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Pastangos ir rezultatai
Sparčiu tempu artėjantis antrasis pasaulio lietuvių jaunimo 

kongresas, nors ir nesukeliąs tokio didelio judėjimo, kokis buvo 
prieš pirmąjį kongresą, visdėlto jau reikalauja ir dar daugiau 
reikalaus didelių pastangų, paaukotų darbo valandų bei nemažų 
piniginių sumų. Natūralu tad, kad nevienam kyla klausimas: kokių 
tikimasi to viso darbo rezultatų? Kaip žinome, pirmojo kongreso 
rezultatai nebuvo ilgalaikiai. Tiesa, vienus kitus metus buvo jau
čiamas jaunimo dvasios pakilimas ir noras dirbti lietuviškąjį dar
bą, susikūrė šiek tiek daugiau naujų lietuviškų šeimų, bet gau
sios kongreso rezoliucijos nesusilaukė praktiško įgyvendinimo. 
Kongreso pageidavimu sudaryta ' Pasaulio L. B-nės jaunimo sek
cija (ar komisija) per šešerius metus nepasireiškė naujomis idė
jomis ir nepasidarė pasaulio lietuvių jaunimo judėjimo centru. 
Antrajam kongresui ruošti pastangos nėra mažesnės, o piniginės 
sumos kone dvigubai didesnės. Ar šis kongresas atneš ilgiau išlie
kančios reikšmės rezultatų?

Spauda, nors vis dar negausiai apie kongresą rašanti, tokios 
išliekančios reikšmės laukia. Kongresas turėtų būti “ne tik reto
rinis posakis, ne tik graži svajonė ar praeinantis įspūdis, bet ir 
tautinis siekimas, prasmingas turinys ir išliekantis įnašas” (“Pa
saulio Lietuvis”, 20 nr.). “Draugas” rašė: “Tikime, kad jauni
mo kongresas bus pajėgus nutiesti intelektualinius pagrindus lie
tuviškai veiklai ir geresniam tikrovės pažinimui” (1972 m. 24 nr.). 
Panašių citatų galima būtų rasti ir daugiau beveik kiekviename 
laikraštyje. Bet ar yra pagrindo laukti, kad kongresas tokius di
delius uždavinius atliks? Galimybės labai sumažėja, kai pažvelgi 
į kongreso rengėjų nepakeičiamą nusistatymą duoti tuos didžiuo
sius klausimus spręsti tik vienai mūsų išeivijos daliai — jauniau
siems. Atskirai posėdžiaujantieji jaunieji savo nutarimus, be abe
jonės, išreikš rezoliucijomis. Tuo tarpu lietuviškajai išeivijai vis
dėlto neginčijamai vadovauja vyresnioji ir vidurinioji karta. Ar 
galima tikėtis, kad tas jaunimo priimtas rezoliucijas sutiks vyk
dyti vyresnė kaip 30 metų karta, kuriai neleidžiama dalyvauti 
rezoliucijų svarstyme?

Kad priimtosios rezoliucijos nenueitų į krepšį kaip nuėjo 
pirmojo kongreso, antrasis kongresas turės palikti ką nors, kas 
tas rezoliucijas bandytų įteigti vadovaujančiose pozicijose tebešau
tiems vyresnio amžiaus tautiečiams. Apie tokio pokongresinio 
organo sudarymą yra daug kalbų, bet mažai aiškumo, šykšti tuo 
reikalu ir spauda. Dar praėjusį rudenį dr. J. Grinius "Tėviškės 
Žiburiuose” (40 nr.) siūlė, kad kongreso darbus toliau tęstų jau
nimo išrinktoji politinė komisija, kuri įeitų į VLIKą. Ta mintis, 
matyt, patiko VLIKui tiek, kad jis net savo Vasario 16 atsišau
kime sako: “Linkime jam (jaunimui) sėkmės ir tikime, kad jis 
įsijungs į VLIKo struktūrą ir darbus”. Kaip žinome,-PLB, valdyba 
iki šiol yra nuomonės, kad Bendruomenės organų įsijungimas 
į VLIKo struktūrą esamomis sąlygomis dar yra perankstyvas. At
rodo, kad turimas galvoje jaunimo kongreso sudarysimas nuola
tinis organas, įsijungdamas į VLIKo struktūrą, išsijungtų iš Bend
ruomenės struktūros. Kaip atrodo iš PLB valdybos paskutinio po
sėdžio aprašymo “Dirvoje” (10 nr.), pati PLB valdyba tokią galima 
situaciją jaučia, nes tame posėdyje “sutarta ir pareikšta, jog PLB 
siekia, kad .. . pakili jaunimo dvasia gaivinančiai paliestų visą 
jaunimą ir kad jis išsilaikytų Lietuvių Bendruomenės rėmuose” 
(2 psl.). Kokioje rolėje po kongreso liks PLB jaunimo sekcija, su
daryta PLB valdybos jaunimo vicepirmininkės kvietimu ir PLB 
valdybos patvirtinta? Kokiame santykyje su Bendruomenės apy
linkių jaunimo sekcijomis liks dabartiniai kongreso apylinkių ko
mitetai, kurie, kaip iš spaudos užuominų matyti, gali būti palikti 
kongreso idėjoms toliau vykdyti? Ir virš viso ko kyla didysis klau
simas: ar PLB valdyba, kongresą organizuoti pradėjusi ir iki šiol 
juo aktyviai besirūpinanti, begali turėti įtakos į tolimesnę kon
greso eigą tiek, kad šia proga nebūtų sukurta pasaulio lietuvių 
jaunimo organizacija už struktūrinių Bendruomenės ribų? Jei taip 
atsitiktų, tai dabartinė PLB valdyba būtų pakirtusi šaką, ant ku
rios sėdi. Belieka tikėtis, kad taip neįvyks. A. Rinkimas

Pasaulio įvykiai
Š. AIRIJOS MIESTUOSE BEVEIK KASDIEN SPROGINĖJA BOMBOS, 
didindamos žuvusiųjų skaičių, kuris jau artėja prie 300. Naują 
teroro bangą sukėlė “juodojo sekmadienio” tragiškieji įvykiai 
Londonderyje, kur britų kanai nušovė 13 demonstracijoje daly
vavusių katalikų. Airių pogrindininkų IRA organizacija už tai at
silygino Š. Airijos vidaus reikalų ministerio J. Taylor automobilio 
apšaudymu Belfaste. Ministerį sužeidė net šešios kulkos, bet jis 
išliko gyvas. Daugiau žalos padarė Belfasto “Abercorn” restorane 
sprogusi bomba, nuo kurios žuvo dvi moterys, o 136 nekalti asme
nys buvo sužeisti. Didžiąją restorano svečių dalį tuo metu sudarė 
moterys ir vaikai. Šią tragediją pamokslu pasmerkė Š. Airijos ka
talikų kardinolas W. Conway ir žodį Mullingare savo partijai taręs 
Airijos respublikos premjeras J. •-........—----------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

PO VESTU VIŲ - KALĖJIMAS
Barceionoje buvo suimtas din

gęs “jaunikis” Yves Geoffroy, 
kurį federacinių kalėjimų reika
lus tvarkantis ininisteris J. P. 
Goyer 1971 m. Kūčių dieną iš
leido vesti buvusios meilužės 
Carmen Parent, šis įvykis susi
laukė nemažo triukšmo federaci
niame parlamente, nes Y. Geoff
roy buvo nuteistas kalėti iki gy
vos galvos už pirmosios žmonos 
nužudymą. Leidimą išeiti iš 
Kvebeko kalėjimo ir vesti C. Pa
rent jam parūpino advokatas R. 
Denis, 1965 m. įsivėlęs į panašų 
L. Rivard pabėgimą iš kalėjimo. 
Kalėjimo administracijai buvo 
pareikšta, kad už Y. Geoffroy 
ištekėjusi C. Parent prižiūrės 
globos neturinčius jo vaikus. Iš 
tikrųjų tuos vaikus globojo jo 
artimieji giminės. Vedęs C. Pa
rent, pirmosios žmonos žudikas 
Y. Geoffroy pradėjo slaptą po
vestuvinę kelionę. Po kelių sa
vaičių RCMP pavyko išaiškinti, 
kad jam jau kalėjime būnant 
kažkas parūpino antrosios žmo
nos mirusio giminaičio Real La
fond vardu Kanados užsienio 
pasą, su kuriuo jis išskrido į 
Britaniją, Norvegiją ir Ispaniją. 
Visame šiame incidente daug 
kas įžiūri viešą skandalą, nes įo 
pagrindiniai veikėjai — Y. 
Geoffroy, jo advokatas R. Denis 
ir federacinių kalėjimų ministe- 
ris J. P. Goyer yra lanke ir bai
gę tą pačią teisės mokyklą. Opo
zicija federaciniame parlamente 
reikalauja pravesti vieša tyrimą, 
bet nesusilaukia valdančios libe
ralu partijos pritarimo.

Teisėjo A. Vannini vadovau

jamas komitetas po septynių sa
vaičių darbo baigė 213 liudinin
kų apklausinėjimą dėl raitosios 
policijos susikirtimo su de
monstrantais 1971 m. spalio 25 
d. prie Ontario Mokslo Centro, 
kai Toronte viešėjo P. E. Tru
deau pakviestas Sovietų Sąjun
gos premjeras A. Kosyginas. De
monstracijos dalyviai, daugiau
sia ukrainiečiai, nusiskundė po
licijos parodytu bereikalingu 
žiaurumu. Nuo rimbo smūgių 
ir arklių kanopų nukentėjo ne- 
mažas skaičius demonstrantų. 
Policija teigia, kad akciją išpro
vokavo įsiaudrinę demonstran
tai, pasiruošę pralaužti apsaugos 
liniją, šiuo klausimu teisėjui A. 
Vannini balandžio 10 d. baigmi
nius pranešimus įteiks ukrainie
čių ii- policijos advokatai. Tada 
jis turės padaryti galutinį spren
dimą. Toronto miestui teisėjo 
A. Vannini komiteto darbas jau 
kainavo $100.000, o premjero A. 
Kosygino sustiprinta apsauga 
pareikalavo $94.000 papildomu 
išlaidų. Dabargi vėl pasirodė 
pranešimas, kad Kanados sena
tas pakvietė Nikolajų Tichono- 
vą, vieną iš aštuonių premjero 
A. Kosygino pavaduotojų, ap
lankyti Otavą, Vankuverį, Mont
real} ir Torontą. Tai esąs atsi
lyginimas sovietams už senato
rių viešnagę Sovietų Sąjungoje 
prieš dvejus metus.

Otavon atvyko komunistinės 
Kinijos naujasis ambasadorius 
Yao Kuang pakeisti Kinijos am
basadoriumi Jungtinėse Tautose 
paskirto Huang Hua. Otavoje 
kalbama, kad komunistinė Ki-

Putname, Conn., prel. Pr. Juras yra pastatydinęs ir įrengęs etnografinį lietuvių muzėįų ALKA, 
kurį aplanko nemažai svečių. Iš kairės: vysk. A. Deksnys, prof A. Kučas ir šeimininkas prel. Pr. 
Juras prie lietuviškos sodybos

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Prabilo rusų garsiakalbiai Rygoje
“17 latvių komunistų” laišką, 

kaip ir buvo galima laukti, so
vietiniai Rygos sluogsniai pava
dino “grubia klastote”. Tačiau 
ligi susigriebė, praėjo visas mė
nuo. Ne tik delsimas atsakyti, 
bet ir pats atsakymo būdas ro
do, kad tai beviltiški mėginimai 
užginčyti akivaizdžius rusifikaci- 
nės politikos padarinius Balti
jos valstybėse.

Švedo pranešimas
“Dagens Nyheter” korespon

dentas Per Sjoegren kovo 1 d. 
perdavė platų pranėšiiną iš 
Maskvos, kad žinia apie slaptą 
komunistų laišką Rygoje iššau
kė stiprią reakciją. Rygos radi
jas laidose užsienio latviams ir 
švedų klausytojams, o taip pat 
partijos oficiozai “Cinia” ir “So- 
vetskaja Latvija” pavadino laiš
ką grubia klastote ir antikomu
nistine provokacija. Rygos atsa
kyme teigiama, kad pirmiausia 
apie tai prakalbėjo amerikiečių 
išlaikomas radijo siųstuvas 
“Laisvė”, o po to tą ČIA* inspi
ruotą prasimanymą pasigavęs ir 
plačiau pagarsinęs “solidus bur
žuazinis laikraštis DN”. Bet jei
gu taip, pastebi Sjoegren, tai 
visdėlto “Dagens Nyheter” Ry
gos gyventojų nepasiekia. Tokiu 
būdu reikia daryti išvadą, kad 
“Laisvės” siųstuvas čia turi pa
kankamai klausytojų, jeigu jo 
paskelbtai žiniai paneigti reikė
jo įkinkyti didžiąsias masinio 
susižinojimo priemones. Tik sa
vo atsakyme sovietinė kontra- 
propaganda ne tiek plaka “Lais
vę”, kiek “Dagens Nyheter”. 
Ypatingai pyksta už tai, kad 
švedų dienraštis drįso skelbti ži
nią apie Latvijoje vykdomą ru
sinimo politiką kaip tik tuo me
tu, kai visoje Sovietų Sąjungoje 
ruošiamasi triukšmingai pami
nėti “sovietinių tautų šeimos” 
50-metį...

Sovietiniai aiškinimai
“Dagens Nyheter” paskelbė 

tik kaikurias ištraukas iš latvių 
komunistų laiško. Tai, girdi, ge
rai, nes jame esama daug ne
tikslumų. Rygos radijas pažymė
jo, kad pilname tekste Baltijos 
jūra vadinama “Latvių jūra”. 
Tuo tarpu “Sovetskaja Latvi
ja” nepasirašęs autorius tvirti
na, jog rusai, gudai ir ukrainie
čiai buvę prievarta atkelti Lat
vijon pokario metais. “DN” ko
respondentas cituoja tokią 
straipsnio vietą:

Visiems rusams Baltijos kraštuose 
tai tikra naujiena. Drauge su visais 

nija už $1.600.000 nori nupirkti 
katalikių vienuolių ir jų mergai
čių prieglaudos pastatą savo 
ambasadai bei jos pareigūnams. 
Šis akmeninis pastatas turi net 
200 kambarių.

Kanados Karališkosios Drau
gijos pirm. dr. H. Duckworth 
Otavoje įvykusiame mokslinin
kų, inžinierių ir technologų 
bendruomenės posėdyje pasiūlė 
įsteigti vokt.vbine Kanados 
. (Nukelta j 6-tą psl.)

Baltijos gyventojais dabar jie patyrė 
pirmą kartą, kad jie yra asimiliuoti 
ir surusinti.

Tokia politika per 27 metus 
turėjusi atnešti savo vaisių — 
tęsia laikraštis, bet 1970 m.* gy
ventojų visuotinis surašymas pa
rodęs, kad visose respublikose 
vietinių s k a i ė i us padaugėjęs. 
Jeigu Latvi joji -šitas procesas 
“lėtesnis”, tai, girdi, dėl tam 
tikrų pasikeitimų gyventojų 
struktūroje... Toliau “Sov. Lat
vija” stengiasi įrodyti, kad Lat
vijos “socialistinė kultūra” da
bar žydi: išleidžiama triskart 
daugiau latviškų knygų, negu 
prieš karą; veikia 12 augštųjų 
mokyklų, kuriose 75% moko
mojo personalo esą latviai. Iš 
9 teatrų 8 veikia latvių kalba, 
bet visa tai 17-kos laiškas nu- 
tylįs.

Toliau sakoma, kad Latvijos 
įjungimas į Sov. Sąjungą pa
spartinęs jos ūkinį išsivystymą. 
Latvijos Augščiau’sioje Tarybo
je iš 310 deputatų 222 latviai, 
arba 72,4%. Netiesa, jog Ry
gos vidaus reikalų ministerijoje 
latviai tarnautojai* tesudarą 1/5 
dalį. Iš tikrųjų jų skaičius su
darąs du trečdalius, “lygiai kaip 
ir kitose ministerijose”. Toliau 
“Sov. Latvija” primena, kad 
pernai išrinktame Latvijos kom
partijos centro komitete iš 237 
narių ir kandidatų 150 esą lat
viai. *

Labai nepatiko kaltinimas, 
kad vadovybė esanti Rusijos lat
vių rankose. Už tai laiško auto
riai vadinami “rasistais, kurie 
žaidžia tautiniais prieštaravi
mais. Jie netgi dalina latvius į 
blogus ir gerus pagal tai, kur 
jie yra gimę ar gyvenę”.

Švedo komentarai
Kai prieš mėnesį “Dagens Ny

heter” skelbė 17-kos dokumento 
ištraukas, jas komentuoti buvo 
pakviestas jaunas švedų publi
cistas, geras sovietinių klausimų 
žinovas Harold Hamrin. Natū
ralu, kad jam teko pasisakyti 
ir dėl sovietinės reakcijos.

“Daug silpnų punktų” — taip 
savo nuomonę susumuoja H. 
Hamrin. Smarkus atsakymo to
nas rodo, kad 17-kos partiečių 
protesto laiškas paliečia labai 
jautrius klausimus. Tiek latviš
koji “Cinia”, tiek rusiškoji “So
vetskaja Latvija” paskyrė po iš
tisą puslapį atsakymui. Tiek 
daug vietos vienam reikalui ski
riama tik nepaprastais atvejais.

Nors komentuojant reakcijas 
dar nebuvo gautas ištisas teks
tas ir teko pasitenkinti kores
pondento pranešimu iš Maskvos, 
tačiau matyti, kad esama ne
tikslumų. Tame tekste, kuriuo 
naudojos “Dagens Nyheter”,nie
kur Baltijos jūra nevadinama 
“Latvių jūra”. Taip pat ten vi
siškai nieko nepasakyta apie 
prievartinį rusų, gudų ir ukrai
niečių perkėlimą Latvijon. Ly
giai neminima nė vidaus rei
kalų min-jos tarnautoju tautinė 
sudėtis. “Klausimas kyla, kokia 

dokumento versija rėmėji “Ci
nia” ir “Sov. Latvija” — rašo 
H. Hamrin.

Jo nuomone, daug įdomiau, 
kaip kritikuojami dokumente 
nurodytieji faktai ir kas nuty
lima. Pagal oficialią sovietinę 
statistiką, latvių skaičius 1959- 
70 m. padaugėjo 30.000, bet nu
tylima, kad latvių gyventojų 
santykis Latvijoje nukrito nuo 
62% iki 57% (Rygoje nuo 45% 
iki 40%). Taip pat atsakyme vi
siškai nepaliečiami tautiniai 
konfliktai, kurie savo metu 
smarkiai supurtė latvių partijos 
ir valdžios viršūnę. Būtų buvę 
įdomu, rašo “ND” bendradarbis, 
jeigu sovietiniai autoriai būtų 
pakomentavę tuos įvykius ir ži
nias, kurie liečia 1959-61 m. va
lymus Latvijoje. “Bet laikraščių 
straipsniai čia irgi tyli.” Baigda
mas savo atsakymą, H. Hamrin 
pastebi, kad “Cinia” nenoromis 
daugiau pasakė, negu norėjo, iš
sitardama, jog “antikomunizmo 
trubadūrai augština kiekvieną, 
kuriam trūksta ideologinio nu
garkaulio, kiekvieną, kurio ko
munistiniai įsitikinimai nėra 
tvirti”. “Kam gi toji svyruojan
čių ir nepatikimų partijos drau
gų kritika, jeigu dokumentas 
vien tik klastotė?” — taikliai 
klausia “DN” komentatorius.

Tai dar ne galas
Nėra abejonės, kad 17-kos 

latvių komunistų protesto laiško 
atgarsiai dar toli gražu neužsi
baigė. Tiek Švedijos, tiek kitų 
Vakarų Europos kraštų spauda 
gana plačiai supažindino skaity
tojus su Baltijos valstybių sun
kia padėtimi, kurią priminė mi
nėtasis laiškas ir jo sukeltoji po
lemika. Reikia manyti, kad visa 
ši istorija ne tik Rygoje, bet 
ir Taline, ir Vilniuje, tam tik
ruose režimo sluogsniuose, sukė
lė drumsčių nuotaikų, nors jos 
ten iki šiol dar neprasiveržė 
taip garsiai per vietinės pro
pagandos garsiakalbius. Tik aiš
ku kaip dieną, kad sovietų kei
kiamos “Laisvės” radijo laidos 
klausomos ne vien Latvijoje.

Pabaigai verta pastebėti vieną 
įdomų dalyką ryšium su visa 
šia savotiška “17-kos latvių ko
munistų” istorija. Tiek latvių, 
tiek kitų baltiečių politinės emi
gracijos sluogsniai Švedijoje su 
gyvu dėmesiu sutiko žinią ir jos 
sukeltus atgarsius. Tuo tarpu ga
na griežtų, neigiamų atsiliepi
mų iš pat pradžių teko išgirsti 
iš kaikurių asmenų, kurie žino
mi kaip neva palaiką ryšius su 
“sovietinio pogrindžio” kanalais. 
Jų neigiamą' laikyseną galima 
suprasti kaip nepasitenkinimą, 
kam latvių komunistai nepasi
naudoję ju ryšio galimybėmis. 
Todėl paskleistas gandas, kad 
pats laiškas esąs sovietinė provo
kacija, kurios tikslas — įvaryti 
nepasitikėjimo kyli tarp baltie
čių tautinės opozicijos ir kitų 
sovietinių tautų, visų pirma ru
sų, antikomunistinio pogrindžio.

A. Lcmbergas 

Lynch. Pastarasis Airijos var
du prašė nelegaliai veikiančius 
IRA pogrindininkus atsisakyti 
tokių veiksmų, nes jie kenkia 
pogrindininkų siekiamam visos 
Airijos sujungimui. Galbūt dėl 
šios priežasties IRA pogrindi
ninkai paskelbė trijų parų pa
liaubas, duodami laiko Britani
jos vyriausybei paruošti planą, 
kuris užbaigtų dabartinę įtam
pą Š. Airijoje. Britanijos dar- 
biečių opozicijos vadas H. Wil
son jau yra pareikalavęs sustab
dyti įtariamų asmenų internavi
mą ir palaipsniui siekti abiejų 
Airijų sujungimo. Britaniją val
dančių konservatorių premjeras 
E. Heath tokią mintį atmeta. 
Jam vis dar atrodo, kad ramybę 
š. Airijoje gali atstatyti katali
kų mažumai padarytos politinės 
nuolaidos — didesnio jų atstovų 
skaičiaus įsileidimas į vietinį 
protestantų dominuojamą par
lamentą. Pasak premjero E. 
Heath, š. Airijos prijungimas 
prie Airijos respublikos jai bū
tų nepakeliama finansinė našta, 
nes prijungtieji nenorėtų atsisa
kyti turėto augštesnio gyvenimo 
lygio. Londono laikraštis “Sun
day Times” paskelbė dokumen
tuotą rašinį apie britų karių in
ternuotų asmenų kankinimą Š. 
Airijoje* Plačiausią žodį laikraš
tis suteikia buvusiam olimpi
niam boksininkui P. Fitzsimons, 
kurį britų kariai kankino ne tik 
smūgiais, bet ir elektros srove. 
Tokie tardymo metodai primena 
Hitlerio gestapą ir Stalino lai
kų MVD.

BOMBOS LĖKTUVUOSE
Nežinomas asmuo ar asme

nys pareikalavo iš amerikiečių 
“TWA” orinio susisiekimo bend
rovės $2 milijonų. Priešingu 
atveju grasinama susprogdinti 
keturis tos bendrovės keleivi
nius lėktuvus. Reikalavimas bu
vo pradėtas pranešimu, kad iš 
Niujorko į Los Angeles skren
dančiame lėktuve yra bomba. 
Atšaukus minėtąjį lėktuvą Niu- 
jorkan, bombą lakūnų kabinoje 
užuodė ir surado specialiai pa
ruošti šunys. Kita bomba spro
go prieš septynias valandas iš 
Niujorko į Las Vegas atskridu
siam tuščiam “TWA” lėktuve, 
kuris buvo nuodugniai patikrin
tas Niujorke. Įtariama, jog į šį 
sąmokslą yra įsivėlę “TWA” 
bendrovės tarnautojai. Prez. R. 
Niksonas įsakė susisiekimo sek
retoriui J. Volpe sušaukti Va
šingtone orinio susisiekimo 
bendrovių atstovų konferenci
ją ir pareikalauti, kad jos imtų
si visų galimų apsaugos prie
monių. Sekr. J. Volpe taipgi 
patarė nemokėti dabar reikalau
jamos ir ateityje reikalausiamų 
dolerių sumų. Priešingu atveju 
JAV kongresas turės priimti 
specialų įstatymą, draudžiantį 
tokias išmokas lėktuvų pagro
bėjams ir grasintojams bombo
mis. Visuose JAV aerodromuo
se dabar saugomi lėktuvai, 
tikrinami keleiviai ir bagažas, 
šiam reikalui naudojant visas 
technines priemones. Tai yra 
milžiniškos pastangos, nes vien 
tik JAV 29 orinio susisiekimo 
bendrovės kasdien turi apie 14.- 
000 skrydžių su 450.000 kelei
vių. šį klausimą, atrodo, tega
lėtų išspręsti tarptautinė sutar
tis, užtikrinanti griežtas baus
mes be jokios rimtos priežasties 
siausti pradedantiems avantiū
ristams.

PASIRINKO PARYŽIŲ
Prez. R. Niksono ir prem

jero Cu En-lai pradėti pasitari
mai bus tęsiami abiejų kraštų 
ambasadose Paryžiuje. JAV am
basadoriumi Paryžiuje yra mili
jonierius A. Watson, Kinijos 
ambasadoriumi — kompartijos 
vado Mao senas bičiulis ir cent
rinio komiteto narys H. Cheng. 
Spėjimai, kad tolimesniem po
kalbiam bus pasirinkta Otava, 
nepasitvirtino. Kinijos premje

ras Cu En-lai buvo nuskridęs 
į Hanojų painformuoti š. Viet
namo komunistų apie turėtas 
diskusijas su prez. R. Niksonu. 
Matyt, premjero Cu En-lai įta
kos dėka Hanojus dabar staiga 
pasiskelbė remsiąs iki galutinės 
pergalės 1970 m. nuverstą ir 
Pekinge apsigyvenusį Kambodi- 
jos princą N. Sihanouką, nesu
silaukusį paramos iš Maskvos. 
Šis žingsnis įtaigoja, kad pir
muoju smuiku Hanojuje groja 
ne sovietai, bet kiniečiai. Jung
tinėse Tautose Kinijos ambasa
dorius H. Hua britų Hong Kon
gą ir portugalų Macao salą pa
vadino Kinijos teritorija, norė
damas užkirsti kelią galimai šių 
sričių nepriklausomybei. Kini
jos užsienio reikalų ministeri
ja pareikalavo, kail prez. R. 
Niksonas sustabdytų Vietnamo 
bombardavimą ir kad iš visos 
Indokinijos būtų atitraukta sve
timų kraštų kariuomenė. Ameri
kiečių duomenimis, jų aviacija 
šiemet jau 90 kartų puolė prieš
lėktuvines baterijas Š. Vietna
me, kai tuo tarpu pernai tokių 
puolimų buvo tik 108.

UŽMIRŠTAS KARAS
Daugiau kaip 16 metų truko 

pasaulio užmirštas karas Suda
ne tarp šiaurėje gyvenančių 12 
milijonų arabų ir pietinėje* da
lyje nepriklausomybės siekian
čių 3 milijonų negrų. Jį užbai
gė Addis Abeboje paširasyta su
tartis, suteikianti savivaldą gen. 
J. Lago vadovaujamiem neg
ram. Sudano prez. J. El-Nimery 
savo centrinei vyriausybei pasi
lieka tik krašto apsaugą, užsie
nio politiką, finansus, ryšius ir 
muitą. Visus kitus P. Sudano 
reikalus tvarkys sostine paskelb
toje Juboje sudaromas vietinis 
parlamentas ir jo vykdomasis 
komitetas. Šiuo kompromisu už
baigiami nesutarimai tarp Su
dano arabų ir negrų, siekiantys 
XVIII šimtmetį, kai arabai pie
tuose pradėjo jieškoti vergų.

GINKLAI IR NAFTA
Maskvoje savaitę viešėjęs Li

bijos premjero pavaduotojas 
mjr. A. S. Jalloud pasirašė su
tartį, kuri Sovietų Sąjungai leis 
eksploatuoti Libijos naftą, jieš
koti natūralių dujų ir kitų že
mės turtų. Šia sutartimi Libija, 
matyt, siekia didesnio spaudi
mo Vakarų pasaulio naftos 
bendrovėms Libijoje. Libano 
pagrindinis dienraštis “Al Na- 
har” Beirute skelbia, kad ši 
sutartis yra tik priedanga gink
lų tiekimui. Pasak laikraščio, 
Maskva siųs naujausius ginklus 
Libijai, o pastaroji juos per
duos Egiptui.

