televizorius ir vienas variklis, 12 
porų avalynės, 10 trikotažo gaminių. 
Penki šiauliečių gaminiai yra pažy
mėti valstybiniu kokybės ženklu ...” 
Pramonėje dirbančio šiauliečio vidu
tinis mėnesinis uždarbis — 126 rb„ 
statybininko — 155 rb. Daugiausia 
gyvenamųjų namų dabar planuojama 
statyti naujajame Lieporių rajone. 
Šiemet čia išaugs pirmieji penkia- 
augščiai ir devyniaaugščiai namai, 
iki penkmečio pabaigos — 3 vidu

XVII Kanados
Pajamos

Iš viso $8.543,06
Balansas $8.543,06

Bilietai į šokius $1.869,00
Įėjimas į koncertą 1.974,00
Staliukų loterija 242,00
Smulki loterija 252,50
Nealkoholiniai gėrimai 237,24
Alkoholiniai gėrimai 2.334,35
Grąžinti gėrimai 522,65
Tuščios alaus bonkos 22,50
Maistas iš virtuvės 438,70
Aukos iš Thunder Bay
per dr. E. Jasevičiūtę 5.00
Leidinio skelbimai 557,00
Parduotas leidinys 58,25
Programos 29,87

Išlaidos
šokių salė $1.011,65
Muzikantams 224,00
Smulki loterija 113,49
Nealkoholiniai gėrimai 115,22
Degtinė ir alus 1.661,15
Leidimas, ledai ir puodukai 47,00 
Maistas šokių salėje 232,75
Leidinio atspausdinimas 518.00
Programų atspausdinimas 35,00
Programos dalyvių ir svečių 
vaišės 384,51

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
DIENRAŠTIS “SAULT STAR” va

sario 16 d. laidoje atspausdino ilgoką 
rašinį apie Lietuvą, Išryškindamas di
dingą Lietuvos praeitį. Tame pačia
me puslapyje atspausdino ir aprašy
mą apie lietuvį, buvusį karį J. Skar
dį, nekenčiantį komunizmo. Dienraš
čio redakcija straipsniui apie Lietu
vą panaudojo savo turimą medžiagą 
ir kaiką iš jai pateikto J. Skardžio 
rašinio. Pasikalbėjimas su jo auto
rium buvo padarytas redakcijoj. Ap
rašyme pažymėta, kad jis nesąs 
“publicity seeker”, o jo antikomunis- 

rinės mokyklos ir 2 mokyklų priesta
tai. šiauliečiai nekantraudami laukia 
savo “jūros”, kurią jiems parūpins 
sekančiais metais pradedama įrengti 
Dubysos užtvanka. Pastarosios tiks
las — parūpinti vandens miesto pra
monei ir naujas poilsiavietes šiaulie
čiams. Šiauliai dabar yra ketvirtasis 
Lietuvos miestas, turintis daugiau 
kaip 100.000 gyventojų.

SVEČIAI IŠ Š. VIETNAMO
Tarprespublikiniame inžinerijos 

technikos darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo institute Vilniuje paskutinį 
teorinį egzaminą išlaikė Lietuvon 
pasitobulinti atsiųsti Š. Vietnamo ats
tovai. "Tiesa” 40 nr. cituoja iš Hano
jaus atvykusio Can Dong Šao jų var
du padarytą pareiškimą: “Mes mokė
mės čia penkiolika mėnesių. Lietuvos 
inžinieriams padedant, susipažinome 
su labai sudėtingomis elektroninėmis 
skaičiavimo mašinomis, gaminamo
mis jūsų respublikoje. Liko daugiau 
kaip pusmetis praktinių užsiėmimų 
Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyk
loje, kur mums, be kita ko, teks su
sipažinti su naujausiomis trečiosios 
kartos elektroninėmis mažinomis, su
kurtomis, panaudojus miniatiūrines 
mikromodulines schemas .... ” Grįžę 
i š. Vietnamą, jie dirbs valstybiniame 
skaičiavimo centre.

MUZĖJŲ LANKYTOJAI
Visi Lietuvoje esantys muzėjai

1971 m. susilaukė 3.214.786 lankyto
jų. Pirmoji vieta teko Vilniaus dailės 
muzėjui su 716.600 lankytojų, antro
ji — Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
muzėjui, turėjusiam 505.000 lankyto
jų. Anksčiau būdavo skelbiami ir ki
tų tnuzėjų lankymo duomenys, bet šį 
kartą pasitenkinimą tik dviem popu
liariausiais. Matyt, nenorima atskleis
ti nepopuliariausių, kuriais tikriau
siai yra su kompartijos politine ir 
ateistine propaganda susijusieji mu
zėjai.

ITALIŠKI “ŽIGULIAI”
“Valstiečių Laikraščio” 22 nr. 

džiaugiamasi, kad Lietuva jau gavo
1972 m. pirmąją 5.100 lengvųjų auto
mobilių siuntą, kurios 4.100 yra pa
gal italų “Fiat” modelį pagaminti 
“Žiguliai”. Pernai tuo laiku gauta 
siunta buvusi beveik dvigubai ma
žesnė. Didžioji dalis gautų automobi
lių esanti skiriama kaimo gyvento
jam.

KAI DANTIS SKAUDA...
Vilniškė spauda dažnai giriasi gy

ventojų sveikatos apsauga, nemoka
mu gydymu, moderniomis poliklini
komis. Danutė Kadžiulytė “Tiesos” 
redakcijos skiltyje “Dienos Aidai” 
sausio 19 d. aprašo vieną polikli
niką, kur pacientai su skaudančiais 
dantimis nori patekti pas dantų gy
dytoją, o susiduria su gerai nusitei
kusia registratore:

“— Dukrele, negaliu po savai
tės... Man žadėjo, — graudžiai šne
ka skara įsisupus senutė.

— Sekantis!
- Dukrele ..,

— Sekantis!
— Eisiu pas vyresniąją, gal pa

dės, — aimanuoja nueinanti mote
ris.

— Klausyk! Ten tokia ateis skųs
tis. žiūrėk... — tuo metu kažkam 
skambina registratorė. — Sekantis!

— Ir man greičiau. Skauda, visą 
naktį nemiegojau, — kalba vyriškis.

— O aš su tavim naktį nebuvau!
Kas dar gali — visi šypsosi. Toks 

sąmojis! Išsiduos!, kad nepatinka, — 
gal ir tave pavarys, ir apie tave 
paskambins..V. Kst.

Lietuvių Dienos apyskaita
Gėlės ir gėlių vainikas 63,33
Pagaminimas plakatų 35,70
Parama jaunimo šokių vakarui 47,52 
Parodos paruošimo išlaidos 98,74
K-to narių s-tos už telefonus 32,98
Muzėjaus direktoriui vaišės 10,00
Brock univ. L. Encikl.
angių kalba 91,25
Niagaros pusiasalio skautams 100,00
Kanados Lietuvių Fondui 100,00
“Tėviškės Žiburiams" 150.00
“Nepriklausomai Lietuvai" 150,00
Amerikos laikraščiams 120,00
Radijo vai. "Tėvynės
prisiminimai” 125,00
Thunder Bay liet. skyr. taut.
parke ' 50,00
Vietos šeštad. mokyklai 150,00 
Programos atlikėjams 1.146,00 
KLB St. Catharines apylinkei 400,00 
KLB krašto valdybai 700,00
Salė koncertui 298,00
Šventės filmui 40,00
Smulkios išlaidos 219,11
Banko patarnavimas 2,60

Iš viso $8.476.65 
Likutis 66,41 

Balansas $8.543,06 
XVII Kanados Lietuvių Dienai
Rengti Komitetas

contribution to Canadians.. .’’Tuo bū
du Lietuvos kova už laisvę buvo iš
girsta ir plačiosios kanadiečių visuo
menės.

REMIGIJUS SLAVICKAS, Cochra 
ne miesto inžinierius konsultantas, 
su savo žmona Vilma lankėsi mūsų 
mieste pas savo pažįstamus. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga inž. 
R. Slavickas vasario 12 d. skaitė pas
kaitą Timminso lietuviams. Kanado
je jis yra gerai įsikūręs, bet svarsto 
galimybes grįžti pas savo tėvus Aust
ralijon. Neseniai dalyvavo inžinierių 
'■ųvn’livlm0 Toronte Korespondentas

Čikagos vyčiai, atlikę lietuvių kalėdinius papročius vaizduojantį vaidinimą miesto bibliotekoje A. Gulbinskas

g HAMILTON5
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN

GA kovo 12, sekmadienį, Jaunimo 
Centre rengia jaunųjų dailininkų 
darbų parodą. Dalyvaus Hamiltono, 
Toronto ir Windsoro jaunieji daili
ninkai. Ten pat bus išstatytos ir M. 
K. Čiurlionio paveikslų reprodukci
jos. Salėje bus galima įsigyti lietu
viškų knygų ir plokštelių. Paroda 
atidaroma po 9 v. pamaldų. Kviečia
me visus atsilankyti. Valdyba

KLB HAMILTONO APYL. VAL
DYBA kovo 16, ketvirtadienį, 7 v.v., 
AV parapijos salėje kviečia organi
zacijų pirmininkų ir apylinkės KLB 
krašto tarybos atstovų susirinkimą. 
Darbotvarkėje: apylinkės v-bos, or
ganizacijų atstovų, revizijos komisi
jos pranešimai ir naujai apylinkės 
v-bai rinkti komisijos sudarymas. Su
sirinkimas labai svarbus, ir visų da
lyvavimas būtinas. Valdyba

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS “Giedraitis” ruošia kovo 
18, šeštadienį, 7 v. v., “laimės ratą” 
Grandhouse, James St. N., II augšte. 
Kviečiame visus narius ir prijaučian
čius. Valdyba

TORONTO “BIRBYNĖ” ir St. Cat
harines “Nemunas” atvažiuoja į Ha
miltoną su programa balandžio 8 d. 
Atvelykio šokius ruošia Hamiltono 
ateitininkai. Atnaujintas “Birbynės” 
ansamblis ir “Nemunas” Hamiltone 
pasirodys pirmą kartą, todėl rengė
jai skatina nepraleisti šios progos 
juos pamatyti ir pasilinksminti. LDB

KARO VETERANŲ “RAMOVĖS" 
metinis susirinkimas įvyko vasario 
20 d. Veiklos pranešimą padarė pirm. 
A. Ruigys, revizijos komisijos — A. 
Patamsis. Buvusiai valdybai atsista
tydinus, nauja nebuvo išrinkta, nes 
trūko kandidatų. Sudaryta rinkiminė 
komisija. Nutarta įsigyti melsvos 
spalvos uniformas ir paminėti sky
riaus veiklos dešimtmetį 1873 m. va
sario 16 išvakarėse. Po susirinkimo 
ižd. VI. čėsna pavaišino kava ir py
ragaičiais. J. P.

DLK ALGIRDO SAULIŲ KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyko vasario 
26 d. Pirm. P. Kanopa padarė veiklos 
pranešimą, primindamas, kad š. m. 
sueina 5 metai nuo kuopos įsisteigi- 
mo. Penkmetis bus paminėtas kartu

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781' 

Hamilton, Ontario

H A M I L T O N O LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

tel. 544-7125 
Mokame už: 

depozitus ____5%
šėrus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ____    6Mt%
ir virš $10.0000 •• 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 814%

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

, Užtikrintas indėliu saugumas. Kapitalas — virš S2.800.000.
y. ■ ■■ —' - - ■■■ - —■

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

St. E;

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

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

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

'ennmcjer Limited

234-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jomei St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

nrr
su Kanados liet, šaulių rinktinės su
važiavimu gegužės 6 ir 7 d. d. Hamil
tono Jaunimo Centre. Pranešimą 
apie iždą padarė ižd. A. Sukaitis, o 
revizijos aktą perskaitė komisijos 
pirm. St. Žioba. Sporto vadovas A. 
Paulauskas pažymėjo, kad sumažėjo 
šaudytojų skaičius, šaulių sąjungos 
centro sporto vadovas V. Keturakis 
pranešė, kad š. m. rugsėjo mėn. įvyks 
JAV ir Kanados šaulių prizinis šau
dymas Hamiltono medžiotojų šaudyk
loje. Hamiltone steigiamas jūros šau
lių būrys. Tuo būdu šaulių kuopa su
sidės iš 3 būrių: jūrininkų, pėstinin
kų ir moterų. Kun. L. Januška pri
saikdino 5 naujus narius. Po susirin
kimo sesės šaulės pavaišino kavute ir 
•skaniais užkandžiais. J. P.

NAUJOJI TAUTOS FONDO vieti
nė atstovybė pradėjo eiti pareigas 
nuo š.m. sausio 16 d. Pirmajame sa
vo posėdyje vasario 27 d. ji pasi
skirstė pareigomis: pirm. Alfonsas 
Patamsis (tel. 662-6933), vicepirm. 
P. Kanopa, II vicep. F. Rimkus, sekr. 
D. Deksnytė, posėdžių sekr. A. Gar- 
kūnas, ižd; Br. Milašius, metraščio 
vedėjas Ig. Varnas, parengimų va
dovas B.,Daugilis (dar viena paren
gimų vadovė neskelbiama spaudoje). 
Valdybos adresas: 34 Cartwright 
Ave., Stoney Creek, Ont. Tel. 662- 
6933. Naujoji TF atstovybė Hamil
tone dėkoja buvusiam pirm. J. Ston
kui ir visiems buvusiem valdybos 
nariams už atliktą darbą, o apylin
kės tautiečiams už aukas. Pradėdama 
šių metų lėšų telkimo vajų, naujoji 
atstovybė savo atsišaukime sako: 
“šiomis dienomis kas nors iš Fon
do pasibels į jūsų duris ir paprašys 
piniginės aukos Tėvynės laisvinimo 
reikalams. Kaip pasielgsi su tuo 
žmogumi, kuris grįžęs iš darbo va
žinėja miesto ir užmiesčio gatvėmis, 
norėdamas kiekvieno lietuvio atsi
klausti, kiek jis šiais metais skiria 
tautiniams reikalams? šiemet yra 
svarbūs metai, ir iš kiekvieno yra 
laukiama daugiau, tikimasi, kad kiek
vienas padvigubins savo įprastą ke
lių dolerių metinę duoklę! Tegu tai 
nebūna tik atmestinis reikalas, bet 
nuoširdus tautinės pareigos atliki
mas. Šiemet Tautos Fondas yra pasi
ryžęs Hamiltoną padaryti daugiausia 
tautiniam reikalui aukų skiriančia 
lietuvių kolonija Kanadoje. Daug pa
kalbame apie tėvynę, nesivaržome 
pademonstruoti savo patriotinių jaus- 
nų, bet kai iškyla pinigo, mažos au
kos reikalas, mes bandome trauktis. 
Pasilik ištikimas savo kraštui, rea
liai remdamas jo laisvės kovos dar
bus.” Kor.

P. IR V. MIKUCKIAI įsipareigojo 
užauginti lietuvaite priimtą 3,5 metų 
mergaitę, kurią pakrikštijo vasario 
26 d. Teresės-Brigitos vardu. Patys 
buvo ir krikšto tėvais. Ta proga su
ruošė vaišes. J. P.

I

LONDON, ONT.
KLB LONDONO APYLINKĖS 

VALDYBA kovo 12 d., 12.15 v. p. p., 
Šiluvos Marijos parapijos salėje kvie
čia atvirą posėdį su visų Londono 
apylinkėje veikiančių organizuotų 
vienetų vadovais, pirmininkais, ve
dėjais. valdybų nariais. Darbotvarkė
je — bendro veiklos tvarkraščio su
darymas 1972 ir 1973 metams, bend
radarbiavimas, bendras reagavimas 
svarbiais reikalais ir pan. Valdyba

HAMILTONO “AUKURAS” at
vyksta su savo naujausiu pastatymu 
— J. Jankaus 3 v. drama “Audronė”. 
Spektaklis įvyks kovo 19, sekmadie
nį, 4 v.p.p., CCC salėj, 435 Colborne 
St., prie Dundas St., priešais katali
kų gimnaziją, kurios kieme atvjjcs- 
tantieji galės pastatyti automobilius. 
Iš 401 greitkelio išsukti j Welling
ton Rd. N. ir važiuoti tiesiai į šiau
rę ligi Dundas St., tada pasukti į de
šinę ir pavažiavus du blokus pasuk
ti į kairę. Londonas pakvietė Delhi 
ir Rodney apylinkes atvykti į šį vai
dinimą. Kviečiami ir Ingersollo, 
Woodstocko ir kt. apylinkių lietu
viai. Savo gausiu dalyvavimu parem
kime vienintelį lietuvių teatrą Ka
nadoje!