BĖGLYS IŠ PRAHOS
Paryžiuje po ilgokos tylos pra

bilo pernai vasarą iš Prahos 
Pacrac kalėjimo pabėgęs Čeko
slovakijos uranijaus pramonės 
direktorius Karei Bocek. Tylėti 
jį vertė tėvo ir brolio suėmi
mas, nors jie nieko bendro ne
turėjo su jo pabėgimu. Urani
jaus pramonės vadovybę K. Bo
cek perėmė A. Dubčeko laikais. 
Ligi to laiko jai visada vadovau
davo iš Maskvos atsiųsti rusai, 
nes 90% geriausių uranijaus iš
kasenų išsiveža Sovietų Sąjun
ga. Iš Čekoslovakijos gaunamas 
uranijus sudaro vieną penkta
dalį sovietų uranijaus paklau
sos. K. Bocek teigimu, sovietinė 
invazija Čekoslovakijon buvo 
sutikta uranijaus kasyklų darbi
ninkų aštuonias dienas trukusiu 
streiku. Dėl šio streiko jis buvo 
apkaltintas sabotažu ir vėliau 
suimtas, nors iš tikrųjų streiką 
suorganizavo patys darbininkai. 
Uranijaus ir atominės energijos 
srityje Kremlius Čekoslovakiją 
yra pavertęs visiška Sovietų Są
jungos kolonija, čekoslovakams 
neleidžiama pasigaminti atomi
nio reaktoriaus. Žadami sovie
tiniai, bet jų pristatymas vis 
atidėliojamas.
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Lietuvos laisvės
RODNEY, ONT. Nepriklausomybės 

šventės minėjimas įvyko vasario 27 
d. Lietuvių Namuose. Jis pradėtas 
vėliavų — lietuviškos ir kanadietiš- 
kos — įnešimu. Sugiedotas Kanados 
himnas. Atidaromąją kalbą pasakė 
apylinkės valdybos pirm. Z. Gaidaus- 
kienė ir pakvietė pagerbti tylos mi
nute kritusius už Lietuvos laisvę. Re
zoliuciją anglų kalba perskaitė P. 
Kaupas. Pagrindinę kalbą pasakė J. 
Kuraitė, viešnia iš Windsoro. Ją pub
likai pristatė A. Kojelaitis. J. Kurai
tė yra studentė, kalba gražia ir žo
dinga lietuvių kalba. Nors ji, maža 
būdama, gyveno Manitoboj, kur lie
tuvių nebuvo, tačiau tas nekliudė jai 
išmokti gražiai lietuviškai. Be abejo
nės, tai tėvų nuopelnas. Ji yra kelių 
organizacijų narė, pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui rengti prezidiumo 
narė, stovyklų vadovė. Jos žodis dau
giausia buvo skirtas jaunimui, kurio 
minėjime buvo tikrai nemažai iš Lon
dono, Windsoro, Toronto, neskaitant 
jau vietinio. Viešnia, kreipdamasi į 
jaunimą, nurodė, kad būti lietuviu 
yra verta ir naudinga, ypač ugdant 
savo charakterį.

Sekė meninė dalis. Pranešėja — 
L. Gaidauskaitė. Meninę dalį atliko 
vietos šeštadieninė mokykla, vad. J. 
Statkevičiaus, Londono studenčių 
kvartetas “Rasa” ir vietos jaunimas. 
Vinco Kudirkos šeštadieninės mokyk
los mokiniai — A. Ciparytė, S. Gai
dauskaitė, L. Rastapkevičius, A. Ci
parytė, P. Jocius, R. Narbutaitė, D. 
Gaidauskaitė pasirodė su savo kūry
ba ir eilėraščiais.

Londono studenčių kvartetas, su
sidedąs iš S. Jakubaitytės, L. Petra- 
šiūnaitės, R. Bliskytės ir V. Petrašiū- 
naitės, atliko dviejų dalių progra
mą—patriotinę ir linksmąją. Pirmo
sios dalies dainos buvo gana jautrios 
savo prisiminimais, antrosios — 
linksmos, daugiau šio meto, bet vie
nos ir kitos buvo labai tinkamai at
liktos ir publikai patiko.

Vietos jaunimo tautinių šokių gru
pė pašoko keturis šokius: Audėjėlę, 
Ketvirtainį, Blezdingėlę, Malūną. Šo
kius paruošė G. Ignaitytė ir Z. Ras- 
tapkevičiūtė. Iš jų galima tikėtis bū
simų tautinių šokių mokytojų. Akor
deonu grojo J. Sarapnickas. Jaunutė 
A. Ciparytė akordeonu gražiai pagro
jo kelis dalykus, kurie rodo, kad ši 
apylinkė susilauks naujos ir gabios 
akordeonistės. Pabaigoj apyl. pirm. 
S. Gaidauskienė padėkojo gausiai at
silankiusiems į minėjimą net iš gre
timų kaimyninių apylinkių, bet ypač 
programos atlikėjams. > Kadangi tai 
buvo ir viešnios J. Kuraitės gimtadie
nis, sugiedota jai "Ilgiausių metų" 
ir įteikta gėlių. Taip pat gėlėm apdo
vanotas Londono kvartetas ir tauti
nių šokių paruošėjos G. Ignaitytė ir 
Z. Rastapkevičiūtė. Akordeonistui J. 
Sarapnickui įteikta muzikos plokšte
lė.

Minėjimas baigtas T. Himnu. Po to 
Įvyko bendra kavutė. Jos metu Lon
dono studentai, vadovaujami A. Pu- 
terio, išdėstė ant stalų lietuviškas 
knygas ir siūlė publikai jų įsigyti. 
Tai yra tikrai gražus pasitarnavimas 
ir lietuviškai knygai, ir lietuviui skai
tytojui. K.

VANCOUVER, B. C. Miesto ir apy
linkių lietuviai paminėjo Vasario 16 
54 sukaktį vasario 20 d. Sv. Vincento 
ligoninės patalpose. Pamaldos už tė
vynę buvo atlaikytos 12 v. koplyčioje 
prie įneštų Lietuvos ir Kanados vė-

šaulį dr. A. T. GAILIŲ, jo mylimai Motinai
Vokietijoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame — 

■
D. L. K. Algirdo šaulių kuopa Hamiltone
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šventė Kanadoje
liavų su garbės sargybomis. Prie Lie
tuvos vėliavos stovėjo Birutė Valytė 
ir J. Šmitas, o prie Kanados — Tere
sė Tumąitė ir P. Skučas. Koplyčia bu
vo pilnutėlė žmonių. Po pamaldų 
kun. Oliver pasakė trumpą, momen
tui pritaikytą žodį. Po pamaldų visi 
rinkosi į salę, kur apyl. pirm. F. Va
lys, sugiedojus Lietuvos himną, pra
dėjo paminėjimą šiais savo kūrybos 
žodžiais:
Didinga ir garsi buvo mūs Lietuva, 
Jos veidą net prausė dvi marios, 
Žibėjo ji laisvėje, o dabar pavergta, 
Bet prikels ją vėl naujas Vasaris.

Trumpai nusakęs mūsų tautos tra
gišką dabartį ir Vasario 16 reikšmę, 
pakvietė Antaną Kenstavičių iš Ho
pe, B. C., pasakyti pagrindinei kal
bai. Ats. Įeit. A. Kenstavičius, pats 
buvęs nepriklausomybės atgavimo 
laikų savanoris ir kovotojas, labai 
kondensuotai ir įdomiai perbėgo vi
są mūsų tautos istoriją ir susilaukė 
labai šilto visų klausytojų dėmesio. 
Jo patarimai išeivijos lietuviams bus 
ilgai atmintini. Iš kitų tautybių svei
kino latvių atstovas E. Pellens. Jis 
priminė a. a. prez. J. Kenedžio žo
džius, kad nereikia klausti, ką mums 
duos kraštas, bet reikia klausti save, 
ką mes duosime savo kraštui. Toliau 
jis nurodė, kad mes turėtume gyven
ti pagal savo himno žodžius, nes Lie
tuvos himnas esąs pats gražiausias ir 
prasmingiausias.

Meninėje dalyje daugiausia pasiro
dė lietuviškasis jaunimas su savo 
dainom, eilėraščiais ir dialogu.

Viskas praėjo gražiai ir sklandžiai. 
Tik gaila, kad tas jaunimas neturėjo 
tautinių drabužių. Labai gražiai pia
ninu paskambino A. Sakalauskaitė, 
o akordeonu pagrojo ir eilėraštį pa
sakė pats jauniausias to minėjimo 
dalyvis — Ramutis Gumbelis. Jaudi
nantį dialogą “Simai, kur tu?” pa
skaitė Rūta Radzevičiūtė ir A. Bub
nys. Tai buvo atvaizdavimas tos bai
sios dramos, kurią pergyveno Simas 
Kudirka. F. Valys paskaitė du eilė
raščius iš savo kūrybos, kurie buvo 
labai patriotiški ir jaudinantys. Pa
baigai eilėraštį paskaitė nauja Kana
dos ir B. C. gyventoja iš Lenkijos O. 
Karlienė.

Visai meninei daliai teikė gyvumo 
latvių tautinių šokių grupė, kuri pa
šoko vieną, bet labai gražų ir kombi
nuotą šokį. Jie visi buvo pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Didelė padėka 
ir garbė Vankuverio latvių jaunimui. 
Tikimės, kad ir garsusis mūsų tauti
nių šokių ansamblis “Atžalynas" vėl 
greitu laiku atgis.

Visam lietuviškam jaunimui, jeigu 
taip būtų galima išsireikšti, atstovavo 
to minėjimo pranešėja Birutė Valy
tė, nes tik ji vienintelė buvo pasi
puošusi gražiais tautiniais drabu
žiais. Ji puikiai atliko savo pranešė
jos rolę ir dar paskaitė aiškia lietu
viška tarena eilėraštį “Vasario 16- 
toji”.

Minėjimą užbaigė apylinkės pirm. 
F. Valys atitinkamu žodžiu ir padėka 
visiems, kurie kuo nors prisidėjo prie 
šios šventės. Minėjimas baigtas Ka
nados himnu. Tiesa, dar buvo pagerb
ti žuvusieji už tėvynę tylos minute.

Po minėjimo ten pat pasivai
šinta kavute bei pasidalinta minėji
mo įspūdžiais. Visi sakė, kad šis mi
nėjimas buvo labai sėkmingas. Atsi- 
lankiusių buvo virš 120 asmenų. Bu
vo renkamos aukos T. Fondui ir išlai
dom padengti. S. Simanavičienė

Po visos eilės politinių ir pre
kybinių nesusipratimų su vaka
riečiais Kinija ėmė linkti į di
desnį savarankiškumą ir vėliau i 
Sov. Sąjungos pusę.

1905 m. Kinijoj įvyko pažy
mėtinas faktas: senieji, konfu- 
cionizmu grindžiami, egzaminai 
civilinei tarnybai užimti buvo 
panaikinti. Našlaujanti impera- 
torienė T’zu Ilsi pagaliau įsitiki
no Kinijos silpnumu ir davė su
tikimą pradėti reformas, įskai
tant konstituciją ir parlamentą.

Ištremtasis patriotas Sun Yat- 
senas tais pat metais įsteigė re
voliucinę partiją Kuomintangą 
ir tiksliai numatė socialinę revo
liuciją. Tam tikslui jis rinko iš 
užsienio kiniečių aukas. Paga
liau 1911 m. spalio 10 d. Wučan- 
ge prasidėjo revoliucija. Sun 
skubiai grįžo Kinijon užimti lai
kinio prezidento vietos, nes bu
vo paskelbta respublika. Metams 
baigiantis, didžioji pietinės Ki
nijos dalis buvo išlaisvinta iš 
Manču valdžios. Atmetęs kapita
lizmą ir marksizmą, Sun Yat-se- 
nas stengėsi sukurt kažką naujo. 
Jo įsteigtoji partija siekė tauti
nės krašto didybės, skatino gen
tis ir šeimas pirmoj eilėj rūpin
tis ne savo, o tautos gerove.

Naujoji Kinija išaugo iš civi
lizuotų miestelėnų. Literatūroje 
buvo vartojama kasdienė kalba, 
o buvusių kilmingų šeimų reikš
mė sumenko. Vienu iš revoliuci- 
ninkų prieš šeimų autoritetą bu
vo liberalų atstovas Pekingo uni
versitete — Mao Tse-tungas.

Tame pačiame dešimtmetyje 
kilo Rusijos revoliucija. Kai bol
ševikai pažadėjo kiniečiams 
duot kaikurių pirmenybių (bet 
ne teritorijos, carų laikais už
grobtos), Sun manė, kad Kinija 
pagaliau rado draugą. Jis sutiko 
sudaryt sutartį su Sovietų Sąjun
ga. 1923 m. Kinijos komunistai, 
Kremliaus įsakymu, turėjo įeiti 
į Kuomintagą (komunistų parti
ja Kinijoje buvo įsteigta 1921 
m.).

Sun pasiuntė jauną savo ka
riuomenės štabo viršininką 
Ciang Kai-šeką į Maskvą susipa
žint su raudonosios armijos or

LIETUVIAI LAUKIA
KARO L ALBINAS GRAŽIŪNAS

Rolandas Budnikas

(Tęsinys iš praeito numerio)
PAGALBA PERSEKIOJA

MIEMS IR NUKENTEJUSIEMS
Vien slaptosios spaudos gami

nimu bei platinimu antisovieti- 
nis lietuvių pogrindis ilgesnį lai
ką ribotis negalėjo. Atsirado ir 
kitų reikalų, kuriais neatidėlio
jamai reikėjo pradėti rūpintis. 
Ypač skubiai reikėjo teikti pa
galbą atsidūrusiems didelėj 
grėsmėj, persekiojamiem ir jau 
vienaip ar kitaip nuo okupantų 
nukentėjusiem.

Sovietams okupavus Lietuvą 
ir pradėjus iškilesnius bei veik
lesnius lietuvius masiškai su
iminėti, nemažam skaičiui lietu
vių teko pradėti slapstytis ir 
bėgti į užsienius. Pačioje pra
džioje siena su Vokietija, į kurią 
iš tikro ir tebuvo įmanoma bėg
ti, nebuvo labai stipriai saugo
ma, ir ją pereiti nebuvo ypatin
gai sunku. Tačiau ilgainiui tos 
sienos apsauga buvo labai su
stiprinta. Ją pereiti pasidarė 
sunkus bei pavojingas dalykas 
ir tam reikėjo kas kartą vis di
desnės pagalbos. Juo labiau, kad 
okupantai pasitelkė kaikuriuos 
pasienio gyventojus arba atga
beno iš kitur savo agentų, kurie 
turėjo norinčius pereiti sieną su
sekti ir išduoti enkavedistams. 
Tie okupanto agentai stengėsi 
įsipiršti norintiems patekti į Vo
kietiją vadovais. Jie nuvesdavo 
tiesiai pas pasienio sargybinius, 
kurie vedamuosius suimdavo. 
Tuo ypačiai pagarsėjo Kretinga. 
Kadangi ji buvo netoli sienos, 
daugelis bandė pro ją pasiekti 
Vokietiją. Daugelis čia kaip tik 
ir įkliuvo enkavedistams į ran
kas, nes čia veikė daug okupanto 
agentų. Pastarųjų buvo ne tik 
Kretingoje ir jos apylinkėse, bet 
ir visu pasieniu. Buvo sunku 
spręsti, kuo galima pasitikėti ir 
kuo negalima, nes išdavikais 
kartais pasirodė ir išduotiesiems 
artimi asmenys. Lietuvių Akty
vistų Fronto štabo ryšininką su 
Lietuvos pogrindžiu kpt. A. 
Švarplaitį išdavė pasižadėjęs jį 
per sieną pervesti jo pusbrolis.

šios sąlygos vertė pogrindžio 
veikėjus slapstytis ir bėgantiems 
per sieną teikti visą įmanomą 
pagalbą. Pradžioje tai darė dau
giau paskiri asmenys, o vėliau 
organizuoti sambūriai bėgan
čiuosius slapstė, dažniausiai 
kiekvieną naktį perkeldami nak
voti į kitą vietą, kol susidaryda
vo galimybė pervesti juos per 
sieną. Lietuviai nuo sovietinio 
teroro bėgo į Vokietiją beveik 

ganizacija. Nebesulaukęs atnau
jintos ir suvienytos Kinijos Sun 
Yat-senas mirė 1925 m. įpėdi
niui dangui pavyko 1926 m. su- 
organizuot ekspediciją prieš vi
sokius karo vadus, kurie buvo 
atsiradę Manču valdžiai žlugus. 
Jis taip pat energingai kovojo su 
augančia komunistų įtaka. 1927 
m. balandžio mėnesį jis su ka
riuomene užėmė stiprų komu
nistų centrą Šanchajuje ir išvalė 
Kuomintangą nuo komunistų.

Kovos su komunistais
Stalinas buvo įsakęs darbuotis 

pramonės proletariate, kurio Ki
nijoje nebuvo. Mao Tse-tungas 
pradėjo Kinijos pietuose organi
zuoti kaimiečius. Jis naujai pa
skirstė dirbamą žemę ir įsteigė 
partizaninę armiją. Komunistinė 
Kinijos respublika buvo pa
skelbta Kiangsi provincijoje 
1931 m. su Mao priešakyje. Tais 
pat 1931 m. japonai įsiveržė 
Mandžūrijon. čiang Kai-šekui 
japonai tebuvo “odos liga”, kuri 
galėjo palaukti, gi tikras priešas 
— “širdies liga” buvo komunis
tai. Jis 1933 m. paruošė didelį 
žygį prieš Kiangsi. 80.000 rau
donarmiečių pasitraukė, pradėję 
ilgą 6.000 mylių žygį į Yenaną. 
Tik 20.000 karių jį pasiekė.

1937 m. japonai pradėjo vi
suotinį karą, tačiau Kinijos na
cionalistai tebesikovė su komu
nistais. Esant tokiai būklei, atė
jo amerikiečiai. Jie išleido bili
jonus dolerių, tačiau kovų nelai
mėjo. 1945 m. dviem atominėm 
bombom jie baigė karą su Japo
nija.

Kinijos komunistai, apsigink
lavę ginklais nugalėtų japonų ir 
rusų, kurie kaip plėšrūs vanagai 
buvo užplūdę Mandžūriją, tada 
jau pradėjo dažnai laimėti ko
vas. Geriausios Čiang Kai-še- 
ko armijos, skirtos kovai prieš 
japonus, pasidavė raudonarmie
čiams. Nacionalistų likučiai 
1949 m. pasitraukė į Taiwaną.

Čiang Kai-šekas buvo tikrai 
nepaperkamas patriotas, tačiau 
jo pragaištis buvo parama ban
kininkams, stambiesiems žemės 
savininkams, visokiems pelna- 
gaudžiams bei visiems konserva

iki pat pat karo pradžios, ir jų 
pergabenimu per sieną teko rū
pintis pasienyje veikusioms po
grindžio grupėms. Kaikurie bė
gusieji buvo per sieną į Vokieti
ja pervesti net 1941 m. birželio 
17 d. — mažiau nei savaitę prieš 
karo pradžią.

Sis pervedinėjimas per sieną 
buvo sunkus ir rizikingas daly
kas. Daugumoje atvejų reikėjo 
didelės drąsos ir beatodairinio 
ryžto. Tai gerai gali pailiustrouti 
S. Jakubicko pasakojimas, kaip 
padėjo jam pereiti per sieną į 
Vokietiją kpt. O. Žadvydas, ligi 
jo suėmimo vadovavęs Kretin
gos apskrityje veikusiai Geleži
nio Vilko pogrindžio grupei. 
Apie tai “Kario” 1967 m. 5 nr. 
S. Jakubickas rašo:

1940 m. rugsėjo pabaigoje vokie
čiu pasienis jau buvo aptvertas augš- 
ta spygliuotų vielų tvora ir padaly
tas i dvi zonas: draudžiamąją, į ku
rią galima buvo Įeiti tik su specia
liais okupanto išduotais leidimais, ir 
mirties zoną, į kurią niekas negalėjo 
Įeiti. Aš, asmeniškai persekiojamas 
rusiškųjų okupantų ir savųjų išda
vikų, buvau priverstas pasitraukti Į 
Vokietiją. Tik kritišku momentu ne
radau nieko kito, kaip tik savo mielą 
bičiulį Osvaldą, kuris statydamas į 
pavojų savo paties gyvybę, ryžosi 
mano gyvybę gelbėti. Jis, apsivilkęs 
rusiškais ženklais karininko unifor
ma, dienos metu motociklu privežė 
mane prie pat mirties zonos, ties Jo
kūbavą. Tiesa, važiuojant pro Jokū
bavą, buvome raudonarmiečių sargy
binių sulaikyti ir pareikalauti paro
dyti dokumentus, nes tai jau buvo 
draudžiamoji zona. Čia kpt. Žadvydo 
apsukrumas ir geras rusų kalbos mo
kėjimas Įtikino rusų sargybinius, kad 
vykstame labai svarbiais reikalais ir 
dėl tos priežasties nesuspėjome do
kumentų pasiimti. Vienintelis doku
mentas buvo mano šaulių knygutė, 
kurią sargybiniai pavartę grąžino 
man ir numojo ranka, kad galima va
žiuoti. Privažiavę mirties zoną, moto
ciklą palikome pamiškėje, o patys 
pėsti nuėjome pas gerai pažįstamą, 
pačiame pasienyje, jau mirties zono
je, gyvenusį vieno šaulių dalinio va
dą Stasį Dakinevičių. Su juo trumpai 
pasitarę ir su jo pagalba, per krū
mokšniais apaugusią vietovę, priar
tėjome prie vokiečių pasienio, maž
daug 200 metrų atstume, čia trum
pam sustoję atsisveikinome ir skyrė- 
mės į dvi priešingas kryptis. Aš ry
žausi bėgti tuos krūmais apaugusius 
200 metrų ir pasiekti Vokietiją, o 
Žadvydas su Dakinevičium grįžo at
gal, kur juos okupantas galėjo kiek
vienu momentu nubausti kankinių 
mirtimi. Tačiau mus lydėjo laimė ir 

tyviems elementams, kurie prie
šinosi reformom.

Amerikiečiai stebėjosi, kaip 
jie “prarado” Kiniją, kurios nie
kad ir neturėjo, ir dairėsi “atpir
kimo ožio”. Pirmieji “žemės re
formatorių” žingsniai buvo pa- 

' keisti totalitariniu kiniečių gyve
nimo pertvarkymu, kokio' kinie
čiai niekad neturėjo, o gal ir pa
saulis nematė.

Komunistų valdžioje
Ne JAV-ės, bet Sovietų Sąjun

ga tebelaiko išplėštas iš Manču 
imperatorių dideles teritorijas, 
dėl kurių rimtai prisibijoma or
ganizuotos ir apsisprendusios 
Kinijos. Net ir komunistinis ry
šys negalėjo šito skilimo tarp tų 
dviejų kraštų 1960 m. pašalinti

Kiniečiai gerai prisimena, kad 
jie kultūrinėje ir politinėje sri
tyje buvo augščiau pakilę už ma
žiau pažengusias tautas savo pa
kraščiuose — korėjiečius, bur- 
miečius, vietnamiečius ir kt. Ir 
Sun Yat-senas svajojo apie tą 
dieną, kada Kinija vėl atgaus va
dovaujamąją vaidmenį.

Iš kitos, pusės nepaisant įvy
kių po II pasaulinio karo ir ar
šios propagandos prieš Ameriką, 
pastaroji buvo laikoma Kinijos 
drauge.

Praėjo 22 šimtmečiai nuo bu
vusios totalitarinės Cino dinasti
jos, suvienijusios Kiniją ir ban
džiusios panaikinti visa, kas bu
vo praeity. Komunistai gi pasiry
žo pasiekti tokių pat ar panašių 
rezultatų per 22 metus.

Nepaisant komunistų padary
tų pertvarkymų, kiniečiai tebėra 
kiniečiais — iš esmės nepasikei
tę egocentrikai, nenuoseklūs. 
Vietoj Konfucijaus raštų, jie 
stropiai studijuoja Mao raštus, 
jieškodami magiškų formulių, 
kurios turėtų išspręst visas 
problemas.

Dabar, kai Kinija yra priimta 
į Jungtinių Tautų organizaciją, 
reikės laiko patirti, ar ji tikrai 
bus nare, jaučiančia atsakomybę 
tarptautinėje bendruomenėje, 
ar gyvens sena svajone būti pa
saulio civilizacijos centru, skel
biančiu pasaulinę revoliuciją.

Sulietuvino dr. P. Mačiulis
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Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1972 m. kovo 1 d. 2 vai. ryto mirė mūsų mylimas tėvas, 
sulaukęs .84 metų,

AfA JUOZAS B A KO N A S
Gyveno 539 Mary St., Pembroke, Ont. Gimė Lietuvoje, 
Kybartuose, Vilkaviškio apskr. Kanadoj išgyveno 22 metus.

Liūdi: sūnūs Leonas ir Vladas, marti, 
anūkai, proanūkai ir giminės

Mielam ramovėnui dr Gailiui
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jo mylimai MOTINAI mirus, nuoširdžių užuojautų 

reiškia —

B g J ft 
ft

Kanados Lietuvių Karo Veteranų Sqjungos 

"Ramovė” Hamiltono skyrius
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Mielam dailininkui

Vytautui Remeikai
mirus, velionies žmoną VIDĄ, mamą p. REMEIKIENE, 
seseris SKOLASTIKĄ, ELENĄ ir visus artimuosius giliai 
užjaučiame —

Gražina ir Sigitas Krašauskai

Vytautui Babeckui
mirus, jo žmonų ALDONĄ su šeima, gimines ir arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Joana ir Julius Budnikai

AfA 
mano mylimam krikšto Tėveliui 

Vytautui Babeckui 
mirus, jo šeimų nuoširdžiai užjaučiu ir kartu su ja 

liūdžiu —

mes visi pasiekėme savo tikslus sėk
mingai, nors tai buvo dienos metas ir 
labai rizikingas žygis” (O. c. 152 p.).

Tokioj veikloj dalyvaudami, 
Dakinevičius su Žadvydu ne visų 
su ja susijusių pavojų išvengė. 
Trumpai prieš 1941 m. karo pra
džią ir vienas, ir kitas buvo so
vietų suimti. S. Dakinevičius 
kartu su kitais Telšių kalėjimo 
kaliniais Rainių miškelyje bu
vo nukankintas, o Žadvydas tik 
laimės dėka išliko gyvas pagar
sėjusiose Červenės žudynėse, 
kur, enkavedistams sušaudant 
kalinių koloną, dar nenušautas 
pateko' po kitų kalinių lavonais.

Tuo pat metu, kai vieni bėgo 
nuo sovietinio teroro į užsienį, 
tūkstančiai kitų jau buvo sovie
tiniuose kalėjimuose. Sovietinė
je santvarkoje kaliniams nebuvo 
įmanoma kuo nors padėti. Teko 
rūpintis suimtųjjų šeimomis bei 
kitais artimaisiais, kurių nemaža 
dalis atsidūrė sunkiose medžia
ginėse sąlygose. Gi prie suimtų
jų šeimų dar prisidėjo gana žy
mus skaičius okupanto atleistų
jų iš darbo tariamųjų “liaudies 
priešų” su šeimomis, kurie daž
nai buvo nelengvesnėse sąlygo
se, kaip ir suimtųjų šeimos. At
leistieji iš darbo kaip “liaudies 
priešai” naujo darbo negalėjo 
tikėtis. Daugelis negalėjo net jo 
jieškoti, nes tuo būdu galėjo at
kreipti į save dėmesį ir pakliū
ti kalėjimam Kaikurie jau buvo 
ir jieškomi. Todėl jau 1940 m. 
rudenį buvo pradėtos slaptai 
rinkti aukos į medžiaginius sun
kumus patekusiems šelpti. Kai- 
kur jas rinko paskiri asmenys, 
dažniausiai savo apylinkės ar 
šiaip artimai pažįstamų suimtų
jų šeimoms bei iš darbo atleis
tiesiems šelpti. Buvo ir organi
zuotai renkamos tam reikalui lė
šos.

Toks aukų rinkimas okupanto 
akimis taip pat buvo “liaudies 
priešų” darbas, todėl ir ijs turė
jo būti dirbamas labai slaptai. 
Vieną pavyzdį, kaip tos aukos 
buvo renkamos, mini savo kny
goje “Mes valdysim pasaulį” L. 
Dovydėnas. Jis rašo: “Grįžęs na
mo, radau laišką su įrašu: “Gale 
lauko toli trys berželiai augo.” 
Tai buvo prieškomunistinio są
jūdžio šifras — reikėjo pinigų 
kokio nors rezistencijos veikėjo 
šeimai, kuri, vyrui pabėgus ar 
patekus į NKVD, neturėjo iš ko 
gyventi. Sutartoj vietoj po ke
lių dienų turėjau palikti mano 
ir pažįstamųjų surinktas aukas” 
(O. c., II, 385).