“RASA” BOSTONE. Lietuvių stu
denčių kvartetas “Rask” daro pasi
gėrėtiną pažangą. Paskutiniu laiku 
jis aplankė eilę lietuvių apylinkių 
ir susilaukė užtarnauto dėmesio. Sek
madienį, kovo 12, jis dalyvaus Bos
tone rengiamoje talentų popietėje. Ši 
popietė skirta Naujosios Anglijos 
seniausios radijo valandėlės trisde
šimt aštuonerių sėkmingo darbo me
tų sukakčiai atžymėti. Ta proga ten 
įvyks ir balius, grožio karalaitės 
rinkimai ir t.t. D. E.

ESTAI PAMINĖJO savo nepriklau
somybės atgavimą YMCA salėje va- 
tario 20 d. Programoje dalyvavo estų 
grupės ir iš Kitchener, Ont. Stud. 
Lydija Kcraitė šiame minėjime ats
tovavo KLB Londono apylinkei ir 
Lietuvių Studentų Klubui.

NAUJAUSIAS LIETUVIŲ VIE
NETAS “AUŠRA”, susidedąs daugu
moje iš studentų, kurie domisi lietu
vių kultūra, posėdžiavo vasario 22 d. 
Vakarų Ontario universiteto patalpo
se. Pagrindinė šio vakaro tema buvo 
tinkama Londono lietuvių šeštadie
ninės mokyklos dvidešimtmečio mi
nėjimo meninė programa.

TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA 
International Services of London, 
Inc. savo namuose, 123 Wortley 
Road, vasario 24 d. turėjo posėdį, į 
kurį buvo kviesti ir kaikurie Londo
no lietuvių organizacijų atstovai. 
KLB Londono apylinkei atstovavo 
vicepirm. Algis Puteris, “Baltijos” 
ansambliui — M. Chainauskas, Lietu
vių Studentų Klubui — pirm. Kerai- 
tė. Posėdžio metu Kanados valdžios 
atstovas aiškino oficialias daugiakul- 
tūres pažiūras ir konkrečius projek
tus. P.

KRIKŠČIONIŲ IR ŽYDŲ BROLY
BĖS SĄJUNGA pakvietė “Baltijos” 
ansamblį atlikti programą savo me
tiniuose pietuose vasario 24 d., 7 v. 
v., Holiday Inn salėje. Tarp daugelio 
šio susirinkimo įžymybių kalbėjo 
Hon. J. P. Robarts, šios organizacijos 
pirmininkas, parlamentaras Judd 
Buchanan, rabinas laacov Rone ir 
tnons. J. A. Feeney. “Baltijos” pasi- 
rodymąs publikos buvo labai šiltai 
priimtas, o iš rengėjų gautas oficia
lus nuoširdžios padėkos laiškas. Pa
grindiniu vakaro kalbėtoju buvo in
dėnas Dan George iš Vankuverio, 
kuris yra pagarsėjęs kaip televizijos 
ir filmų artistas. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad geruosius kultūros aspek
tus reikėtų skolintis iš visų grupių, 
nes jau dabar matos negatyvios pa
sekmės baltųjų kultūros įsiviešpata
vimo šiame kontinente, neatsižvel
giant į vietinių gyventoji; įsitikini
mus. Gražu, kad šis Londono viene
tas rado reikalą pristatyti savo vaka
re tiek naujausių ateivių kultūros 
aspektą, tiek pirmųjų šio krašto gy
ventoju pasisakymą. B.

ČES NA K A S-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau- 
|ą valantis vaistas — padeda |am 
laisviau tekiti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei |as 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES“ 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vortoĮo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEAR LES" ddžutp vaistinėle. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
ris! Šios česnako kapsulės notur 
nei kvapo, nei skonio.

J. A. Valstybės
LAISVOJO PASAULIO lietuvių 

IV tautinių šokių šventė bus Čika
goje liepos 2 d. Kun. Pranas Garšva 
jai yra sugalvojęs šūkį: “Mūsų jau
nystė — tau tėvyne Lietuva!” Tauti
nių drabužių aprašymai jau išsiunti
nėti visoms užsiregistravusioms gru
pėms. Juos paruošė meninės dalies 
vadovė Genovaitė Breichmanienė, 
Tautinių Šokių Institutas ir šventės 
rengėjų komiteto atstovai. Papildo
mai pranešama: šventės pokylio ruo
šai vadovauja Ona Gradauskicnė, da
lyvių nakvynių komitetui — Kaspa
ras Radvila, šventės bilietų atskai
tomybę tvarko Stasys Vanagūnas. 
Spaudos ir radijo komisiją sudaro: 
Aloyzas Baronas, Vladas Būtėnas, 
Emilija Čekienė, kun. Pranas Garš
va, Jurgis Janušaitis, Vytautas Kas- 
niūnas, Alfonsas Nakas, Petras Pet
raitis ir Algirdas Pužauskas.

AMERIKOS LIETUVIŲ Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos suvažiavimas 
bus Vašingtone, Marriott viešbutyje, 
š.m. spalio 7-9 d.d., kai Amerika tą 
savaitgalį švenčia Kolumbo dieną. 
Suvažiavimu rūpinasi specialus komi
tetas, vadovaujamas pirm. inž. Stasio 
Bačkaičio. Numatomos kelios paskai
tos, dail. Adomo Galdiko darbų pa
roda, pamaldos National Shrine šven
tovėje, koncertas-balius, žymių Va
šingtono vietų lankymas ir lietuvių 
architektų darbų apžiūrėjimas.

ALVUDAS ČIKAGOJE yra pasiry
žęs įsteigti prieglaudą lietuviams se
neliams. Tam tikslui jau yra rastas 
22 butų namas, 6517 So. California 
Ave., kuriame galima įrengti koply
čią, skaityklą ir patalpas užsiėmi
mams. Pradiniam įnašui reikia $100.- 
000, neskaitant iš banko gaunamos 
paskolos. Alvudiečiai, jau keturiolik
tus metus be jokio atlyginimo dir
bantys lietuvių vaikų ir senelių gero
vei, prašo paremti šį projektą pasko
lomis ar aukomis. Užstatu bus AL
VUDO jau turimas nekilnojamas tur
tas. Dabartinę ALVUDO vadovybę 
sudaro: pirm. Zuzana Girdvainytė,
I vicepirm. dr. Jonas Adomavičius,
II vicepirm. dr. Ona Vaitkevičiūtė,
III vicepirm. dr. Jadvyga Dubinskie- 
nė ir sekr. Ona Algminienė. Būtų 
gražu, jeigu pagalbon ateitų ALVU
DO nenuilstančio veikėjo dr. J. Ado
mavičiaus sveikatos patarimais pasi
naudoję lietuviai, čekius prašoma 
rašyti jo arba ALVUDO vardu ir 
siųsti šiuo adresu: 2319 West Gar
field Blvd., Chicago, Ill. 6063G, USA.

DĖL TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaus
tuvės persitvarkymo žurnalas “Aidai” 
negalėjo išleisti trijų paskutiniųjų 
numerių — gruodžio, sausio ir vasa
rio. Dabar žurnalas bus spausdina
mas ofsetu ir išeis reguliariai, išsky
rus liepos ir rugpjūčio atostoginius 
mėnesius.

SAN FRANCISCO negausi Lietu
vių Bendruomenė Vasario 16 pami
nėjo “| Laisvę” red. J. Kojelio pa
skaita, niujorkiečio grafiko Juozo So- 
daičio darbų paroda ir trumpa jau
nimo programa, kurią atliko Rūtos 
Laurinaitienės vadovaujami lituanis
tinės mokyklos mokiniai, smuikinin
kas Tomas Laurinaitis ir deklamato- 
rė Tamara Mačiulytė. Po minėjimo 
įvykusiame LB San Francisco apylin
kės susirinkime 1971 m. veiklos ap
žvalgą padarė valdybos vicepirm. A. 
Vindašius, finansinę apyskaitą — ižd. 
A. Grigaliūnas. Naujon 1972 m. val- 
dybon buvo išrinkti: pirm. dr. Arvy
das Kudirka (3332 Yuba Avė., San 
Jose, Cal. 95117, tel. 408-244-7427), 
nariai — Irena Lingytė-Grenier iš 
Mill Valley, Romas Ankaitis iš Con
cord, Aldona Gaigalienė iš Lafayette 
ir Juozas Sidzikauskas-Sidas iš Oak- 
lando.

PASAULIO LIETUVIŲ jaunimo II 
kongrese bus jaunųjų menininkų 
koncertas “Kongreso vakaras”, kurio 
rengimu rūpinasi komisija: sol. Da
lia Kučėnienė, aktorė ir rež. Živilė 
Nuingaudaitė ir Liucija Anibrosini. 
Busimieji koncerto dalyviai prašomi 
registruotis iki gegužės 15 d., pride
dant nuotrauką, vardą, pavardę, ad
resą, gimimo datą ir juoston įrašy- 
tą koncerte numatytą atlikti kūrinį.

DR. J. STUKAS, Seton Hail uni
versiteto profesorius, atsisakė univer
siteto rektoriaus pasiūlytos dekano 
vietos Vašingtone, Georgetown uni
versiteto prekybos kolegijoje, neno
rėdamas nutraukti lietuviškos veik
los. šiuo metu su Niujorko universi
teto direktorium dr. H. Kellar jis 
ruošia spaudai naują knygą, kuri 
yra skirta studijuojantiems tarptau
tinę prekybą.

PROF. DR. KONSTANTINAS 
RAČKAUSKAS po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Hot Springs, Ark. Velio
nis buvo gimęs 1905 m. Kaune, tarp
tautinę teisę ir politinius mokslus 
studijavęs Paryžiuje, Romoje, Berly
ne. Nepriklausomoje Lietuvoje jam 
teko būti teisiniu patarėju seime, 
ministerių kabinete, tarptautinėse 
derybose ir dėstyti teisę Vytauto D. 
universitete. Atvykęs į JAV, ilgus 
metus profesoriavo Fordhanio uni
versitete. Prieš mirtį savo santaupas 
paskyrė P. A. Bražinskams gelbėti 
ir Lietuvių Enciklopedijai anglų kal
ba leisti.

Australija
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Sidnėju

je surengė ALB apylinkės valdyba 
vasario 13 d. Po pamaldų ir kun. P. 
Butkaus pamokslo lietuvių bažnyčio
je Lidcombe visi susirinko Banks- 
town Lietuvių Namuose. Įvadinį žodį 
tarė ALB Sidnėjaus apylinkės valdy

bos pirm. A. Reisgys, pristatęs pa
grindinį kalbėtoją Ridą Daukų, jau
nosios kartos atstovą, baigusį teisės 
studijas Kanberos universitete. Gra
žia ir taisyklingą lietuvių kalba jis 
išryškino Vasario 16 reikšmę ir iš
kėlė dvi problemas, kurioms sunku 
rasti atsakymą. Abi jos liečia lietuvių 
jaunimą. Paskaitininko R. Daukaus 
nuomone, didžioji lietuvių jaunuolių 
dalis neįstengia kaip reikiant išmok
ti savo tėvų kalbos. Todėl gali ateiti 
laikas, kai į lietuviškus laikraščius 
ir parengimus teks įvesti anglų kal
bą. Antroji problema — ryšiai su tė
vų gimtuoju kraštu. Čia nuomonės 
skiriasi tarp vyresniosios kartos, išau
gusios nepriklausomoje Lietuvoje, 
patyrusios sovietinį terorą, ir jauno
sios kartos, kuri nėra mačiusi savo 
tėvų gimtosios žemės. Ji gerokai at
laidesnė ui vyresniąją kartą, linkusi 
daug ką užmiršti. Šie du skirtingi 
požiūriai ir sukelia nesutarimus mi
nėtu klausimu. Meninę programą at
liko jaunimas — dainininkės Graži
na Žigaitytė, Dana Dulinskaitė, de
klamatoriai Liuda Apinytė, Rimas 
Milašius ir M. Kavaliauskienė. Sce
ną buvo papuošusi jaunoji meninin
kė Ugnė Kazokaitė. Programai va
dovavo Liuda Apinytė. Minėjimas 
baigtas visų dalyvių sugiedotu Tau
tos himnu.

ALB ŠVIETIMO KOMISIJA 1971 
m. surengė savaitgalio lituanistinių 
mokyklų mokinių darbų konkursą, 
kuriame dalyvavo Sidnėjaus, Geelon- 
go ir dvi Adelaidės mokyklos. Kon
kurso dalyviais buvo jų IV-VIII sky
rių mokiniai. Už geriausiai atliktus 
darbus $5 premijas laimėjo: Rūta 
Venckutė, Audra Šliterytė, Paulius 
Dunda, Vida Gnrskytė, Sietynas Ku
bilius ir Edmundas Jucys.

SIDNĖJAUS KOVO krepšininkų 
komandą papildė Australijon ilges
niam laikui atvykęs Kanados lietu
vis inž. Edis Danieliūnas. Lietuvius 
sportininkus jis susirado stadione 
krepšinio rungtynių metu. Pradžioje 
inž E. Danieliūnas žaidė žemesnėje 
Kovo komandoje, bet po sėkmingų 
treniruočių perėjo pagrindinėn Kovo 
krepšininkų komandom

Brazilija
VAIKŲ IR JAUNIMO STOVYK

LA buvo surengta vasario 7-15 d.d. 
trijų lietuviškų šeinių vasarvietėje 
tarp Sao Paulo ir Rio de Janeiro. Jai 
vadovavo kun. St. Šileika ir kun. J. 
Šulcas.

SAO PAULO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
grupės “Nemunas” ir "žilvitis” ruo
šiasi IV tautinių šokių šventei. Iš 
jų bus sudaryta bendra grupė atsto
vauti Brazilijos lietuviams. Jaunimo 
kongresui ir tautinių šokių šventei 
jau užsakytas “Aerolineas Argenti
na” bendrovės 157 vietų lėktuvas, 
kuris iš Sao Paulo į Niujorką iš
skris birželio 27 d. Lėktuvą užpildys 
67 Brazilijos, Argentinos ir Urugva
jau lietuviai jaunuoliai, 40 To rout an 
vykstančių estų ir minėtų trijų kraš
tų lietuviai turistai. Iš Niujorko į 
Sao Paulo bus grįžtama liepos 26 d.

KUNIGŲ VIENYBĖ vasario 3 d. 
Sao Paulo mieste, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonijoje, turėjo 
trimestrinį posėdį, kuriame dalyvavo 
ir tuo metu Brazilijoje viešėjęs Tė
vų jėzuitų provincijolas kun. G. Ki- 
jauskas, SJ. Kunigų Vienybė jau bai
gia ruošti spaudai leidinėlį portugalų 
kalba apie Katalikų Bendrijos dabar
tinę būklę sovietų okupuotoj Lietu
voj.

ŠVIETIMO REIKALUS bendrame 
posėdyje svarstė Sao Paulo dviejų 
lituanistinių mokyklėlių mokytojai. 
Jie nutarė suvienodinti programą ir 
suintensyvinti mokinių registraciją 
naujiems mokslo metams. Tikimasi 
įsteigti trečią lituanistinę mokyklėlę 
kitoje Sao Paulo dalyje. Sunkiai ser
ga mokytojas Simas Bakšys, kurį mo
kytojo pareigoms Brazilijon buvo at
siuntusi dar nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė. Kai karo metais mokyk
los buvo uždarytos, jis jieškojo že
mės turtų Amazonėje, o vėliau mo
kė vaikus, sutelktus Į mažus būrelius. 
1954 m. S. Bakšys su K. Jūra išleido 
vadovėlį “Tėvų kalba” ir pastaruoju 
metu rašė Brazilijos lietuvių istoriją. 
1971 m. Kalėdų dieną Sao Paulo 
mieste mirė mokytojas a.a. Stasys 
Kubiliūnas, ilgus metus dirbęs Dr. J. 
Basanavičiaus mokykloje ir uoliai 
reiškęsis lietuviškoje veikloje.

Venecuela
KUN. A. PERKUMO Caracas mies

te pastatydinti Lietuvių Namai šie
met švenčia dešimtmetį, šia proga 
Veneciielos kongresas Lietuvių Na
mams atsiuntė padėkos diplomą už 
kultūrinius nuopelnus, o vyriausias 
pagalbinės kariuomenės, štabas — 
garbės trofėją.

CARACAS MIESTO Hiltono vieš
butyje europietiškos kilmės Vene- 
cuclos piliečiai surengė specialią va
karienę vidaus reikalų ministerial dr. 
Lorenzo Fernandez, kuris 1973 m. 
bus kandidatu prezidento rinkimuo
se. Vakarienės metu buvo pareikštas 
pritarimas jo kandidatūrai. Lietu
viams šiame pokylyje atstovavo 
Bendruomenės pirm. inž. VI. Venc
kus, kun. A. Pcrkumas, H. Gavorskas, 
L. Gavorskienė, S. Jankauskas, O. 
Kukanauzienė ir dr. P. Dambrava. 
Juos vidaus reikalų ministeriui dr. 
L. Fernandez pristatė LB pirm. inž. 
V. Venckus. Pasibaigus oficialiajai 
daliai, visus lietuvius į atskirą vieš
bučio saloną pakvietė L. II. Gavorti,- 
kai aptarti lietuviškų reikalų ir atei
ties veiklos.



Reikia lietuviy kultūros muzėjaus
A. PILKUS

Mes neretai kalbame apie mū
sų tautos didžią praeitį. Taip, pa
sakyti apie ją daug galime, bet 
parodyti — beveik nieko, išsky
rus tautinius rūbus, bet ir jų 
dauguma jau čia pagaminti. Ne
lemta mūsų tautos praeitis ne
leido išlaikyti mūsų senovės ver
tybių. Karai, kurie nusiaubė mū
sų kraštą Lietuvą, apiplėšė mus 
ir kas buvo vertingesnio buvo iš
vežta. Be to, gal nuo senovės 
pas mus nebuvo auklėjama rink
ti ir saugoti senovės daiktus. Čia 
ir norėčiau pastatyti klausimą: 
ką paliko mūsų protėviai ir tėvai 
mums ir ką mes paliksime savo 
vaikams?

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais teko matyti kaimuose sie
nas išlipdytas caro laikų rubliais 
ir ostmarkėmis. Ar kas nors ga
lėtų parodyti šiandieną mūsų 
vaikams tuos pinigus, kuriuos 
lietuvis, sunkiai dirbdamas ir 
labai taupydamas, buvo susidė
jęs? Ar tai ne mūsų praeitis? 
Tai vienas iš daugelio pavyzdžių. 
Mūsų kaimo žmogelis tam nebu
vo išauklėtas, o mūsų to meto in
teligentija turėjo kitokias idė
jas. Ankstyvesnės kartos išeiviai 
iš savo krašto nieko neišsivežė, 
nes buvo kitu kuo suinteresuoti, 
o ne tautos praeitimi. Mūsų 
tremtinių kelias i užsienį irgi vi
siems žinomas, kiekvienas žiū
rėjo, kad išsaugotų galvą, o apie 
tautos praeitį nebuvo galima nė 
pagalvoti. Tačiau vienokiu ar ki
tokiu keliu su mumis yra atke
liavę ir daiktai iš tėvų žemės, ku
rie liudija mūsų tautos praeitį; 
pavyzdžiui, senosios Lietuvos pi
nigai, okupacijų laikų pinigai, 
lietuviški pašto ženklai, ordinai, 
medaliai ir t. t. Dauguma jų yra 
užmiršti, kur nors dėžutėje ar 
stalčiuje trūnija, ir ilgainiui 
daugelis iš jų bus visai sunaikin
ti. Tiesa, yra keletas mūsų tau
tiečių, kurie ėmėsi iniciatyvos ir 
jau turi surinkę gana gražius lie
tuviškų pinigų rinkinius. Jie yra 
gana reti ir mūsų tautai labai 
vertingi. Taip pat yra surinkta 
gerų rinkinių ir pašto ženklų. 
Bet jie yra pas privačius atski
rus asmenis, ir kas gali pasakyti, 
kas bus po jų su tais vertingais 
rinkiniais? Ar jie vėl neiškeliaus 
i pasaulį už kelis dolerius į sve
timtaučių rankas?

Neperseniausiai pasaulinėje 
pašto ženklų parodoje Anglijoj 
vienas kanadietis, lenkų tauty
bės, laimėjo pirmą premiją už 
lietuviškus pirmuosius pašto 
ženklus. Kodėl tas mūsų tautinis 
turtas pas svetimtautį? Dar 
anksčiau skaičiau spaudoje, kad 
buvo iš varžytinių parduotas se
nosios Lietuvos labai retas ir 
vertingas pinigėlis, bet jį nupir
ko nelietuvis. Neperseniausiai 
mirė Lietuvos gen. konsulas 
Vyt. Gylys. • Pats mačiau prie 
karsto ir ant jo krūtinės visą ei
lę medalių ir ordinų. Dabar, aš 
manau, juos globoja jo našlė, 
bet kur jie atsidurs po jos? Juk 
ji neamžina. O tai dalis mūsų 
tautos praeities.

Tai tik vienas iš pavyzdžių. 
Tokių atvejų yra daug. Neperse
niausiai vienas mūsų tautietis 
grupei žmonių parodė senosios 
Lietuvos pinigų apie 30 vienetų, 
kuriuos jis atsivežė iš Lietuvos. 
Jam buvo pasiūlyta net tūkstan
tis dolerių už tą rinkinį, bet jis 
atsisakė parduoti, pareikšdamas, 
kad tuo tarpu jis neblogai ver
čiasi ir pelnu nesuinteresuotas. 
Jeigu būtų koks lietuvių muzė- 
jus, juos paaukotų, nes tai mūsų 
tautos ženklai, kurie liudys ir 
sekančiom mūsų kartom. Bet 
kur jie nukeliaus po jo? Viena 
našlė turėjo iš Lietuvos atvežtą 
tūkstančio litų banknotą. Pra
šiau, kad jį man parduotų, bet ji 
pareiškė: "Tai retas pinigas ir 
jeigu būtų koks muzėjus ar

draugija, paaukočiau”. Jai mi
rus, tas retas pinigas atiteko jos 
sūnui, kuris mylėdamas savo tė
vų žemę ir savo motiną, tą pini
gą nešioja su savimi. Kiek ilgai 
tas banknotas išsilaikys prie jo 
širdies?

Turime išeivijoje gana daug 
draugijų ir klubų, bet neturime 
organizuoto vieneto, kuris rūpin
tųsi mūsų tautos praeitimi, rink
tų ir saugotų visokias senienas ir 
istorinius daiktus.

Man rodosi, kad dabar pats 
laikas suorganizuoti lietuvišką 
muzėjų, lietuvių kultūros cent
rą ar kaip mes jį bepavadintu- 
mėm — ką nors panašaus, kaip 
Čikagoje Balzeko muzėjus. Ge
riausiai būtų, jei tas vienetas 
veiktų Lietuvių Bendruomenės 
ribose. To vieneto tikslas būtų 
telkti lėšas ir iš privačių rinkėjų 
supirkti lietuviškų pinigų rinki
nius, medalius, ordinus ir visa 
kita. Surinktas turtas niekados 
neturi būti parduotas vietos mu- 
zėjams ar svetimtaučiams — jis 
turi būti saugomas lietuvių. Iš 
kartos į kartą eitų jis kaip lietu
vių palikimas, o atsikūrus nepri
klausomai Lietuvai turėtų būti 
ten pergabentas.

, Kreipiuosi į savo tautiečius 
kaip šauklys. Kol dar galime, 
burkimės Į tą vienetą ir tai, ko 
nesurinko mūsų tėvai bei protė
viai, surinkime mes. į ši darbą 
galėtų įsijungti mūsų pensinin
kai, lietuviai studentai atostogų 
metu, lietuviškos jaunimo ir se
nimo organizacijos, nes tikslas 
bendras visiems.

Suprantama, atsiras įvairių 
nuomonių ir kritikos, bet norint 
galima padaryti viską. Pirmiau
sia kils klausimas, kur mes gau
sime patalpas inuzėjui? Tiesa, 
klausimas aktualus, bet pradžiai 
užtektų labai mažo kampučio, 
sakysime, Lietuvių Namuose ar 
kurioje nors parapijoje. Vėliau 
gal įstengsime įsigyti ir muzėjų. 
Turėdami savo kultūros centrą 
ir surinktų daiktų, galėtumėm 
įvairiomis progomis suruošti pa
rodėles ir savo vaikams, ir sve
timtaučiams. Tuo būdu galėtu
mėm parodyti dalį mūsų praei
ties. Tad kol jėgos ir sąlygos lei
džia, sujuskime, kad anot dr. V. 
Kudirkos, “nesupelytum ir nei
tum į kapą be likusio ženklo, jog 
žmogumi (norėčiau pridėti—lie
tuviu) buvęs”.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJ 

1945-1971, III. Redagavo Kazys Bra- 
dūlias. Literatūros serija nr. 5. Išlei
do "Ateitis” 1971, 371 psl. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, Ill. 60629, USA. Virše
lis dail. G. Karoso. Kaina $13.

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠMĖS NAŠ
TA. Romanas. Leidėjas — Lietu
viškos Knygos Klubas. 1972 m., 384 
psl. Kaina $6.00. Spausdino “Drau
go” spaustuvė, 4545 West 63rd St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Mitteilungen aus baltiscliem Le- 
ben nr. 3(75), September 1971. Lei
dėjas — Baltische Gesellschaft in 
Deutschlend, 8 Muenchen 2, Lessing- 
strasse 5, W. Germany.

“Tėviškės Aidų” 1972 m. sieninis 
kalendorius, 18 Henry St., Kensing
ton, Vic. 3031, Australia.

“Naujienų” mėnesinis 1972 m. ka
lendorius, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, Ill. 60608, USA.

Aidai nr. 9, 1971 m. lapkritis. Tė
vų pranciškonų leidžiamas mėnesi
nis kultūros žurnalas. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N.Y. 11221, USA.

I Laisvę nr. 53(90), 1971 m. gruo
dis. Lietuvių Fronto Bičiulių politi
kos žurnalas. Administratorius — A. 
Kulnys, 1510 East Merced Ave., West
Covina, Cal. 91791, USA.

Canadian Art Memorials Ltd.

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

Atlieka įvairius kapu paminklų 
akmens ir skulptūros darbus.
176 Lakeshore Road West —
Port Credit, Ont. Te| CR 8-2757
Namų tel. CR 8-4529

Dabar pats geriausias laikas užsaky
mams, nes nesame priversti skubinti 
išpildyti užsakymus, todėl galime daug 
atidžiau atlikti darbą savo dirbtuvėje.
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Rašytoja, skleidusi gėrio atšvaitas
Žvilgsnis į Gertrūdos von Le Fort gyvenimą ir kūrybą

Tarptautinio ir modernaus 
masto katalikų rašytoja Gertrū
da von Le Fort savo žemiškąją 
kelionę baigė 1971 m. lapkričio 
1 d. Oberstdorfe, ramiame Bava
rijos kampelyje, Alpių kalnų pa
pėdėje, sulaukusi 95 metų am
žiaus. Ji priklauso tai pačiai V. 
Europos krikščioniškųjų rašyto
jų eilei, kaip Bernanos, Undset, 
Handel - Mazzetti, Thompson, 
Belloc, Claudel, Greene. Savo 
kilme ir savo dvasine evoliucija 
ji yra viena tų naujųjų laikų ra
šytojų, kurie paguodos mūsų lai
kams jieškojo krikščioniškosios 
vienybės praeityje.

Getrūda von Le Fort buvo gi
musi 1876 m. spalio 11 d. Min- 
dene (V. Vokietijoje) prancūzų 
hugenotų (kalvinų) giminės šei
moj, paveldėdama baronesės ti
tulą, kurį mielai pasilaikė priva
čiam gyvenime, bet kaip rašyto
ja jo nevartojo. Persikeldami į 
Vokietiją, kaikurie tų hugenotų 
buvo patekę ir į Prūsų Lietuvą, 
ir Donelaitis juos mini savo “Me
tuose”. Vienas iš Gertrūdos pro
tėvių buvo net Petro Didžiojo 
patarėju ir admirolu.

Kaip matyti iš jos autobiogra
finių užrašų, religinis nusiteiki
mas jai buvo Įdiegtas iš pat ma
žumės. “Tikėjimas'Kristumi, ku
rio vardą ištarti jos (motinos) lū
pos mane išmokė, yra mano pa
čios gyvenimo nenutrūkstama 
linija, nors, kaip gal iš mano 
knygų žinoma, jis vėliau susira
do tėviškę Katalikų,Bažnyčioj” 
(“Užrašai ir atsiminimai” 1951, 
p. 25).

Istoriją, filosofiją ir religiją ji 
■studijavo Berlyne, Heidelberge 
ir Marburge. Heidelbergo uni
versitete ji buvo garsiojo protes
tantų teologo Troeltscho klausy
toja, išleidusi jo “Tikėjimo 
mokslą” 1925 m., prieš pat savo 
atsivertimą į katalikybę.

Perėjimas i katalikybę Gert
rūdai von Le Fort visdėlto nebu
vo toks jau lengvas ir paprastas 
žingsnis, kaip gali iš karto atro
dyti. “Tą žingsnį ji padarė po 
sunkios kovos su savo proto ar
gumentais. Abejonės ir sielos 
neramumas ją slėgė daugelį me
tų, kol pagaliau dieviškoji ma
lonė pervėrė jos sielą ir nušvietė 
jos ligi tol neaiškų kelią”, sako 
J. Friecke (“The revival of Cat
holic literature in twentieth-cen
tury Germany”, 1944, p. 186). 
Pati autorė betgi savo atsiverti
mą aiškina kaip grįžimą į pra
rastą tikėjimo vienybę. Iš to su
prantama ir jos meilė viduram
žių kultūrai.

“Tai tikėjimas, kurį aš radau 
ir kurio manau laikytis iki savo 
gyvenimo pabaigos”, rašė vieno
se savo eilėse taip pat konverti
tas Hilaire Belloc. Apie tą tikėji
mą, ji suradusi, rašė ir Gertrū
da von le Fort savo “Himnuose 
Bažnyčiai”: “Motin, aš dedu savo 
galvą į tavo rankas: o saugok 
mane!”

Ilgesnį laiką prieš pirmąjį pa
saulinį karą ji gyveno Baier- 
brunno pilyje, Bavarijoje, vėliau 
Šveicarijoje ir pagaliau vėl 
Oberstdorfe. Nacių siautėjimo 
laikus praleido Vokietijoj, reži
mui niekuo nesitaikstydama. Po 
atsivertimo išimtinai atsidėjo li
teratūrinei kūrybai.

Asmeniniame gyvenime Ger
trūda von Le Fort pasižymėjo 
nuoširdžiu kuklumu ir paprastu
mu. Apie savo kūrybinius pla
nus nemėgo iš anksto garsintis. 
“Norėčiau, kad mano kūriniai 
pirma išbręstų visiškoj tyloj”, 
rašė ji viename iš savo laiškų. A. 
N. Raybould, turėjęs progos su 
ja dažnai susitikti ir padiskutuo
ti religiniais ir literatūriniais 
klausimais, žavėjosi jos papras
tumu: vengimu rodyti kokį pra
našumą, intelektualizmą ar lite
ratūrini išdidumą (plg. “The 
Magnificat”, 1947, nr. 67).

♦ ♦ *
Sveikatos ji buvo itin trapios, 

bet vidinė dvasinė pusiausvyra, 
tvirtas tikėjimas ir nepalaužia
mas optimizmas padėjo jai su
laukti rašytojų tarpe tokio reto 
amžiaus.

Savo kūrybos pobūdžiu ir po
lėkiu Gertrūda von Le Fort yra

A. TYRUOLIS
viena iškiliausių mūsų amžiaus 
rašytojų. Savo kūrybos visuoti
numu ji iškyla augščiau tautinių 
ribų. Jos kūryboj, kurią sudaro 
himninė poezija ir gausi pasako
jamoji bei eseistinė literatūra, 
pačią svarbiausią vietą užima re
liginiai ir tautiniai motyvai, at
kurti giliai tikinčios sielos ir gi
liai mąstančio proto. Daugiausia 
imdama istorinius siužetus iš V. 
Europos (retkarčiais ir iš Rytų 
Europos), ji sprendžia tokias ak
tualias mūsų laikų problemas, 
kaip Kristus ir Antikristas, idea
lizmas ir materializmas, meilė ir 
neapykanta bei kerštas, dieviš
koji malonė ir fizinė galybė. Vi
sas dabarties problemas ji išryš
kina istorinėj perspektyvoj. Dėl 
auklėjamųjų ir aplamai kilnes
niųjų motyvų ją ypač yra pami-

Rašytoja Gertrūda von Le Fort, 95 
metų amžiaus, mirusi 1971 m. V. Vo
kietijoj ir pasižymėjusi gilios dva
sios raštais

lęs jaunimas, dėl laiko problemų 
aktualumo ja domisi ir protes
tantai. • Didėja susidomėjimas 
jos kūryba Amerikos žemyne 
(Pietų ir šiaurės Amerikoj).

Visas Gertrūdos von Le Fort 
kūrybos tikslas lenkti šių dienų 
žmogų iš chaotiškos ir tamsios 
padėties į deramą, Kūrėjo nusta

tytą tvarką. Tai jau matyti iš 
pirmųjų jos poezijos rinkinių — 
“Himnai Bažnyčiai” (1924)' ir 
“Himnai Vokietijai” (1932).