(Bus daugiau)

fe

1

ft
Ss 
s

Brangiai mokytojai

A + A Stasei Slavinskienei
mirus, jos vyrą DOMĄ, dukterį IRENĄ ir sūnų DARIŲ 
su šeimomis, visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime —

Hamiltono Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos 
vedėjas, mokytojai, mokiniai ir tėvų komitetas

Brangiai mokytojai

AfA Stasei Slavinskienei
mirus, jos vyrui DOMUI, dukteriai IRENAI ir sūnui 
DARIUI su šeimomis, giminėms ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime —

Ant. J. Mikšiai

Jurgiui Smolskiui
mirus, reiškiame užuojautų žmonai — valdybos na
rei dukrai BIRUTEI, sūnums GEDIMINUI ir ALGIUI 
bei jų šeimoms —

KLKM Draugijos Prisikėlimo skyriaus valdyba

i

A + A 

brangiajam TĖVELIUI
Lietuvoje mirus, BRONĘ DUNDZIENĘ su šeima ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —
M. Zubrickas O. J. Samkovai

E. P. Joudvalkiai
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A + A

brangiam Tėveliui Juozui Kudirkai
Lietuvoje mirus, dukrai GENOVAITEI NARBUTIENEI, 
sūnui KĘSTUČIUI ir jų šeimoms bei likusiems Lietuvoje 
namiškiams reiškiame nuoširdžią užuojautą —
Z. O. Girdauskai Pr. Bacevičius

J. J. Šarūnai

■■ •'
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Mūsų spaudos išsilaikymo galimybės
AL. GIMANTAS

Skaitome beveik iki atsibodė- 
jimo nuolatinius priminimus 
apie nelengvą ir vis sunkėjančią 
lietuviškosios spaudos padėti 
Šią tiesą liudija kanadiečių ir 
amerikiečių spaudos būklė. Gy
venamoje aplinkoje matome, 
kad angliški laikraščiai bei žur
nalai užsidarinėja dėl smarkiai 
kylančių spausdinimo ir pašto 
kainų. Neužmirština, kad toji 
spauda turėjo pavydėtino dydžio 
pajamas iš gausių skelbimų. Pa
sirodo, ir to neužteko pelningam 
leidybos darbui. Aišku, tokiose 
sąlygose leidimas tapo neįmano
mu. Privati iniciatyva, neturė
dama jokių pašalinių subsidijų, 
negali egzistuoti. Tai galioja tiek 
“didžiajai”, tiek ir lietuviškajai 
spaudai.

Mūsiškės spaudos leidėjai fi
nansinių problemų turi žymiai 
daugiau. Skaitytojų-prenumera- 
torių skaičius yra ne tik ribotas, 
bet ir nepastovus, netgi mažė
jantis. Tiesa, skelbiami platini
mo vajai, kviečiama ir raginama 
remti leidyklas aukomis, akcijų 
įsigijimu ir pan. Toji akcija’ 
bent šiandien, dar yra paveiki. 
Ištikimi savojo laikraščio skaity
tojai paprastai neatsisako savo 
pamėgtam spaudos balsui padė
ti. Sunkiau su naujais prenume
ratoriais. Jei kuris mūsiškių ne
pasigenda periodinio spausdinto 
lietuviško žodžio, jis jau yra ap
sisprendęs (atvirkštine prasme), 
ir vargu ar pasiseks tokiam įsiū
lyti laikraščio prenumeratą. Pa
sitaikančios išimtys bendros pa
dėties nekeičia.

Naujų skaitytojų — prenume
ratorių telkimas bent iš dalies

Saliamono gaiva, bet neteko pasinaudoti
B. VYTIENĖ

Aldona vartė laiškanešio at
neštą laikraštį. Perskaičiusi ve
damąjį straipsnį, kurio niekad 
nepraleidžia, slinko akimis to
liau, vienur ilgiau sustodama, ki
tur aprašymus palikdama vėles
niam pasiskaitymui. Trečiame 
puslapyje jos žvilgsnis sustojo 
jaunimo skyriuje. Nors ji savo 
vaikų neturėjo, visada domėjosi 
jaunąja karta.

Visas puslapis jaunimo raši
nių! Jos širdį pakuteno malonus 
jausmas, kad jaunieji nepamirš
ta gimtosios kalbos, kad jie nori 
mąstyti ir rašyti ta kalba, kurią 
jų tėvai ir seneliai mylėjo, ger
bė ir perdavė jiems kaip brangų 
palikimą. Jie visi rašo įdomiai, 
naujoviškai dėsto savo mintis. 
Perskaičiusi ilgoką straipsnį, ji 
sustojo prie pavardės Gailė Rū- 
taitė. Susimąstė. Prieš jos akis 
iškilo mokslo draugės besišyp- 
sant’s veidas. Jūratė. Čia Jūratės 
duktė Gailė rašo ...

Aldonos mintys skriejo praei
tin. Prieš dešimt metų ji viešėjo 
pas Jūratę. Kaip buvo malonu 
matyti savo jaunystės mokslo 
draugę! Menkutė, visada judri, 
gausios šeimos motina, spindinti 
nepaprasta energija. Butas kuk
lus, švarus. Lietuviška lėlė ir 
vytis ant sienos išreiškė šeimos 
dvasią. Grybų kvapas viliojo vir
tuvėn, kur visa šeima susibūrusi 
tvarkė ir tuštino pintines pri

RETA KELIONĖ 
olimpiniams žaidimams, sąlygoms pasikeitus nukeliama j 

rugpjūčio 17 dieną, ketvirtadienį.
Įdomios kelionės bilietas iš Niujorko ir atgal bei visa kita, nežiūrint 
vasaros meto ir dolerio nuvertinimo, kaip numatoma, kainuos tik 
890 DOLERIŲ su dešimties dolerių priedu registracinėms ir 
organizacinėms išlaidoms. Užsisakymo terminas: NEVĖLIAU 
BALANDŽIO 15 DIENOS. Visais reikalais nedelsiant kreiptis:
Rev. PETRAS M. URBAITIS, SDB, 6800 S. Campbell Avė.,

Chicago, III. 60629, USA. (Telefonas PR 8-2126) 
arba pas jau skelbtus vietinius kelionės atstovus ir savo par. kunigus.

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.

gali reikšti tik skaičiaus perkėli
mą iš vienos kišenės į kitą. Pa
žįstamiems, bičiuliams pakalbi
nus ir paraginius, žiūrėk, jis už
sisako naują laikraštį, bet kai 
ateina metas atnaujinti vieną ar 
kitą iki šiol skaitytą leidinį, jau 
ir nesiunčia prenumeratos. Kitu 
atveju paskaito pirmuosius me
tus ką tik užsisakytąjį, bet laikui 
atėjus atsiskiria su naujuoju, 
likdamas ištikimu iki šiol skai
tytiem leidiniam. To reiškinio 
išvada gana paprasta: bendrasis 
lietuviškosios spaudos rėmėjų 
skaičius lieka beveik tas pats, o 
šalimais vykstanti lyg ir aritme
tika ne tiek didina skaitytojų 
skaičių, kiek perstatinėja iš vie
nos vietos į kitą. Bendras skai
čius vargu ar besikeičia.

Tad kas lieka mūsų spaudai? 
Gal tai kiek juokingai skamba, 
bet eilės metų stebėjimo duome
nimis remiantis, norėtųsi tvirtin
ti, kad lieka tik konkurencija, 
savotiškos varžybos patraukti, 
sudominti būsimą skaitytoją, ku
ris yra pakankamai reiklus ir iš
prusęs, nebenorįs pasitenkinti 
vidutiniškumu ir' mėgėjiškumu. 
Tas skaitytojas nemaža dalimi 
yra paveiktas gyvenamosios ap
linkos spaudos lygio ir tradici
jų. Jis gerai žino, kodėl mėgsta 
tokį ar kitokį mūsų laikraštį. 
Platesnio turinio, išsamesnės in
formacijos (ir formacijos), ob
jektyvumo ir įvairumo siekiąs 
leidinys neturėtų turėti jokio 
vargo ir su naujų prenumerato
rių telkimu, nors tai ir eitų kitų 
mūsų leidinių sąskaitom Bet ar 
tai ne normalus privačios ir lais
vos iniciatyvos dėsnis?

rinktų grybų.
Jūratė sukosi virtuvėje, maišė 

puode verdančius grybus ir kar
tu pasakojo, norėdama užimti 
savo jaunystės draugę. Ji bėrė 
prisiminimus vieną po kito, lyg 
iš tvarkingos kartotekos. Jūratė 
visada turėjo gerą atmintį ir bu
vo pirmoji mokinė klasėje.

— Neveltui tave Saliamono 
galva mokykloje vadindavo. Ir 
dabar atsimeni viską iš eilės! — 
juokavo Aldona.

Liūdnai sužibėjo Jūratės akys.
— Ir ta Saliamono galva nete

ko kaip reikiant gyvenime pasi
naudoti. Norėjau mokytis, bet 
nebuvo kaip, — tarė Jūratė.

Skausmas suspaudė Aldonos 
širdį. Ji žinojo, kad jos draugė 
galėjo daug ką gyvenime pasiek
ti, bet kas praėjo — nesugrąžin
si. Be to, ji augino gražią šeimą. 
Savo gabumus ji galės panaudo
ti auklėdama vaikus. Apkabino 
Aldona savo draugę ir iš jos šir
dies išsiveržė žodžiai:

— Jūrate, tu švieti, kaip sau
lė — per savo šeimą, per vaikus! 
Jie bus tavo spinduliai ir pasklis 
plačiai nušviesdami gyvenimo 
takus...

Ir štai, skaitydama laikraštį, 
Aldona mato seniai pasakytų žo
džių išsioiidymą. Jauni spindu
liai šviečia daug kur: lietuviško
je spaudoje, mokyklose ir pla
čioje visuomenėje.

PALESTINON, ROMON ir 
MIUNCIIENAN

Kanados sostinės Otavos lietuviai Vasario 16 programai buvo pasikvietę jaunimo iš Toronto ir Londono. Nuo
traukoje KLB Otavos apylinkės pirm. kun. dr. V. Skilandžiūnas (dešinėje) dėkoja “Rasos” kvartetui iš Londo
no. Iš kairės: Remigija Bliskytė, Irena Jakubaitytė, Vida Petrašiūnaitė, Liucija Petrašiūnaitė. Gėles įteikė: Pro- 
eutaitė, Balsevičiūtė, Jurkutė (nematyti antrosios Jurkutės)

Žodelis patikslinusiems atsiminimus
Mano ir dviejų draugų su

traukti atsiminimai sukėlė kai- 
kuriems neaiškumų. Tai supran
tama, nes daug kas teko dar nu
tylėti. Pirmasis atsiliepė prof. 
St. Žymantas. Jis daug ką pa
tikslino ir papildė, aprašydamas 
gana smulkiai anas traukimosi 
dienas. Jo patikslinimai labai 
vertingi, duoda daug įdomios 
šviesos anoms panikos dienoms, 
kai daug kas labai įvairiai trau
kėsi. Vieni tada važiavo, kiti ėjo 
pėsti, net vesdamiesi už rankos 
vaikus. Prisimenu, kad besitrau
kiančiųjų iš Vilniaus reikalai 
buvo labai nevieną įaudrinę, su
kėlę daug kalbų, nes pasakojo, 
kad jų vagonai buvo sulaikyti, 
rodos, nuvaryti į Kauno prekių 
stoties antrines linijas ir t. t. 
Vieni jų traukimąsi pateisino, o 
kiti ir pyko: ponai bėga, mes gi 
čia negauname nei leidimų, nei 
priemonių išvykti, o bolševikai 
jau netoli Kauno ... Nevieną 
jaudino ir sutikti pažįstami kiti 
bėgliai iš Vilniaus, Kaune atsi
radę laiveliais ir net pėsti. Lai
veliais plaukiančius apšaudę iš 
miškų, tik nežinia lenkų ar bol
ševikų partizanai. Visi tada jau
dinosi ir nežinojo ką daryti, nes 
retas kuris buvo gavę iš vokiečių 
leidimus trauktis, nors ir jais 
dar negalėjo naudotis, nes, gau
tomis žiniomis, siena buvo vėl 
uždaryta. Prof. St. Žymantas tas 
dienas aprašo vaizdžiai ir papil
do. Parašo ir tokios tiesos, ku
rios nei aš, nei kitas nebūtų drį
sęs suminėti.

Antra, niekados nebūčiau ti
kėjęs, kad tomis dienomis buvo 
taip pakrikęs (tebus atleista už 
šį žodį) Laisvės Kovotojų sąjū
dis. Mes žinojome, kad suėmi
mai LK labai palietė, kad daug 
jų jieškojo vokiečiai, bet niekad 
nebūčiau tikėjęs, kad jis tuo me
tu nebeturėjo pastovios ir pil
nos centro vadovybės. Aš ir ma
no sutikti draugai Kaune tikėjo
me, kad LK sąjūdis tebėra stipri 
ir tvarkinga organizacija, galin
ti savo drąsius vyrus įjungti 
bendrai ginklo kovai. 'Truputį 
gaila, kad tuo metu kiek kitaip 
būta. Gaila, kad ir St. Žymantas 
tada nebesuskubo ir nebesutvar- 
kė LK aplaužytos vadovybės, bet 
reikalų verčiamas turėjo toliau 
iš Kauno trauktis. Kovos sąjū
džiai buvo numatę tokius nelem
tus įvykius, kai suardytą vado
vybę turėjo pakeisti kiti. Taipgi 
jie buvo numatę bausti saviškius 
už tokiu metu neveikią bei atsi
sakymą ... Tikrai nuoširdžiai 
dėkoju prof. St. Žymantui už vi
sas pastabas bei patikslinimus, 
tik vis dar neaišku man kokiu 
būdu būsiu jį palietęs ir įskau
dinęs, jei visai neminėjau tokios 
pavardės. Ir tikrai šios pavardės 
man taip pat nebuvo minėjęs, o 
mano įrašyta Ž. skirta visai ki
tos pavardės žmogui.

Atskirai tenka pasakyti prof. 
J. Kakariekai ir priminti kaiku- 
rias smulkmenas, kurios padės 
geriau šį tą prisiminti. Kaune 
buvau sutikęs vieną žmgoų, ku
ris pasisakė esąs naujai persi
tvarkiusio VLIKo narys. Jis pa
pasakojo ir apie labai kritišką 
padėtį; jo pokalbio metu ir ap
sisprendžiau jau galutinai trauk
tis. Tuo metu man pakeleiviui 
daug ko trūko, ypač baltinių. 
Vienas mano draugas prie Kau
no pasisiūlė aprūpinti reikalin
giausiais daiktais. Pas jį ir išgir
dome apie VLIKo atsišaukimą, 
paskelbtą “Nepriklausomoje 
Lietuvoje”. Grįžęs su ryšulėliu, 
su gyd. Kaupu užsukau dar į 
prof. Pr. Gudavičiaus namus. Iš
ėję iš tų namų, prie didžiųjų 
universiteto rūmų, pamatėme 
sustojusius ir besiginčijančius 
mūsų draugus. Su jais buvo ir 
stud. J. Kakarieka. Priėiome. 
Vienas jų labai karštai aiškino, 
kad vistiek trauksis, nors VLIK- 
as kitaip atsišaukime rašo. Ant
rasis kartojo, kad visi vyrai turi 
eiti į miškus. Stud. Kakarieka 
tylėjo ir ginče tedalyvavo vienu 
kitu žodžiu. Iš kažkur atskubėjo 
ir stud. V. Kazokas su draugu. 
Sis papasakojo, kad jo dvaro šei
mininkai išvažiuoją ar išvažiavę.

PR. N. SAVĖNAS
Taip pat buvo suminėta eilė ir 
kitų jau išvažiuojančių ar išva
žiavusių kauniškių, kurie esą ga
na laimingi, nes pravažiavę į Eit
kūnus. Pasakojo ir apie sutiktus 
Kaune vilniečius ir t. t. Stud. V. 
Kazokas su gyd. Kaupu ir tre
čiuoju nuskubėjo Donelaičio g. 
į Žaliakalnį. Mes dar likome ir 
ginčijomės, nes buvome jau visi 
skaitę, nors tuo metu šio atsišau
kimo neturėjome. Apsisprendęs 
trauktis mūsų draugas, praradęs 
kantrybę, priekaištavo kaip tik 
VLIKui, kad šis nenumatė eva
kuacijos, o šį atsišaukimą pava
dino neišmintingu raštu. Tuo
met p. Kakarieka pastebėjo, kad 
tą raštą rašęs (ar gal girdėjo 
gandus) labai išmintingas žmo
gus; suminėjo pavardę, kurią ir 
pažymėjau tik Ž. raide. Aš tada 
supratau, kad stud. Kakarieka 
gali būti gerai informuotas, nes 
buvo labai arti visų tuo metu 
VLIKo reikalų, buvo jau sure
dagavęs ar redagavo naują “Lie
tuvių Biuletenį”. Išsiskyrėme. 
Jie visi trys aiškindamiesi nu
ėjo pro didžiuosius rūmus į laip
tus ir Kalnan, o aš dar turėjau 
reikalų vienoj vaistinėj (Gul
bių?).

Po poros dienų vėl visi susiti
kome vienoje šeimoje. Ten buvo 
ir J. Kakarieka; atėjo su tuo pa
čiu draugu, kuris vis siūlė vykti 
į mišką, kai čia visi buvo apsi
sprendę trauktis. Tuomet ir 
stud. Kakarieka jau buvo lyg su
abejojęs trauktis. Ten kaip tik 
buvo stipriai puolamas žmogus, 
kuris rašęs gana neatsakingai tą 
atsišaukimą, stebėtasi, kad su 
juo sutiko LF atstovas ir t. t. 
Bet čia ir buvo patikslinta, kad 
tokį atsišaukimą tik sutaria ir 
paveda parašyti vienam, o 
paskui nevisada kiti paskaito ir

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus ~__

LANKYTOJŲ ANTPLŪDIS
Kovo 5 d. Jaunimo Centre įvyko 

skautų ruošta tradicinė Kaziuko mu
gė, užėmusi visus tris JC augštus. 
Per kelias valandas mugę aplankė 
per 5,000 lietuvių, nusipirkdami ne
mažai medžio dirbinių bei kitokių 
skautų rankomis pagamintų suveny
rų. Vien Akademinis Skautų Sąjūdis 
lietuviškų knygų bei plokštelių par
davė daugiau negu už $1000. Mugė 
buvo atidaryta 10 v.r., o apie 1 v. 
p.p. valgyklose ėmė trūkti maisto; 
apie 4 v.p.p. turgus baigėsi ir prasi
dėjo JC valymas. Įdomu, kad Kaziu
ko mugės gal mažiausiai iš visų lietu
viškų parengimų reklamuojamos, bet 
žmonėse tradicija įsipilietino ir jų 
subėga tūkstančiai, vos vieną kartą 
spaudoje ir per radijo paskelbus mu
gės datą.

LIETUVAITĖ IŠ IZRAELIO
Tokia jau likimo valia, kad nedide

lės lietuvių tautos vaikų keliai kry
žiuojasi po visą pasaulį. Vasario 29 d. 
iš Izraelio į Miami Beach, Fla., buvo 
specialiai iškviesta dainuoti Izraelyje 
gyvenanti lietuvaitė Vida Vaitkutė. 
Jos koncerto klausėsi 1,700 žmonių. 

Solistė Vida Vaitkutė, gyv. Izraelyje

naujai svarsto. Ten vėl buvo kal
bama, kas jį rašęs; vienas ir net 
kažkurį sakinį atpažinęs.

J. Kakarieka pareiškė nuomo
nę, jog tą atsišaukimą bus rašęs 
LF atstovas. Žinia įdomi, bet 
vargu ar tiksli. LF atstovas ne
buvo toks griežtas, nes manė, 
kad išlikti ir išsislapstyti dide
lei daliai žmonių nebus galima, 
ypač jei okupacija užtruktų dau
giau kaip metus. Ir jis buvo vie
nas tų, kurie paklausė mane, ar 
pasitraukdamas į Žemaitiją, į 
Tauragę (pirma buvau galvojęs) 
turiu nors 1000 markių, nes ir 
ten kurį metą reikės gyventi, o 
vokiečiai tekeičią pravažiavu
siems sieną vos 500 reichsmar
kių žmogui; ostmarkių visai ten 
neimą. Todėl ir reikia turėti tie 
500 markių “geležinio kapita
lo”. Ir tikrai paskutinę dieną 
man vienas draugų pasiūlė 300 
markių, bet man tada jų nebe
reikėjo, nes vienas gydytojas jų 
man daug daugiau pridėjo. Tas 
pats mano draugas turėjo pini
gų ir stud. J. Kakariekai, jei šis 
iš Kauno trauktųsi.

Pabaigai dar noriu priminti, 
kad LF nusistatymą tada švelni
no kaip tik vienas “Lietuvių 
Biuletenis”, kuris paliko laisvę 
apsisprendimui. Atrodo, kad tą 
“LB” numerį dar teko ruošti 
stud. J. Kakariekai. Esu labai 
dėkingas prof. J. Kakariekai, 
kad jis atsiliepė ii’ taip pat papil
dė. Jei kada susitiksime, galėsi
me žodžiu daug ką išsiaiškinti ir 
prisiminti, pradedant dar tais 
laikais, kai 1939 m. rudenį jis 
pirmą kartą vedžiojo po Vilnių 
su savo draugu Našlaitėliu.

Reiškiu pagarbą atsiliepu
siems ir patikslinusiems; kartu 
apgailestauju, jei kurį netaip 
būsiu prisiminęs, nes po dauge
lio metų kaikurios smulkmenos 
nusitrina.

Po koncerto ji grįžo atgal Izraeliu. 
Sužinojęs apie lietuvaitės koncertą 
Floridoje, ten specialiai nuvyko Či
kagos “Margučio” radijo valandėlės 
vedėjas P. Petrulis. Jis turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su lietuvaite soliste ir 
pakvietė ją dainuoti balandžio 15 d. 
Čikagoje ruošiamame "Margučio” 40 
metų sukakčiai atžymėti pokylyje, o 
kitą dieną, balandžio 16, platesnės ap
imties koncerte Jaunimo Centre. 
Vida Vaitkutė kvietimą priėmė ir 
sutiko specialiai iš Izraelio atskristi 
į Čikagą. Gimusi Kaune. 29 m. am
žiaus. Baigusi J. Gruodžio muzikos 
mokyklą Kaune, kur tuo metu mokė
si ir dabar Čikagoje gražiai pradėjusi 
reikštis sol. A. Simonaitytė. V. Vait
kutės balsas — plačios skalės mezzo- 
sopranas. Dainuoja lietuvių, anglų, 
vokiečių, italų, rusų ir hebrajų kal
bomis. Iš Lietuvos išvyko prieš 7 mė
nesius, likimo keliams taip susiklos
čius, kad dėl saugesnės ateities teko 
ištekėti už svetimtaučio. P. Petručio 
žodžiais, sol. V. Vaitkutė pirmojo su
sitikimo metu dvelkė nemeluota lie
tuviška šiluma. Todėl ir jos pirmieji 
pasirodymai Čikagoje bus didelė at
rakcija.
GERA ŽINIA IŠ UNIVERSITETO

Iki šiol lietuvių kalbos kursas mū
sų mieste buvo dėstomas dviejose 
privačiose augštojo mokslo įstaigose: 
Čikagos universitete ir šv. Ksavero 
kolegijoje. Pirmojoje įstaigoje kursas 
įsteigtas Lietuvių Fondo dėka, o ant
rojoje — daugiausia M. ir inž. A. Ru
džių iniciatyva. Illinojaus universite
to “Chicago Circle” studijuojančius 
lietuvių kilmės jaunuolius pasiekė 
universiteto vadovybės laiškas, kur 
pranešama, kad Illinojaus universite
te nuo ateinančio rudens norima 
įsteigti lietuvių kalbos kursą. Būtų 
dėstoma lietuvių rašomoji kalba, lie
tuvių kalbos Istorija ir literatūra. 
Studijuojantieji gautų pilnus užskai- 
tus, kaip ir už kitas kalbas. Universi
teto vadovybė prašo norinčius stu
dijuoti lietuvių kalbą užsiregistruoti 
iki kovo 17 d., užpildant anketą.

Illinojaus un-to "Chicago Circle” 
studijuoja apie 350 lietuvių kilmės 

(Nukelta į 7 psl.)

Vajus Vasario
KLB šalpos Fondas prašo visų apy

linkių valdybas, kurios iki šiol nėra 
pristačiusios šalpos Fondo skyrių ar 
atstovų šalpos Fondo centriniam ko
mitetui, nedelsiant juos pristatyti. 
Apylinkės, kurios dar neturi šalpos 
Fondo atstovų, kviečiamos surasti sa
vo apylinkėje asmenį, kuris sutiktų 
talkinti šiam kilniam darbui. Labda
rybė yra neatskiriama gyvenimo da
lis. Visos tautos neapsieina be šalpos 
organizacijų, pasivadinusių įvairiais 
vardais. Mes, lietuviai, nesame išim
tis. Visi su gera valia ir organizuo
tai veikdami pasieksime gražių rezul
tatų.

KLB šalpos Fondas balandžio mė
nesį skelbia visoje Kanadoje Vasa
rio 16 gimnazijos bendrabučio staty-

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
468. Saplys, Bronius, Toronto $100
469. Vikauskų Kamilės ir

Gabrielio atm. 100
470. Kasperavičius, Vincas 100 

Įnašus papildė:
191. Montvilas, Vytautas iki $600 
266. Pik. Traškevičiaus Petro

atm. iki 800
48. “Paramos” kredito koopera

tyvas iki 800
98. Prisikėlimo parapijos kre

dito kooperatyvas iki 400
B. Saplys yra vilnietis, aktyvus ir 

darbštus visuomenininkas. Vikauskų 
Gabrielio ir Kamilės, mirusių prieš 
keletą dešimtmečių, atminimui ir 
įamžinimui įnašą davė duktė Elena 
Vikauskaitė, gyvenanti Otavoje. Į 
LF gretas jungiasi ir Vakarų Kana
dos lietuviai, štai čia turime jų atsto
vą iš Edmontono, visti lietuviškų dar
bų rėmėją V. Kasperavičių. Gražiu 
žodžiu minėtini torontiškiai V. Mont

Lietuviu programą transliavo televizija
BUENOS AIRES. Lietuvos nepri

klausomybės 54 metų sukaktis pradė
ta švęsti vasario 16 d., 18.30 v., pa
dedant vainiką prie San Martin pa
minklo. Pagrindinę kalbą pasakė 
ALOST pirm. A. Mičiūdas.

Argentinos vardu kalbėjo Dr. Ale
jandro Dussaut. Jungtinis Šv. Ceci
lijos' ir “Aušros” choras sugiedojo 
himnus, vadovaujant muz. Vacį. Ry- 
mavičiui. Solo padainavo Gintaras 
Dambrava, kanklėmis palydimas D. 
Runimaitės. “Ateities” tautinių šokių 
ansamblis, kuriam vadovavo R. Kai- 
relytė-Alvarez, atliko tautinių šokių 
pynę. Visa ši programa truko apie 
30—45 min. Ji buvo rodoma per 13- 
jį televizijos kanalą ir transliuojama 
per visas radijo stotis.

Visi Buenos Aires didesni dienraš
čiai bei žurnalai “La Nacion”, “La 
Prenza”. “La Razon”, “EI Clarin”, 
“Cronica” ir kiti atspausdino ilgus 
straipsnius su foto nuotraukomis šios 
šventės proga.

Vasario 19 d., 21 vai., lietuvių pa
rapijos salėje Brasil, 835 Avellaneda- 
Bs. As., įvyko pagrindinis šventės mi
nėjimas. Pagrindinį žodį tarė ALOST 
pirm. A. Mičiūdas. Patriotinę kalbą 
lietuviškai pasakė inž. Alg. Rastaus- 
kas, ispaniškai — Alf. Ruplėnas. Lie
tuvių kančių kelią šia proga gana 
smulkiais bruožais apibūdino JAV 
ambasados tarnautojas dr. Vytautas 
Dambrava. Žodį tarė ir svečias iš 
Brazilijos J. Bagdžius. Taip pat svei
kino lenkų atstovas. Meninę pogramą 
atliko jungtinis Šv. Cecilijos ir “Auš
ros” choras, vadovaujamas muziko, 
kompozitoriaus Vaclovo Rymavičiaus. 
Akompanavo Eleonora Mikučionienė. 
Tautinius šokius atliko jaunimo an
samblis “Ateitis”, palydimas akorde
onisto inž. Gilermo Kliaugos. Tauti
nių šokių ansambliui “Ateitis” vado

Argentinos lietuviai Vasario 16 proga padeda vainiką prie laisvės pamink
lo Plaza del Mayo aikštėje Buenos Aires. Apačioje — tautinių šokių grupė 
"Ateitis”, šv. Cecilijos ir "Aušros” chorų dalis prie San Martin paminklo 

Nuotr. A. Kirstuko

16 gimnazijai
bai vajų, šalpos Fondas mato gyvą 
reikalą prisidėti ir Kanados lietu
viams prie šio didžiulio projekto įgy
vendinimo. Tai vienintelė lietuviška 
gimnazija tremtyje. Mes, gyvendami 
Kanadoje, kur gyvenimas klesti, esa
me gerai įsikūrę. Prisidėkime nors 
maža auka prie šio lietuviško darbo. 
KLB Šalpos Fondas prašo visus Šal
pos Fondo skyrius ar atstovus, o kur 
jų dar nėra, apylinkių valdybas tokį 
vajų savo kolonijoje organizuoti. Visi 
dirbantieji kviečiami paaukoti šiam 
tikslui vieną kitą dolerį.

Tad balandžio mėnuo tegu būna 
Vasario 16 gimnazijos bendrabučio 
statybos vajaus mėnuo.

KLB ŠALPOS FONDO
KOMITETAS

vilas, M. Traškevičienė ir abu lietu
vių kredito kooperatyvai, kurie savo 
reguliariu įnašų kėlimu stiprina Fon
do veiklą. Nuoširdus ačiū!

Š. m. vasario 12 d. Toronte posė
džiavo KLF taryba. Buvo aptarti, 
prisiderinant prie valdžios reikalavi
mų, kaikurie maži įstatų pakeitimai, 
jų atspausdinimo, pelno paskirstymo 
ir kiti klausimai. Pagal pateiktą 1971 
m. apyskaitą, į Fondą įstojo 48 na
riai. Gauta įnašų $9,702. Gruodžio 31 
d. palūkanų buvo $5,302.27, o kapi
talo — $78,554.81,

Visi, kurie esame pakelėj arba ža
dame jungtis į Kanados Lietuvių 
Fondo narių šeimą, neatidėliokime! 
Dabar pats laikas. Įnašai yra priima
mi ir įrašomi į LF sąskaitas lietuvių 
kredito kooperatyvuose Montrealyje, 
Hamiltone ir Toronte arba atsiunčia
mi iždininkui šiuo adresu: 140 Glen
dale Ave, Toronto 3, Ont.