“Himnai Bažnyčiai” parašyti 
iškiliu, ekspresionistiniu stilium, 
dialogo forma (tarp tikinčios sie
los ir Bažnyčios), laisvų ritmų 
metrais, su tvirta krikščioniškų’- 
jų viduramžių žodžio ir minties 
disciplina. Himnus žymi romani
nis stiliaus aiškumas, mistinis 
aistringumas. Juose nugirstame 
ne tik homerišką skundą, bet ir 
išganymo tikrumą. Visa tai su
plaukia į vienumą, kurią galime 
pavadinti krikščioniškosios kla
sikos menu. Tie himnai tai pa
čios autorės sielos išpažinimas:
Aš kritau ant Tavo Tikėjimo

Įstatymo, kaip ant nuogo kalavijo. 
Jo aštrumas perėjo per mano

supratimą, perėjo tiesiai per mano 
proto šviesa.. 

Niekad aš nebevaikščiosiu po savo 
akių šviesa ir nebesiremsiu savo 

jėgos lazda.
Tu nunešei mano krantus, tu jėga 

paveržei žemę iš po mano kojų.
Skaitydamas tuos himnus, tu

ri prisiminti Šv. Rašto psalmes, 
Hoelderliną, Klopštoką, Claude- 
lį. Literatūros kritikai “Himnus 
Bažnyčiai” rikiuoja į vieną eilę 
su geriausiais Claudelio kūri
niais.

Dėl tvirto tikėjimo ir gilios iš
minties išraiškos jos sukurti 
“Himnai Bažnyčiai” išvengė ne
vieno to meto ekspresionistinio 
rašytojo suplokštėjimo. Iš karto 
jauti, kad čia eina kalba apie 
ryžtingą Dievo jieškojimą, kad 
tikėjimas yra tvirtos ir drąsios 
asmenybės reikalas. Himnuose 
apstu amžinybės simbolių. Dėlto 
Bažnyčia savo rankose laiko “gė
lių iš tolimų tyrų”, plaukuose tu
ri rasos “iš žmonijos saulėtekio 
slėnio”, ant galvos “pražilusių iš
minčių vainiką”. Jos maldos yra 
“augštesnės už visų mąstytojų 
kalnus”, jos pastatytos kaip “til
tai į bekraštybę”, kaip “tūkstant
mečiai ąžuolai”, jos psalmės “al
suoja kaip amžinybė”. O jos 
priešų triukšminga neapykanta 
tik “kaip juokas”. Tai, be abejo
nės, lig tol negirdėta poetinė kal
ba, gretintina su geriausiais tos 
rūšies kūriniais. (Bus daugiau)

STASYS YLA

Simo Kudirkos
i

Tiek žaizdų, tiek skaudžių 
tavo kryžiaus keliuos, 
o manoji tauta!
Kas išpirks, kas vaduos', 
kas lyg tėvas paguos: 
ramybė tau, ramybė! 
Tiesk rankas su ramiais, 
prisikėlęs kodais, 
Kristau Broli, — 
tiesk rankas, tiesk taikias!
Brolį teis, sesę trems 
ir išplėš iš tavęs, 
o manoji tauta!
Kas apgins, kas grąžins, 
kas lyg tėvas ramins: 
kantrybės tau, kantrybės!
Būk tarp jų, būk su jais, 
kai juos baus, kai juos teis, 
Kristau Broli, — 
būk su jais, būk su jais!

n
Mūsų rankos, o Dieve, per 
menkos 
kelti kryžių tautos.
Mūsų širdys, o Kristau, per 
silpnos 
gerti taurę tautos. (2x)
Geras Tėve, į kryžių Golgotos 
brolių kančią įjunk!
Geras Kristau, į taurę šią 
šventą 
sesių raudą surink! (2x)

III
Broliai alksta tavęs, 
sesės trokšta tavęs 
lyg aušros, lyg giedros, 
lyg rasos, — 
o, pasotinki juos, 
o, pagirdyki jas, 
Kristau Broli!

Muzika —
FAUSTO STBOLIOS

MIŠIŲ GIESMĖS 
aukai įprasminti

Nepalik jų vienų, 
be vilties, be draugų 
audroje, sūkuriuos, kančioje, — 
būk su jais, būk pas juos 
ir tremty, ir namuos, 
Kristau Broli!
Duok malonės gaivios, 
duok kantrybės tvarios 
kovoje, atsparoj, aukoje, 
o, sutvirtinki juos, 
o, užgrūdinki jas, 
Kristau Broli!

IV
Esam Dievo gentis, 
tavo kryžių šalis, 
tavo žygio dalis, 
mūsų Kristau!
Broliai eina ir eis 
tavo žygio keliais, 
ir giedos, TAU giedos 
jų jaunystė.
Kristoforų tauta, 
kankinių pašvęsta 
ir trapi, ir tvirta, 
mūsų Kristau!
Sesės eina ir eis 
tavo žygio keliais, 
ir giedos, TAU giedos 
jų jaunystė.
Per žemynus plačius 
mus lydėk lyg svečius 
ir tiesius, ir drąsius, 
mūsų Kristau!
Broliai, sesės pareis 
tavo žygio keliais, 
ir giedos, TAU giedos 
jų jaunystė.
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ji KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
KUN. PROF. STASYS YLA ruošia 

naują biografinių raštų knygą, kurią 
planuoja išleisti Lietuviškosios Kny
gos Klubas Čikagoje. Taipgi jis rašo 
a.a. kun. Alfonso Lipniūno mono
grafiją, kuriai iš seniau yra sutelkęs 
nemažai medžiagos. Pastaruoju metu 
gavo naujos medžiagos. Istorinio vei
kalo apie Šiluvą antrąją dalį irgi 
papildo naujais duomenimis. Leidėjai 
norėtų pradėti jos spausdinimą. Sa
lia mokslinių darbų, kun. §t. Yla 
kuria naujas giesmes. Neseniai pa
rašė tekstą giesmės, dedikuotos Simo 
Kudirkos aukai įprasminti. Jai me
lodiją sukūrė muz. F. Strolia. Pasta
ruoju metu išėjo iš spaudos kun. 
St. Ylos “A Priest in Stutthof”. Tai 
vertimas jo kacetinių pergyvenimų 
"Žvėrys ir žmonės dievų miške”. Iš
leido “Manyland Books” leidykla, 
įvadą parašė Charles Angoff.

LIETUVIŲ KALBOS KURSUS 
Kento valstybiniame universitete nu
matoma pradėti kartu su pavasario 
semestru š.m. kovo 27 d. Išlaidoms 
padengti jau yra gauta pakankamai 
aukų. Šiemet bus trys keturių valan
dų lietuvių kalbos kursai, o sekan
čiais metais jie bus papildyti trimis 
trijų valandų kursais. Studentų skai
čius yra neribotas, nes kursams bus 
naudojami vadovėliai, juostelės ir 
studentams padedantis mokytojas. 
Šia paslauga turėtų pasinaudoti Ken
to universitete studijuojantys lietu
viai. Už lietuvių kalbos kursus jie 
gaus atitinkamus kreditus.

VASARIO 16 SKIRTOJE dailės pa
rodoje Brooklync, Kultūros Židinyje, 
dalyvavo 31 dailininkas su 68 kūri
niais. Parodos atidaryme žodį tarė 
LB Niujorko apygardos vicepirmi
ninkas kultūros reikalams P. Jur
kus, Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, parodos komisijos pirm. dail. 
V. K. Jonynas, Tėvų pranciškonų 
vardu — kun. L. Andriekus, OFM. 
Parodą rengusi LB Niujorko apygar
dos valdyba stengėsi surasti mecena
tus dviem piniginėm premijom, bet 
sumanymo neįstengė įgyvendinti ir 
turėjo pasitenkinti dviem simboli
nėm garbės premijom. Vertintojų 
komisija — pirmininkas V. K. Jo
nynas, V. Ignas, E. Kepalaitė ir K. 
Žoromskis didžiąją premiją už tapy
bą paskyrė dail. Viktorui Vizgirdai, 
garbės medalio premiją — taip pat 
už tapybą dail. I. D. Griežei iš Bos
tono. Premijuotus paveikslus Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis papuošė 
trispalvėm juostelėm su atitinkamais 
įrašais.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS Čikagoje surengtas Vasario 16 
minėjimas buvo baigtas trijų meni
ninkų koncertu. B. Budriūno, J. Tal- 
lat-Kelpšos, K. V. Banaičio, J. Gruo
džio, VI. Jakubėno, J. Gaidelio, St. 
Gailevičiaus, G. Gudauskienės dainų 
padainavo solistė Aldona Stempužie- 
nė, mezzo-sopranas iš Klevelando, ir 
solistė Gina čapkauskienė, koloratū
rinis sopranas iš Montrealio. Kleve- 
landietis pianistas Andrius Kuprevi
čius programą papildė penkiais M. 
K. Čiurlionio, J. Gaidelio, B. Budriū
no, F. Liszto ir F. Šopeno kūriniais. 
Solistėms akompanavo Aleksandras 
KuČiūnas.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE koncer
tą turėjo L. Bekerienės vadovauja
mas Baltimorės vynj choras “Daina”, 
talkinamas “Kalvelio" tautinio šokių 
grupės, kurios vadovas yra E. Ka
džius.

BRITANIJOS SKULPTORIŲ me
tinėje parodoje Londone, Royal Aca
demy of Arts, sausio 8 — kovo 5 d.d. 
dalyvavo 24 skulptoriai. Jų tarpe bu
vo ir Antanas Braždys, išstatęs sep
tynis savo kūrinius.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JA paskirs $1.000 premiją už ge
riausią 1971 m. literatūrinę knygą. 
Premijos mecenatas — JAV Lietu
vių Fondas. Vertintojų komisiją su
daro: rašytojai Paulius Jurkus, Pra
nas Naujokaitis, Leonardas Žitkevi
čius ir Lietuvių Fondo atstovas An
tanas Sabalis.

NIAGARA FALLS GALLERY A. 
MUSEUM yra moderni meno įstaiga, 
pastatydinta dviejų ukrainiečių — 
vyro ir žmonos Kalankiwsky. Įvairių 
tautybių dailininkai gali joje rengti 
savo darbų parodas. Galerijos sau
gykloje yra ir dail. Leono Urbono 
kūrinių. Apie juos platoką straipsnį 
parašė Brock universiteto laikraščio 
vasario mėn. laidoje Susan C. Mont
gomery. Jame autorė išdėsto daili
ninko pažiūras j pasąmoninę ir kosmi
nę kūrybą. Prie straipsnio pridėta 
viena nuotrauka. (Iš gautos iškarpos 
nematyti laikraščio pavadinimo).

PENSILVANIJOS VALSTYBINIO 
universiteto slavų kalbų fakultetas 
1971 m. pabaigoje išleido W. R. 
Schmalstiego ir A. Klimo apie 4.000 
lietuvių kalbos kalbotyros terminų 
žodynėlį “Lithuanian-English Glos
sary of Linguistic Terminology”. Tai 
yra pirmasis kalbotyros lietuviškai- 
angliškas žodynėlis, kuriam žodžiai 
buvo atrinkti iš šios srities knygų, 
žurnalų, vadovėlių ir žodynų. Kaiku
rie žodžiai turi ne tik vertimą, bet ir 
platesnius paaiškinimus. Leidinio 
kaina su persiuntimu: Kanadoje — 
$4.50, JAV — $4.00. Lietuvių ar ang
lų kalbom kreiptis šiuo adresu: De
partment of Slavic Languages, N-438 
Burrowes Building, The Pennsylva
nia State University, University 
Park, Pa. 16802, USA. Čekius ar paš
to perlaidas rašyti: The Pennsylvania 
State University.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 

apie 200 keramikos darbų parodą su
rengė estė dail. Helena Kurna, kuri 
taip pat yra pedagogė ir menotyri
ninkė. šiai parodai ji specialiai su
kūrė vazų komplektą "Gulbės”. Vie
nas mėgstamiausių dail. H. Kūmos 
motyvų kaip tik ir yra gulbės, puo
šiančios ir kitus jos darbus. Parodoje 
išstatyti kūriniai atstovavo visoms 
žinomoms keramikos technikoms, 
glazūravimo būdams.

VILNIAUS UNIVERSITETO moks
linė biblioteka iš privataus rinkinio 
gavo 437 lapų pergamente hebrajų 
kalba rašytą “Senąjį Testamentą”, 
kuris, atrodo, bus seniausia šios bib
liotekos knyga. Leningradiečio filo
logijos mokslų kandidato V. Lebede- 
vo nuomone, ši “Senojo Testamento” 
kopija yra rašyta nevėliau kaip XIV 
šimtmetyje, nes jai buvo panaudotas 
ne pigus popierius, o brangus perga
mentas. Šią mintį patvirtina ir rašy
mo manieros analizė. Vilniaus uni
versiteto mokslinės bibliotekos lig 
šiol turėtos seniausios knygos yra 
datuojamos XV šimtmečiu. Apie nau
jąjį radinį Vytautas Bogušis "Lite
ratūroj ir Mene” rašo: “ši Vytauto 
epochos liudininkė išsilaikiusi gerai, 
ryški be priekaištų rašysena, kai ku
rie puslapiai papuošti spalvotomis 
užsklandomis. Knyga perrišta jau 
XIX a. Galimas dalykas, kad ji pri
klausė didžiausiam XIX a. Lietuvos 
kolekcionieriui ir hebrajų literatūros 
žinovui Jonui Krizostomui Gintilai, 
turėjusiam beveik 20.000 tomų bib
lioteką. Po jo mirties dalį šios ver
tingos bibliotekos paveldėjo gimi
nės, kurie, savo ruožtu, šio amžiaus 
pradžioje ją pardavinėjo atskiriems 
kolekcionieriams.”

KAUNO RADIJO GAMYKLA 
“Banga” kasmet skelbia jau tradici
niu tapusį lietuviškų dainų konkursą. 
Šiemetinį konkursą "Banga-72”, ket
virtąjį iš eilės, laimėjo kompoz. A. 
Bražinskas ir poetas V. Bložė su dai
na “O, paklausyk”. Kompoz. V. Kai
riūkščio vadovaujama vertintojų ko
misija II premiją paskyrė kompoz. 
J. Šidlauskui ir poetui V. Bložei už 
dainą “Preliudas”, III premijas — 
dviem kompozitorių V. Juozapaičlo, 
A. Raudonikio ir poetų S. Žlibino, J. 
Lapašinsko dainoms. Premijuotas 
dainas savo koncerte atliks “Bangos” 
mišrus choras.

VARĖNOS KULTŪROS NAMUO
SE neseniai pirmą kartą buvo su
rengtas šio rajono aštuonių etnogra
finių ansamblių konkursas, kurį lai
mėjo Kibyškių apylinkės ansamblis, 
savo programon įsijungęs mįsles, sak
mes, vyrų ir moterų dainavimo var
žybas, gerą kaimišką kapelą. Vilkiau- 
tinio ansamblis konkursan buvo atve
žęs “Mergvakarį", Perlojos—“Rugia
pjūtės pabaigtuves”. Kiti ansambliai 
šiam dzūkiškam konkursui buvo pa
ruošę koncertus ar vakarones.

DAIL. A. ŠVAŽO 40 estampų pa
roda atidaryta Druskininkij “Daina
vos” sanatorijoje. Visi šios parodos 
estampai yra iš ciklo “Lietuva”.

VILNĮ aus filharmonijoje 
viešėjo italų pianistė Gloria Lani, čia 
turėjusi F. Liszto, B. Bartoko, G. 
Petrassi ir A. Casella kūrinių reči
talį. Viešnia iš Italijos kompozitorių 
namuose susitiko su valdybos nariais. 
Ją labiausiai domino lietuvhj muzi
kinė kultūra, fortepijoninė muzika ir 
M. K. Čiurlionis.

TRIS DIENAS ŠIAULIUOSE tru
kusi muzikų konferencija svarstė vai
kų muzikinio mokymo bei auklėjimo 
ir muzikinės estetikos klausimus. 
Pranešimus šiomis temomis skaitė 
Vilniaus konservatorijos, Liepojos ir 
Šiaulių pedagoginių institutų muzi
kos katedrų atstovai, specialių muzi
kos mokyklų dėstytojai.

ŠIAULIŲ MOKYTOJŲ CHORAS 
“Varsa”, vadovaujamas J. Žitkevi
čiaus, buvo išvykęs gastrolių j Vent
spilį. Chorui talkino jo sol. Z. Var- 
navičienė, dainininkų konkurso lau
reatė. Didžiausio latvių dėmesio su
silaukė “Varsos” padainuotos lietu
vių liaudies dainos.

DAINOS IR LITERATŪROS vaka
rą Naujoje Akmenėje surengė sve
čiai iš Vilniaus — akloji dainininkė 
Beatričė Grincevičiūtė ir dramos ak
torius Laimonas Noreika. Jų progra
moje buvo lietuvių liaudies dainos, 
Vytauto Mačernio sonetai ir Salomė
jos Nėries eilėraščiai.

JUODUPĖS KULTŪROS NAMUO
SE buvo surengta rokiškėnų liaudies 
meistrų paroda, kurioje su medžio 
drožiniais dalyvavo Jonas Vizbaras ir 
Bronius Milaknis, su paveikslais — 
Monika Bičiūnienė. Recenzentų teigi
mu, didžiausio'lankytojų dėmesio su
silaukė J. Vizbaro drožiniai “Iš uba
go atima lazdą”, “Varžytinės", "Nu
skriausta mergelė”, B. Milaknio — 
“Žemaičių vestuvės", "Raitelis”, "Sli
dininkai”, “Boksininkas”, M. Bičiū- 
nienės paveikslai — “Tau, mamyte, 
gėlės”, “Vakaruška seklyčioje”, "žve
jo pusryčiai”, “Eigulio sodyba”, 
“Rugiapjūtė”.

GEOGRAFIJOS MOKSLŲ DAKTA
RO disertaciją, nagrinėjusią Lietuvos 
upių nuotėkio reguliavimo galimy
bes, apgynė Vilniaus fizikinių - tech
ninių energetikos problemų instituto 
laboratorijos vadovas Juozas Burnei- 
kis. Jis yra žinomas hidrologas, su 
kitais autoriais parašęs veikalą 
"Lietuvos TSR upių kadastras”.

V. Kst.
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JANE — BLOOR, $23,400 prašo
ma kaina. Mūrinis, 5 kambarių 
namas su vieta garažui. Dideli 
kambariai, moderni virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
KINGSWAY, $29,400 prašoma 
kaina. Atskiras, mūrinis, vieno 
augšto (bungalow), 5 kambarių 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
vieta garažui.
BLOOR—RUNNYMEDE, $29,900 
prašoma kaina. 8 kambariai per 
du augštus. Mūrinis, atskiras na
mas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
modernios virtuvės. Tuojau gali
ma užimti.
BABY POINT, 15 metų senumo 
mūrinis, vieno augšto namas 
(bungalow), 5 kambarių. Du ga
ražai, didelis sklypas, įrengtas rū
sys. Namas geroj gatvėj.
ROYAL YORK, 10 kambarių

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

butai po 4 kambarius (duplex). 
Privatus įvažiavimas ir du gara
žai. Vandens šildymo sistema. 
Prašo $10,000 įmokėti. Arti visko.
ROYAL — YORK, 10 kambarių 
dvibutis (duplex) po du miega
muosius ir mažas butukas rūsyje. 
Privatus įvažiavimas ir vieta gara
žams. Prašoma kaina $37,500. 
Viena atvira skola.
ETOBICOKE, 4 miegamųjų vie- 
naaugštis (bungalow) namas su 
pilnai įrengtu rūsiu. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Lengvos iš- 
simokėjimo sąlygos, 6% % skola. 
Arti susisiekimo.
SWANSEA, 6 kambarių, atskiras 
mūrinis namas su privačiu įvažia
vimu ir garažu. Naujesnės staty
bos namas su pilnai įrengtu rū
siu. Viena atvira skola. i

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

Toronto šachmatininkai Prisikėlimo salėje beveik kas sekmadienį renkasi įtemptai kovai Nuotr. B. Tarvydo
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GARBENS
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards n ai y .
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
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Kasos valandos:
Pirmad......... 10-3
Antrad...... ....10 - 3
T rečiad. uždaryta
Ketvirtad.....10-3

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

ir 4.30 - 8
Seštad...........9- 12
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

MOKA:

už term. indėl’us 2 metam  6’/į % 
už term, indėlius 1 metam...... 61/4%
už taupomąsias s-tas (savings)..6 % 
už depozitus-čekių s-tas........... 5'/2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $1(7.000 8?2% 
nekiln. turto— iki $30.000 8 Vi %

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 nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534 -9286 — namų: 537-2869

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

lietuvio savininko vaistinė

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

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

SPORTAS VISUR
Buvęs pasaulio sunkaus svorio bok

so meisteris Jack Sharkey—Juozas Žu
kauskas dažnai lankosi Toronte. Va
sario 28 d. jis teisėjavo imtynėms, 
kurios įvyko Maple Leaf Gardens.,

Brazilijoje įvyko stambus krepši
nio turnyras, kuriame dalyvavo ge
riausios pasaulio krepšinio koman
dos. Rusai nugalėjo amerikiečius, ta
čiau rusus įveikė brazilai 65:64, o 
šiuos — amerikiečiai. Kadangi visos 
trys komandos turėjo po vieną pra
laimėjimą, nugalėtojas buvo išves
tas iš krepšių skirtumo. Čia pirmo
ji vieta atiteko amerikiečiams.

Šachmatų meisteriai B. Spasky ir 
R. Fisher negalėjo sutarti dėl vie
tos, kur bus žaidžiamos pasaulio pir
menybių rungtynės. Šachmatų pasau
lio sąjungos vadovas dr. Euwe nu
sprendė, kad bus žaidžiama Belgra
de ir Reikjavike. Belgradas buvo ne
priimtinas R. Spaskiui dėl peršilto 
klimato. Abejuose miestuose bus žai
džiama po 12 rungtynių.

SPORTAS LIETUVOJ
Tradicinis Šveicarijos sporto są

jungos krosas įvyko Ženevoje. Da
lyvavo ir kaunietis R. Bitė. Jis at
bėgo ketvirtuoju.

Augščiausios lygos krepšinio pir
menybėse Vilniaus Statybos krepši
ninkai netikėtai įveikė pajėgią Tar
tu Kalev komandą 78:77. Statyba vis- 
dėlto yra paskutinėje vietoje.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Maskvoje K. Sapka vėl laimėjo pir
mą vietą šuolyje į augštį. Sį kartą 
jis peršoko 2.20 m.

Lengvosios atletikos uždarų patal
pų rungtynėse Vilniuje šuolyje į 
augštį pasižymėjo jauna šešiolika
metė panevėžietė Audronė Lukoševi- 
čiūtė — šokdama per nugarą, pasie
kė 168 cm.

Krepšinio pirmenybėse kol kas ge
riausiai sekasi Vilniaus Kibirkšties 
krepšininkėms. Jos dabar dalijasi 
antra vieta.

Sov. Sąjungos stalo teniso baigmi
nės pirmenybės vyksta Vorošilovgra- 
de. Į moterų baigminę grupę pate
ko šešios lietuvaitės, tačiau iš vyrų 
nė vienas. Pirmenybėse taip pat sėk
mingai vėl dalyvauja Laima Ąmelina 
— buvusi Balaišytė.
VYČIO ŽINIOS

Jonas Nešukaitis lankėsi P. E. I. 
provincijoje, kur vadovavo stalo te
niso pratybom. Šios provincijos stalo 
teniso sąjunga Joną Nešukaitį pa
kėlė į savo garbės narius. Šį sezoną 
jis dar vadovaus keletui stalo teniso 
pratybų rytinėje Kanadoje.

JAV atviros stalo teniso pirmeny
bės įvyks kovo 17 d. Hemstead, L. I. 
Dalyvaus ir Vyčio stalo tenisininkai. 
V. Nešukaitytė bandys apginti turimą 
Amerikos meisterystę.

Mūsų rėmėjams — V. Liuimai, J. 
Vaškelai, J. Karkai, K. Šileikai, M. 
Girčiui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUSROS ŽINIOS
Prisikėlimo parapijos ir “Paramos” 

bankų valdyboms ir metiniame susi
rinkime dalyvavusiems bei pritariu- 
siems bankų nariams klubas nuošir
džiai dėkoja už paramą.

Baltiečių ii- lietuvių slidinėjimo 
pirmenybėse Ellicotville, N.Y., Auš
ros klubui atstovavo slidinėjimo sek
cijos vadovas S. Kėkštas ir R. Sun- 
gaila. S. Kėkštas laimėjo II v. sen
jorų klasės slalome, o R. Sungaila
III v. vyrų klasės slalome ir V v. 
didžiajame slalome. Be to, R. Sun
gaila po visų varžybų surinktais taš
kais vyrų grupėje užėmė III v.

Vyrų komanda BC lygoj sužaidė 
paskutines rungtynes prieš Andy’s. 
Nors pralaimėjo 86:92, bet vistiek 
pateko į pusbaigmį, lygoj užimdami
IV vietą. Žaidė treneris A. Stonkus 
28, S. Kaknevičius 24, P. Wheatley 
20, A. Nakrošius 7, P. Žutautas 4, 
A. Kaknevičius 2 ir E. Norkus.

Jauniausių mergaičių komanda On
tario žaidimuose nugalėjo Transfi
guration 28:18 ir pateko į pusbaigmi- 
nes rungtynes. Treneris — A. Štuo- 
pis.

Golfininkai gali treniruotis para
pijos salėje trečiadienio ir ketvirta
dienio vakarais. Krepšinio treniruo
tės mergaitėms — trečiadieniais, o 
berniukams ir vyrams — ketvirta
dieniais. Šv. Elenos mokyklos salėje 
krepšinio treniruotės jauniams že
miau 12 m. — šeštadieniais nuo 2 
iki 4.30.
KOVO ŽINIOS

CYO lygoje jaunių A komanda 
nesunkiai įveikė,Christ the King pa
rapijos komandą 112:10. Kovui taš
kus iškovojo: A. šeštokas 28, Rusi- 
navičius 26, Stukas 21, Stonkus 16, 
Adomauskas 11, Gureckas 8, Trum- 
pickas 0.

Jaunių B komanda pralaimėjo St. 
Patrick’s komandai 35:15. Kovui at
stovavo: T. Čerškus 5, R. Trumpickas 
4, B. Zubas 6, P. Banevičius 4, P. 
Gutauskas.

Miesto lygoje mergaitės A po sun
kios kovos laimėjo prieš Westmount 
40:37. Žaidė: Zubaitė 17, Turką 10, 
Solovaitė 9, Riekutė 2, Grajauskaitė 
2, L. Kareckaitė, R. Kareckaitė, Lu
košiūtė, Pakalniškytė. A. G.
TORONTO KLUBAS TAURAS

Visuotiniame susirinkime vasario 
27 d. išrinkta 1972 m. valdyba. Kovo
I d. posėdyje naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. J. Juodi
kis, vicepirm. V. Jankaitis, ižd. J. 
Lasys, sekr. K. Budrevičius. Sekci
jų vadovai: J. Ališauskas, A. Čepo
nis, N. Jukna, D. Laurinavičius, J. 
Matuliauskas, J. Pažemeckas. Kovo
II ir 12 d. savaitgalį klubo nariai 
kviečiami suvažiuoti klubo ūkin. 
Programoje numatytas žuvavimas ir 
pasitarimas dėl dvidešimtmečio pa
minėjimo. Valdybos posėdyje numa
tyta surengti iškilmingą ūkio atida
rymą ir klubo dvidešimties metų 
veiklos paminėjimą š.m. rugpjūčio 
5-7 d.d. Informacijų teirautis pas pir
mininką tel. 535-4438 arba sekreto
rių 535-9755.

Skautų veikla
• Penkioliktąją Kaziuko mugę To

ronte kovo 5 d. Prisikėlimo salėse 
atidarė v. s. O. Gailiūnaitė. Draugo
vių paviljonai, perpildyti įvairiais 
rankdarbiais, naminiais pyragais ir 
laimės šuliniais, buvo ištuštinti per 
3 valandas. Tėvų komiteto valgykla 
gausius svečius sotino lietuviškais 
patiekalais. Draugovių iždai padidėjo. 
Skautai-tės dėkoja visiems svečiams 
už atsilankymą, tėvų k-tui už svečių 
maitinimą ir valgių pagaminimą.

o šį šeštadienį, kovo 11 d., 7 v.v., 
Romuvos dešimtmečio pobūvis. Kvie
čiami visi tėvai vadovai-vės, rėmėjai, 
bičiuliai. Renkamės Prisikėlimo Pa
rodų salėn.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
paukštyčių ir vilkiukų bendra iškil
minga sueiga šaukiama šį sekma
dienį, kovo 12 d., 4 v.p.p., naujuose 
Lietuvių Namuose. Programoje: įžo
dis, žaidimai, vaišės. Kviečiami tėvai, 
vadovai-vės, rėmėjai ir visi tautie
čiai.

• šeštadienį, kovo 11, po lietuvių 
mokyklos pamokų naujuose Lietuvių 
Namuose renkasi visi vilkiukų kan
didatai specialion sueigon.

• Mindaugo dr-vės skautai ir va
dovai užjaučia brolį Raimundą Smols- 
jcį, mirus jo seneliui. C. S.

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Kazimieras Ra

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

KANADOS ĮVYKIAI

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- izyT V f IRDAIKKA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus "■■«". vjikwmuoivmj

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. Tel. 534-7525

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

Kova prie krepšinio lentos — mo
mentas iš Kanados sporto apygardos 
krepšinio žaidynių Prisikėlimo salėje 
Toronte. Rungiasi Vyčio ir Aušros 
krepšininkai

Nuotr. J. Laurinavičiaus

Kanados sporto apygardos krepšinio 
rungtynėse Toronto Aušros S. Kak
nevičius įmeta du taškus prieš Lon
dono Tauro J. Brikmanį (3) ir V. 
Navicką Nuotr. J. Laurinavičiaus

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Star” specialiu vedamuoju pa
tarė premjerui P. E. Trudeau 
vengti panašių išsišokimų. Kai 
sekančią dieną parlamente pa
kilo kalbėti R. Stanfieldas, kaž
kas paleido repliką: “Nekeik 
premjero P. E. Trudeau!” R. 
Stanfieldas šyptelėjo: “Nėra 
man jokio reikalo jį keikti, nes 
jį jau keikia daug kas ir be 
manęs!”

Naujasis Ontario parlamentas 
pradėjo darbą provincijos gu
bernatoriaus W. R. Macdonald 
perskaityta tradicine sosto kal
ba, pažėrusia ilgą planų sąrašą, 
kurio pagrindinis tikslas yra su
mažinti dabartinį provincijos 
$553 milijonų deficitą. Prem
jero W. Davis įvykdytas minis
terijų pertvarkymas ir jų skai
čiaus’ padidinimas dabar sudaro 
nemažą problemą surasti minis
terijom naujus vardus. Ministe- 
rių algas, dienraščio “The To
ronto Star” duomenimis, jau 
gauna 22 Ontario parlamentan 
išrinkti konservatorių partijos 
atstovai. Jų eiles padidino dar 
penki politikai, paskirti minis- 
terių asistentais, su $5.000 me
tiniu priedu. Nemažas skaičius 
konservatorių parlamentarų yra 
įjungti į įvairias vąldines ko
misijas, kur už posėdi gauna 
po $50. Iš 78 parlamentan iš
rinktų konservatorių tik 18 tu
ri tenkintis eiline parlamentaro 
alga — $12.000 ir neapmokesti
namu $6.000 priedu. Federaci
nis ministerių kabinetas jau 
turi beveik 30 ministerijų, kai 
tuo tarpu dešimteriopai dides
nėms JAV valdyti nereikia nė 
pilno trečdalio šio skaičiaus.

Žiemos nedarbui sumažinti 
federacinė vyriausybė buvo pa
skyrusi $150 milijonų įvairiems 
vietinės iniciatyvos planams, ku
rie dabar susilaukia kritikos 
spaudoje. Dienraštis “The To
ronto Sun” paskelbė, kad net 
$277.641 yra gavusios su To
ronto Rochdale kolegija susiju
sios hipių ir amerikiečių dezer
tyrų grupės, o $25.900 gavo ir 
šėtoną garbinanti sekta. Dabar 
jos vadovai teisinasi, kad jie 
šėtono negarbina, bet tik jį my
li, nes Kristus yra įsakęs mylė
ti visus priešus. Pašaipą šios 
sektos projektui pažadėjo ištirti 
pats P. E. Trudeau. Pasirodžius 
tokiem pranešimam spaudoje, 
daug rimtų grupių nusiskun
džia, kad jų projektai parūpin
ti darbo bedarbiams nesusilau
kė federacinės valdžios pritari
mo ir finansinės paramos. Jų 
nuomone, didesnis dėmesys yra 
skiriamas įvairiems radikalams 
bei jų sumanymams, kurie ne- 
visada būna praktiški.

BLOOR — SLY 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
simo rajonas.
BLOOR — INDIAN ROAD, 6 kambarių mūrinis namas, moderni 
virtuvė, gražus viduje; kartu parduodama su ekstra sklypu šalia, 
maždaug 102 pėdų fronto; apie $10.000 įmokėti nuosavybė neturi 
skolų.
TRIBUTIS — VAKARUOSE, 17 kambarių, maždaug 10 metų senu
mo, gražūs, erdvūs butai su balkonais; apie $10.000 įmokėti; nuo
savybė be skolų, gauna $7.200 nuomos į metus, nedidelės išlaikymo 
išlaidos, šeimininkai persikėlė į Britų Columbia. Turi būti parduotas. 
NETOLI JANE GATVĖS, gražus 6 kambarių atskiras namas, pilnai 
užbaigti 3 kambariai rūsyje su baru ir atskiru išėjimu į kiemą, 2 
modernios 4 skyrių prausyklos, garažas su privačiu įvažiavimu, pui
kus didžiulis bevfeik vieno akro sklypas su daugybe medžių, kuris 
siekia parką (Ravine lot); apie $7.000 įmokėti, viena atvira skola 
10 metų; arti susisiekimo. Kas mėgstate paukščių muziką, paskam
binkite.