P. BASTYS, ižd.

vauja Rasa Kairelytė-Alvarez.
Šioj šventėj kaip svečiai arba at

stovai dalyvavo: prel. P. Ragažinskas, 
J. Bagdžius iš Brazilijos, JAV amba
sados pareigūnas dr. Vytautas Damb
rava, prof. Julius Kakarieka, UDEA 
pirm. Luis C. Perazzo, kitų tautų 
ir spaudos atstovai. Dalyvavo ir visų 
lietuvių organizacijų atstovai: S. L. 
Argentinoje, Lietuvių Cent
ro, "Mindaugo” Berisso, Rosario L. 
B. pirm. J. Papečkys, sekr. L. Sa- 
mauskienė, Aušros žvaigždės pirm. 
A. švarlys ir kiti. Gauta sveikinimų 
raštu, kurių ypač pažymėtinas JAV 
ambasadoriaus John Davis Lodge.

Vasario 20, sekmadienį, 10.15 v. r., 
Santo Domingo bazilikoje iškilmingas 
šv. Mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė vysk. A. Schell. Jam asistavo 
kun. Augustinas Steigvila, M. I. C. 
Per Mišias giedojo jungtinis šv. Ce
cilijos ir “Aušros” choras. Pamaldos 
baigtos Tautos himnu.

Po Mišių S. L. Argentinoje jauni
mas, pasipuošęs tautiniais drabužiais, 
su vėliavomis, su gyvų gėlių vainiku 
žygiavo į Plazą de Mayo prie laisvės 
piramidės.

Padėtas vainikas prie laisvės pa
minklo. ALOST pirm. A. Mičiūdas sa
vo kalboje pareiškė, jei Argentinos 
piliečiai paimtų pavyzdį iš pavergtų 
tautų, labiau įvertintų savo nepri
klausomybę. Po to žodį tarė dr. Edu
ardo Augustin Garcia, Union Demo- 
cratica De Entidades Argentinas 
pirm. Luis C. Perazzo. Užbaigos 
žodį tarė Lietuvai Išlaisvinti Centro 
pirm. Zeferinas Juknevičius.

Ir šioje iškilmėje dalyvavo įvairių 
laikraščių korespondentai bei spau
dos atstovai. Visai šventės programai 
vadovavo dr. A. Deveikytė ir Z. Juk
nevičius. šventę rengė ALOST komi
sija. J. Papečkys
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šeimos atostogos
Stefa Viliūnieiiė "Tiesos” 8 nr. pa

skelbė rašlnĮ "Kur atostogauti šei
mai?” Jos šeima neturi automobilio, 
nėra giminių nei iš jos, nei iš vyro 
pusės kaime. Pu mažamečius vaikus 
dėl polinkio į plaučių susirgimus gy
dytojai patarė atostogų metu nuvežti 
Falangom Pernai jai ir vaikams pavy
ko gauti kelialapi į “Gintaro” moti
nos ir vaiko poilsio namus Palangoje, 
o vyra pažadėjo priglausti pažįstami 
palangiškiai: “įsikūrėme kuo pui
kiausiai. Tik kas vakarą vaikai ap
verkdavo tėvelį, kad tam reikia kaž
kur išeiti. Juk taip tvirtai su sūnum 
buvo susitarta: apyaušriu eis pama
riu gintarėlių rinkti, pasitiks saulę, 
sportuos, tnaudysis ir tik po to — 
pusryčiauti. Mes puikiausiai sutilptu
me visi keturi, bet, va, kabo grėsmin
gas skelbimas: apnakvydinti atilsinės 
neturinčius artimuosius griežtai drau
džiama. Pažeidusieji nustatytą tvar
ką iškeldinami iš poilsio namų, pra
nešama į darbovietę ...” Kai pas 
vyrą priglaudusius pažįstamus atva
žiavo kiti pažįstami, jam teko laužyti 
taisykles ir “zuikiu” gyventi “Gin
tare”. Redakcija S. Viliūnienę bandė 
nuraminti į statybos planus įtraukti! 
poilsio namų gausa. Šiuo klausimu 
“Tiesos” 46 nr. autoritetingą žodį ta
rė Lietuvos respublikinės turizmo ir 
ekskursijų tarybos pirm. Juozas Lit
vinas, vėl neviltin (stumdamas S. Vi
liūnienę: “Iki 1971-jų respublikoje 
buvo planuota įrengti esamuose ir 
statomuose namuose, turistinėse ba
zėse ir kempinguose apie 10.006 vie
tų poilsiautojams, o pastatyta vos 
30%. (971-75 m. turėtume pastatyti 
dar 17.000 vietų, bet jau šiandien 
aišku, kad tai nebus įvykdyta — nėra 
kas tuos darbus atliktų...” J. Lit
vinas pataria profsąjunginėms orga
nizacijoms savo darbuotojams nuo
moti kambarius ir butus pas vasar
viečių gyventojus. Jis netgi siūlo 
steigti butų biurus, kurie padėtų su
rasti kambarį ar butą ir nustatytų 
nuomos dydį. Sis sumanymas, be 
abejonės, nebus priimtinas privačių 
namų savininkams, nes jiems rūpi iš 
vasarotojų gaunamas pelnas.

UŽSIENIO STUDENTAI
Jau nekartą buvo skelbtas kvieti

mas išeivijos lietuvių jaunimui stu
dijuoti Vilniaus universitete. Lig šiol 
neteko girdėti, ar kas pasinaudojo 
tuo kvietimu. Todėl daugelio dėme
sį atkreips “Gimtojo Krašto” 9 nr. 
trumpas pranešimas apie redakcijos 
darbuotojų susitikimą su Vilniuje 
studijuojančiais tautiečiais iš užsie
nio. Jame labai kukliai prasitariama: 
“P. Debesys iš Urugvaajus, R. Land 
iš Vokietijos Federatyvinės Respub
likos, N. Malinauskaitė iš Lenkijos ir 
kiti svečiai papasakojo, kaip jiems se
kasi mokslas, kaip jis susipažįsta su 
Tarybų Lietuvos jaunimu ...” Taigi, 
minimos trys pavardės, o kiek yra tų 
“ir kitų svečių”, taip ir nepasakoma. 
Iš Lenkijos lietuvių “Varsnų” mėn
raščio žinome, kad studijuoti Vilniun 
išvyko 1971 m. Punsko lietuvių gim
nazijos XX laidos šeši abiturientai, jų 
tarpe ir minėtoji Malinauskaitė.

KRITIKUOJA FILMĄ
Pirmųjų kritikos balsų susilaukė 

naujasis rež. Raimondo Vabalo dvie
jų novelių filmas "Akmuo ant 
akmens”, vaizduojantis baudžiavos 
laikus. Scenarijaus autoriai yra rež. 
R. Vabalas ir Pr. Jackevičius. “Lite
ratūra ir Menas" 8 nr. paskelbė vil
niečio J. Šukio, šilaliečio V. Miz.aro 
ir sverdlovskiečio V. Baranovo atsi
liepimus. J. Šukys rašo: “Lietuviškų 
meninių filmų pasirodo ne per dau
giausia. Sumirgėjo afišose “Tas pra
keiktas nuolankumas” — ėjome, pa
sirodė “Akmuo ant akmens” — neiš
kentėme ir vėl. Deja, abu jie sukėlė 
tik tokią mintį: ar verta statyti fil
mą vien tam, kad pailiustruotume, 
jog baudžiavos laikai buvo sunkūs? 
Eina ta tema iŠ filmo Į filmą, nors tu 
ką! Meno stagnaciją paprastai suke
lia išraiškos priemonių mėgdžiojimas, 
bet nemažiau pavojingas temų ir 
idėjų kartojimas. O kaip jis atgrasus 
žiūrovui! Beje, mūsų filmuose užten
ka ir detalių kartojimo. Kiek sykių 
jau buvo rodomi nuogi besimaudan
tys kūnai! Nematom čia nieko nepa
doraus — tai klausimas tik dėl to, 
kad ši "tradicija” jau pradeda juo

Tarptautinė Demokratijai Ginti Draugija, kurią sudaro Venecucloje gyve
nančių etninių grupių atstovai, surengė pietus vidaus reikalų ministeriui. 
Lietuviams Draugijoje atstovauja inž. VI. Venckus. Nuotraukoje prie sta
lo iš kairės: dr. P. Dambrava, O. Kukanauzienė, St. Jankauskas, L. Gavors- 
kienė, H. Gavorskas, kun. Ant. Perkumas, SDB (nematyti klišėje). Inž. 
VI. Venckui buvo rezervuota vieta prie bendro stalo

kinti. Dabar, matyt, į madą įeis pla
kimas: pliekė Geišė, pliekia Butkus, 
įdomu, kas perims estafetę...” V. 
Mizaro esminis priekaištas filmui: 
“Nelabai vykusi scena — senojo po
no kapo išniekinimas. Vargu ar taip 
galėjo būti, tuo labiau koplyčioje, 
baudžiavos metu, kai klestėjo katali
kybė. Čia reikėjo jieškoti kitų prie
monių, parodančių bręstančią neapy
kantą ponijai...” V. Baranovas iš 
Svcrdlovsko atsiųstam laiške konsta
tuoja: "Neblogas tai kūrinys, jame 
yra stiprių charakterių, aistrų įtam
pos, aiškiai išreikšta žmogiškojo są
monėjimo linija. Tačiau daug kas čia 
atrodo ncorginalu, jau matyta, girdė
ta, — ir paties R. Vabalo ankstenėje 
kūryboje, ir kituose lietuvių filmuo
se. Pavyzdžiui, baigiamasis rūstus vy
rų choras išsyk primena puikios juos
tos “Niekas nenorėjo mirti” finalą. 
Atleiskit man už tiesumą. Bet mene 
neturėtų būti pasikartojimų. Pakar
toti pasisekimą — užsiėmimas, ne
vertas tokių menininkų, kaip lietu
vių kino meistrai, užsikariavę pas 
mus, Urale, meilę ir populiarumą.” 
Vilnietis J. Šukys, grįždamas prie 
"To prakeikto nuolankumo” ir “Ak
mens ant akmens”, klausia: “Argi to
se abiejose lietuviško kino premjero
se nėra nieko vertingo? Yra! Puikus 
abiejų filmų operatorių darbas. O 
kam “Akmenyje ant akmens” ne
įstrigs V. Blėdžio (Mitrikas) vaidy
ba? Bet juk kinas — sintetinis me
nas ...” Filmui “Tas prakeiktas nuo
lankumas” scenarijų Vaižganto “Dė
džių ir dėdienių” motyvais buvo pa
ruošusi V. Žilinskaitė, bet jo nesi
laikė rež. A. Dausa. “Akmeniui ant 
akmens”, matyt, nė žmoniško scena
rijaus neturėta. Atrodo, būtų laikas 
atskirti režisorius nuo scenaristų ir 
suteikti didesnes teises pastarie
siems.

LAIMĖJO LIETUVIAI
Vilniaus profsąjungų rūmuose su

rengtame tarptautinės ir A klasės 
klasikinių bei P. Amerikos šokių 
konkurse, be lietuvių, dalyvavo šo
kėjų poros iš Maskvos, Leningrado, 
Rygos, Talino ir Minsko. Stipriausi 
buvo lietuviai: tarptautinėje klasėje 
geriausios poros vardą išsikovojo 
kauniečiai gydytojai Jūratė ir Česlo
vas Norvaišos, A klasėje — vilniečiai 
Valentina ir Adomas Gineičiai.

AUKSO MEDALIS
1971 m. Leipcigo parodoje aukso 

medalis buvo paskirtas Kauno K. 
Požėlos spaustuvei už labai gerą A. 
Liobytės knygos vaikams “Pasaka 
apie Vilniaus mergaitę ir galvažudį 
Žaliabarzdį” poligrafinį darbą. Dabar 
spaustuvės kolektyvas susilaukė ke
leto diplomų Maskvos konkurse už 
grožinės, mokslinės, pedagoginės lite
ratūros leidinius ir dailininkų kūri
nių reprodukcijas, ši spaustuvė buvo 
įsteigta nepriklausomos Lietuvos lai
kais ir tada buvo žinoma "Spindulio” 
vardu.

AUTOBUSU BILIETĖLIAI
Nuo š. m. vasario pradžios Kaune 

pradėtas iš Vakarų pasaulio pavėluo
tai pasiskolintas eksperimentas — už 
važiavimą miesto autobusais keleiviai 
atsiskaito iš anksto įsigytais bilietė
liais, kurie pardavinėjami geležinke
lio ir autobusų stotyse, aerodrome, 
gatvėse esančiuose kioskuose. Ligšio
linis atsiskaitymas monetomis suda
rydavo nemažą problemą, nes pvz. 
Vilniuje per vieną parą vairuotojai 
iš keleivių surinkdavo apie pusantros 
tonos monetų. Gaišdami brangų lai
ką, monetas skaičiuodavo šimtai vai
ruotojų ir dešimtys banko tarnauto
jų. Kaune pradėti naudoti bilietėliai 
bus įvesti ir kituose Lietuvos mies
tuose.

ATMINIMO ĮAMŽINIMAS
Vasario 23 d. laidose laikraščiai 

paskelbė kompartijos ir valdžios įsa
ką velionies Antano Venclovos at
minimui įamžinti. Vilniaus miesto 
vykdomasis komitetas buvo įpareigo
tas pastatydinti antkapį ant jo kapo 
Antakalnio kapinėse, prikalti specia
lią lentą prie namo P. Cvirkos g-vėje 
24 nr., įrengti šiame name rašytoji) 
muzėjų su A. Venclovos skyriumi. 
Klaipėdos pedagoginei mokyklai su
teikiamas A. Venclovos vardas, o 
sukapsukintai Marijampolei įsakoma 
jo vardu pavadinti vieną gatvę.

V. Kst.

Vakarų Kanados lietuvių grupė — dviejų organizacijų valdybos, būtent, KLB Edmontono apylinkės ir Edmontono 
Lietuvių Namų. Iš kairės: J. Popikaitis, P. Zaleskienė, O. Druteikicnė, K. žolpys — dabartinis LN pirm., J. Pa
šukoms — buvęs LN pirm., dr. J. Pilipavičius — dabartinis apylinkės pirm.; II eilėj: F. Kantautienė, dr. M. Urbo
nas; III eilėj: V. Kasperavičius, T. Uogintas — buvęs apylinkės pirm. Nuotr. A. D.

S HAMILTON*
LIETUVIŠKO FILMO IR FOTO 

POPIETĖ rengiama kovo 19, sek
madienį, 4 v.p.p., Jaunimo Centre, 
žymusis fotomenininkas ir filminin- 
kas kun. Alg. Kezys, SJ, iš Čikagos 
rodys naujai pagamintą garsinį fil
mą “Dvylika”, kuriame matysime žy
miuosius lietuvių veikėjus, jų duo
tus pasikalbėjimus, girdėsime jų pa
čių žodžius. Ta pačia proga bus ir 
kun. A. Kezio, SJ, meniškų nuotrau
kų paroda. Įėjimas nemokamas. Bus 
renkamos aukos Lietuvių Foto Ar
chyvui. Po programos — kavutė. Po
pietę rengia ir visus dalyvauti kvie
čia — KLB Moterų Dr-jos Hamiltono 
skyrius.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ su
rengė ateitininkai kovo 5 d. Mišias 
atnašavo mons. dr. J: Tadarauskas. 
Savo gražiame pamoksle jis prisimi
nė šv. Kazimierą ir Tikinčiosios Lie
tuvos Dieną. Buvo išdalinti vokeliai 
aukoms religinei šalpai Lietuvoje. 4 
v.p.p. Jaunimo Centre įvyko minėji
mo tęsinys. Jį pradėjo moksl. ateiti
ninkų pirm. A. Gudinskas, pakviesda
mas mons dr. J. Tadarauską sukal
bėti invokaciją. “T. žiburių" red. 
kun. Pr. Gaida skaitė paskaitą: “Da
bartiniai jaunimo sąjūdžiai”. Barzdo
to, plaukuoto, apšepusio jaunimo pil
na visose valstybėse. Kodėl toks jau
nimas dabar? Vyrauja technologija, 
kuri duoda žmogui patogumų, bet 
neduoda turinio — dvasios. Todėl 
jaunojoj kartoj kilo reakcija. Popu
liariausias sąjūdis buvo hipiai. Siekė 
absoliučios laisvės. Užsimojo griauti, 
bet nežinojo ką statyti. Šiuo metu ne
tekęs reikšmės. Iš nusivylimo jau
nimas pradėjo gerti, narkotikus var
toti. Kilo kiti sąjūdžiai, jiešką atsa
kymų į savo problemas Azijos reli
gijose. Minėtinas Krišmos sąjūdis. Jo 
nariai gieda, būbnija ir šoka išraiš
kos šokius. Seka budizmą. Leidžia 
laikraštį “Atgal į Dievą”. Iš hipių 
dabar kilo “Jėzaus Sąjūdis”. Jėzus 
— jų vadas, didvyris, kankinys, “Su
perstar”. Masiniai krikštai. Gera jų 
pusė — atradimas religinės linkmės, 
artimo meilės, bendros maldos, Šv. 
Rašto (tik kitaip supranta). Bloga 
pusė — atsisakyti autoriteto, tėvų, 
darbo, mokslo. Nori naujos visuome
nės, maišto, revoliucijos. Iš to sąjū
džio minėtinos grupės “Dievo vaikai”, 
“Kelias”, “Procesas”. Gyvena mažose 
bendruomenėse. Sekmininkų (Pente
costal) sąjūdis kilo daugiausia kata
likų tarpe. Sako — tradicinėj religi
joj perdaug racionalumo, tvarkos, 
teisinių nuostatų, todėl stengiasi pa
brėžti ypač emocinę pusę, Šv. Dvasios 
veikimą. Ir malda, ir meditacija, ir 
šv. Dvasia yra Kat. Bažnyčioje, tik 
reikia vykdyti ir tais dalykais gy
venti. Dabarties jaunimui reikia cent
rinės organizacijos su aiškiais pa
grindais (kaip skautų ir ypač ateiti
ninkų), kuri atskleistų religines ver
tybes ir parodytų tikrą kelią, vedantį 
į šviesią ateitį.

Toliau sekė Ant. Rūko montažas 
apie šv. Kazimierą, kurį atliko atei
tininkai: D. Deksnytė, D. Enskaitie- 
nė, M. Gudinskas ir K. Bungarda. 
Pianinu palydėjo R. Klevas, paskam
bindamas Bacho “Prelude Fugue D 
Minor”, Debussy “La Cathedrale ėu- 
louguie” ir Chopin “Polonaise”. 
Lumzdeliais grojo: R. Masytė ir A. 
Gudinskas, “Marijos varpą” giedojo: 
D. ir L. Lukavičiūtės, D. Beržaitytė,
I. Vainauskaitė ir V. Kamaitytė. Mon

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 

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

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

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

'enninger Limited

284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jomcj St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

tažą paruošė A. Juozapavičius. Minė
jimas baigtas giesme “Marija, Ma
rija”. V.

A. A. VYTAUTAS BABECKAS, 49 
m. amžiaus, mirė vasario 29 d. po il
gos ir sunkios ligos. Jo liūdi visa Ha
miltono lietuvių bendruomenė, bet 
ypač jo žmona ir dukrelės — Sandra 
su Lidija. Jauniausias sūnus, dar ne
turįs dvejų metų, to liūdesio dar ne
suprato. Velionis labai nuoširdžiai rū
pinosi savo šeima. Turėjo privačią 
muzikos studiją ir vadovavo pramo
giniam orkestrui, kurį dažnai kvies
davo į parengimus ir kitataučiai. Mu
zikos studija visuomet buvo pilna 
mokinių. Jo laidotuvėse dalyvavo la
bai daug žmonių — netilpo nei laido
tuvių namuose, nei bažnyčioje. 
Aplink karstą matėsi daugybė vaini
kų.

Mano nuomone, tokiais atvejais ge
riau yra gėlėms išleidžiamas lėšas 
įteikti velionies šeimai su užuojautos 
kortele. Vainikai greit nuvysta, ir ka
pinių darbininkai juos pašalina. Mi
rusiam užtenka vainikų, kuriuos nu
perka šeimos artimieji.

Velionies Vytauto šeimai reiškia
me nuoširdžią užuojautą, o velioniui 
meldžiame amžino atilsio.

V. Narkevičius
KOVO KREPŠININKAI, žaidžian

tys CYO lygoje mūsų parapijos var
du, pirmauja. Komandą, kuriai va
dovauja Vyt. Stukas, sudaro: Ado- 
mauskas, Gureckas, M. Gudinskas, 
Kairys, Rusinavičius, Stukas, Ston
kus, A. šeštokas, R. Tirilis, J. Trum- 
pickas. Ligi pergalės teliko žaisti tre
jos rungtynės. Sėkmės!

MERGAIČIŲ KREPŠINIO KO
MANDA, kuriai vadovauja Z. Rickie- 
nė ir V. Stukas, miesto lygos pirme
nybėse taipogi pirmauja. Dėl pir
mos vietos keturios geriausios ko
mandos dar turės peržaisti dviejų 
minusų sistema.

KATEDROS GIMNAZIJOS KO
MANDA, kur žaidžia mūsų krepšinin
kai A. žilvitis, E. Tirilis, R. Butke
vičius ir K. šeštokas, iškovojo I v. 
tarp visų Hamiltono gimnazijų.

GIMNAZIJŲ BĖGIMO PIRMENY
BĖSE 600 m. I v. laimėjo B. Tirilis 
(1.28.7), o 1000 m. II v. B. Luko
šius (2.39.8). A. G.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką už 

vasario 19 d. įkurtuvių surengimą 
naujoje gyvenvietėje ir už tokias 
brangias bei vertingas dovanas. Dė
kojame rengėjams Petrutei ir Vikto
rui Mikuckams, visiems dalyvavu
siems pobūvyje bei prisidėjusiems 
prie dovanos: p. p. Žuliams, Gude
liams, Žioboms, Beržiniams, Urbana- 
vičiams, Labuckams, Vainauskams, 
Mažulaičiams, Kochankoms, Krivins- 
kams, Stosiams, Bajoraičiams, Petkū- 
nams, Petkūnams, Visockiams, Viz 
girdoms, Rusinavičiams, Rysenik, 
Ikasalams, Naujokams, Nemūrams, 
Langams, Dorre, Gujams, Kamins
kams, Liaugminui su sesute, Welkie- 
nei, Kulienei, Morozui, Pranckevi- 
čiui, Lekučiui, Bučinskui, Endzeliui, 
Godeliui, Bollens, Varnui, Jakučins- 
kui, Normantui, Kunkuliui.

Jūsų visų parodytas gražus, nuošir
dus draugiškumas pasiliks mums ne
užmirštamas. Visiems dėkingi —

Vladas ir Marytė Dockaičiai

Mokame už:
depozitus ....5% 
šėrus ir sutaupąs___ _____ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius .. 6*4%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nckiln. turto paskolas iš 814 %

LONDON, ONT.
NEPAMIRŠKIME “AUDRONĖS”

— Hamiltono “Aukuro” vaidinimo 
Londone, 435 Colborne St., prie pa
grindinės Dundas St., šį sekmadienį, 
kovo 19 d., 4 v.p.p. Iš 401 greitkelio 
išsukti į Wellington Rd. N. ir juo 
važiuoti ligi Dundas St. Iš kelių anks
čiau veikusių lietuvių teatrų išliko 
tik “Aukuras”. Tad įvertinkime au- 
kuriečių nepaprastas pastangas iš
laikyti šį vienintelį lietuvių teatrą 
Kanadoje — dalyvaukime “Audro
nėje!”

GRĮŽO IŠ LIGONINĖS: p.p. Ston
kienė, Rušinskienė ir B. Eimantie- 
nė, turėjusi nepavojingą operaciją.

KAIP SEKĖSI “TAURUI" Kana
dos krepšinio pirmenybėse — klau
sia londoniškiai, kurie nepastebėjo 
pirmenybių aprašymo sporto skyriu
je. Iš Londono turnyre dalyvavo 
tik nepilnos sudėties vyrų komanda, 
kuri pirmas rungtynes pralaimėjo 
“Aušros” pirmajai komandai 82:107, 
laimėjo prieš “Aušros” antrąją ko
mandą 112:63 ir laimėjo trečią vietą. 
Pirmose rungtynėse Londonui taškus 
iškovojo: Brikmanis 38, Navickas 21, 
Vitkus 9, Butkus 7, Leparskas 5, Mi- 
sius 2, Paulionis 0. Antrose: Brikma
nis 34, Butkus 26, Navickas 26, Mi- 
sius 10, Vitkus 10, Leparskas 6, Pau
lionis 0. Trys pirmaeiliai “Tauro” žai
dėjai negalėjo dalyvauti, nes tą šeš
tadienį turėjo žaisti Londono univer
siteto rungtynėse. Sekmadienį būtų 
dalyvavę, bet... kai "Tauras” pralai
mėjo pirmas rungtynes, iškrito iŠ var
žybų dėl pirmos vietos. Jei pilnos 
sudėties abi komandos būtų susiti
kusios, tai reikalai būtų gal ir kitaip 
susidėstę, nes “Aušrai” trūko tik 
vieno pirmaeilio žaidėjo, o “Taurui” 
net trijų. Kažkaip pirmenybės vis 
pasitaiko tą dieną, kai Londono uni
versitetas turi rungtynes, kurių data 
yra iš anksto žinoma. D. E.

SUDBURY, ONT.
GRAŽIOS PAGERBTUVĖS. E. ir 

St. Tolvaišų iniciatyva buvo suruoš
tos pagerbtuvės uoliajai lietuvių tau
tinių šokių grupės “Ramunėlė” įstei
gėjai Silvijai Martinkutei jos gimta
dienio proga. Rengėjų namuose susi
rinko gražus būrys tautiečių. Sveiki
nimo žodį tarė kun. Ant. Sabas, J. 
Kručas, J. Staškus ir Sudburio tau
tinio meno tarybos pirmininkas, es
tas. Sugiedojus “Ilgiausių metų”, bu
vo įteikta gražių dovanų. Jautrų pa
dėkos žodį tarė Silvija. Mažai išeivi
joje turime tokių sąmoningų lietu
vaičių, kurios taip įsijungtų į kultū
rinį ir religinį lietuvių gyvenimą. 
Tai gražus pavyzdys ir kitiems, kurie 
taip greitai nueina svetimų dievų 
garbinti. Linkime mielai Silvijai pasi
likti visą laiką mūsų tarpe ir savo 
tauriu pavyzdžiu judinti jaunimą.

REKOLEKCIJOS bus kovo 17, 18 
ir 19 dienomis; ves kun. Augustinas 
Sabas. Pradžia 7 v. vakaro Christ the 
King airių bažnyčioje. Visi tautiečiai 
kviečiami atlikti savo velykinę pa
reigą. K. A. S.

CALGARY, ALTA
MIESTO BURMISTRAS R. Sykes 

Vasario 16 proga leido iškelti Lietu
vos vėliavą prie miesto rotušės ir pri
ėmė vietos lietuvių delegaciją. Vizi
tui buvo skirta 10 min., tačiau užtru
ko daugiau kaip 35 min. Vasario 16 
d. rytas buvo saulėtas, temperatūra
— 30 1. F. Staiga apie 11 v., delega
cijai kalbant su burmistru ir miesto 
tarybos nariu P. Petrasuku, kilo aud
ra, pradėjo žaibuoti ir kelis kartus 
trenkė perkūnas. Audra truko apie 
20 min. Viena raštininkių pastebėjo: 
“Mr. Nevada, even the Allmighty 
Lord is on Lithuanian side — paying 
respects to the flag of Lithuanian 
Republic”. Lietuvos trispalvė buvo 
iškelta šalia Kanados vėliavos. Turi
me būti dėkingi miesto burmistrui 
už tokį palankumą lietuviams, taip 
pat jo sekretorei p-Iei Finley, kuriai 
buvo pavestas šis reikalas. Kor.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

J. A. Valstybės
LOS ANGELES LEIDŽIAMAS ka

talikų savaitraštis “Twin Circle” ko
vo 1 d. laidoje paskelbė JAV LB 
valdybos pirm. V. P. Volerto laišką, 
primenantį skaitytojams sovietinę 
Lietuvos okupaciją ir kviečiantį visus 
remti JAV kongreso abiejų rūmų 
priimtą rezoliuciją nr. 416, kuri rei
kalauja laisvės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai.

VASARIO 16 MINĖJIME Los An
geles, surengtame inž. V. Čekanausko 
vadovaujamo ALTos skyriaus, paskai
tą skaitė inž. Valdas Adamkus. Mi
nėjimą vasario 21 d. laidoje aprašė 
Los Angeles laikraštis “Herald Exa
miner”, įsidėdamas tautinių šokių 
grupės “Audra” nuotrauką ir pabrėž
damas, kad inž. V. Adamkus yra JAV 
vidurio vakarų įstaigos kovai su tar
ša vicedirektorius.