Didelis pasirinkimas vienaaugščlų (bungalow)
Al. Garbenis, arba Pr. Herberts, 
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
51/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Va% už 1 m. term. dep. 
6V2% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% % už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ 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)
BCSTLINĖ: 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. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas,, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

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

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

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

Telefonas: 533- 4 363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n i a i 
spaudini a i



Sėkmingiausias
savisaugos menas

Geriausi apsaugos įrankiai
prieš nelaimingus atsitikimus 
darbe yra — jūsų akys, jūsų 
ausys ir jūsų protas.

Būki budrus, dirbki atsargiai 
ir išsilaikysi darbe.

Savisauga yra saugumo pa-
slaptis. Jūs turite daug kam gy
venti; dirbkite atsargiai ir džiau
kitės gyveniniu.

Tikrasis kelias
i saugumę 
yra savisauga

Your Workmen’s Compensation Board
and The Safety Associations, Ontario

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

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

672 Landsdovvne Avė. • Tel. 53I-6165

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

1613 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

NUO L OI N O S I 
VERSLO BEI PRAMONES 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latvijų, Estiją, Ukrainų, Sov. Sąjungų 

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 speciaZose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki l93/4 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 iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

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

Čikagos lietuviu horizonte
____ Vladas Ramojus -------

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

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

K I DANGORAIŽIO! 
PASTATŲ ELEKTROS 
IR KITI DARBAI

Didžiausios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstų krautuvės.

Geros kokybės gaminiai. DideJis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

= tip-topMEATS
KAS SAVAITE DEL1CATESSEN

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

EDMONTON, Alta.
ALBERTOS LIETUVIAMS gerai 

pažįstamas iš savo rašinių “T. Žibu
riuose” Juozas Popikaitis, kuriam su
eina 20 metų nuo apsigyvenimo Ed- 
montone. Jis šiais metais tapo pil
nu Kanados Lietuvių Fondo nariu. Jo 
straipsnius seka ne tik edmontoniš- 
kiai, bet ir nuo Toronto iki šiltosios 
Kalifornijos išsibarstę buvę Albertos, 
ypač Edmontono, lietuviai. Kaip pa
prastai, už kiekvieno darbštaus vyro 
pečių stovi energinga moteris. To
kia yra ir Onutė Popikaitienė. Ji
gali džiaugtis savo namais, kuriuose 
auga'3 tvirti sūnūs ir viena dukrelė. 
Vyriausias sūnus Viktoras universi
tete studijuoja inžineriją. Jaunesny
sis sūnus Raimondas, 16 m., mokosi 
11 skyriuje; yra radijistas mėgėjas; 
turi valdžios leidimą aptarnauti radi
jo siųstuvą. Pats jauniausias, 12 m., 
lanko pradžios mokyklą. Dukrelė Da
nutė, 14 m., lanko mokyklą ir da
lyvauja Edmontono tautinių šokių 
grupėje. Juozas ir Onutė, kaip pa
prastai būna šeimoj, susiduria su 
problemomis, liečiančiomis biudžeto 
sudarymą. Tam Juozas turi didelį pa
tyrimą. Jau 15 metų dirba “Alberta 
Government Telephones” kaipo iš
laidų atsiskaitymo tarnautojas. Jis 
dirba naujame “Telephone tower” 17 
augšte. Specialiems darbams bei kur
sams darbovietė vis siunčia Juozą: 
sako — jeigu jis sugeba tvarkyti sa
vo namų biudžetą, tai mokės sutvar
kyti ir mūsų. Šia proga linkime ir 
toliau naujam KLF nariui bei šeimai 
geriausios sėkmės. A. D.

AR JAU PRATUS FT 
“T. ŽIBURIŲ” PRENUMERATĄ?

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

Frank Barauskas A ~ c o C
REALTOR V ® ® 2 6
Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

dienos metu arba vakarais

1 teikia patarimus planuojantiems keliones
i sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

DĖL SPAUDOS KONFERENCIJOS
LŽS cv, nutarusi vasario 5 d. ruoš

ti spaudos balių Čikagoje, buvo nu
mačiusi ta proga surengti ir platesnę 
spaudos konferenciją. Į konferenci
ją rengtasi kviesti visų JAV ir Ka
nadoje išeinančių lietuviškų patrioti
nių laikraščių bei žurnalų redakto
rius. Į kaikuriuos iš jų buvo asme
niškai kreiptasi, atsiklausiant jų nuo
monės tuo reikalu. Beje, toliau gyve
nančių redaktorių, jų tarpe ir “TŽ” 
nuomonė buvo daugiau neigiama: ar 
ta konferencija bus svarbi ir ar verta 
gaišti laiką? Taip, spaudos baliui ar
tėjant, konferencijos buvo atsižadėta. 
Bet kai vasario 2 d. telefonu paskam
bino VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas ir pranešė, kad atvyksta į spau
dos balių, jis kartu pareiškė pagei
davimą, kad ta proga įvyktų ir pokab 
bis su spaudos žmonėmis. Telefonu 
buvo pranešta PLB pirm. St. Barz- 
dukui Klevelande ir Čikagoje išei
nančių lietuviškų laikraščių bei mėn
raščio redaktoriams. St. Barzdukas j 
Čikagą nebesuspėjo atvykti, bet po
kalbis įvyko vasario 6 d., dalyvau
jant VLIKo, ALTos pirmininkams, 
visai eilei redaktorių ir keturiem 
LŽS cv nariam. Rašančiam šias ei
lutes dėl pareigų darbovietėje pokal
byje neteko dalyvauti. “TŽ” spau
dos konferencija buvo paminėta, va
dovaujantis A. Glb. pranešimu, kuris, 
atrodo, nebuvo tikslus. I tai šioje 
skiltyje atsako pokalbiui vadovavęs 
LŽS cv pirm. J. Vaišnys, SJ, ir LŽS 
cv ižd. J. Janušaitis.

LŽS IR PLB
Šių metų vasario 24 d. “Tėviškės 

žiburiuose”, “Lietuviai pasaulyje” 
skyriuje, buvo rašyta apie Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro valdybos 
suruoštą spaudos atstovų pokalbį su 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnu ir 
ALTos pirm. dr. K. Bobeliu. Redak
cija pamini, kad apie tą pokalbį ga
vusi A. Glb. pranešimą. To prane
šimo ji nespausdina, tik padaro iš 
jo vieną kitą išvadą. Kadangi tos iš
vados yra neteisingos, tai matyti, kad 
ir tame pranešime buvo neteisingų 
prielaidų.

Rašoma, kad tame pokalbyje buvę 
“kaikurių LŽ Sąjungos narių prieš 
PLB ir pirm. S. Barzduką nukreip
ti puolimai”. Po to daroma tokia iš
vada: “Iš A. Glb. pranešimo susida
ro įspūdis, kad į LŽ Sąjungą jau yra
įsimetę liūdni ir JAV lietuviams 
žalingi ALTos ir JAV LB nesutarimų 
sukelti skersvėjai, J kuriuos dabar 
painiojama ir PLB”. Tai yra visiš
kai neteisingos prielaidos ir neteisin
gos išvados. LŽS centro valdybos san
tykiai su PLB yra labai geri. Jeigu 
koks nors atskiras Sąjungos narys ką 
nors pasako, tai už tai nėra atsakinga 
visa Sąjunga arba jos valdyba. Bet 
tas asmuo, kuris pokalbyje padarė 
priekaištų PLB ir jos pirmininkui 
net nepriklauso LŽ Sąjungai.

Kiek pasitikėjimo vertas tas A. 
Glb. pranešimas, matyti ir iš kitų 
ten paminėtų netikslumų. Rašoma, 
kad Taboro Farmoje organizuoja
mam suvažiavimui S. Barzdukas pa
siūlęs šūkį. Ne S. Barzdukas, o LŽS
c. v. pirmininkas pasiūlė šūkį: “Ma
tydami dabartį, žvelkime į ateitį”. 
Taip pat rašoma, kad Taboro Farmo
je yra ruošiama spaudos konferenci
ja, bet iš tikrųjų ten jau kelinti me
tai yra ruošiamos ne spaudos konfe
rencijos, o Bendruomenės — Spau
dos — Radijo dienos. Tokios dienos 
bus ir šiais metais rugsėjo 16 ir 17
d. Prieš kelias dienas buvo į Čikagą

231-2661
I

233-9632

atvykęs S. Barzdukas, su kuriuo LŽS 
centro valdyba aptarė kaikuriuos pa
grindinius klausimus. Visi pasitari
mai praėjo labai sklandžiai ir drau
giškai. šiais metais tas dienas ruoš ne 
PLB, bet LŽS. Tuoj bus paruoštas 
suvažiavimo programos projektas ir 
išsiuntinėtas laikraščiams bei pagrin
dinių organizacijų valdyboms.

Svarbiausias dabartinės LŽS cent
ro valdybos tikslas yra mūsų lietuviš
kosios visuomenės vienybė, kurią 
dažnai skaldo mūsų spaudoje pasitai
kančios neteisingos žinios, užgaunan- 
čios įvairias mūsų institucijas arba 
atskirus asmenis.

J. VAIŠNYS, S. J. 
LŽS c. v. pirmininkas

BUVO TAIP
Vasario 6 d. Jaunimo' Centre, Čika

goje, įvyko laikraštininkų pokalbis 
su VLIKo ir ALTos pirmininkais. 
Pokalbį organizavo LŽS c. v. Pokal
bio tikslas — iš laikraštininkų ir va
dovaujančių veiksnių gauti sugesti
jų, kaip tinkamiau surengti spaudos, 
radijo ir bendruomenininkų dienas 
Taboro Farmoje rugsėjo 16 ir 17 d. 
d. Pokalbyje buvo paliesti įvairūs 
klausimai, jų tarpe ir LB veikla.
• Pokalbio metu “Naujienų” red. 
Martynas Gudelis aštriai kritikavo 
PLB pirm. Stasį Barzduką, pr. metais 
Taboro Farmoje ruoštą spaudos, ra
dijo ir bendruomenininkų susitiki
mą, ten dalyvavusius prelegentus. Jis 
pažymėjo, kad Vilniuje bolševikai 
yra įsteigę specialią mokyklą, kurio
je ruošiami specialistai išeivijai skal
dyti. Gi skaldymo darbą čią atlieką 
LB vadovaują asmens, frontininkai ir 
t. t. I šį M. Gudelio teigimą kitaip 
pažiūrėjo pokalbio dalyvis Jurgis Ja
nušaitis ir į PLB pirmininkui ir ki
tiems bendruomenininkams padary
tus priekaištus atsakė:

“Aš esu bendruomenininkas ir 
“Naujienų” bendradarbis. Tai žino ir 
p. M. Gudelis. Ponas Gudelis pažy
mėjo savo kalboje, kad Vilniuje bol
ševikai yra įsteigę mokyklą, kurioje 
ruošiami specialistai išeivijai skaldy
ti. Tuo tarpu atvykęs iš okup. Lietu
vos svečias į Ameriką ir čia pavie
šėjęs šešis mėnesius, šitaip pareiškė 
išvažiuodamas: "Jūs turite pačią ge
riausią bolševikų mokyklą, kuri at
lieka išeivijos lietuvių tarpe griauna
mąjį darbą. Jūsų spaudoje skaičiau 
straipsnius, kuriuose be atodairos
niekinami LB veikėjai ar kiti vado
vaujantys asmenys. To bolševikai ir 
siekia. Pirmiausia suniekinti dirban
čius žmones, juos moraliai palaužti, 
tada jūs, be vadų likę, pabirsite kaip 
avinai. Pas mus po tokių spaudos 
puolimų seka kritikuojamų asmenų 
areštai* teismai, kalėjimas ir net 
sušaudoma, šių priemonių jums be
trūksta. Gaila, kad tokių asmenį; sa
vo tarpe turite ...”

Kurgi ir kas atlieka griaunamąjį 
darbą? Ar Bendruomenės pasišventę 
darbininkai? Gi p. Gudelis savo veda
maisiais atvejų atvejais yra puldinė- 
jęs Bendruomenės vadus ... Jeigu 
tik tokiomis diskusijomis remtųsi ir 
Taboro Farmoje spaudos, radijo ir 
bendruomenininkų suvažiavimas, tai 
tokių suvažiavimų iš viso nereikėtų 
ruošti...” i

Taigi teigimas, kad LŽS cv žmonės 
yra įsivėlę į PLB nepalankius skers
vėjus, kaip matome, neturi pagrindo, 
nes J. Janušaitis yra LŽS cv narys, 
kuris pasisakė kaip tik už spaudos 
etiką, atsakomybę ir prieš betkurių 
LB darbus dirbančių asmenų nieki
nimą. (Šį skyrelį rašant, remtasi pa
ties J. Janušaičio pareiškimu).

TRUMPAI
“Dainavos” ansamblis, vadovauja

mas muz. A. Vasaičio ir muz. A. Ge
čo, šiuo metu vėl pradėjo intensyvų 
darbą, ruošdamas dainas IV taut, šo
kių šventei, kuriomis bus palydėta 
eilė šokių. — K. Donelaičio Augšt. 
lit. mokykla užsisakė “Lietuvių po
ezijos antologijos” 60 egz., kuriuos 
įteiks savo abiturientams mokslo me
tų pabaigoje. Šią milžinišką antolo
giją redagavo poetas K. Bradūnas. — 
Čikagos Lietuvių Opera pradėjo 
skelbti stambiuosius aukotojus (nuo 
500 iki 100 dol.), kurie savo aukomis 
įgalins K. V. Banaičio “Jūratės ir 
Kastyčio” operos pastatymą. — IŠ 
jaunųjų lietuvių intelektualų Čikago
je vis dažniau minima dr. K. Jučo pa
vardė. Jis, sudaręs pažintis Čikagoje 
išeinančių amerikietiškų laikraščių 
redaktorių tarpe, nekartą yra kviečia
mas informuoti amerikiečių spaudą 
apie svarbiuosius Čikagos lietuvių 
įvykius. Šiuo metu dr. K. Jučas ypač 
rūpinasi, kaip amerikiečiams išrekla
muoti artėjančius Klevelando “Gran
dinėlės” koncertus, kurie įvyks kovo 
18 ir 19 d. d. Čikagoje.

SUDBURY, ONT.
DANGUOLE REMEIKYTE, iškilio

ji mūsų kolonijos lietuvaitė, išrinkta 
atstovauti Sudburio lietuvių jauni
mui jaunimo kongrese. Krsp.
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SKAITYTOM! PASISAKO
LABAI NAUDINGOS PASTANGOS

Su dėmesiu sekiau “TŽ” Pr. N. 
Savėno atsiminimų epizodus iš lie
tuvių rezistencijos praėjusio karo 
metais ir prof. S. Žymanto tų at
siminimų pakoregavimus bei kaiku
rių, kaip atrodė, visai netikslių tei
gimų ar liudijimų paaiškinimus. Sa- 
vėnas savo rašinyje pvz., kaip liu
dininku, rėmėsi Juliaus Kakariekos 
nuomonėm bei pasisakymais, tam 
tikru atžvilgiu darančiais moralinę 
skriaudą prof. S. Žymantui ir iš 
esmės neteisingais.

Man rodos, kad S. Žymanto raši
nys ir paaiškinimai buvo įdomūs ir 
naudingi ano laikotarpio rezistenci
jos kaikuriem epizodam patikslinti. 
Po to Julius Kakarieka savo laišku 
“TŽ” 1972. II. 3 iš savo pusės pa
tikslino, jog tos vietos, kur Savėnas 
rėmėsi neva jo liudijimais, yra jam 
visai nežinomos. J. Kakarieka ta 
proga labai vertingai pasisako dėl 
mūsų tarpe vis dar besireiškiančių 
“istorikų-slapyvardininkų”, kurie pa
sislėpę ir vengdami atsakomybės 
drąsiai komentuoja praeitį ir ne
kartą stengiasi juodinti jiem nepa
tinkamus asmenis. Jis rašo: “Jei Pr. 
N- Savėnas yra slapyvardis, man at
rodo, kad šis metodas daugeliu at
žvilgiu nepageidaujamas, spausdinant 
istorinius atsiminimus, ypač kai tuo
se atsiminimuose cituojami kitų as
menų liudijimai.”

Atitaisęs jo vardu slapyvardininko 
pateiktus neteisingus liudijimus ir 
suminėjęs vieną kitą jam dar liku
sią mįslę, J. Kakarieka savo laiško 
pabaigoje pareiškia: “Aš rimtai abe
joju, ar šitų klausimų kėlimas dabar 
poleminiais tikslais galėtų būti kam 
nors naudingas ...”

Buvau rimtai nustebintas tokiu 
netikėtu pareiškimu ir išvada. Kiek
vienam, sekusiam šių diskusijų eigą, 
juk galėjo būti aišku, kad jokių iš
ankstinių “poleminių tikslų” neturė
jo nei prof. S. Žymantas, nei J. 
Kakarieka, o reikėjo “polemizuoti”, 
tiksliau sakant — klaidas atitaisyti 
kaip tik tokio slapyvardininko, ku
ris “šiuos klausimus” kreivai iškė
lė ir net rėmė atsakymus netiksliais 
liudijimais.

Man rodos, kad šių visų klausimų 
kėlimas ir patikslinimas buvo ir 
liks bent keliais atžvilgiais neišven
giamas, reikalingas ir naudingas. 
Pirmiausia, jis buvo reikalingas ir 
naudingas prof. S. Žymantui, davu
siam progos reaguoti ir atitaisyti 
vieną kitą jo adresu slapyvardinin
ko paskleistą insinuaciją. Reikėjo ir 
buvo naudinga pačiam J. Kakarie- 
kai, kai jis savo gražiu viešu laiš
ku paliudijo, jog jo vardu pateikti 
“pasisakymai apie Stasį Žymantą 
yra man pažiam didžiausia staig
mena”. Gal svarbiausia tai, kad tie 
visi pasisakymai ir ištaisymai buvo 
naudingi didesnei tiesai atrasti, tei
singesniam ir pilnesniam tam tikrų 
lietuvių rezistencijos epizodų vaiz
dui susidaryti tuo metu, t.y. kaip

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Blooi* Alltorito Raracrp 296 BROCK Ave.Diuor Muiorite ixarage (tarp Dundas lr college)
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. Užbalis

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė. 
(Toronto Dominion Bank 

II augšlas)
Telefonai: įstaigos 537 1708 

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimo telefonu.

D R. V? J. MEILUVIEnF 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ĖLLIS AVĖ 

(prie Queensw»y)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

TlUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

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

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5X91

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563 

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

lik dabar, kol tebėra gyvi ir liudi
ninkai, kurie dar gali pakoreguoti 
“istorikų-slapyvardininkų” prasima
nymus.

Yra pavojaus, kad ir toliau vis 
tylom laukiant, panašių prasimany
mų ir fantazijų kūrėjų skaičius gali 
didėti. Žiūrint mokslinės ir žurna
listinės etikos akim, man tik kelia 
tam tikro nerimo tasai nebe pirmą 
kartą pastebimas laikraščiuose fak
tas, kai slapyvardininkai pasiverčia 
istorikais ar memuaristais, rašo apie 
įvairius nuotykius ir mini kitus as
menis tikrom pavardėm, o laikraš
čių redaktoriai tokius abejotinus ir 
atsakomybės vengiančių autorių ra
šinius deda be kritikos, tuo kartais 
darydami sunkią moralinę skriaudą 
paliestiesiem, be reikalo favorizuo- 
dami slapyvardininkus, kurie falsifi
kuoja praeitį ir kaip tik provokuoja 
tų klausimų kėlimą "poleminiais 
tikslais”. Bronys Raila
Los Angeles, Calif., 1972. II. 21

PASKUTINIS VĖLIAVOS 
NULEIDIMAS

Malonu buvo skaityti S. Setkaus 
straipsnį apie paskutinį vėliavos nu
leidimą Vilniuje ir po to įvykusias 
pirmas visoj Lietuvoj demonstracijas 
prieš okupantą. Gaila, kad šis įvykis 
nebuvo niekur stipriau pabrėžtas. 
Tad nuoširdus ačiū S. Setkui už 
trumpą suminėjimą šio laikraščio 
puslapiuose.

Kadangi ir man teko dalyvauti de
monstracijoj (čia buvo suimtas pir
mas Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijos mokinys Pobula, stovėjęs ša
lia manęs), norėčiau ištaisyti keletą 
S. Setkaus netikslumų. Demonstraci
ja įvyko ne prie Gedimino ir Vokie
čių g-vių, bet prie Ožeškienės aikš
tės, priešais buv. lenkų PKO rūmus, 
kur buvo įsikūrusi komunistų parti
ja. Ožeškienės aikštė yra tarp Vil
niaus ir Gedimino g-vių, o ne Vokie
čių g-vės, nes pastaroji visiškai ne
siekė Gedimino g-vės (einant nuo 
Katedros aikštės Žvėryno pusėn yra 
sekančios šoninės g-vės: Odininku, 
Totorių, Vilniaus, Jogailos, Vasario 
16 ir t. t.). Taip pat lietuvis polici- 
ninkąs negalėjo būti nuvežtas į Bar
boros Radvilaitės kliniką, nes tokios 
Vilniuje nebuvo. Jos vardu buvo pa
vadinta gatvė, vedanti nuo Pilies g- 
vės į Maironio parką. K. Baronas

PERHJGAI TIE PATYS
Toronto abu kredito kooperatyvai 

(bankeliai) labai gražiai dirba, ba
lansai priaugo iki 4 mil. dolerių. Tai 
sveikintina. Tačiau peržiūrėtinas 
nuolatinis tų pačių asmenų perrinki
mas į valdomuosius organus. Tiesa, 
ilgiau išbuvę pareigose tampa spe
cialistais, tačiau tie “amžini” parei
gūnai užkerta kelią pramokti šio dar
bo jaunesniajai kartai, kuri vieną 
dieną turės perimti iš senesnės kar
tos lietuviško darbo pareigas. Tad ar 
neužtektų išrinktiesiems pabūti po 6 
metus, o paskui tegu perima nauji, 
jaunesni? J. Karka

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O
Wiktorla BUKOWSKA, R.0 
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.t.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto Iki 6.30 vaL 
vak. šeštadieniais nuo 10 vai. ry

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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



•J TORONTO"
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sv. Kazimiero ir Tikinčiosios 

Lietuvos Diena buvo paminėta pra
ėjusį sekmadienį pamaldose ir pa
moksluose. 11 v. pamaldos užbaigtos 
Lietuvos himnu. Specialioje rinklia
voje suaukota $385.00.

— Metinės parapijos rekolekcijos 
bus kovo 19-26 d.d. Jas ves kun. A. 
Kezys, SJ, iš Čikagos.

— Šią savaitę lietuvių kapinėse 
palaidoti: a.a. Jurgis Smolskis, a.a. 
Ignas Alksnis ir iš Hamiltono a.a. 
Stasė Slavinskienė. Velionių šeimų 
artimiesiems nuoširdi užuojauta.

— Mirus a.a. pik. Vladui Braziuliui 
Klevelande, jo dukrai E. Stepaitie- 
nei reiškiame nuoširdžią užuojautą. 
Mišios už velionį Sv. Jono Kr. par. 
bažnyčioje — šį šeštadienį, 10 v.r.

— Praėjusį šeštadienį atlaikytos 
gedulingos pamaldos už a.a. Juozą 
Kudirką, mirusį Lietuvoje. Velionįes 
dukrą G. Narbutienę ir sūnų Kęstu
tį Kudirką, gyvenančius Kanadoje, 
nuoširdžiai užjaučiame.

— Tradicinė Gavėnios rinkliava, 
skirta Toronto kunigų seminarijos iš
laikymui ir Kanados vyskupų fondui, 
teikiančiam pagalbą neturtingom tau
tom, nukeliama į kovo 19 d.

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai: High Park Av., Pacific ir Glen- 
lake.

— Pamaldos: penktadienį, 7.30 v. 
r., už a.a. Vaclovą Navicką, užpr. Na
talija Navickienė Floridoje; šešta
dienį, 8 v.r., už a.a. Bronę Garnelie- 
nę, užprašė p. p. Sapliai; 10 v. už a. 
a. Vladą Braziulį; sekmadienį: 10 v. 
už a.a. Voroninkaičių šeimos miru
sius, 11 v. už a.a. Eleną Katchienę, 
12 v. už Vytautą ir Mortą Vingevi- 
čius; kovo 15 d., 8 v.r., pamaldos 
už a.a. Adelę Karbačienę, p. Kalūzie- 
nės motiną, velionės mirties trečiųjų 
metinių proga.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

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

— Šeštadienį, 7.00 v.v., tradicinis 
Gavėnios apmąstymo vakaras bažny
čioje. Visi parapijiečiai bei visi tikė
jimo broliai visuotinės bažnyčios To
ronte nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti. Kalbės iš Indijos atvažiavusi 
lietuvė misijonierė Greta Hahn (Tra- 
kytė, kunigo senj. Anso Trakio sė- 
suo). Po to bus vaišės.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamaldos; 
po jų — konfirmandų antros klasės 
tėvų susirinkimas pas p.p. Damba- 
rus, 22 Hewitt Avenue, ryšium su 
1972 m. konfirmacija.

— Kovo 14 d. — tarybos posė
dis, 47 Ascolda Blvd., Scarboro.

— Kovo 18 d., 7 v.v., Gavėnios 
apmąstymo vakaras pas J. Povilavi- 
čius, 67 Stephen Drive, Toronto 18, 
tel. 255-9516.

— Bendros Toronto liuteronų baž
nyčių apmąstymo pamaldos įvyks 
sekmadienį, kovo 19 d., 4.30 v.p.p., 
Agrocola (suomių) bažnyčioje. Pa
maldas praves kun. koordinatorius A. 
Žilinskas.

— Mūsų ligoniai: po automobilio 
katastrofos sveiksta namuose Ričar
das Dauginis; Sv. Juozapo ligoninėje 
po operacijos guli I. Puodžiūnienė.

— OCULI. “Žmogaus Sūnus ne
atėjo, kad jam kas tarnautų, bet 
kad pats tarnautų ir atiduotų savo 
gyvybę atperkamuoju mokesčiu už 
daugelį” (Mato 20:28).

VIENINTELĖ! KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė moteriai II augšte. Telefonas 
LE 6-1043.
KEPU TORTUS “Napoleonus”. Pra- 
šau užsisakyti prieš savaitę “Tėviškės 
Žiburių” administracijos telefonu 
368-6813. Kaina $15.
STOUFFVILLE CREAMERY gamin
tų sūrių vartotojams. Daugelis klau
sia, koks skirtumas tarp balto ir gel
tono sūrio. Pranešame, kad vienas ir 
kitas yra gamintas, naudojant tam 
tikrą 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 j naujus niortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

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

”BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerbcrienė
2265 BLOOR St. W., 

. kampas Bloor - Durie gatvių
1 Telefonas 762-4252

Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
- pusmetiniai, dažymas, peru

kai ir Lt Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Jurgiui Smolskiui 

ir a.a. Ignui Alksniui, jų šeimas ir 
artimuosius giliai užjaučiame. Taip 
pat nuoširdi užuojauta K. Kudirkai, 
mirus Lietuvoje jo tėveliui.

— Mišios: trečiadienį, 8.30 v. kon- 
celebruotos, vienos iš jų — už a.a. 
Donatą Venckų, užpr. p. Venckienės; 
ketvirtad., 8 v. kone., vienos iš jų
— už a.a. Adolfą Šapoką, užpr. p. 
Sapokienės ir p. šipelių; penktad. 
8.20 v. — už a.a. Jurgį Urbaitį, užpr. 
J. S. Urbaičių; šeštad., 8 v. — ųž a.a. 
J. Čiegj, užpr. p. T. Buroko; 8.30 v.
— už a.a. Marijos vėlę, užpr. Br. 
Rickevičiaus; atein. sekmad., 9 v. — 
už tėvelį ir brolį, užpr. O. Dačkienės; 
11.15 v. — už a.a. M. Stuikienę, užpr. 
A. Stuikio; antrad., 8 v. kone., vienos 
jų — už A. Bražinskienę, užpr. O. 
Kavaliauskienės.

— Parapijos metinės rekolekcijos
— kovo 19-26 d.d. Vedėjas — kun. 
Leonardas Andriekus, OFM. Pamal
dos bus rytais ir vakarais visiems
— vyrams ir moterims kartu.

— Pirmajai Komunijai besiruo
šiančių vaikų tėvų susirinkimas ap
tarti iškilmėms — kovo 19 d. po 10 
v. Mišių LV Namuose.

— Parapijos suaugusių choro re
peticija — ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Lankomos šeimos, su kuriomis 
iš anksto susitariama.

— Parapijos vakarienė — šį sek
madienį. Visus labai kviečiame daly
vauti. Turėsite progos pabendrauti 
su pažįstamais ir paremsite parapiją.

Religinius kursus suaugu
siems surengė Prisikėlimo par. 
tarybos religinių reikalų sekcija. 
Septynis kartus’ kas antras tre
čiadienis buvo skaitomos paskai
tos įvairiomis Sv. Rašto temo
mis. Po kiekvienos paskaitos bū
davo diskutuojamos paskaitoje 
iškeltos mintys ar kiti kursantų 
iškelti klausimai. Vasario 23 d. 
vakare buvo suruoštos tų kursų 
užbaigtuvės. Dalyvaujant ne tik 
lankiusiems kursus, bet ir šiaip 
nemažam būriui parapijiečių, 
Parodų salėje buvo atlaikytos 
Mišios su gilaus turinio pamoks
lu. Du kunigai klausė išpažinčių, 
buvo gausiai einama šv. Komu
nijos, giedamos tradicinės Ga
vėnios giesmės. Religiniai kur
sai bus vėl tęsiami šių metų ru
denį. Z. D.

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo skyriaus susirinkime vasa
rio 27 d. buvo pasidžiaugta ge
rai pavykusiu Užgavėnių baliu
mi. Pirmininkė padėkojo na
rėms už visokeriopą pagalbą ir 
visiems už atsilankymą. Iždinin
kė pranešė, kad balius davė ir 
gerą pelną. Siame susirinkime 
paskaitą skaitė “Moters” žurna
lo red. N. Kulpavičienė, iliust
ruodama skaidrėmis. Buvo rodo
ma Ispanijos, Italijos ir Pran
cūzijos šventovės, jų architek
tūriniai stiliai. Susirinkimas bu
vo gausus dalyvėmis, o paskai
tos metu matėsi ir vyriškos gi
minės atstovų. D.

Policijos ir ukrainiečių bylo
je, kurioje policija kaltinama 
brutalumu demonstracijoj prieš 
sovietų premjerą Kosyginą To
ronte, apklausinėta daugybė liu
dininkų, įvairių tautybių. Iš lie
tuvių iki šiol liudijo tiktai Gilia- 
ras Urbonas.
IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš 3 kam
barių, virtuvės, saulės kambario ir 
prausyklos. Yra automobiliui vieta. 
Telefonas 537-6059.
|» - ■

Roncesvalles Avė.
parduodama
MĖSINĖ ir KRAUTUVĖ
Urmo ir detalinė europietiško 
stiliaus prekyba. Virtos mėsos, 
dešros, kumpiai, salami ir t.t. 
Labai švaru. Vien įrengimai 
verti verslo kainos. Apyvarta 
— $300.000.00 į metus. Kaina 
$45.000, įmokėti $20.000. Ga
myba gali būti padvigubinta. 
Savininkas išeina į pensiją.
Skambinti Mr. S. K r u k ,

tel. 534-9246
A d v a n c e Real Estate Ltd.

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

Priima užsakymus visų gaminių, 
leidžiamų siųsti. Pilnai apdraus
ta. « Parduodu įvairias lietu
viškas ilgo grojimo plokšteles, 
odinius albumus, prie automobi
lių klijuojamus vyčius. Siunčiu 

paštu į betkurią vietovę.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

įvairiai savo pastate rūkytos dairos ir mėsos, lictuviiki sūriai, paršiukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės deiros ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Buvęs VLIKo pirm. J. Matulionis kalba Vasario 16 iškilmėje Toronte. To
liau matyti J. Matulionytė-čuplinskienė ir KLB pirm. inž. Eug. čuplinskas

AfA ALBINAI KAZLAUSKIENEI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, reiškiama giliausią padėką visiems 
kunigams už Rožinio maldas, atnašavimą šv. Mišių ir palydėjimą i 
kapines. Ypatinga padėka kun. kleb. P. Ažubaliui už atsisveikinimo 
žodį. Taip pat nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
taip pat gausiai lankiusiems velionę laidotuvių namuose, užprašiu
siems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, palydėjusiems į kapinės ir pa- 
reiškusiems užuojautas žodžiu ar spaudoje. Dėkojame kun. Br. 
Jurkšui už.vargonavimą, taipgi A. Simanavičiui ir J.Kasperavičiui 
už gražų giedojimą bažnyčioje laidotuvių dieną. Ačiū J. Karpiui už 
paskutinį atsisveikinimo žodį.