LIETUVIŲ KOLONIJAS laukęs 
vysk. A. Deksnys jau grįžo į savo 
būstinę VVoerishofcne, V. Vokietijo
je. Čikagoje surengtose pagerbtuvėse 
vysk. A. Deksnį sveikino ir jam sėk
mės linkėjo Lietuvos generalinė gar
bės konsule J. Daužvardienė, vysk.
V. Brizgys, prof. M. Mackevičius, K. 
Kleiva, dr. Z. Danilevičius ir kun.
J. Plaukis Vysk. A. Deksnio paskelb
tais duomenimis, Europoje dabar yra 
apie 21.000 lietuvių ir 66 lietuviai 
kunigai. Lietuvių sielovadai tvarkyti 
yra paskirti keturi delegatai: Itali
joje — nions. V. Mincevičius, V. 
Vokietijoje — mons. J. Aviža, Pran
cūzijoje — kun. J. Petrošius, Brita
nijoje — kun. St. Matulis, MIC. Spau
dos reikalams vadovauja kun. dr. P. 
Celiešius, “Krivūlės” vyr. redakto
rius, taip pat neseniai lankęsis JAV 
lietuvių kolonijose ir jau grįžęs V. 
Vokietijon.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE fil
mą ir skaidres apie Kanados lietuvių 
gyvenimą Winnipege rodė Čikagoje 
viešėjęs klebonas kun. Justinas Ber- 
tašius.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
ragina visus lietuvius bei jų bičiu
lius laiškais, telegramomis protestuoti 
prieš senatoriaus J. W. Fullbrighto 
pasiūlymą sustabdyti lėšas Radio 
Free Europe ir Radio Liberty veiklai. 
Senatoriaus adresas: The Honorable
J. W. Fullbright, Chairman Foreign 
Relations Committee, Washington, D.
C. Būtų gera kreiptis ir į kitus šio 
komiteto narius senatorius — Char
les II. Percy, John J. Sparkman, 
Mike Mansfield, Frank Churclų Stu
art Symington, Claiborne Pell, Gale
W. McGee, Edmund Muskie, William 
B. Spong, Jr., George D. Aiken, Karl 
E. Mundt, Clifford P. Case, Jacob
K. Javits, Jolui S, Cooper, Hugh Scott 
ir James B. Paerson.

ILINOJAUS LIETUVIŲ RESPUB- 
LIKININKŲ Sąjunga yra padariusi 
konkrečių žygių dešimt metų kalėti 
nuteistam Simui Kudirkai išlaisvin
ti, kreipdamasi į JAV prezidentą, 
viceprezidentą, senatorius bei kitus 
valdžios pareigūnus. Senatorius Ch. 
Percy savo atsakyme pranešė, kad S. 
Kudirkos klausimas buvo primintas 
prez. R. Niksonui ir Valstybės Sau
gumo Tarybai, kuri taip pat atsiun
tė atsakymą lietuviams respubliki- 
ninkanis. Pastarajame teigiama, kad 
S. Kudirkos klausimą svarstė JAV 
vyriausybė su Sovietų Sąjungos val
džios atstovais. Oficialus reikalavi
mas išlaisvinti S. Kudirką, be abe
jonės, būtų nepriimtinas sovietų įs
taigoms. Padėti S. Kudirkai stengia
masi per Raudonąjį Kryžių. Jis dabar 
yra Potmos darbo stovykloje, Mordo
vijos respublikoje. Valstybės Saugu
mo Tarybos atsakyme dėkojama už 
pasiūlytus žygius S. Kudirkai išlais
vinti. Primenama taipgi, kad prez. 
R. Niksonas šiuo metu jau ruošia 
Maskvos pasitarimų darbotvarkę ir 
kad jis tebėra susirūpinęs tragišku 
įvykiu — S. Kudirkos išdaviniu so
vietams, jo teismu ir jam paskirta 
kalėjimo bausme.

Brazilija
DRAUGIŠKUMO MIŠIOSE Sao 

Paulo centre, kur 1554 m. jėzuitai 
įsteigė miestą, dalyvavo ir lietuviai 
su vėliavomis, pasipuošę tautiniais 
drabužiais. Koncelcbrantų tarpe buvo 
kun. J. Šeškevičius, atsivežęs kelio
lika globojamų indėnų iš užmiesčio. 
Ten jau pradėjo darbą kun. J. Šeš
kevičiaus pastatydintuose trijuose di
džiuliuose pastatuose įsikūręs insti
tutas jaunimui. Jame jaunuoliai mo
komi amato, liturgijos bei katacheti- 
kos pradų, o suaugusiems organizuo
jami specialūs kursai.

Urugvajus
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Montevi

deo lietuviai pradėjo vasario 13 d. 
kun. J. Giedrio atlaikytomis Mišio- 
mis ir šiai iškilmei pritaikytu pa
mokslu. Vasario 16 d. Lietuvos at
stovas A. Grišonas padėjo tautiniu 
kaspinu papuoštą vainiką prie Arti- 
gas paminklo, dalyvaujant gausiam 
būriui lietuvių. Tos dienos vakarą 
buvo surengtas oficialus priėmimas 
Lietuvos pasiuntinybėje, kuriame da
lyvavo Vatikano nuncijus arkiv. A. 
Sepinski, Portugalijos ir tautinės Ki
nijos ambasadoriai, JAV, Ispanijos, 
Korėjos ir Peru atstovai, prel. P. Ra
gažinskas iš Sao Paulo. Urugvajaus 
vyriausybės vardu sveikino užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas dr. 
J. C. Blanco. Sveikinimo telegrama 
buvo gauta ir iŠ prezidentūros. Mi
nėjimas Lietuvių Kultūros Draugi
jos salėje buvo surengtas vasario 19 
d. žodį tarė ir bendruomenės var
du atitinkamą rezoliuciją paskelbė 

Lietuvos atstovas A. Grišonas. Alfre
do Stankevičiaus vadovaujamą me
ninę programą atliko V. Dorelio di
riguojamas choras, tautinių šokių an
samblis “Ąžuolynas”, vietinis lenkų 
ansamblis “Zakopane” ir iš Buenos 
Aires atvykusi kanklininkė D. Runi- 
maitė. Dienraščiai “EI Diario” ir “La 
Manana” savo puslapius papuošė Lie
tuvos atstovo A. Grišono ir lietuvai
čių nuotraukomis su gėlių vainiku 
prie Artigas paminklo. “La Manana” 
Vasario 16 proga paskelbė žurnalisto 
C. Verax — K. Čibiro vedamąjį. Lie
tuvą specialiais komentarais prisi
minė ir dienraštis “EI Dia”.

Venecueia
VENECUELOS LIETUVIAI Vasa

rio 16 proga priėmė rezoliuciją, pro
testuojančią prieš sovietinę Lietuvos 
okupaciją ir reikalaujančią jai ne
priklausomybės. Rezoliucijoje taipgi 
primenami kunigų A. Šeškevičiaus, 
J. Zdebskio, P. Bubnio teismai, S. 
Kudirkos bandymas pabėgti ir jo 
drąsi kalba teisme, Prano ir Algirdo 
Bražinskų pabėgimas Turkijon. ši 
rezoliucija, pasirašyta Lietuvių 
Bendruomenės ir VLIKo atstovybės 
pirm. inž. Vlado Venckaus, LB sekr. 
Henriko Gavorsko buvo nusiųsta Ve- 
nemielos prezidentui dr. Rafael Cald- 
ra, parlamento pirmininkui dr. Car
los Andres Ptrez, kardinolui Jose 
Quintero ir dienraščiams. Caracas 
dienraštis “Ultimas Noticias” vasa
rio 20 d. paskelbė straipsnį “Lietu
vos Diena”, kuriame atpasakojo re
zoliucijos turinį, pritardamas Lietu
vos laisvės siekiams ir reikalaudamas 
visom tautom laisvo apsisprendimo 
teisės.

Argentina
BUENOS AIRES MIESTE viešėjo 

prel. Pijus Ragažinskas iš Sao Pau
lo. Apsistojęs Aušros Vartų parapijo
je, jis lankė pažįstamus lietuvius bei 
jų šeimas. Pagerbtuvių vakarienę 
jam surengė JAV ambasados I sekr. 
dr. V. Dambrava savo rezidencijoje. 
Veiklųjį Brazilijos lietuvį sveikino 
dr. V. Dambrava, A. Mičifldas, R. Sta- 
lioraitis, kun. A. Steigvila ir Z. Juk
nevičius. Visi jie reiškė pageidavimą, 
kad Brazilijos lietuviai sekančiais 
metais surengtų P. Amerikos lietu
vių V kongresą. Ilgesnį laiką prel. 
P. Ragažinskas vasarojo Ibicuy sa
loje pas p. Nalivaikas. Porai dienų 
į Buenos Aires buvo atskridęs ir 
Brazilijos pasaulio lietuvių jaunimo 
II kongreso komiteto pirm. inž. Arū
nas Steponaitis. Jo vadovaujamas ko
mitetas jau yra užsakęs lėktuvą ke
lionei į kongresą ir šokių šventę. Inž. 
A. Steponaitis labai apgailestavo, kad 
dėl Užgavėnių negalėjo susitikti su 
Argentinos lietuvių jaunimo komite
to nariais.

GIMINES COGHLAM VIETOVĖ
JE lankė montrealiečiai Balys ir 
Liuda Paupurėliai, Montrealin grįžę 
vasario 22 d. Porą savaičių jie pra
leido Mar del Plata vasarvietėje, lan
kėsi Buenos Aires ir dalyvavo Vasa
rio 16 minėjime.

Australija
VASARIO 16 MINĖJIMUS ALB 

apylinkių valdybos surengė visose 
pagrindinėse Australijos lietuvių ko
lonijose. Vasario 19 d. minėjimai įvy
ko Geclonge ir Brisbanėje. įvadinį 
žodį Gcelonge tarė ALB apylinkės 
pirm. dr. St. Skapinskas, paskaitą 
skaitė K. Urbonas, programą atliko 
deklamatoriai ir keliais muzikos inst
rumentais grojęs J. Bružinskas. Pirm.
L. Lorenco vadovaujamoj Brisbanės 
apylinkėj pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Povilas Kviecinskas, programos atli
kėjais — tautinių šokių grupė, K. 
Stankūno vadovaujamas choras bei 
kiti vietiniai talentai. Minėjimas 
baigtas šokiais. Vasario 20 d. Mel
burno Lietuvių Namuose įvykusiame 
minėjime žodį tarė ALB apylinkės 
pirm. G. Žemkalnis. Bene įspūdin
giausiai atrodė ekrane matomas Lie
tuvos nepriklausomybės aktas. Meni
ne programą atliko A. čelnos vado
vaujamas “Dainos” sambūris. Hobar- 
te, Tasmanijos saloje, minėjimas bu
vo surengtas vasario 27 d. Šiai ALB 
apylinkei vadovauja pirm. J. Paškevi
čius. Minėjime dalyvavo Hobartan 
atvykęs Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos pirm. V. Laukaitis.

Italija
LIETUVOS DIPLOMATU ŠEFAS 

Stasys Lozoraitis Vasario 16 proga 
tarė žodį radijo bangomis lietuviams 
sovietų okupuotoje tėvynėje ir lais
vajame pasaulyje.

UKRAINIEČIŲ ARKIVYSKUPO 
ir kardinolo J. Slipyj amžiaus aštuo
niasdešimtmetis buvo paminėtas spe
cialiomis pamaldomis Romos ukrai
niečių katalikų parapijos bažnyčioje, 
kur lietuviams atstovavo mons. Pau
lius Jatulis. Kardinolas J. Slipyj savo 
pamoksle atskleidė keletą lig šiol 
nežinomų faktų iš sovietų kalėjimuo
se bei koncentracinėse stovyklose 
praleistų 18 metų. Jis pabrėžė, kad 
jį išlaisvino popiežius Jonas XXIII, o 
nuo mirties išgelbėjo kalinys lie
tuvis kunigas, atidavęs savo turimus 
vaistus, nors pats sunkiai sirgo.

Šveicarija
PROF. DR. G. STUDERUS, sulau

kęs 82 metų amžiaus, mirė vasario 15 
d. Kucsnacht vietovėje. Zuerich kan
tone. Velionis 1924-40 m. dėstė vokie
čių kalbą Vytauto D. universiteto 
humanitarinių mokslų fakultete, o 
taip pat kurį laiką ir Kauno jėzuitų 
gimnazijoje. Velionį išgarsino net ke
lių laidų susilaukę jo parašyti vo
kiečių kalbos vadovėliai.



Rašytoja, skleidusi gėrio atšvaitas
Žvilgsnis į Gertrūdos von Le Fort gyvenimą ir kūrybą 
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iffl MĖJE VElKLOJt
“Himnai Vokietijai” parašyti 

po Kristaus karaliaus šventės 
įvedimo (1925). Juose tokiais pat 
pakiliais ritmais išreikšta pa
grindinė mintis: tautos, kurios 
vykdys dieviškąją valią ir grįš j 
jos prieglobstį, bus išgelbėtos ir 
didingos, žemiškoji imperija 
blanksta prieš dangiškąją, jei 
neturi pašvenčiamosios malonės 
iš pastarosios. Šie himnai buvo 
kartu ir įspėjimas bekylančiai 
nacinei Vokietijai, kuri ir susi
laukė poetės pramatyto likimo.

“Himnus Bažnyčiai" papildo 
epinis veikalas, romanas “Vero
nikos skara”, kurio pirmoji dalis 
pavadinta “Romos šuliniu” 
(1928), kur autobiografiškai pa
vaizduotas jaunos mergaitės Ve
ronikos perėjimas į katalikybę 
Romoj. Simboliškai parodytos 
Veronikos aplinkos moterys: pa
gonybei atstovaujanti senelė, ne- 
apsisprendusi teta Edelgarta, 
krikščionybę praktikuojanti Jea
nette. į Veronikos likimu įsipi
na išviršiniu Romos grožiu su
sidomėjęs Enzio. Romano centrą 
sudaro dieviškosios malonės pa
sireiškimas Šv. Petro bazilikoj. 
Tą malonę pergyvenusi Veroni
ka lengva širdimi gali palikti Ro
mą, nes nuo dabar Roma jai vi
sur.

Antroji šio romano dalis “An
gelų vainikas” buvo parašyta po 
ilgesnės pertraukos (1946). Joj 
parodytas Veronikos aukojima
sis dėl jos sužadėtinio Enzio, 
kurs tarnauja Bažnyčiai priešin
gam nacionalsocializmui. Iš mei
lės klystančiam sužadėtiniui Ve
ronika ryžtasi išstoti iš Bažny
čios, kad tik išgelbėtų jį iš pra
žūtingų spąstų, nors ir savo pa
čios sielos rizika. Paaiškėja, kad, 
augštesnei malonei veikiant, ta 
auka nebuvo reikalinga. Dėl 
šios dileminės, kontroversišku- 
mu įtartos situacijos autorė kri
tikams pasiaiškino kūrusi ne 
charakterius, kaip turi būti, bet 
tipus, kokių gyvenime pasitaiko.

• • •
Tokia dileminė, tik jau kito 

pobūdžio situacija randama ir 
vienoj populiariausių Gertrūdos 
von Le Fort novelių “Paskuti
nioji prie ešafoto” (1931), kur 
jauniausioji karmelite Prancūzų 
revoliucijos metu dėl baimės ne
tekti gyvybės išstoja iš vienuoly
no, bet, dieviškai malonei vei
kiant, grįžus atgal savo gyvybės

EILĖRAŠČIO 
KONKURSAS
Gydytojų Korp! Fraternitas Li- 

thuanica Niujorko skyrius skel
bia eilėraščio konkurso. Eilėraš
tis skiriamas Kremliaus valdovų 
antrojo pasaulinio karo metu ir 
vėliau ištremtiem į Sibirq lietu
viam atžymėti.

Konkurso sąlygos
1. Kūrinyje turi būti išreikšta 

ne verkšlenimas, bet didinga ve
žamo į Sibirq ir kankinamo 
tremtinio dvasia ir ištikimybė 
savo kraštui.

2. Tekstas turi apsiriboti maž
daug penkiais posmais, kiekvie
nas posmas palydimas refrenu.

3. Tekstas turi būti skambus, 
kad būtų galima pritaikyti me
lodijų.

4. Už geriausių kūrinį skiria
ma 500 dol. (Jei komisijos nuo
mone būtų du vienodi vertingi 
kūriniai, premija skaldoma per 
pusę).

5. Tas pats autorius gali siųsti 
kelis eilėraščius.

6. Premijuotas kūrinys laiko
mas korporacijos nuosavybe.

7. Siųsti tris kūrinio egzemp
liorius šiuo adresu: Dr. Vaclovas 
Paprockas, 85-13 105 Street, 
Richmond Hill, N. Y., 11418, 
USA. Kūriniai pasirašomi slapy
vardžiu. Atskirame uždarame 
voke, kuris atžymėtas taip pat 
slapyvardžiu, turi būti autoriaus 
vardas, pavardė, adresas, tele
fono numeris. Kūrinius siųsti iki 
rugsėjo 1 d.

Konkurso vertintojų komisija 
sudaroma iš penkių kompeten
tingų asmenų. Jos sudėtis bus 
paskelbta spaudoj vėliau.

Kai bus išrinktas eilėraštis, 
tada bus skelbiamas antras kon
kursas — parašyti muzikų tam 
eilėraščiui. Tam reikalui bus su
daryta jau kita vertintojų ko
misija. Sukurtoji melodija turės 
atitikti teksto dvasių, harmoni
zuota keturių balsų chorui, ne
sudėtinga. Kompozicijai taip pat 
skiriama 500 dol. premija.

Abiejuose konkursuose gali 
dalyvauti menininkai iš viso pa
saulio.

Gyd. Korp! Fraternitas
Lithuanica N.Y. Skyrius 

auka parodo herojiškos, neže
miškos aukos pavyzdį. Silpnume 
triumfuoja galybė.

Atleidimas ir tolerancija — 
taip pat dažna Gertrūdos von Le 
Fort kūrybos žymė. “Popiežiuje 
iš geto” (1930) parodyta ne vien 
kova tarp Kristaus ir Antikristo, 
bet įžvelgiamos ir tos kovos tei
giamos išdavos. Iš žydų kilusio 
antipopiežiaus Anakleto II kaltė 
siekti augščiausios garbės tam
pa pagaliau tikėjimo vienybės 
akstinu. “Dėlto mes nekeikiame 
popiežiaus Anakleto, bet sakome 
apie jį, kas sakoma liturgijos žo
džiais: ‘O felix culpa’ ”, Panašus 
motyvas randamas ir romane 
“Magdeburgo vestuvės” (1938). 
Net ir paskutiniojo karo tragedi
joj Gertrūda von Le Fort įžiūri 
naują renesansą, augštesniajai 
malonei veikiant. Tai išreikšta 
jos paskutiniojo poezijos rinki
nio eilėse “Benamiai”:
Miestas sugriautas, ir teisinas,

ir halės, 
Tuščios jau rankos.
Mes matėm pasaulio griuvėsius — 
Kas gal būti daugiau?
Koks skirtumas, jei neapykanta, 
Panieka teks?
Mes esame Dievo benamiai — 
Jis mus priglaus.
Kaltė jau išsiverkė, mes 
Jau prie galo kančių:
Amžių Malonės veriąs šaltinis, 
Kraujas tampa sniegu.

Kaip Antikristo siautėjimas 
bei ateistinė propaganda tesą re
liginio atgimimo laidas, rodo no
velė “Prie dangaus vartų” 
(1954), kur į Galilėjo istoriją 
įpinta ir atominio amžiaus prob
lema. Už fizinių gamtos dėsnių, 
sako rašytoja, vieną dieną vis- 
dėlto bus surastas Dievas.

Motinos meilės, atlaidumo ir 
aukos pavaizdavimą užtinkame 
“Jūros teisme” (1943), “Aukos 
liepsnoj” (1940), “Užgesusiose 
žvakėse” (1953). Į paskutiniąsias 
dvi knygas įpintas siužetas ir iš 
Rytų pasaulio (rusams įsiveržus 
į Vakarus). ♦ ♦ *

Galutinėj išvadoj visa Gertrū
dos von Le Fort grožinė kūryba 
dvelkia gėrio pergale, čia ji pa
silieka tomistinės filosofijos rė
muose (blogis, pagal šv. Tomą 
Akvinietį, tėra gėrio stoka). Pro 
kančias ir aukas pagaliau nu
švinta giedro optimizmo saulė.

Nemažą savo raštų dalį Ger
trūda von Le Fort skyrė moters 
problemai spręsti. Čia pirmiau
sia priklauso jos filosofinio po
būdžio knyga “Amžinoji mote
ris” (1940), kur keliama trejopa 
moters, kaip mergaitės, sužadėti
nės ir motinos, problema. P. 
Claudelio žodžiais: “Kunigas yra 
vyras, o moteriai skirta aukotis”. 
Ši auka ypač matyti pačioj di
džiausioj krikščionybės misteri
joj — Įsikūnijime, kuris įvyksta 
per moterį. Religinio nuosmukio 
pradžios reikia j ieškoti vyriško
jo principo persvaroj moteriško
jo sąskaitom Tuščias esąs bandy
mas atpirkti save patį, pvz. per 
mokslą, meną. Iš to tik ir kyląs 
mūsų laikų nerimas — baimė ir 
nutolimas nuo Dievo. Išgelbėti 
esą gali ne tiek nuopelnai, kiek 
dieviškoji malonė ir meilė. Mo
ters vaidmuo pasaulio gelbėjimo 
procese neribotas, nes ji kur 
kas arčiau dieviškosios kūrybos 
plano.

Visa tai, ką Gertrūda von Le 
Fort išdėstė apie moterį savo fi
losofiniuose raštuose, dar aiš
kiau pavaizdavo savo grožinėj 
kūryboj, kurios dalis čia ir buvo 
apžvelgta.

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!
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Prelatas Pranas Juras savo įrengtame muzėjuje ALKA tvarko periodinę spauda, kurios čia gana daug sutelkta

Lietuvių muzėjus, išaugės
Pasikalbėjimas su prelatu Pr. Juru, savo jėgomis ir lėšomis

Prel. Juras jau nuo seno žinomas 
kaip lietuvių kultūros puoselėtojas. 
Putname, Conn., jis pastatydino ne
mažą pastatą ir ten sutelkė daugybę 
vertingų dalykų. Pastaraisiais metais 
jis beveik visą savo laiką skiria sa
vajam muzėjui. “T. žiburių" redak
cija, norėdama supažindinti skaityto
jus su atliktu prelato darbu, pateikė 
keletą klausimų.

— Kaip ir kada kilo Jums idė
ja steigti lietuvių muzėjų bei pa
rinkti vardą ALKA?

— Kaip ir kada kilo toji idėja, 
sunku pasakyti. Manau, kad tai 
vyko evoliucijos keliu, žodis 
ALKA susidėstė iš pirmųjų rai
džių keturių žodžių — Amerikos 
Lietuvių Kultūros Archyvas. Žo
dis “alka” primena senovę, tik 
jis buvo vartojamas skartinga 
prasme.

Knygą ir liaudies meną bran
ginau nuo jaunų dienų. Atvykęs 
Amerikon 1912 m., kad ir džio
vos pritrenktas, po dvejų metų 
su Boleslovu ir Steponu Mingi- 
lais platinau “Draugą” Baltimo- 
rėje. Prie šv. Jono lietuvių baž
nyčios Antano Ramoškos devo- 
cionalijų krautuvėlė buvo mūsų 
suėjimo centras, čia mudu su 
Antanu perspausdinome 
“Anykščių šilelį”.

Lankymas bibliotekų bei mu- 
zėjų brandino manyje ryžtą ka
da nors sutelkti į vieną centrą 
kuo daugiausia lietuviškų kny
gų ir archyvinės medžiagos. Šį 
ryžtą pradėjau vykdyti tapęs ku
nigu 1922 m. Pirkinėjau knygas, 
brošiūrėles, rinkau plakatus ir 
programas. Kai klebonijoj mano 
kambarėlis pasidarė permažas, 
pasinaudojau “Darbininko” na
mo palėpe So. Bostone, nes jau 
buvau įsijungęs į to laikraščio 
leidėjų štabą.

“Darbininko” leidimas buvo 
pavestas Tėvams pranciško
nams. Jie spaustuvę perkėlė į 
Brooklyną. “Darbininko” namas 
buvo parduotas. Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolynas Brock- 
tone užleido' man garažą, kurį 
šiek tiek patvarkiau ir nugabe
nau ten savo ALKĄ. Po kelerių 
metų ir iš čia turėjau kraustytis 
į N. P. M. seserų vienuolyno so
dybą Putname, Conn. Neilgai 
trukus ir aš, kaip pensininkas, 
persikėliau gyventi į Matulaičio 
namus. Nuo to laiko ir prasidėjo 
spartesnis ALKOS augimas.

Betelkdamas lituanistinę ar
chyvinę medžiagą patyriau, kad 
tokiam centrui spaudinių nega
na. Atkreipiau dėmesį į liaudies 
meną: juostas, drožinius, audi
nius, piešinius ir pan., kad lan
kytojams ALKA bylotų apie lie
tuvių kultūrą. Taip ALKA tapo 
muzėjumi. Visa tai man labai 
daug kainavo. Dideles aukas esu 
sudėjęs ant ALKOS aukuro Lie
tuvai.

— Esate sutelkęs gana daug 
eksponatų. Kaip pavyko juos su
rankioti?

— Vieni eksponatai surankio
ti, kiti nupirkti, treti buvo dova
noti, nors kartais reikėjo primo
kėti. Tai 50 metų triūso ir pa
stangų vaisius. Lietuvoje pirkda
vau beveik visus šv. Kazimiero 
Draugijos ir “Šešupės” leidi
nius. Taipgi pirkdavau “Darbi
ninko” krautuvėje. Turėjau ga
na didoką savo biblioteką. Prie 
dabartinio ALKOS knygų rinki
nio prisidėjo “Draugas”', prof. 
Ig. Končius, Ig. Sakalas, prela
tai J. Karalius, M. Urbonas, J. 
Balkūnas, K. Vasys, kun. V. Val- 
kavičius, J. Leonaitė, kun. A. 
Juška, V. Sirvydas, J. Vaitkus, 
dr. J. Gimbutas, V. Šimkus ir kt. 
Iš užsienių: kun. prof. A. Liui- 
ma, SJ, kun. R. Krasauskas, 
nions. P. Jatulis, dr. Rėklaitis. 
Daug istorinės medžiagos atsiun
tė Jurgis Pyragas iš Vokietijos; 
muzikos — prof. J. Žilevičius. 
Daug suteikta organizacijų bei 
įstaigų istorinės medžiagos. 
Piešiniais prisidėjo kun. Leonar
das Andriekus, OFM, gintaro iš
dirbiniais — kun. P. Brazauskas. 
Praktiniame darbe, t. y. muzė- 
jau tvarkyme, man ypač daug 
padeda Putname gyvenąs Balys 
Mikaila.

— Kokie yra vertingiausi Jū
sų įsteigto muzėjaus eksponatai?

— Trys didieji piešiniai, buvę 
pasaulinėje parodoje Niujorke 
1939 m., būtent: kryžiuočiai klo
ja vėliavas Vytautui D. po Žal
girio kautynių, pieštas A. Galdi
ko; Napoleonas 1812 m. skiria 
valdžią Lietuvai, pieštas P. Kal
poko; Steponas Batoras įkuria 
Vilniaus universitetą, pieštas 
Ad. Smetonos. Be to, marmoro 
skulptūra “Lithuania” V. Kašu- 
bos, A. Tamošaitienės gobelenai 
“Mortos krikštas” ir “Knygne
šiai”, K. žoromskio paveikslas 
“Mindaugo delegacija pas popie
žių”.

ALKOS lankytojam didelį 
įspūdį daro S. Motuzo drožiniai, 
ypač jo kryželiai, koplytėlės ir 
pavyzdingoji gruzdietiškoji so
dyba. Tai nepaprastai didelė jo 
dovana ALKAI. Įdomūs Prano 
Bruzgulio ir Domininko Jundulo 
ūkio padargai. Sesers Caritinos 
(Juraitės), A. Valikonienės ir ki
tų juostos bei audiniai patraukia 
lankytojų dėmesį. Sunku visus 
išvardinti. Vieni žavisi etnogra
fijos eksponatais, kiti piešiniais, 
treti knygomis bei žurnalais. 
Noriu priminti, kad rašytojai ir 
studentai daug naudojasi kopi
javimo mašina, kurią nupirko 
dr. John ir Albina Surbis.

— Ar dabartinis muzėjaus pa
statas yra pakankamai erdvus ir 
saugus?

— šis pastatas būtų pakanka
mai erdvus knygynui bei archy
vui. Piešiniams, etnografijos 
eksponatams ir kitiems reikalin
gas kitas bent dvigubai didesnis 
pastatas. Dabar čia viskas su
krauta, bet neišdėstyta.

— Šiuo metu pradėta daugiau 
domėtis etninių grupių kultūro
mis visoje Š. Amerikoje. Ar ne
manote perkelti bent dalies savo 
rinkinio į viešuosius muzėjus ar 
universitetų bibliotekas?

— Nemanau, kad ALKA šiuo 
metu būtų jau tiek pajėgi ir ga
lėtų kokiame nors viešame mu- 

per 50 metų 
įsteigusiu lituanistinį muzėjų 
zėjuje užpildyti kambarį litua
nistiniais eksponatais. Brošiūro
mis, knygomis bei žurnalais ga
lim prisidėti prie esamų viešųjų 
bibliotekose lietuviškųjų skyrių. 
Bet ar daug bibliotekų domėtųsi 
lietuviškuoju skyrium? Žinau 
tokių bibliotekų, kurios buvu
sius likvidavo, nes “niekas nesi
domėjo”.