Visiems nuoširdžiai dėkingi —
Vyras Jonas, 
duktė Birutė, 
sūnus Sigitas su žmona, 
brolis ir seserys su šeimomis

it

Mylimam Tėveliui Vladui Braziuliui 
mirus, dukrai ELENAI STEPAITIENEI ir jos vyrui 
HERBERTUI liūdesio valandoj gilią užuojautą 
reiškia —

B. ir J. Tamulioniai R. ir V. Tamulionis
D. ir A. Nausėdai
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ipulkininkui Vladui Braziuliui
mirus, dukrai ALEI STEPAITIENEI ir jos šeimai 
bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

Kauno "Aušros" gimnazijų buvusių
auklėtinių suvažiavimo komitetas Toronte

pulkininkui Vladui Braziuliui
mirus Klevelande, dukrai ELENAI STEPAITIENEI ir 
jos vyrui HERBERTUI nuoširdžią užuojautą 
reiškia —
A. S. Grigaliūnai V. E. Smilgiai

A. VI. Ramanauskai

Mielam tėveliui

AfA Jurgiui Smolskiui
mirus, komiteto narei BIRUTEI VAITIEKŪNIENEI, 
jos šeimai bei visiems artimiesiems liūdesio valan
doje gilią užuojautą reiškia —

Ateitininkų tėvų komitetas

I
Motorinių rogių nelaimėse 

praėjusį savaitgalį daug kas su
sižeidė. Sužeistųjų sąraše yra ir 
Magdalena Mockevičius, 21 m. 
amžiaus, iš St. Clemens.

Siuntinių b-vių atstovas 
St. PRAKAPAS

49 NORSEMAN Street,
Toronto 18, Ontario
”feL 233-4486
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Praėjęs savaitgalis buvo gau
sus mirimais. Toronte mirė a.a. 
Jurgis Smolskis, buvęs Prisikė
limo par. spaudos kiosko vedė
jas; a.a. Ignas Alksnis, 55 m. 
amžiaus. Hamiltone mirė muzi
kos studijos ir orkestro vedėjas 
a.a. Vyt. Babeckas; a.a. mokyt. 
St. Slavinskienė, rašiusi poezi
ją vaikams. Visi palaidoti lietu
vių kapinėse, išskyrus Vyt. Ba- 
becką (palaidotas Hamiltono ka
pinėse šalia savo giminių).

Lietuvio bylai ginti buvo pa
kviestas adv. Murray Herman. 
Jis turėjo būti gynėju Vinco 
Dailidės, kuris buvo kaltinamas 
Juliaus Jasiūno, 60 m. amžiaus, 
nušovimu prie Stay nerio 1971 
m. Advokatui bylos ginti nerei
kėjo, nes kaltinamasis, kaip psi
chinis ligonis, buvo nusiųstas į 
psichiatrinę ligoninę. Advokatas 
visdėlto paėmė už savo paslau
gas iš kaltinamojo žmonos Hil- 
dos Dailidienės $8,203. Pastaro
ji jam buvo įmokėjusi $12.000. 
Likuti advokatas sumokėjo če
kiu, išrašytu abiejų (vyro ir žmo
nos) pavardėm ir apsunkino pi
nigų atsiėmimą. Pagaliau šis rei
kalas pasiekė aukščiausią Onta
rio teismą, kurio pareigūnas 
(taxing officer) įsakė sumažinti 
advokato atlyginimą iki $2.203. 
Sį atvejį plačiai aprašė “The 
Toronto Star” III. 1.

A. a. dr. A. Šapoka, pirmasis 
“TŽ” redaktorius, mirė 1961 m. 
kovo 9 d. Jo mirties metinių pro
ga bus atlaikytos Mišios kovo 9, 
šį ketvirtadienį, Šv. Jono Kr. 
par. bažnyčioje 7.30 v.r., Prisi
kėlimo — 8 v.r.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas — šį sekma
dienį, kovo 12 d., 1.30 v. p.p., 
virš “TŽ” patalpos. Visus narius 
prašome dalyvauti. Valdyba

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, kovo 12 d.,
3 v.p.p., pas P. Jankaitienę, 297 
Indian Rd. Tel. 767-8711. Visos 
narės ir šalpai prijaučiančios 
prašomos atsilankyti. Reiks tar
tis dėl ruošiamo pavasarinių 
suknių baliaus, kuris įvyks ba
landžio mėn. M. F. Y.’

Jūrų šaulių metinis susirinld- 
mas — kovo 12, sekmadienį, 
12.30 valandą po pietų, Prisikė
limo parapijos Parodų salėje. 
Darbotvarkėje: biudžeto (vėlia
vos įsigijimo) klausimas, 1972 
m. veiklos programa ir naujos 
valdybos rinkimai. Nariai ir na
rės kviečiami atvykti uniformuo
ti ir užsimokėti nario mokestį. 
Susirinkimas taip pat atviras ir 
svečiams, kurie domisi šiuo vie
netu. Valdyba

Baltiečių Federacijos metinis 
susirinkimas — kovo 12, sekma
dienį, 1 v.p.p., 905 College St. 
Darbotvarkėje: protokolo skaity
mas, pareigūnų pranešimai, dis
kusijos, moterų tarybos praneši
mas, ateities veiklos klausimai. 
Šiais metais Federacijai pirmi
ninkauja estas U. Petersoo, lie
tuviams atstovauja vicepirmi
ninko titulu J. R. Simanavičius. 
Lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti susirinkime.

KLB Toronto apylinkės val
dyba rūpinasi Lietuvių kalbos 
įvedimu-Humberside gimnazijos 
paskutinėse klasėse. Tėvai ir 
mokiniai nuo IX klasės kviečia
mi registruotis pas J. Jasinevi- 
čių, 382 Armadale, tel. 769- 
5075. Reikia pasirašyti atitinka
mus blankus ir surinkti nusta
tytą minimumą mokinių. Jiems 
lietuvių kalba bus pripažinta ofi
cialiu dėstomuoju dalyku ir duo
dami kreditai. Tokią teisę gauti 
rūpinasi ir Hamiltono lietuviai. 
Toronto lenkai jau gavo teisę 
pradėti savo kalbos mokymą 
Parkdale College Institute nuo 
ateinančio rudens, šiame reika
le daug padėjo švietimo vadybos 
narė A. Anielewicz.

Mons. dr. J. Tadarauskas, lie
tuviškos spaudos rėmėjas, paau
kojo “TŽ” $50. Leidėjai nuošir
džiai dėkoja už paramą.

V, Verikaitis, dėstąs muziką 
vienoj gimnazijoj, vidurinių mo
kyklų mokytojų sąjungos paskir
tas atstovu į Toronto švietimo 
vadybos atitinkamą komisiją. 
Tuo būdu jis yra įpareigotas 
dalyvauti jos posėdžiuose.

K. L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jo
no Kr. par. skyrius sumokėjo už
4 “TŽ” prenumeratas nepasitu
rintiems tautiečiams.

Toronto miesto rotušėje kovo 
1 d. atidaryta viešosios informa
cijos sekcija, kurioje dirba ir 
keli svetimų kalbų pareigūnai. 
Pasiteiravus patirta, kad pasta
rieji aptarnauja tiktai italus, 
portugalus, graikus, turkus, žy
dus, prancūzus, vokiečius, t. y. 
tas kalbines grupes, kurios turi 
daugiausia naujų ateivių. Nei 
baltiečių, nei slavų kalbos nėra 
atstovaujamos.

“Dobilėlį penkialapį”, B. Sruo
gos 3 v. komediją, Prisikėlimo 
salėje kovo 4 d. suvaidino Ha
miltono “Aukuras”. Nors žiūro
vai nebuvo gausūs (apie 150), ta
čiau turėjo labai malonų vakarą, 
pilną humoro, sklindančio iš E. 
Dauguvietytės-Kudabienės reži
suotos komedijos. Vakaro rengė
jos — Prisikėlimo par. katalikės 
moterys dėkingos “Aukurui” už 
šią atvyką.

Valstybinė Kanados bibliote
ka Otavoje paskelbė sąrašą tu
rimų periodinių leidinių. Iš lie
tuvių įrašyti šie: “Liaudies Bal
sas”, “Nepriklausoma Lietuva” 
ir “Tėviškės Žiburiai”. Reikėtų, 
kad ir “Moteris”, ir “Lietuvos 
Pajūris” taip pat būtų siunčiami 
bibliotekai, saugančiai beveik vi
sa etninę spaudą.

Edmund Burke Society, kurio
je dalyvauja ir keliolika lietu
vių, pakeitė savo vardą ir dabar 
vadinasi “Western Guard”. Tai 
padarė ji, norėdama pabrėžti sa
vo vakarietišką krikščioniškąją 
kultūrą, jos gynimą nuo komu
nistinių puolimų. Be to, ji buvo 
maišoma su John Birch Society.

Kanados Lenkų Sąjunga bai
gia statydinti didelį pastatą 
Grimsby vietovėje. Ten numaty
tos dvi salės parengimams — 
viena 500 vietų, kita — 150, be 
to, įvairūs kambariai organiza
cijų būstinėms. Statybos darbus 
vykdo brolių Fujarčuku firmą, 
pastačiusi daug namu Mississau
ga ir Port Credit vietovėse.

PADĖKA
Visoms ir visiems, įskaitant ir jau

nimą, šuruošusiem man staigmeną — 
pobūvi, įvedant mane į senjorų am
žių ir į Toronto Lietuvių Bendruo
menę. nuoširdus ačiū.

Martynas Račys
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B MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios
— Vasario 27 d. paminėta Vasa

rio 16 šventė. 11 v. pamaldos buvo 
aukojamos už Lietuvą. Mūsų par. kle
bonas kun. dr. F. Jucevičius pasakė 
tai dienai pritaikytą, gilaus turinio 
pamokslą, kurį turėtume ilgai prisi
minti, nes tai nebuvo eilinis pa
mokslas. Šio sekmadienio Mišių au
ka ir mūsų visų dalyvavusių malda 
buvo skirta kenčiančiai Lietuvai. Pa
maldų metu giedojo mūsų par. cho
ras, vad. Ag. Petrauskaitės, kuris 
ypatingai gražiai ir jaudinančiai at
liko “Maldą už Tėvynę”. Šios iškil
mingos pamaldos buvo užbaigtos Tau
tos himnu.

— Kiekvieną sekmadienį po pa
maldų klebonijoje galima gauti pa
kvitavimus pajamų mokesčiams.

— Buvęs mūsų choro ilgametis 
narys ir seniūnas Ch. Ambrasas vis 
dar yra gydytojo priežiūroje. Linki
me jam greičiau pasveikti.

— Jau treti 'metai A. Smitas, par. 
k-to narys, ir J. Kvietinskas, mūsų 
choro dalyvis, po kiekvieno par. pa
rengimo nemokamai išvalo ir sutvar
ko mūsų svetainę. Tai didelė pagal
ba savajai parapijai. K. A.

Vasario 16 minėjimo aprašy- 
mas atspausdintas šio “TZ” nr. 
3 psl.

TORONTO, ONT.
KLB Toronto apylinkės jau

nimo sekcija rengia “Miss Vil
nius” rinkimo balių balandžio 8 
d., 7 v.v., estų salėje, 958 Broad
view gt. Bilietų skaičius ribo
tas. Prašom iš anksto įsigyti, už
sakant telefonu 921-7929.

TAJS rengėjų komitetas
Tautos Fondo rinkliava To-, 

ronte šiais metais buvo nepa-' 
prastai sėkminga. TF Toronto 
apylinkės atstovybė praneša, kad 
nuo š.rri. sausio I iki kovo 7 d. 
surinkta aukų $4517.50. Šios lė
šos skiriamos Lietuvos laisvini
mui, kuriam vadovauja VLIKas.

Annis Štokas, žymusis Kana
dos sporto veikėjas, pastaruoju 
metu pakviestas Winnipego le
do ritulio komandos Winnipeg 
Jets generaliniu reikalų vedėju. 
Jis yra gimęs ir augęs Toron
te. Kanadoje ir JAV jis dau
giausia žinomas kaip futbolo žai
dėjas ir radijo bei televizijos 
pranešėjas. Apie jį platoką ra
sinį paskelbė “The Star Week
ly” š.m. vasario 26 d. Ten jo 
pavardė rašoma Stukus, vieto
mis Stuke, o jis pats vadinamas 
“loquacious Lithuanian”. Kores
pondentui Trent Frayne jis pa
reiškė nusimanąs apie ledo ri
tulį nemažiau kaip apie futbolą. 
Esą 20 metų rašęs Toronto “Sta
re” apie 1. ’ritulį ir dargi kitus 
mokęs žaisti. Dabartinės jo par
eigos — rūpintis Winnipego žai
dėjų komandos pajėgumu ir 
pripildyti sporto salę žiūrovais. 
Prie rašinio pridėta didoka A. 
Stuko nuotrauka.

‘ Mūsų kredito unij'os nariui

A+A Broniui daugeliui
mirus, jo žmonai DANAI, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos ''Litas“ valdyba

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N l S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONISJNSURANCE AGENCYJNC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas N O RK ELI 0 N AS, 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

d

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas.................. 5.0%
Taupomąsias s-tas__________6.0%
Term. ind. 1 metams_ 6.25%
Term. ind. 2 metams 6.5%
Term. ind. 3 metams .._...6.75%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Kasos valandos: 1465 De Sevc SL, 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 yalandos. 
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.

— Sv. Juozapo, Kanados globėjo, 
šventė šiais metais bus švenčiama 
šeštadienį, kovo 18 d.

— Parapijos rekolekcijos prasidės 
šį sekmadienį, kovo 12. Šiokiadieniais 
rekolekcijų pamokslai bus sakomi 
vakarais 7.30; po pamokslo bus šv. 
Mišios. Negalintiems dėl darbo ar 
dėl kitų priežasčių atvykti vakarais 
bus laikomos šv. Mišios su trumpu 
pamokslėliu 9 v. rytais. Pamokslus 
sakys kun. Vytautas Zakaras iš Put- 
namo.

— Vaikai pirmajai Komunijai yra 
ruošiami sekmadieniais po 10 v. pa
maldų seselių salėje. Jei dar yra ne
įregistruotų, prašoma kuo skubiau
siai pranešti seselei M. Paulei tel. 
766-9397. Pirmosios Komunijos iškil
mės bus sekmadienį, balandžio 30 d.

— Kovo 1 d. palaidota Elzbieta 
Paznokienė. Velionės giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

— Norintieji gauti savo aukų pa
kvitavimus tesikreipia į parapijos 
kleboną.

— Savo auką parapijai $10 įteikė 
K. Bagatavičius.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $299.22. Suma yra didesnė už 
įprastus skaičius, nes kaikurie para
pijiečiai įdėjo savo aukas už praėju
sius, ypač už pūgos sekmadienį.

Lietuvių Akademinio Sambū
rio susirinkimas įvyko vasario 
25 d. D. Lukoševičiaus bute. Dr. 
I. Gražytė skaitė įdomią paskai
tą “Women’s Lib”. Ji davė pilną 
vaizdą Š. Amerikos moterų judė
jimo, kuris turi 5000 aktyvių 
narių. “Moters išlaisvinimo” są
jūdis prasidėjo apie 1963 m. 
Veikia penkios organizacijos — 
vienos iš jų nuosaikios, kitos nu- 
krypusios i kraštutinumus — 
triukšmingą veiklą. Jų tarpe už
tinkama lietuvaitė, vieno Niu
jorko “Dr.” duktė, kurios foto
grafija atspausdinta “Women 
Lib” kalendoriuje. Ko moteris 
nori? Esą praeityje moteris bu
vo žeminama. Pažeminimas at
ėjęs iš įvairių religijų. Pagal 
buvusį tradicinį auklėjimą, mo
teris turėjo būti pasyvi. Pvz. 
žydų vyrų ryto maldoje kalba
ma: “Dieve, Tu esi išmintingas 
ir teisingas, ačiū, kad manęs ne- 
sukūrei moterimi.” Moteris da
bar nori dešimt dalykų: kad ji 
būtų laikoma žmogumi, lygių al
gų su vyrais, vaikų globoę cent
rų, naujų abortų įstatymų, įsi
leisti į visas kolegijas, lygaus 
dalyvavirrio valdžioje, reformų 
komunikacijos priemonėse, so
cialinės lygybės bei teisybės. 
Moterys esą mato, kad Amerika 
yra katastrofiškoje padėtyje iš
tuokų srityje. Įvedus jų progra
mą, esą viskas pakryptų geres
ne linkme ir vyrams būtų ge
riau. Ta proga buvo aptarti or
ganizaciniai reikalai ir Vinco 
Krėvės literatūros premijos įtei
kimas, kuris įvyks šį rudenį. J.L.

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.