ALKOJE turime dėžes, pri
krautas įvairių žurnalų. Daug 
knygų ir brošiūrų turime po ke
letą egzempliorių. Bet ALKA 
stokoja rankų suskirstymui me
džiagos ir susirašinėjimui su bib
liotekomis.

Daug man padeda Kent State 
University dėstytojas John Cad- 
zow. Tokių patriotų mažai kur 
rasime. Kent State University 
profesorius Hyman W.. Kritzer 
man rašė: “As Director of Lib
raries and Assistant Provost of 
Kent State University, I appoint 
you to the committee serving as 
representative of the New Eng
land area”. 1971 m. spalio 27 cl. 
rašė: “I would like, at this time, 
to thank you for the tremendous 
help you have been in setting up 
the Lithuanian Collection at the 
Kent State Library. Your dona
tion of some 800 volu
mes formed as a core upon 
which the collection was built”.

— Kokins dalykus renkate į 
savo muzėjų?

— Renku visa, kas liečia lie
tuvius bei Lietuvą: knygas, bro
šiūras, žurnalus (ypač senus), 
draugijų protokolų knygas, 
programas, rašytojų rankraš
čius, piešinius, drožinius, audi
nius, pvz. lietuviškas juostas, 
rankšluosčius, staltieses ir šiaip 
įvairius lietuviškus išdirbinius, 
knygas bei žurnalus renku ne 
vien lietuvių kalba, bet ir sveti
momis kalbomis, jei tik jose yra 
kas nors apie lietuvius ar Lietu
vą.

Turiu labai vertingą knygų 
skyrių svetimomis kalbomis. Jį 
gerokai parėmė dr. Juozas Ka
zickas, užtat pridėjau bronzinę 
lentelę su įrašu: “Gift Dr. Juo
zas Kazickas”. Bandau ir prie ki
tų eksponatų pridėti pavardę to, 
kuris dovanojo.

Čia noriu pastebėti, ypač se
nesniems: jei ką padarysi savo 
karšta rankele, bus padaryta. 
Daug vertingų dalykų tų asme
nų, kurie jau iškeliavo iš šio pa
saulio, vėjai išnešiojo ...

Kokie Jūsų planai ateičiai šio
je srityje?

— Kol gerasis Viešpats leis 
man gyventi ir duos jėgų, AL
KĄ puoselėsiu. Jos ateitimi rū
pinsis Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos sudarytas komite
tas. Taigi ALKOS ateitis remsis 
dabartimi. Tačiau ALKA turėtų 
susidomėti visi branginantieji 
lietuvių kultūrą. Drįstu teigti, 
kad ALKOJE yra daugiau litua
nistinės archyvinės medžiagos, 
negu betkuriame kitame lietu
vių archyve. Jei kas suabejotų, 
prašau atsilankyti ir patirti.

Reikia ALKAI sudaryti karto
teką. Tai milžiniškas darbas ar
chyvarui ar bibliotekininkui. Be 
to, reikia pastatyti meno galeriją 
su etnografijos kambariu. Būtų 
garbinga įstaigai ar patriotiškai 
nusiteikusiam lietuviui įamžinti 
savo vardą — finansuoti pastatą 
meno galerijai. Patogesnės ir ge
resnės vietos nerasim. Čia, Put
name, lietuviška oazė. Čia Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
rų vienuolynas su gražia koply
čia. Kaimynystėje yra senelių 
apgyventi Matulaičio namai, Vil
la Maria ir Tėvų Marijonų vie
nuolynas su moderniškai įrengta 
mokykla. Dar reikia pridėti kun. 
prof. S. Ylos pastatytą “Mindau
go pilį” ir bendrovės “Litas” už
simojimą nupirktuose plotuose 
žemės įkurti lietuvišką kaimą.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
II kongreso proga numatoma sureng
ti aštuonias parodas birželio 24 — 
liepos 4 d. d. Čikagos Jaunimo Cent
re. Parodų komisijai vadovauja pirm. 
Dalia Lukošiūnaitė ir vicepirm. Jani
na Liškevičiūtė. Grynojo meno jau
nųjų dailininkų paroda rūpinasi Da
lia Lukošiūnaitė, grynojo meno vy
resniųjų dailininkij paroda — Jūra 
Mikonienė, taikomosios dailės — Ja
nina Liškevičiūtė, foto paroda — 
kun. Algimantas Kezys, SJ, tautodai
lės — Pranas Zapolis, filmų festiva
liu — Teitus Siutas. Šiuos renginius 
papildys dvi parodos — architektū
ros ir literatūros leidinių, kurių va
dovai dar nepaskelbti. Bendra paro
dų meninė priežiūra — Algirdo Ku- 
rausko ir Ramojaus Mozoliausko. To
se parodose, kur bus skiriamos trys 
piniginės premijos, dalyviai negali 
būti vyresni kaip 30 metų. Visų pa
rodų dalyviai turi registruotis iki ge
gužės 21 d. Jų kūrinius parodoms at
rinks speciali vertintojų komisija.

SOL. STASĖS KLIMAITĖS, sopra
no, keturiolikos dainų plokštelę iš
leido “Lietuvių Dienos”, 4364 Sun
set Blvd., Hollywood, Cal. 90029, 
USA. Plokštelėn įrašytos harmoni
zuotos lietuvių liaudies dainos ir ori
ginalūs kompozitorių M. Petrausko, 
J. Tallat-Kelpšos, A. Vanagaičio, E. 
Laumenskienės, J. Gruodžio, J. Nau
jalio, VI. Jakubėno, S. Sodnio-Sodei- 
kos, J. Gaidelio ir K. V. Banaičio kū
riniai poetų Binkio, Kiršos, Tysliavos, 
Putino, Maironio, Jakšto, Buivydaitės 
eilėraščių tekstu. Solistei akompana
vo muz. A. Kučiūnas. Plokštelės ap
lankas — dail. Alf. Dociaus. Kaina
— $5.

"POEZIJOS IR PROZOS LAKŠ
TUS” Sidnėjuje, Australijoje, leidžia 
J. A. Jūragis, P. O. Box 28, Yagona, 
NSW 2190, ir J. Janavičius, 104 Old 
Prospect Rd., Wentworthville, NSW 
2145, Australia. 1971 m. išleistas 
“Lakštų” 3 nr. yra skirtas iš “Met
menų 11” 1966 m. perspaustai ma
rtaus Katiliškio novelei “Kaip su
randamos žmonos”, iliustruotai Jo
lantos L. Janavičienės. 1972 m. išėju
siame “Lakštų” 4 nr. skelbiami Vin
co Kazoko eilėraščiai. “Lakštų” nu
merio kaina — 40 australiškų centų.

“NEMUNO DUKROS”, Adelaidės 
moterų kvartetas Australijoje, išlei
do šešiolikos lietuvių kompozitorių 
kūrinių ir liaudies dainų plokštelę 
“Rankšluostin jausiu Lietuvą tėvy
nę”. Kvartetą sudaro: vadovė A. Ur- 
nevičienė, B. Budrienė, U. Jucienė, 
A. Kaminskienė, akompaniatorės R. 
Kubiliūtė ir N. Masiulytė. Tautine 
juosta ir dainininkių nuotrauka pa
puoštą plokštelės apvalkalą sukūrė P. 
Pusdešris.

VASARIO 16 SKIRTĄ METINĘ 
dailės parodą Brooklyne, Kultūros Ži
dinyje, papildė LB Niujorko apygar
dos valdybos surengtas literatūros 
vakaras, kuriame rengėjų vardu įva
dini žodį tarė valdybos vicepirminin
kas kultūros reikalams Paulius Jur
kus. Savo eilėraščius skaitė Romual
das Kisielius, Marija Saulaitytė, tal
kinama Niujorke dramą studijuojan
čios Aldonos Rygelytės, ir Pranas 
Naujokaitis. Jonas Rūtenis, savo pasi
rodymą pradėjęs S. Kudirkai skirtu 
eilėraščiu, jį užbaigė feljetonu apie 
brangų kilimą. Paulius Jurkus litera
tūros vakarui buvo pasirinkęs ištrau
ką iš rašomos poemos “Juodvarniai”. 
Maloni staigmena dalyviams buvo 
dail, Kazimiero Žoromskio poetinis 
debiutas — Aldonos Rygelytės per
skaityti jo eilėraščiai. Programą hu
moristiniais eilėraščiais užbaigė Le
onardas Žitkevičius. Dėl ligos nega
lėjo dalyvauti Algirdas Landsbergis.

ALGIMANTO KEZIO, SJ, 64 nuo
traukų albumą “Foto kompozicijos” 
išleido M. Morkūno spaustuvė Čika
goje. Jvadą šiam leidiniui parašė Či
kagos meno instituto buvęs kurato
rius Hugh Edwards.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
parapijos choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus Broniaus Budriūno, kovo 
26 d. rekolekcijų užbaigai rengia re
liginį koncertą, kuriame bus atliktos 
dvi kantatos: T. Dubois — “Septyni 
paskutinieji Kristaus žodžiai” ir VI. 
Jakubėno kantata Bernardo Brazdžio
nio žodžiais “De profundis". Chorui 
talkins solistai Birutė Dabšienė, An
tanas Pavasaris, Rimtautas Dabšys ir 
vargonininkas M. Preikšaitis.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE ko
vo 17 d. bus premjera Lietuvių Foto 
Archyvo pagaminto filmo “I septin
tąjį dešimtmetį”. Jis yra skirtas Atei
tininkų Federacijos VIII kongresui ir 
prieškongresinei stovyklai Dainavo
je.

BOSTONO KULTŪROS KLUBAS 
surengė rašytojos ir aktorės Birutės 
Pūkelevičiūtės vakarą. Viešnia iš Či
kagos skaitė ištraukas iš savo roma
nų “Aštuoni lapai”, “Rugsėjo šešta
dienis”, iš filmuotos pasakos “Aukso 
žąsis” ir raudą iš konkursui skirtos 
misterijos. Programą ji papildė F. 
Kiršos, K. Binkio ir Maironio eilė
raščių deklamacijom su kompoz. J. 
Gaidelio muzikine palyda. Vakaro da
lyviams B. Pūkelevičiūtė taipgi papa
sakojo keletą įdomesnių savo gyve
nimo valandėlių.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
parapija XIX Lietuvių Dieną šiemet 
rengia birželio 18. Koncertinei prog
ramai atlikti jau pakviesti du solistai
— JAV operose dainuojantis bosas 
Arnoldas Vokietaitis ir Gina Butku- 
tė-čapkauskienė, kolaratūrinis sopra
nas iš Montrealio.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
AUGUSTINAS GRICIUS, sulaukęs 

72 metų amžiaus, mirė vasario 28 d. 
Vilniuje. Pivošos slapyvardžiu ne
priklausomoje Lietuvoje jis išgarsė
jo feljetonų ir satyrų rinkiniais — 
“činčiberis", "Pamokslai idėjos bro
liams”, “Vyrai, nesijuokit”, “Žvilgs
nis į gyvenimą”. Kauno dramos teat
re 1932 m. buvo pastatyta jo satyrinė 
komedija “Palanga”. Pokario metais 
buvo Rašytojų Sąjungos dramaturgų 
sekcijos pirmininku ir reiškėsi kaip 
žurnalistas. Teatrų repertuarą papil
dė jo pjesės “Skeveldros”, “Liepto 
galas”, “Karšta vasara”, drama “Iš
vakarės”, satyrinės komedijos “Sėja 
ir pjūtis”, “Buvo buvo, kaip nebuvo” 
ir kt. šiuose kūriniuose jaučiamas 
prisitaikymas prie kompartijos rei
kalavimų, bet į jos eiles velionis ne
įstojo. Jo palaikai buvo pašarvoti 
Vilniaus konservatorijoje ir kovo 2 d. 
palydėti į Antakalnio kapines.

ELEKTROGRAFIJOS INSTITUTO 
etnografinis ansamblis, vadovauja
mas Kazimiero Kalibato, debiutiniam 
koncertui Vilniuje pasirinko Obelių 
apylinkės sutartines, senovines vien
balses, vėlyvesnes daugiabalses augš- 
taičių vestuvines dainas ir žaidimus. 
Ansamblį sudaro 20 senovinių dainų 
entuziastų — inžinierių, konstrukto
rių, fizikų bei kitų techninių specia
lybių asmenų. Jų tarpe yra Edita 
Meškuotienė, garsiosios Obelių dai
nininkės Elenos Zaukienės anūkė, se
nelės dainų išmokusi iš mamos Emi
lijos Zaukaitės-Kuzavienės. Ji liau
dišku stiliumi padainavo dvi mergva
kario dainas — “Oi tu mergyčiūte”, 
“Atvažiava, atvažiava jaunas berne
lis”. Recenzentės Danos Krištopaitės 
teigimu, didžiausio dėmesio šiame 
koncerte susilaukė sutartinės — “Tu 
tu tu, kas būtų”, "Alsūs kunklallai”, 
“Anos šalies svotai”, vienbalsės dai
nos — “Par devynius darželius”, "Tai 
kad gražiai joja, lingela”, “Gaideliai 
gieda, ryliuoja”, daugiabalsės obelie- 
čių dainos — “Kai aš jojau per du 
šimtus mylių”, “Apynėli žaliasai”, 
“Oi tu sesiula, lelija”, humoristinės 
vestuvių dainos — “Prašau tamstų, 
sveteli", "Būtų gražūs berneliai", 
“Kam dera, tai dera”, vaišių daina 
“Kur mana tėvelis gėrė”, žaidimai — 
“Pipiriukas", “Kurapkytė rugiuos", 
“Oi tu jieva, jievuže" ir kt. Koncertas 
buvo maloni staigmena vilniečiam, 
nes tokio pobūdžio koncertuose čia 
dažniausiai skamba dzūkiškos dai
nos.

MASKVOS LEIDYKLOS šiemet iš
leis keletą lietuvių rašytojų knygų 
rusų kalba. Leidykla "Chudožestvena- 
ja literatūra” ruošia spaudai Vinco 
Krėvės “Dainavos šalies senų žmo
nių padavimus”, Jievos Simonaitytės 
trilogiją, naują laidą Justino Marcin
kevičiaus poemos "Kraujas ir pele
nai”, kuri bus papildyta “Siena” ir 
“Mindaugu”. Leidykla “Sovetskij pi- 
satel”, neseniai išleidusi V. Žilinskai
tės humoreskų rinkinį "Angelas virš 
miesto”, skaitytojams jau yra pažadė
jusi J. Grušo pjesių rinkinį “Adomo 
Brunzos paslaptis”, kuriame, be mi
nėtosios pjesės, bus “Herkus Man
tas”, “Barbora Radvilaitė”, “Žmogus 
be veido”, “Mergina, džiazas ir vel
nias”, “Tėvas ir sūnus". Numato iš
leisti V. Petkevičiaus romano “Apie 
duoną, meilę ir šautuvą” II laidą ir 
V. Bubnio knygą “Beržai vėtroje”, 
kurioje bus jo romanas “Alkana že
mė” ir apysaka “Verkiantis beržas".

KŪPI ŠKIO ETNOGRAFINIAME 
MUZĖJUJE įvykusioj Augštaitijos 
liaudies meno parodoj dalyvavo au
dėjos, drožėjai, kalviai ir puodžiai Iš 
Biržų, Rokiškio, Panevėžio bei kitų 
aplinkinių rajonų. Parodos pereina
mąjį prizą laimėjo kupiškėnai. Ypa
tingo dėmesio susilaukė kupiškietės 
V. Baltrūnicnės vestuvių kvieslio ke
purė ir senovinis “sodas” su besisu- 
pančiom paukštytėm, kuris kadaise 
puošdavo prosenelių trobas. Iš Ku
piškio ši įdomi paroda buvo perkelta 
į Zarasus.

MASKVOS TELEVIZIJA rodė 
Vilniui skirtą laidą — "Lietuvos” an
samblio repeticiją, Vilniaus operos 
teatre vykstančius pasiruošimus len
ki) kompoz. S. Moniuškos “Halkos” 
premjerai, Virgilijaus Noreikos ir 
Giedrės Kaukaitės atliktus G. Pucci
ni “Bohemos” fragmentus.

VILNIAUS UNIVERSITETO Kolo
nų salėje filologijos mokslų dr. Do
natas Sauka skaitė paskaitą “Šiuolai
kinės poezijos bruožai”, išryškinda
mas jos naujas kryptis ir pagrindi
nius bruožus, kurie dabartinę poeziją 
skiria nuo Maironio ir S. Nėries pos
mų.

J. S. BACHO KŪRINIUS vargo
nams paveikslų galerija paverstoj 
Vilniaus katedroj atliko prof. K. Ka- 
veckas. Koncerte dalyvavo ir Vil
iaus operos sol. M. Aleškevičiūtė.

M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MU
ZĖJUJE surengta taikomosios ir de
koratyvinės dailės darbų paroda savo 
amžiaus sukaktis paminėjo trys kau
niečiai dailininkai: penkiasdešimtme
tį — Povilas Baranauskas ir Sofija 
Rymantienė, šešiasdešimtmetį—Ane
lė Mironaitė. P. Baranauskas parodo
je dalyvavo su keramikos darbais, A. 
Mironaitė — su kilimais, S. Ryman
tienė — su metalo ir medžio darbais.

LATVIU IR VOKIEČIŲ poetų 
kūrinius Vilniaus aktorių namuose 
skaitė Rygos dramos teatro aktorė ir 
Latvijos Teatro Draugijos pirm. Lidi
ja Freimanė, pernai su šia programa 
viešėjusi V. Vokietijoje.



pIMITed TRUST EKSPORTAS
JANE — BLOOR, $23,400 prašo
ma kaina. Mūrinis, 5 kambarių 
namas su vieta garažui. Dideli 
kambariai, moderni virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
KINGSWAY, $20,400 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.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

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

ir 4.30-7
Penktad. 10-3 

ir 4.30 - 8
Seštad........... 9-12

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

MOKA:

už term. indėPus 2 metam 6'/2%
už term, indėlius 1 metam 614%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas 514%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 8J4% 
nekiln. turto— iki $30.000 814%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už 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 1 NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- i/YT V f'lRDAIKkA^ 
j amą nuosavybę, mielai jums patarnaus

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

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

, 0„, Tel. 534-7525

W. V A S I S Real estate
Didelis pasirinkimas namų, 
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St. W., Toronto

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. 
Pi 1 nitt^4*?? 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

SPORTAS LIETUVOJ
Šilutiškis B. Mačernis sunkumų kil

nojime pagerino savo paties Lietuvos 
rekordą. Jis pakėlė 155,5 kg. Sena
sis rekordas buvo 152,5 kg. Si pasek
mė šiuo momentu kartu yra ir Sov. 
Sąjungos. B. Mačernis taip pat bend
roje ataskaitoje iškėlė 502,5 kg. Su 
juo dabar 500 kg yra viršiję šie 
lietuviai: A. Eidukas (Klaipėda) 525 
kg, J. Giedraitis (Vilnius) 512 kg, 
L. Birgiulas (Kaunas) 500 kg ir A. 
Mėčius (Klaipėda) 500 kg.

Sov. Sąjungos stalo teniso pirme
nybėse Asta Giedraitytė pusbaigmyje 
pralaimėjo Laimai Balaišytei-Ameli- 
nai. Balaišytė gi baigmėje pralaimė
jo meisterei Z. Rudnovai. A. Gied
raitytei atiteko V vieta.

Minske įvyko tarptautinės biationo 
pirmenybės, kuriose gerai pasirodė 
vilnietis Antanas Paslauskas. Daly
vaudamas Sov. Sąjungos jaunių rink
tinėje, jis laimėjo I vietą Taipgi da
lyvavo Sov. Sąjungos estafetėje, kur 
irgi laimėjo I vietą.

Lietuvoje yra gabių šuolininkių į 
augštį. Penkiolikametė Birutė Gu- 
džinskaitė Maskvoje iššoko 1.71 m. 
Kieve įvykusiose mokyklų rungtynė
se panevėžietė Audronė Lukoševi- 
čiūtė peršoko 1.73 m. Tai naujas ab
soliutus Lietuvos rekordas. Audronė 
šoka per nugarą ir jai dar tik 16 
metų.

Staiga mirė nepriklausomos Lietu
vos laikais gerai žinomas futbolinin
kas Bronius Galvičius, 56 m. Gyven
damas Marijampolėje, jaunas Galvi
čius atkreipė dėmesį kaip gabus fut
bolininkas. Nuo 1935 m. pradėjo žais
ti vienoje stipriausių Lietuvos futbo
lo komandų LGSF ir tapo nuolatiniu 
rinktinės nariu. Ir po karo Galvi
čius žaidė reprezentacinėje Lietuvos 
komandoje.
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio stovykla bus Tėvų pran
ciškonų stovyklavietėje nuo rugpjū
čio 19 iki rugsėjo 2 d. I stovyklą pri
imami berniukai ir mergaitės 10-20 
metų amžiaus. Stovykla jau paskelbta 
Toronto krepšininkams ir gauta daug 
prašymų. Norintieji pasinaudoti sto
vykla prašomi pasiskubinti, nes ga
lės tilpti tik ribotas skaičius daly
vių. Stovyklos techniškiems dalykams 
vadovaus buvęs “Globe Trotters” žai
dėjas Harry Singelton. Jam talkins 
Waterloo universiteto krepšinio vado
vas Don McRae. Stovyklos mokestis— 
$65 į savaitę, lietuviams — $50. Sto
vyklautojams, užsiregistravusiems per 
klubus, duodama didesnė nuolaida. 
Informacijos reikalu prašome kreip

tis telefonu LE 6-1783. Stovyklos ad
resas dabar: Vytis Basketball Camp, 
127 Mulock Ave., Toronto 9, Ont.

Mergaitės (16) CYO lygos pirme
nybėse pusbaigminiuose žaidimuose 
pralaimėjo stipriai Transfiguration 
komandai 43:53. Vytietės sužaidė ge
riausias sezono rungtynes, kurį laiką 
pirmavo, tačiau negalėjo atsilaikyti 
prieš pajėgią ir ūgiu viršijančią prie
šininkę. Žaidė: Zubrickaitė 21, Valiu
kaitė 2, G. Žukauskaitė 5, Underytė 
5, žalnieriūnaitė 11, Ąžuolaitė. Ko
mandai per visą sezoną sėkmingai 
vadovavo M. Naccvičiūtė.

Berniukai (14), pusbaigmyje nu
galėję St. Christopher komandą, baig
mėje pralaimėjo Transfiguration ko
mandai.

“Paramos” ir Prisikėlimo kredito 
kooperatyvams nuoširdžiai dėkojame 
už paramą A. S.

AUŠROS ŽINIOS
S. Kuzmai, vėl parėmusiam klubą, 

nuoširdus ačiū.
Moterų komanda šiuo metu žaidžia 

baigmines rungtynes su Parnell, kur 
laimėtojos išaiškės po dviejų žaidi
mų. Po pirmo žaidimo Aušros mote
rys yra atsilikusios 2 taškais — 24:26. 
K. Sapočkino priežiūroj žaidė: N. 
Kėkštaitė-Jull 8, D. Klimaitė 7, I. 
Romanovaitė-Moynes 2, J. Simonai
tytė 2, R. Radžiūnaitė 2, R. Biršto- 
naitė-Breen 2, ir M. Romanovaitė- 
Rost 1.

Mergaitės B pralaimėjo Wellandui 
52:26 pirmame rate Ontario Church 
lygos baigminėse rungtynėse. Žaidė: 
S. Ranonytė 13, M. Sodonytė 6, R. 
Vaškevičiūtė 5, A. Birštonaitė 2, Al. 
Birštonaitė, R. Rautinš, A. Salvaitytė,
5. Simutytė ir Z. Virkutytė.

A. Chveduko treniruojama jaunių 
B komanda CYO lygos baigmėje 
pralaimėjo Transfiguration koman
dai vienu tašku — 39:40 ir liko ant
roj vietoj.

A. štuopio treniruojamos jauniau
sios mergaitės Ontario Church lygoj 
per du žaidimus lengvai nugalėjo 
Transfiguration 77:35 ir pateko į 
baigmę. Ta pati komanda CYO lygos 
pusbaigminėse žaidynėse prieš Bles
sed Sacrament išėjo laimėtojomis 
42:16 rezultatu.

B C lygos baigminėse rungtynėse 
Aušros vyrai pralaimėjo pirmą žai
dimą prieš Andy’s 98:71. Antrą žaidi
mą žais šį sekmadienį, 1 v.p.p., Wins
ton Churchill salėje. Komandą tre
niruoja K.’ Grigaitis. Žaidė: S. Kak
nevičius 14, A. Stonkus 7, J. Norkus
6, P. Žutautas 1, P. Wagoman 24 ir 
P. Wheatley 19.

g
!

Vytautui Babeckui,
muzikos mylėtojui ir orkestro vedėjui, mirus, 
užuojauta visai jo šeimai ir studijos mokiniams 
Hamiltone —

::

Albinas Ripkevičius, 
buvęs "Olympia" orkestro vadovas

;*į

Juozui Kudirkai
mirus Lietuvoje, velionies sūnų KĘSTUTĮ, dukrą GENUTĘ
NARBUTIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia —
F. S. Janavičiai Br. Mackevičius

«

A + A |
Jurgiui S m o I s k i u i

| mirus, jo dukrai BIRUTEI VAITIEKŪNIENEI, mirusiojo |
1 žmonai p. SMOLSKIENEI bei visiems artimiesiems liūde- 

šio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia —
Vlada ir Antanas Sabaliai•

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Mokslo Akademiją, kuri jung
tų mokslo talentus ir propo- 
guotų jų laimėjimus.

Nedarbo draudos pavėluotos 
išmokos yra mana iš dangaus 
kaikurioms paskolų įstaigoms. 
Federacinio parlamento nario S. 
Paproski pranešimu, Kalgaryje 
šešios įstaigos duoda paskolas be- 
bedarbiam.už kurias jie turi atsi
lyginti nedarbo draudos čekiais. 
Paskolos duodamos tada, kai ne
darbo draudos įstaiga jau yra 
patvirtinusi išmokas, bet dar 
neatsiuntusi čekio. Jeigu jų mė
nesinis čekis yra $90 vertės, 
jie gauna $70, o po to atsiųstą 
čekį perima paskolos įstaiga. 
Toks lupikavimas per vieną mė
nesį paskolos įstaigai duoda 
anie 30% gryno pelno. Sį par
lamentaro S.Poproski skundą pa
žadėjo ištirti premjero P. E. 
Trudeau vyriausybė.

Ontario pajamų ministerio A. 
Grossinano vadovaujama dviejų 
mokslininkų ir aštuonių preky
bininkų gnipė išvyko į komu
nistinę Kiniją jieškoti naujos 
rinkos Ontario gaminiams. Sa
vaite laiko Ontario atstovai vie
šės Kantone ir Pekinge.

Ontario Place pramoginis 
centras ežero dirbtinėse salose

1971 m. baigė su $2.200.000 
nuostoliu, nors turėjo 2.300.000 
lankytojų. Už įėjimą iš suaugu
sių buvo imama po $1, iš moks
leivių ir studentų — po $0.50. 
Vaikams iki 12 metų ir pensi
ninkams įėjimas buvo nemoka
mas. šią vasarą įėjimo mokestis 
suaugusiems bus padidintas iki 
$1.50, moksleiviams ir studen
tams — iki $0.75. Prieš šį su
manymą jau pasisakė dienraštis 
“The Toronto Star”, nes įėjimo 
pabranginimas gali dar labiau 
sumažinti lankytojų skaičių. 
Pernai Ontario Place visiems 
lankytojams buvo naujovė. Jų 
skaičiui padidinti, matyt, reikia 
naujos programos ir naujų ren
ginių. Alinių ir restoranų yra 
pakankamai pačiame mieste.

Šimtai žmonių mirė Irake 
nuo sėklinių kviečių, kurie gali 
būti kanadiškos ar amerikietiš
kos kilmės. Kanados prekybos 
ministerijos pranešimu, sėkli
niai kviečiai su chemikalais yra 
pristatomi Saudi Arabijai, iš 
kur jie galėjo patekti Irakan. 
Ant maišų yra įspėjimas anglų 
ir prancūzų kalbomis, kad tū 
kviečiu negalima vartoti maistui 
dėl juose esančio gyvsidabrio. 
Irakiečiai tokiais sėkliniais kvie
čiais šėrė gyvulius ir iš miltų 
kepėsi duoną.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 19 d„ 5 v.p.p., atei
tininkų kambaryje. Visiems dalyva
vimas būtinas. Visi prašomi atsineš
ti rašinėlius “Pirmyn Jaunime” laik
raštėliui.

Norį važiuoti j studijų dienas Kle- 
velande kovo 24-26 d. d. prašomi pa
skambinti Linui Čepui tel 233-8802.

Toronto ateitininkų šventė — ba
landžio 15-16 d.d. šventei jau dabar 
pradedama ruoštis.

Tėvų komitetas ruošia didelę lo
teriją, kuri įvyks šventės metu. Visi, 
kurie turi pasiėmę loterijos knygu
tes, yra prašomi pasiskubinti jas iš
platinti. Tėvų komitetas įvairiais bū
dais stengiasi paremti jaunimo veik
lą. Jaunimas taip pat privalo prisi
dėti, platinant loterijos bilietus. Ku
rie dar nori papildomų knygučių, 
prašomi kreiptis į I. Juzukonj.

Stovykla Wasagoje bus liepos 23
— rugpjūčio 6 d. Į stovyklą priima
mas jaunimas nuo 7 iki 18 m. Bus 
2 grupės: jaunesniųjų ir vyresniųjų. 
Sudaromos atskiros programos ir at
skiros vadovybės.

Tėvų komitetas rūpinasi stovyklos 
ūkiniais reikalais ir jau dabar pra
deda jieškoti šeimininkių. Galinčios 
stovykloje tas savaites dirbti yra 
prašomos paskambinti Z. Girdauskui 
tel. 533-0342.

Skautų veikla
• Romuvos dešimtmečio pobūvio 

svečiai pripildė visą Prisikėlimo Pa
rodų salę kovo 11 d. Valdybos pirm, 
s. K. Batūra savo žodyje padėkojo 
susirinkusiems, pabrėžė skautiškos 
stovyklavietės reikšmę. S. G. Stanio- 
nio skaidrėse visi prisiminė pirmuo
sius kūrimosi metus, s. S. Škėmos 
penkmečio filme matėme gabiai pa
gautą stovyklinį gyvenimą Romuvo
je. Bevakarieniaujant ir besivaiši- 
nant visi pasidalino įspūdžiais. Ruo
šiamasi sukaktuvinei dešimtmečio 
stovyklai, kuri prasidės liepos 23 d.

• Mindaugo dr-vės skautai išlaikė 
čiuožėjo specialybės egzaminus: V. 
Gotceitas, A. Kalinauskas, A. Senke
vičius, R. Narbutas, E. Grybas, A. 
Baziliauskas, R. Dūda ir V. Asevičius; 
slidininko — A. Valickis. Draugovės 
sekanti sueiga — kovo 27 d., 7 v.v.. 
Lietuvių Namuose. I tą sueigą visi 
atsineša plakatus tema “Stovyklau- 
jam Romuvoje”. Geriausi, plakatai 
bus preniiiuojami.

• A. Dūda paaukojo $10 Mindaugo 
dr-vės reikalams. Skautai dėkoja. 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai dė
koja Prisikėlimo parapijos ir “Para
mos” kooneratvvams už finansine pa
ramą. Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vė 
dėkinga A. Dūdai už $25 auką.

• Kovo 19 d. po 11 v. Mišių skau
tų būkle šaukiamas “Šatrijos" tunto 
vadijos posėdis.

• Kovo 20 d., 7 v.v., Lietuvių Vai
kų Namuose šaukiama sk.-vyčių, vyr. 
skaučių, budžių ir gintarių bendra 
priešvelykinio susikaupimo sueiga, 
kuriai vadovaus seselė ps. Ignė.

• Kovo 12 d. Lietuvių Namuose 
bendroje paukštyčių ir vilkiuku suei
goje įžodį davė L. Radzevičiūtė, L. 
Radzevičiūtė, L. Karosaitė. A. Sen- 
džikaitė, O. Jurėnaitė, D. Petkutė, D. 
Dūdaitė, A. Berneckaitė ir V. Staba- 
činskaitė; A. Radzevičius, E. Slapšys, 
P. Karosas, V. Šimkus, A. Sukauskas, 
A. Balsys, A. Saplys, L. Garbaliaus- 
kas, A. Gvildys, J. Namikas, S. Na- 
mikas ir R. Karpis. įžodį davusius 
sveikino “Rambyno” tunto dvasios 
vadovas ps. Tėvas Augustinas, OFM, 
ir “Šatrijos” tunt. ps. P. Saplienė. 
Vilkiukai — T. Kasperavičius, J. 
Zenkevičius, G. Sendžikas, J. Karpis, 
L. Grybas ir R. Grybas, kaip nepra- 
leidę nė vienos sueigos, buvo apdova
noti. Sueigai vadovavo s. v. v. si. M. 
Rusinas, vilkiukų draugininkas. Vil
kiukams vadovauja sk. vyčiai L. Sap
lys, D. Marijošius ir A. Simonavičius; 
paukštytėms — R. Mažeikaitė, S. Ma
žeikaitė, S. Kazilevičiūtė ir D. Barz- 
džiūtė. Po sueigos buvo vaišės. Daly
vavo daug tėvų ir svečių.

• “Dainos” dr-vėje egzaminus į I 
patyrimo 1. išlaikė D. Lazauskaitė ir 
R. Dilkutė.

• Vilkiukų sekanti sueiga — ba
landžio 8 d. po lietuvių mokyklos 
pamokų Lietuvių Namuose.

• Bendra visų jūrų skautų sueiga
— bal. 8 d., 2 v.p.p., evangelikų- 
liuteronų (Bloor-Indian Rd.) bažny
čios salėje. v

• Jūrų skautai dėkoja “Šatrijos” 
ii- “Rambyno” tuntų tėvų k-tui už $75 
auką jų 50 metų sukakties šventei.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario Ir Toronto Real Estate Boards nai)
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.

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

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS P ATAR N AVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

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

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

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

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

VYT. 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.

DANiS^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

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

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

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

čia gausite tekstilė* gaminiu* pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių Ir kitų dalykų, 

=>*«CSL» TO tiiRoos kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsi*.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklaminJ
LIETUVIAI SAVININKAI spaudinio i



Kelias ir saugumas
Kunigas važiuoja automobiliu 

ir veidrodyje mato, kad užpaka
ly atvažiuoja automobilis, mėty- 
damasis į šonus. Suprato, kad 
važiuoja išgėręs. Bestebėdamas 
automobilį užpakaly, užmiršo 
kelią priekyje ir atsimušė į me
dį. Privažiavęs išgėręs pilietis 
sustojo ir klausia kunigą:

— Ar neužsigavai?
— Ne, — atsakė kunigas, — 

Dievas yra su manimi.
— O, Tėve, geriau leisk man 

Jį vežti, nes, taip važinėdamas, 
gali Jį užmušti...

ŠYPSENOS
Atsargiai — šuo!

Maroko diplomatas Paryžiuje 
sumanė aplankyti savo pažįsta
mus. Ant sodo vartelių jis pa
stebėjo lentelę su užrašu: “At
sargiai, kieme šuo!” Rūpinda
masis, kad jam nesuplėšytų kel
nių, diplomatas paskambino šei
mininkams ir pranešė, kad no
rįs pasimatyti. Prie vartelių na
mo seimininkas jį sutiko su ma
žu šunyčiu ant rankų. I svečio 
klausimą, ar tai tas pats šuo, 
apie kurį minima perspėjančia- 
me užraše, šeimininkas atsakė:

— Tikrai taip!
__ ?;
— Užrašas iliustruoja tikimy

bės teoriją! Bloga ne tai, kad 
šuo gali pridaryti kam nors ne
malonumų, o tai, kad kas nors 
gali jį sumindyti.

Kiaušiniai
— Tėveli, iš kur atsiranda 

kiaušiniai?
— Vištos sudeda.
— O gaidys nededa?
— Ne.
— Ar jis nenori, ar nemoka?

(“šluota”)

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis •— įvairių draudos b-vių atstovybė

£^*1**4. ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

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

672 Landsdovvne Avė. • Tel. 531-6165

Tel. 532-7733

----  TV-HI-FI ----
Taisom ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — j naujus

1613 DUNDAS Street West

A & B TAILORS
Sov. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki I 93/i svorų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai Ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto 'ki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ L?T1 C*480 Roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA t>altlC Exporting CO. TORONTO 3, Ontario

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

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

Pas gydytoją
— Man labai skauda galvą,

— skundžiasi pacientas.
— Ar seniai?
— Nuo pat gimimo.
— O iki tol ar gerai jauteisi?

— paklausė išsiblaškęs gydyto
jas.

• Vilkas avies kailyje galvoja 
ne apie tą avį, kuri jam kaili
nius atidavė, bet apie tą, kuri 
pati dar savo kailiniais šildosi.

• Galva žmogui duota ne 
tam, kad jis sakytų, ką galvoja, 
o tam, kad jis galvotų prieš sa
kydamas.

Vedybos
— Tėte, kai aš užaugsiu, ve

siu mūsų senelę — sako berniu
kas.

— Kaip tai? Juk ji yra mano 
mama, — aiškina tėvas.

— Tai nieko, o kaip tu vedei 
mano mamą?

• Dauguma žmonių Dievui 
gali atiduoti garbę, bet ne pini
gus. Parinko Pr. Alš.

WINNIPEG, MAN.
LITERATŪROS BEI TALENTŲ 

VAKARAS rengiamas kovo 19, sek
madienį, 6 v. v., Šv. Kazimiero par. 
salėje. Jame galės dalyvauti ir jauni
mas, ir senimas su įvairiais kūriniais, 
skaitymais, šokiais, dainomis. Norin
tieji dalyvauti registruojasi iš anks
to pas apylinkės valdybos pirm. V. 
Janušką. Vietoj bilietų prie įėjimo 
bus priimamos aukos.

PER VASARIO 16 MINĖJIMĄ va
sario 20 d. parapijos salėje Tautos 
Fondui surinkta $110. Aukos renka
mos ir toliau.

APYLINKĖS VALDYBA savo po
sėdyje paskyrė po $10 “N. Lietuvai” 
ir “T. žiburiams”. Kstr.

Namų tek 277-0814

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

^233-9632

Didžiausios ir gražiausios curopicHikos mėsos ir skanėstų krautuvės. 

Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

gaminiai j p -top E ATS 
KAS SAVAITE * r delicatessen

1727 BLOOR ST WEST (prieš Keele požeminio stoti)

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

ČIKAGOS...
kAtkelta iš 3-čio pšl.) 

jaunuolių, tad tereikia tik dešimta
dalio jų teigiamų pareiškimų, ir lie
tuvių kalbos skyrius šiame didžiulia
me valstybiniame universitete galės 
puikiai gyvuoti. Neoficialiai kalbama, 
kad universitete aktyvieji lietuviai 
yra susibūrę į tris grupes: “konser
vatorių” (daugiausia skautai, dėję 
nemažai pastangų dėl lietuvių kalbos 
kurso įvedimo), “liberalų” (teko nu
girsti, kad grupėj yra dalis ateitinin
kų) ir “nepriklausomųjų”. Jeigu jau 
tik vadinamieji “konservatoriai” pa
judėtų, tai lietuvių kalbą studijuo
jančių tikrai užtektu.

IŠVYKO I AUSTRALIJĄ
Kovo 9 d. koncertams į tolimąją 

Australiją iš Čikagos išskrido du Či
kagos Lietuvių Operos ir laisvosios 
lietuvių išeivijos pagrindniiai solis
tai: draminis sopranas Dana Stankai- 
tytė ir tenoras Stasys Baras su žmo
na. Prieš išvykdami, kovo 2 d. abu 
solistai su nemažu Čikagos kultūri
ninkų būriu dalyvavo LŽS cv suruoš
toje pirmojoje trečiadienio kultūri
nėje popietėje. Joje, mūsų spaudą 
analizuodama, ilgesnį pranešimą pa
darė akt. Z. Kevalaitytė-Visockienė, 
Lietuvoje studijavusi žurnalistiką, o 
jos korcfercntas Stasys Baras pabrė
žė faktą, kad mūsų spauda šiuo metu 
dar tebėra gyva, įdomi ir be profesi- 
jonaių darbuotojų. Abu solistai Aust
ralijoje koncertuos ne tik lietuviams, 
bet ir australlečiams.

DĖL JAUNIMO KONGRESO
Kaikas šioje skiltyje pasigenda 

daugiau informacijų apie jaunimo 
kongresą. Iki šiol iš jaunimo kongre
so rengėjų gauname tik bendrus 
spausdintus pranešimus, kuriuos gau
na ir visos kitos redakcijos bei akty
vieji spaudos darbuotojai. Dienraš
čių redakcijoms spėjus greit juos 
“iščiulpti”, nebelieka įdomesnės bei 
naujesnės medžiagos, kuria būtų ga
lima pasidalinti su “Tž” skaitytojais. 
Artimiausiu laiku bus pasistengta pa
daryti ilgesnį, “Tž” skirtą pasikal
bėjimą su II jaunimo kongreso pir
mininku It. Sakadolskiu.

KUR MELDŽIAUSI?
A. Glb. "TŽ” laiškų skyriuje klau

sia rašantį šią skiltį, kurioje bažny
čioje buvo Kalėdų naktį? Kadangi 
tokie klausimai Amerikoje, kur yra 
pilna sąžinės laisvė, labai nepopulia
rūs, nebūtų reikalo viešai ir atsakyti. 
Ta proga noriu paklausti A. Glb.: 
ar jis skaito “TŽ” skiltį "Čikagos 
Lietuvių Horizonte”? Jei skaito, tai 
turėtų žinoti, kurioje bažnyčioje ko
respondentas Kalėdų naktį buvo.

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

geras vaistas
Cosnokas (garlic) yra natūralus krau
ta valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neiva- 
rumy, nuo puvimo bakterijų bei Jos 
lunaikino."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turl savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje |au seniai vartojamo. 
Por Ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinomą(a 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau ir mažiau slogų tt»- 
rėsl šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

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

Frank Barauskas
REALTOR

^ 231-6226

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

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

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

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

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

dienos metu arba vakarais
— — — - — - -

fe SKAITYTOJAI BSISAKO
NE SU VIENA PARTIJA

Atėjo laikas Kanados lietuviams 
daugiau domėtis Kanados politiniu 
gyvenimu. Pradžia padaryta Toronto 
lietuvių kolonijoje. Jieškojimas drau
gų kanadiečių politikų tarpe yra nau
dingas lietuvių tautos problemų po
puliarinimui viešoje arenoje. Toron
to lietuvių dalis remia progresyviųjų 
konservatorių partijos programą, ki
ti — liberalų, treti — NDP, ketvirti 
— komunistų.

Pastaruoju metu atsirado Toron
te keletas lietuvių liberalų partijos 
narių, kurie pasišovė kalbėti lyg ir 
visų lietuvių vardu, sudarydami dirb
tinį vaizdą, tarytum visi lietuviai bū
tų liberalų šalininkai. Tai atšaldė 
konservatorių partijos veikėjų ir par
lamento narių šiltą draugystę lietu
viams. Dėlto mūsų draugų parlamen
tarų, kurie daug metų mus rėmė, 
sveikino, daug kam visokiose painia
vose padėjo, šiemet Vasario 16 mi
nėjime nebesimatė. Kaip teko man 
privačiai patirti, tai nėra vien tik 
laiko neturėjimas. Viena kuri lietu
vių grupė neturėtų kalbėti ir veikti 
visų Toronto lietuvių vardu. Nustel
bimas kitų partijų lietuvių nėra visu 
100% naudingas lietuviškiems reika
lams, kuriuos tenka spręsti ir su ki
tų Kanados politinių partijų veikė
jais. J. Karklonis

TIKRASIS LIETUVOS 
VALSTYBINIS ŽENKLAS

Man labai malonu išgirsti, kad 
kiekvienas kovoja už savo valstybės 
herbą. Tai ir yra straipsnio autoriaus 
nuomonė, ką jis išreiškė “T. Ž.” Nr. 
7(1150). Aš negaliu ginčytis, kaip 
tai yra. Tačiau aš konstatuoju tikrą 
dalyką, ką aš jaučiu iš mūsų senovės.

Tai buvo apie 1926 metais. Tada 
mažas berniukas laidojau savo brolį 
Joną prie sesers Kazimierinos. Aš ne
va padėjau duobę kasti. Smėlyje pa
stebėjau mėlyną daiktelį ir įsikišau į 
kelnaites. Po laidotuvių paėmiau ži
balo ir pavaliau. Tai buvo pinigas! 
Tuomet mokiausi Pasvalio vid. mo
kykloje, kur lietuvių kalbą dėstė Ka
zys Masiliūnas. Jis prašė mokinius: 
pasikniskite tėvų archyve, gal sura
site vysk. Valančiaus knygų. Atra
dau. Nunešiau tas knygas ir tą pini
gėlį. Ir kas atsitiko? Pamokos nebu
vo — mokytojas aiškino, kas tai yra 
tas pinigėlis! Pasirodoė, kad tai bu
vo pįnigas Kazimiero Jogailaičio. Jis 
buvo atrastas Talačkonhj kaimo ka
pinėse, kur Istras įteka į Levenį. Pi-

PRANESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

l'o buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
Ir sužadina naujų audinių augimą.

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

231 -2661

nigo jis nepaėmė, tik liepė saugoti. 
Būdamas Kaune, palyginau jį su mo
netomis Karo Muzėjuje. Bet aš ten 
neradau tokios monetos. Joje buvo 
vienoje pusėje Vytis, kaip dabar vaiz
duoja modernūs menininkai, su dide
liu pentinu ant kojos. Antroje pusėje 
buvo tik paprasta eglutė. Metų nega
lėjau išskaityti. Bėgdamas į Vokieti
ją, tą pinigėlį pasiėmiau. Deja, Sėli- 
gcnstadto stovykloje jis dingo su ki
tais pinigais ir laikrodžiais.

Kas dabar nustatys mūsų valstybės 
herbą? Ar tas Kazimiero Jogailaičio 
herbas yra seniausias, ar dar yra se
nesnis? Susiginčijom su vilniečiu 
Miku Krušu, nes jam nepatinka su
modernintas Vytis. Jo nuomone, tai 
yra išjuokimas mūsų herbo. O aš pats 
mačiau, kad jis buvo naudojamas jau 
Jogailaičių dinastijoje.

Be to, būtų labai pravartu istori
kams prisiminti Coburgo pilį Vokie
tijoj. Jos kieme yra patrankos su 
lenkų ir lietuvių herbais. Nežinau, 
kaip jos ten atsirado. Bėgant nuo 
bolševikų reikėjo ten kurį laiką pa
būti ir tas patrankas matyti.

K. činčius

St. Catharines, Ont.
METINIS SLA 278 KUOPOS susi

rinkimas — kovo 25, šeštadienį, 5 v. 
v., Southwood Dr. 7. Kviečiami ne 
tik suaugę nariai, bet ir jų vaikai, 
priklausą šiai organizacijai. Bus ren
kama vykdomoji taryba, kuopos val
dyba ir aptariami kiti reikalai. Kvie
čiami dalyvauti visi nariai ir prijau
čiantieji. Po susirinkimo — kavutė.

Rodney, Ontario
VIETOS LIETUVIŲ ORGANIZA

CIJOS ruošiasi vykti bendrai į tauti
nių šokii} šventę Čikagoj. Jos mano 
paimti atskirą autobusą, kuris nuga
bentų kartu ir šokėjus, ir kitus norin
čius vykti į šventę. Autobusas kai
nuotų apie $700.

VYRESNIOSIOS KARTOS tautie
tis V. Kauzanas jau kuris laikas ser
ga ligoninėje. Linkime sveikatos. K.
■■■■■■■■■■■■■■■■M

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORPORATION 
PIRMIAUSIAI JUMS TAI 
PASAKĖ, O DABAR JŪSŲ 
GIMINĖS TAIP SAKO. 
Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės 
gauti visko tik už dalį regu
liarios kainos, nes specialaus 
rublio vertė yra 4 kartus ar 
daugiau didesnė už regulia
raus rublio. Tai lyg nueitum į 
krautuvę su $100 ir gautum 
prekių už $200 ar $300 vertės 
ar net daugiau.
PILNAI GARANTUOTA IR 
APDRAUSTA. TIK INTER
TRADE EXPRESS CORP. 
JUMS GREIČIAUSIAI 

PATARNAUS 
šie pažymėjimai pristatomi 
gavėjui į namus maždaug per 
3 savaites. Dabar specialaus 
rublio kaina yra $2.32. 
TAI PILNA KAINA 
JOKIŲ KITŲ MOKESČIŲ 
Galite siųsti kokia tik norite 

sumą.
PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO ILIUSTRUOTO 

KATALOGO
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125East23rd Street 

Fifth Floor
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 982-1530

Labai svarbu!
Automobiliai 

gaunami tik per trumpą laiką 
Greitas pristatymas 

“ŽIGULIAI” VAZ 2101 
____________ JAV $3275.00 
Tai visai naujas, seniai lauk
tas automobilis 
“MOSKVIČ” 412 IE 
_____________ JAV $3275.00 
“MOSKVIČ” 408 IE

. .  JAV $3009.50 
“ZAPOROŽEC” ZAZ 966

JAV $2012.50 
PRAŠYKITE SPECIALAUS 
MŪSŲ BIULETENIO SU 
AUTOMOBILIŲ 

NUOTRAUKOMIS 
APARTAMENTAI 
Prašykite specialaus mūsų 

biuletenio.
MES TURIME 2 3 METŲ 
PATIRTI ŠIAME VERSLE 
IR TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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DELHI, ONTARIO
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS kovo 2 d. 

turėjo savo metinį susirinkimą pas 
narį C. Matelį. Išrinkta nauja valdy
ba: pirmininku Albertas Augustina- 
vičius ir sekretorium Alfonsas Rudo
kas. Padėkota senajai valdybai — 
Albertui Šulcui ir Stasiui Augustina- 
vičiui už sėkmingą 5 metų darbo naš
tą. Susirinkimo nutarimu numatyta 
balandžio 8 d. Courtlando miesto sa
lėje pavaišinti savo narius ir draugus 
praeito rudens laimikiu — briedžio 
kepsniu.

“BIRUTĖS” DRAUGOVĖS rengta 
Kaziuko mugė praėjo sėkmingai. Se
sės šį kartą nesiekė didelio pelno — 
norėjo labiau savo rėmėjus pavaišin
ti. Vistiek iždas buvo papildytas apie 
$120. Pinigai bus panaudoti vasarą

PEMBROKE
MIRĖ SENIAUSIAS TAUTIETIS.

Kovo 1 d. mūsų mažytė lietuvių sau
jelė neteko savo seniausio nario Juo
zo Bakūno, kuris mirė po sunkios ir 
ilgokos ligos vietinėj ligoninėj. Ve
lionis gimė 1888 m. kovo 19 d. Virba
lyje, Vilkaviškio aps. Baigęs mokyk
lą pradėjo dirbti rusų muitinėj prie 
Virbalio geležinkelio stoties. 1907 m. 
vedė Matildą Galinytę. I pas. karo 
metu buvo mobilizuotas rusų kariuo
menėn, o jo šeima atsidūrė Rusijos 
gilumoj. Po karo, sykiu su šeima, 
grįžo Lietuvon ir nuo 1919 iki 1925 
m. dirbo finansų ministerijos muiti
nių departamente. Vėliau kurį laiką 
tarnavo Tarptautiniam banke Kaune, 
o nuo 1932 m. dirbo Kauno miesto 
ekspedicijos kontoroj. II D. karas jį 
nubloškė Vokietijoon, kur pokario 
metus praleido Hanau tremtinių sto
vykloj. 1951 m. jo sūnus atsiėmė ve
lionį Kanadon, ir nuo to laiko jis be 
pertraukos gyveno Pembroke. Kol

WINDSOR,
REKOLEKCIJOS Šv. Kazimiero 

lietuvių bažnyčioje bus kovo 17, 18 
ir 19 d.d.; penktadienio ir šešta
dienio vakarais — 7 v.; sekmadienį, 
11 v. ryto — Mišios ir rekolekcijų 
užbaiga. Vedėjas — kun. Alfonsas 
Grauslys iš Čikagos. Klebonas kun. 
D. Lengvinas nuoširdžiai 'kviečia 
Windsoro ir apylinkių lietuvius re
kolekcijose dalyvauti. Kor.

JAUNIMO KONCERTAS. Kovo 26 
d., 1 v. p. p., ukrainiečių salėje 
(2585 Seminole g-vė) Valės Tautke- 
vičienės vadovaujamas jaunimas ren
gia koncertą. Programa įvairi: kvar
tetas, grupinis choras, humoristas, 
akordeono muzikiniai dalykai ir kt. 
Koncerto proga bus formalios kvarte
to “Aušra” krikštynos. Jau 1971 m. 
kvartetas “Aušra” atliko programas 
įvairiuose minėjimuose: Čikagoje, 
Detroite, Toronte, Delhi, Rodney ir 
kt. Detroite specialiai buvo pakvies
tas CBS televizijos II kanalo daly
vauti kalėdinių giesmių programoje 
“Songs from many lands”. Kvartetas 
savo dalį atliko puikiai. Vadovės Va
lės Tautkevičienės įdėtos pastangos 
pateisino viltis. Vadovė ir mergaitės 
dėkingos savo rėmėjams: Pranei 
Kraniauskienei, paskyrusiai $50, Ka
zimierui Garbuzui už $100 ir apyl.

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autorite Garage
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. Užbali*

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank 

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980 
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVK 

(prie Queenswiyl 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS. 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

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

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

“medus - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

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

Telefonas 534-0563 

stovyklaujančiom sesėm paremti.
VIETOS JAUNIMO ANSAMBLIS 

“Palanga” labai rūpestingai ruošiasi 
tautinių šokių šventei Čikagoje ir 
savo šventei-krikštynoms, kurios nu
matytos š. m. gegužės 5 d. Pelnas iš 
parengimų ir aukų yra kaupiamas ke
lionės išlaidom į Čikagą padengti.

P. A.
VELYKINIŲ PYRAGŲ pardavimą 

ruošia KLK Moterų Dr-jos Delhi sky
rius kovo 26, sekmadienį, po 11 v. 
pamaldų Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Mielas seses ir prijaučiančias 
prašome gausiai atsilankyti ir tuo 
paremti mūsų draugijos veiklą. Be 
to, bus galima pasisotinti šiltais už
kandžiais. I

J. žiogienė, valdybos pirmininkė

, ONTARIO
sveikata leido, dirbo vienur kitur fi
zinį darbą. Kurį laiką gyveno su jau
niausiu sūnum Vladu, bet daugiausia 
su vyresniuoju sūnum Leonu. Pasta
ruosius porą metų jo sveikata pradė
jo silpnėti ir paskutinius gyvenimo 
metus praleido daugiausia ligoninėj, 
kur ir mirė vos 18 dienų prieš savo 
85-jį gimtadienį. Velionis buvo tylus, 
kuklus ir draugiškas tautietis, kuriam 
nuolat rūpėjo lietuviški reikalai ir 
Lietuvos ateitis. Jis ja sielojosi ir 
troško vėl pamatyti ir ten turėt am
žino poilsio vietą. Jis buvo labai 
mėgstamas visos mūsų mažutės kolo
nijos. Jo netekimas paliko tam tikrą 
tuštumą mūsų tarpe. Kovo 3 d. visi 
Pembroke lietuviai, kurie tik galėjo, 
palydėjom jį amžinam poilsiui. Ve
lionis paliko liūdinčius sūnus — Leo
ną su šeima, Vladą, tris anūkes, 4 
proanūkius. Tebūna jam lengva Ka
nados žemė.

Pembrokiškis

ONTARIO
pirmin. V. Čerškui už mikrofonus bei 
garsiakalbius. Windsoro-Detroito tau
tiečiai kviečiami kovo 26 d. atsilan
kyti į minėtą koncertą-krikštynas. 
Rengėjos pasiruošusios svečius pa
vaišinti. Be to, svečiai turės progos 
ir patys pasivaišinti. Įėjimas suaugu
siems tik $2, studentams — $1. Jau
nimas laukia!

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 54 metinių minėjime priimtoji 
rezoliucija-protestas prieš rusų oku
paciją ir melą, tvirtinantį, kad Lietu
va pati įsijungė j rusų imperiją, — 
išsiuntinėtas Kanados valdžios įstai
goms. Rezoliucijos santrauką įsidėjo 
dienraštis “The Windsor Star” vasa
rio 16 d. laidoje.

KLB WINDSORO APYLINKĖ jau
nimo kongreso rengimo reikalams pa
skyrė $100.

TAUTOS FONDO atstovu šiems 
metams paskirtas B. Balaišis. Kor.

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Kazimieras Ra

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienį prasideda para

pijos rekolekcijos, kurias ves kun.
A. Kezys, SJ, iš Čikagos. Jos truks 
ištisą savaitę. Konferencijos ir Mi
šios — 9 v.r. ir 7.30 v. vakarais.

— Sį sekmadienį per visas pamal
das daroma arkivyskupo įsakyta rink
liava Toronto kunigų seminarijos iš
laikymui ir atsilikusiems kraštams 
remti. Si rinkliava yra jungiama su 
gerų darbų vykdymu Gavėnioje.

— Tikybos pamokos vaikams — po 
10 v. pamaldų klebonijoje.

— Statybos fondui aukojo $200: 
p.p. Sokolovai; $150: L. O. Rimkevi- 
čiai, $100: KLK Moterų Dr-jos Sv. 
Jono Kr. par. skyrius; $50: V. Z. 
Girniai; $25: N. Ankuvienė. Gerada
riams nuoširdi padėka.

— Kovo 9 d. lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Antanas Raškevičius iš 
Sudburio. Velionies žmonai ir sū
nums nuoširdi užuojauta.

— Vietoje užuojautos E. Stepai- 
tienei, mirus jos tėveliui, dr. A. Va- 
ladka už velionį užprašė Mišias, ku
rios bus atlaikytos kovo 20 d., 7.30 
vai. vakaro.

— Pamaldos: šeštadienį, 8 v.r., už 
a.a. Juozą Kriaučiūną. Sekmadienį:
10 v. už a.a. Albiną Kazlauskienę;
11 v. už a.a. Juozą Simonaitį; 12 v. 
už a.a. Anelę ir Nikodemą Urbonavi
čius.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

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

— šeštadienį, 7 v.v., Gavėnios ap
mąstymas pas J. Povilaičius, 67 Ste
phen Drive, Toronto 18, tel. 255-9516.

— Sekmadienį, 9 v. ryto, pamal
dos; 4.30 v. p. p. — bendras Toron
to T. L. C. M. liuteronų parapijų ap
mąstymas Agricola (suomių) bažny
čioje, 25 York Mills Rd.; visi bendro 
apmąstymo pamaldų dalyviai prašo
mi atsinešti pyragų ir t.t. bendrai 
kavutei.

— Parapija nuoširdžiai dėkoja To
ronto skautams už $25 auką ryšium 
su patalpų naudojimu.

“... Jis yra naujos testamentinės 
tvarkos tarpininkas, kad, įvykus jo 
mirčiai pirmosios tvarkos būvyje pa
darytiesiems nusikaltimams atpirkti, 
pašauktieji gautų amžinosios veldė
mės pažadą” (Hebr. 9:15).

KLK Moterų Dr-jos Toronto 
Sv. Jono Kr. par. skyrius, no
rėdamas paremti lietuvišką 
spaudą, atsiuntė “TŽ” $20. Lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja.

Universitetų studentai, suin
teresuoti. apmokamais vasaros 
darbais Europoje, kviečiami tuo
jau registruotis savo universite
tuose arba vietiniuose darbo mi
nisterijos centruose (Canada 
Manpower Centre). Tokiems nu
matomi darbai nuo 6 savaičių 
iki 3 mėnesių šiuose kraštuose: 
Austrijoj, Belgijoj, Danijoj, Suo
mijoj, Prancūzijoj, Vokietijoj, 
Olandijoj, Norvegijoj, Švedijoj, 
Šveicarijoj, Britanijoj. Studen
tai, gavę vasaros darbą Europoj, 
turi patys užsimokėti už kelionę. 
Kanados darbo ministerija ap
mokės tiktai grjžtančių iš darbo 
studentų išlaidas už kelionę Ka
nados teritorijoj. Pernai 3000 
Kanados studentų gavo vasaros 
darbus Europoj ir 77% jų bu
vo patenkinti. Darbai nebuvo 
lengvi, bet labai naudingi fizi
ne ir pažintine prasme.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LUS 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.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms.
Skambinti B. Tarvydui tcl. 767-4737.

IŠNUOMOJAMAS antrame augšte 
priekinis kambarys su bendra virtu
ve arti Prisikėlimo par. bažnyčios. 
Tel. 532-6453.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė su baldais netoli naująją Lietu
vi ą Namą. Tel. 536-6480.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS ramiems 
žmonėms be vaiką, 727 Windermere 
Ave., Toronto 9. Skambinti po 4 v. 
p.p. tel. 769-8054.
MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo j naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotą 2x4”, durą, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 B L O O R St. W., 
kampas Bloor - Durie gatvią 

Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir tt Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį pradedamos me

tinės rekolekcijos. Jos truks vieną sa
vaitę. Vedėjas — Tėv. Leonardas 
Andriekus. OFM, iš Brooklyno. Pa
maldos su pamokslais, Mišiomis, iš
pažintimis ir Komunija sekmadie
niais — įprasta tvarka, šiokiadieniais
— 9 v. ryto ir 7.30 v. vak. Rekolek
cijos bus kartu vyrams, moterims ir 
jaunimui.

— Nuoširdžiai užjaučiame E. Ste- 
paitienę ir jos šeimą, Klevelande mi
rus jos tėveliui a.a. Vladui Braziu
liui; P. Barauskienę ir jos šeimą bei 
A. Gricių, Lietuvoje mirus jų tėve
liui a.a. Pranciškui Griciui; Br. Aks
tiną, Lietuvoje mirus jo tėveliui a.a. 
Jonui Akstinui; I. Liubavičienę ir jos 
šeimą, Lietuvoje mirus jos tėveliui 
a.a. Edvardui Pagirskiui. Kada už mi
rusius aukojamos Mišios, prašom sek
ti par. biuletenį ir “TŽ”.

— Prašytos paskelbti Mišios: tre- 
čiad., 8 v. koncel. — už a.a. L. Ąžuo- 
linską, užpr. O. Starkienės, ir už a.a. 
A. Margį, užpr. K. Margienės; ket- 
virtad., 8 v. koncel. — už a.a. A. 
Kazlauskienę, užpr. A. D. Baziliaus- 
kų kaip užuojauta sūnui Sigitui ir jo 
šeimai, ir už a.a. Pranciškaus ir Pet
ronėlės vėles, užpr. K. Margienės; 9 
v. — už a.a. E. Pagirskį, užpr. H. I. 
Liubavičių; penktad., 8 v. koncel. — 
už a.a. V. Simanavičių ir br. D. Pau- 
liukaitį, OFM, užpr. V. M. Simana
vičių; šeštad., 9 v. — už a.a. J. Mar
tinaitį, užpr. O. Dačkienės; 9.20 v. — 
už a.a. Pr. Gricių, užpr. J. P. Bara- 
kauskų; sekmad., 10 v. — už a. a. M. 
Čiurlienę, užpr. P. Čiurlio; 11.15 v.
— už a.a. J. Martinaitį, užpr. S. Mar
tinaitienės; 12.15 v. — specialia int., 
užpr. P. E. Senkų.

— Šį sekmadienį — vyskupijos 
rinkliava “Share Lent ’72” atsiliku
siems kraštams bei vietinei kunigų 
seminarijai. Prašom naudoti specia
lius vokelius.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro organizuotos Tikinčiosios Lie
tuvos Dienos proga sušelpti Bažny
čiai okupuotoje Lietuvoje suaukota 
per $1,000.

— Nuoširdus ačiū par. Tretinin
kų kongregacijai už $200 auką par. 
skoloms sumažinti.

— Pranciškonų vadovybės nutari
mu, iš Toronto į Šv. Jurgio parapiją 
Ročesteryje asistento pareigoms ski
riamas T. Augustinas Simanavičius, 
OFM. (Ten klebonu paskirtas T. Ber
nardinas Grauslys, OFM). T. Rafae- 
lis, laikinai ėjęs tos parapijos ad
ministratoriaus pareigas, sugrįžta į 
Torontą. Pasikeitimai įvyks apie Ve
lykas. Be to, laikinai talkinti Prisi
kėlimo parapijai atvyks T. Tadas De
gutis, OFM.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikams — šį ir 
Verbų sekmadienį įprasta tvarka; per 
Velykas ir Atvelykį pamokų nebus.

— šį sekmadienį po 10 v. Mišių 
Liet. Vaikų Namuose bus pirmosios 
Komunijos vaikučių tėvų pasitarimas. 
Bent vienas tėvų iš kiekvienos šei
mos prašomas dalyvauti. Pirmoji Ko
munija — gegužės 7 d.

— Rekolekcijų ir švenčių metu 
šeimų lankymas sustabdomas.

— Jaunimo choro repeticija — 
kiekvieną antradienį, 7 v.v., suaugu
sių—kiekvieną ketvirtadienį, 7.30v.v.

— Praėjusį sekmadienį ruošta pa
rapijos metinė vakarienė buvo labai 
sėkminga. Gauta per $1,000 par. sko
loms sumažinti. Meninę programą at
liko sol. J. Sriubiškienė ir par. jau
nimo choras, vad. kun. Br. Jurkšo. 
Ačiū dalyviams ir tarybos visuome
ninei bei ekonominei sekcijai už su
rengimą.

— Pakrikštyta Otto ir Sharon Kai
zerių dukrelė Catharina Renėe.

Lietuvių Namuose Bloor gat
vėje pradėti remonto darbai. 
Juos atlieka rangovas p. Sta
naitis.

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 j pensiją.
Skambinti Mr. S. K r u k ,

tel. 534-9246
Advance Real Estate Ltd.

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

Tcl. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

įvairios »ovo partate rūkytos dešros ir mėsos, lietuvifki sūriai, paršiukai, 
rūkyti unguriai. Importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros Ir kt. 
U1SAKYMAI PRIIMAMI IR TILtfONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

SLA 236 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 19, sekmadienį, Sv. 
Jono Kr. par. salėje. Darbotvar
kėje — rinkimai i vykd. tarybą 
ir einamieji reikalai. Nariai pra
šomi atsilankyti. Bus pavaišinti 
kavute. Pradžia 1 v.p.p. V-ba

Meniški filmai. Kovo 25, šeš
tadienį, 5 v.p.p., Sv. Jono Kr. 
salėje bus rodomi du kun. Al
gimanto Kezio, SJ, paruošti gar
siniai filmai: "Dvylika” (apie iš
kiliuosius lietuvius), “Į septintą
jį dešimtmetį” (apie VIII Atei
tininkų Federacijos kongresą Či
kagoje bei prieškongresinę sto
vyklą Dainavoje). Taipgi salėje 
bus išstatyta fotomenininko kun. 
A. Kezio, SJ, foto paroda. Įėji
mas — laisva auka. Rengėjai — 
ateitininkai sendraugiai.

KLB Toronto apylinkės jauni
mo sekcija ruošia lietuviams 
formalų balių balandžio 8 d., 7 
v.v., estų salėje, 958 Broadview. 
Bus renkama “Miss Vilnius”: 
mergaitė tarp 18 ir 23 m., kuri 
atstovaus lietuviams tarptauti
niuose parengimuose Toronte, 
šokiams gros populiarus Dims- 
kio kvartetas. Bus įvairus, sko
ningai paruoštas nemokamas 
šaltas bufetas. Bilietai yra plati
nami iš anksto. Prašom užsisaky
ti savo bilietus telefonu 921- 
7929. Prie stalo yra 12 vietų. 
Visi maloniai kviečiami.

St. Lawrence Centre Town 
Hall (27 Front St. E.) rengiami 
koncertai, rodomi filmai ir kito
kios kultūrinės programos. Ko
vo 4 d., 7.30 v.v., įvyko latvių 
choro “Daina” koncertas. Kovo 
6 d. buvo rodomi prancūziški 
filmai, kovo 8 — lenkiški, kovo 
12 — vengriški. Kovo 23 d., 
8.30 v.v., bus latvių muzikos 
koncertas, rengiamas Toronto 
latvių koncertų draugijos.

Baltiečių Federacijos vadovy
bės posėdis įvyko esti} korpora
cijos namuose kovo 12 d. Iš lie
tuvių dalyvavo: A. Kalendra, J. 
Karpis, J. R. Simanavičius, G. 
Urbonas. Tarp įvairių klausimų 
buvo svarstytas “Ontario Herita
ge” kongresas ir baltiečių daly
vavimas jame. Tuo reikalu pra
nešimą padarė Estijos konsulas 
Heinsoo, kuris atstovauja baltie- 
čiams patariamojoj kongreso ta
ryboj. Nutarta surengti bendrą 
vakarienę-balių balandžio 22, 
šeštadienį, Latvių Namuose. 
Kiekvienai tautybei skirta po 
50 bilietu po $3. Baltiečių infor
macijos konferencija įvyks Va
šingtone š.m. balandžio 14-15 d. 
d. Dalyvaus Baltiečių Federaci
jos pirm. Petersoo ir galbūt ke
letas kitų. Sibirinių trėmimų mi
nėjimas "numatytas birželio’ 14.

Organizuojama ekskursija au
tobusu Čikagon į naujos lietuviš
kos operos “Jūratė ir Kastytis” 
premjerą balandžio 29, šeštadie
nį. Suinteresuoti prašomi kreip
tis pas J. R. Simanavičių tel. 
534-1274.

A. a. Jonas Alksnis, 66 m., 
staigiai mirė kovo 13 d. auto
busu grįždamas į namus. Prieš 
savaitę Toronte mirė jo brolis 
Ignas, o prieš keletą mėnesių 
Lietuvoje trečias jo brolis.

Praėjusį savaitgalį Toronte 
įvyko kelios šeiminės šventės, 
kuriose dalyvavo gana gausūs 
būriai artimųjų ir bičiulių. Bu
vo paminėta Kaz. Ivanausko 50 
metų amžiaus sukaktis, K. Lu
košiaus ir F. Urbonienės vardi
nės. Vyt. ir F. Urbonai, anks
čiau gyvenę Toronte, yra įsikūrę 
Bramptone ir įsigiję gėlyną. Ten 
gyvena kelios lietuvių šeimos ir 
gražiai verčiasi gėlių auginimu.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo d a r b u s. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

ELEKTROS RANGOVAS 

Fleet Electric Co. Ltd. 

Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Siuntinių b-vių atstovas 

St. PRAKAPAS

49 NORSEMAN Street, 
Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486

Priima užsakymus visą gamintą, 
leidžiamą siąsti. Pilnai apdraus
ta. • Parduodu įvairias lietu
viškas ilgo grojimo plokšteles, 
odinius albumus, prie automobi
lių klijuojamus vyčius. Siunčiu 

paštu į betkurią vietovę.

Toronto “Varpo” choras, vadovaujamas dirigento muz. A. Ambrozaičio, šie
met dalyvavo Vasario 16 iškilmėse Hamiltone ir Toronte. Šiuo metu ruo
šiasi naujiem koncertam. Nuotraukoje matome “Varpą” (jo dalį), dainuo
jantį Toronte Nuotr. S. Dabkaus

Jaunimo atstovų
Dėmesio! Toronto jaunimas tarp 

16-30 metą amžiaus! Jau turime kan
didatus į II Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso atstovus. Tuoj bus 
rinkimai. Rinkimai yra svarbūs, nes 
iš 13 kandidatų, turite išrinkti 9 as- 
stovus ir 2 atsarginius atstovus, kurie 
atstovaus Torontui Čikagoje, Kent 
State universitete studijų dienose ir 
jaunimo kongreso stovykloje Romu
voje. Atstovai bus renkami iš šių 
kandidatų:

Ramutė Birgelytė: studijuoja tiks
liuosius mokslus Toronto universitete 
(pirmi metai); baigusi Toronto Mai
ronio šeštadieninę mokyklą ir dve
jus metus lankiusi lituanistinį semi
narą; mokytojauja Maironio šeštad. 
mokykloje; priklauso studentams at
eitininkams ir “Jaunimo Žiburių" ko
lektyvui; yra viena iš rengėjų kas
met įvykstančios mokytojų stovyklos 
Dainavoje; 19 metų amžiaus.

Laima Gustainytė: Toronto univer
siteto III kurso tiksliųjų mokslų stu
dentė; priklauso ateitininkų organi
zacijai; buvusi Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos centro valdybos sekreto
rė; II Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso stovyklos komisijos progra
mos pakomisės pirmininkė; 21 metų 
amžiaus.

Elena Kriščiūnaitė: Toronto uni
versiteto geografijos studentė; pri
klauso Toronto tautinių šokių grupei 
ir ateitininkų organizacijai; 20 metų 
amžiaus.

Angelė Abromaitytė: 13 klasės 
gimnazijos mokinė; planuoja tęsti 
studijas universitete; priklauso skau
tų organizacijai ir “Varpo” chorui; 
baigusi Maironio šeštadieninę mo
kyklą ir Toronto lituanistinį semi
narą; moko II skyrių Maironio mo
kykloje; 19 metų amžiaus.

Antanas Šileika: gimnazijos 13 kla
sės mokinys; priklauso jūrų skau
tams ir “Gintaro” tautinių šokių gru
pei; baigęs lietuvišką mokyklą ir 
lanko lituanistinį seminarą; rašo 
straipsnius “Jaunimo Žiburiams”; 
moko Maironio mokykloje; 19 metu 
amžiaus.

Irena Stanionytė: studijuoja žurna
listiką Humber College pirmus me
tus; priklauso skautų organizacijai ir 
"Gintaro” tautinių šokių grupei; lan
ko lituanistinį seminarą; 19 metų 
amžiaus.

Ramūnė Sakalaitė: Toronto uni
versitete (tretieji metai) studijuoja 
prancūzų, ispanų kalbas ir anglų li
teratūrą; studijuoja korespondenci- 
niu būdu Čikagos Pedagoginiame Li
tuanistikos Institute; priklauso ateiti
ninkų organizacijai ir yra dirbusi 
valdybose; redaguoja “Jaunimo ži
burius”, 19 metų amžiaus.

Vaidotas Vaičiūnas: studijuoja

KANADOS LIE
Aštuonioliktajai Kanados Lie

tuvių Dienai rengti komitetas 
jau išnuomojo erdvią 1,400 vie
tų salę baliui. Salė yra neseniai 
pastatytoje James Lyng High 
School, 5440 Notre Dame St. 
West. Ten pat yra patalpos dai
lės parodai. Koncertui buvo už
sakyta Plateau salė, tačiau vis 
dar bandoma rasti puošnesnę ir 
patogesnę salę Montrealyje.

Metinį Kanados Lietuvių Die
nos leidinį ruošia “Nepriklau
somos Lietuvos” red. R. Mazi
liauskas. Leidinys numatomas 
gerokai sumoderninto turinio ir 
išvaizdos; turėtų pasirodyti rug
sėjo 1 d., kad norintieji vykti 
į Montreal} jį galėtų įsi gyti savo

Gydytojas urologas Petras Tu- 
levičius iš okupuotos Lietuvos 
keletą dienų viešėjo Montrea
lyje ir Toronte pas savo gimines 
bei pažįstamus. Išvyko į JAV 
lankyti didesniųjų ligoninių ir 
susipažinti su jų darbu.

PADĖKA
Nekalto Prasidėjimo seselės 

nuoširdžiai dėkoja Prisikėlimo 
parapijos ir “Paramos” banke
liams už aukas Lietuvių Vaikų 
Namams.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju KLK Moterų 

Dr-gijos Sv. Jono Kr. parapijos sky
riui už užsakytą man savaitraštį “Tė
viškės Žiburiai”, kurie yra man lan
gas į pasaulį ir į Tėvynę. Juose atsi
spindi Tėvynės meilė ir jos sielvar
tas bei priespauda laukiant laisvės 
aušros.

Vlkt. Dumbliauskas
431 Dundas St W., 
Belleville, Ont.

rinkimai Toronte 
kompiuterius, fiziką, astronomiją, 
chemiją, matematiką ir antropologiją 
Toronto universitete; yra Toronto 
studentų ateitininkų draugovės pir
mininkas; dirba su jaunučiais atei
tininkais; 19 metu amžiaus.

Rasa Bukšaitytė: studijuoja rusų ir 
vokiečių kalbas (pirmieji metai) 
Yorko universitete; baigusi Toronto 
lietuvišką mokyklą ir dabar ten dėsto 
dainavimą jaunesnėm klasėm; pri
klauso studentams ateitininkams ir 
yra Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdybos sekretorė; priklauso 
“Birbynės” ansambliui ir vadovauja 
kanklių grupei; 18 metų amžiaus.

Silvija Šarkaitė: mokosi gimnazi
jos 13 klasėj ir planuoja tęsti studi
jas Toronto universitete; priklauso 
skautą organizacijai, “Gintaro” tauti
nių šokią grupei ir "Birbynei”; lan
ko lituanistinį seminarą; dėsto reli
gijos pamokas sekmadieniais; prane
šinėja įvairiuose lietuviškuose pobū
viuose ir minėjimuose, 18 metų am
žiaus.

Jūratė Ceponkutė: mokytoja Sv. 
Antano mokykloje; studijuoja psi
chologiją Lakeshore Teachers’ Colle
ge; priklauso Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybai, skau
tėm akademikėm, narė II Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso stovyk
los komisijos; Kanados Lietuvių 
Bendruomenės atstovė II PLJK komi
tete; 24 metų amžiaus.

Jonė Cižikaitė, 18 m., trylikto sky
riaus mokinė; studijuos Toronto uni
versitete; dalyvauja įvairiuose sam
būriuose ir ateitininkų organizacijoj.

Antanas Naruševičius, 20 m., at
vykęs iš Rodney, kur dalyvavo lietu
viškoj veikloj; studijuoja techniką 
Ryersono institute.

BALSAVIMO TVARKARAŠTIS
Balsavimas truks tris dienas ketu

riose vietose. Tad visi galės balsavi
me dalyvauti.

Kovo 17, penktadienį: Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St. W., nuo 7.30 v. 
v. iki 10 v. v.

Kovo 18, šeštadienį: Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St. W., nuo 10 v. 
ryto iki 4 v.p.p.

Kovo 19, sekmadienį: Sv. Jono Kr. 
par. salėje. Prisikėlimo par. salėje. 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Išga
nytojo parapijoje nuo 9.30 v. ryto 
iki 1 v.p.p.

Balsuoti turi teisę visi lietuviai-ės 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus. Balsuo
jama už 9 kandidatus.

Prašome visus, turinčius teisę, da
lyvauti balsavime! Jūs rinksite savo 
atstovus į II Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą!

KLB Toronto apylinkės jaunimo 
sekcijos atstovams rinkti komisija

TUVIŲ DIENA 
apylinkėse iš anksto. Tai turėtų 
padidinti ir reklaminę leidinio 
vertę lietuviam prekybininkam 
ir profesijonalam.

Aštuonioliktosios Kanados 
Lietuvių Dienos komitetas posė
džiauja kas mėnesį jau nuo pra
eito rudens ir yra atlikęs visą 
eilę paruošiamųjų darbų. Komi
tetui pirmininkauja inž. Algir
das Kličius. Komitetą sudaro dar 
devyni įvairių sričių vadovai, 
kurie svarbesniems darbams 
turi atskiras komisijas. Ka
nados ir JAV lietuviai kviečia
mi Derliaus šventės savaitgalį — 
spalio 7, 8 ir 9 dienas rezervuoti 
įdomiai programai Montrealyje.

PrJR.
Po “Birbynės” choro pamo

kos kovo 3 d. Lietuvių Vaikų Na
muose įvyko trumpas vadovų ir 
tėvų k-to narių pasitarimas. 
Tarp kitų einamųjų reikalų “Bir
bynės” vedėja D. Viskontienė 
pranešė, kad dabar “Birbynėje” 
yra virš 60 jaunuolių grupė, ku
ri dalyvaus programoje balan
džio 8 d. Hamiltone. Taip pat 
numatomas “Birbynės” koncer
tas gegužės mėn. Toronte. L. D.

Inž. P. Iželis šiuo metu atosto
gauja Miami Beach, Floridoje. 
Kovo 3 d. atviruke rašo jis: 
“Siunčiu pasveikinimą iš “sau
lėtos” Floridos, kuri bent šiuo 
metu nėra saulėta, o paplūdi
miai tušti, nes bangos didžiau
sios, o vėjai stipriausi.”

Leidinio “A Garland of Rue” 
pirmoji laida, turimomis žinio
mis, jau išpirkta. Ruošiama ant
ra laida. Tai muziko K. Peacock 
knyga anglų kalba apie lietuvių 
dainas Kanadoje.
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SS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

— Kovo 4 d. par. svetainėje įvyko 
tradicinė Kazimierinių vakarienė, j 
kurią atsilankė arti 400 asmenų. Sve
čių tarpe buvo ir sol. G. Capkaus- 
kienė su savo Mamyte. Pradžioje par. 
choras, vadovaujamas Ag. Petraus
kaitės ir akompanuojamas R. Vilčins- 
kienės, padainavo: “Lietuva brangi”, 
"Pilki keleliai”, “Augau aš” ir “Kur 
giria žaliuoja". Kaikurias dainas tu
rėjo kartoti. Labiausiai buvo paten
kinta mūši) jaunosios dirigentės Ma
mytė. Gaila, kad jos tėvelis nega
lėjo dalyvauti ir pasididžiuoti savo 
dukra, nes buvo susirgęs. Klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius padėkojo vi
siems choristams. Jis priminė, jog 
šiame chore dar ir dabar dalyvauja 
choristai-veteranai. Kartu jis pasi
džiaugė, jog šalia veteranų šiandien 
stovi ir mūsų par. jaunimas. Ypatin
gą padėką pareiškė mūsų choro diri
gentei. Ji yra McGill universiteto 
muzikos studentė, kur buvo jos pir
mas viešas pasirodymas kaip diri
gentės. Toliau klebonas padėkojo 
par. k-to pirm. V. Markauskui bei jo 
žmonai ir visiem kitiem už suorgani
zavimą šios vakarienės. Pasveikino 
visus Kazimierus-as. Specialiai buvo 
pagerbta Kazimiera Skyrienė, kuriai 
kovo 4 d. sukako 90 metų. Klebonas 
pakvietė ją ateiti ant scenos, kur 
buvo jai įteikta raudonų rožių, o 
choristai su visais vakarienės daly
viais sugiedojo “Ilgiausių metų”. Va
karienės loterija davė $405. Bendras 
pelnas — $1.330,50.

— Užpraėjusio sekmadienio pa
mokslo metu mūsų klebonas kreipė
si į savo parapijiečius, prašydamas, 
pamaldų metu sėsti arčiau altoriaus 
ir stipriau įsijungti į šv. Mišių auką. 
Ypatingai jis prašė tai daryti laido
tuvių metu — nepalikti karsto prie
kyje, patiems susėdant viduryje ar 
net gale bažnyčios.

— Ilgametė mūsų parapijos paren
gimų šeimininkė Domicėlė Girdaus- 
kienė gydosi Santa Gabrini ligoninėj. 
Stefai Vasiliauskienei Viktorijos li
goninėje padaryta operacija. Jau grį
žo į namus ir gerai jaučiasi. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Rekolekcijų pamokslus sakė 

kun. Vytautas Zakaras, Lietuvių Ku
nigų Vienybės centro valdybos na
rys.

— Sv. Juozapo, Kanados globėjo, 
šventė bus šį šeštadienį, kovo 18 d.

— Katekizacija vaikučiams, besi
ruošiantiems pirmajai Komunijai, bū
na sekmadieniais po 10 vai. pamaldų 
N. P. M. seserų patalpose.

— Sį sekmadienį, kovo 19 d., po 
11 v. pamaldų, bus agapė-kavutė pa
rapijos salėje. Visus kviečiame da
lyvauti kartu su rekolekcijų vedėju.

— Didžiosios savaitės lietuviški 
tekstai gaunami spaudos kioske prie 
parapijos salės.

— Sekmadienį, kovo 26 d., po 11 
v. pamaldų šaukiamas Sv. Onos 
Draugijos narių susirinkimas.

— Pirmosios Komunijos diena yra 
parapijos šventė. Ji bus balandžio 
30 d.

— Užpraėjusį sekmadienį mūsų 
choro vyrų oktetas pagiedojo Palest- 
rinos “Jesu, Rex admirabilis”. Choro 
vadovas solistas Antanas Keblys šiuo 
metu atostogauja.

— Montrealyje lankėsi N. P. Ma
rijos seserų kongregacijos vyresnio
ji M. Aloyza.

— Antrojoj rinkliavoj Tikinčiosios 
Lietuvos Dienos proga surinkta $106.- 
30. Si suma, kartu su visais panau

Tel. Bus.: 722-3545 Į
ik' w
’V* Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS i
C. I. B. i

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ į
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. j

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. 3

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

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 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.

dotais vokeliais, pasiųsta Kanados 
Lietuvių Katalikų Centrui.

— Sį sekmadienį bus antroji rink
liava, įsakyta Kanados vyskupų, ži
noma Careme-de-Partage vardu, lab
daros reikalams.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$260.05.

Metinis “Lito” susirinkimas kvie
čiamas Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje šeštadienį, kovo 18 d., 4 v.p.p.

"Lito” balansas š.m. vasario 29 d. 
buvo $3,193,497.44. Svarbesnės ak
tyvo pozicijos (skliausteliuose pr.me
tų to pat mėnesio sumos): banke 
$110,366 (104,457), Lygoje $349,591 
(79,618), asmeninės paskolos $532.- 
527 (422,944), nekilo, turto paskolos 
$2,066,774 (1,846,936), vertyb. popie
riai $221,344 (196,344), inventorius 
$9,132 (9,879), gautinos palūkanos 
$3,763 (—). Svarbesnės pasyvo po
zicijos: šėrai $7,125 (6,965), taupo
mosios sąskaitos $1,761,540 (1,383,- 
845), einamosios sąskaitos $591,503 
(480,466), terminuoti indėliai $730,- 
375 (752,130), atsargos kapitalas $46,- 
593 (44,841), išmokėtinos palūkanos 
$6,090 (9,100) nepaskirstytas pelnas 
$50,186 (33,044). Per du pirmuosius 
š.m. mėnesius “Litas” paaugo $114,- 
206, o lyginant su praėjusių metų 
tuo pat mėnesiu padidėjo $483,016. 
Kadangi pačių “Lito” narių lietuvių 
paklausa paskoloms yra permaža, tai 
kartais paskolos duodamos ir nelie
tuviams (pagalbiniams nariams). R.

Akademinio sambūrio visuo
tinis susirinkimas ir paskaita 
inontrealiečiams Įvyks kovo 24 
d., 8 v.v., N. P. M. seselių na
muose. Paskaitą skaitys sociolo
gė L Lukoševičienė tema “Mont- 
realio lietuvių jaunimo socialinė 
veikla organizacijose”. Į jos pa
ruoštą anketą atsakė 127 lietu
viai. Jie ypatingai kviečiami į šią 
paskaitą, taip pat visa Montrea- 
lio lietuvių visuomenė.

Skautų “Kaziuko mugė” įvy
ko kovo 12 šv. Kazimiero par. 
salėje. Skautai ir skautės organi
zuotai dalyvavo pamaldose. Po 
to sekė sueiga parapijos salėje. 
Visa eilė skautų berniukų ir 
mergaičių davė įžodį ir buvo pa
kelti į aūgštesnius laipsnius. Į 
paskautininko laipsnį pakelti Br. 
Niedvaras ir R. Otto. Už pasi
darbavimą lietuvybei šaulių var
du St. Barauskas V. Piečaičiui 
įteikė Šaulių žvaigždės ordiną. 
“Kaziuko mugei” skautai-skau- 
tės buvo pagaminę meniškų dir
binių.

Visuomenininko P. Adomonio 
motina mirė Lietuvoje sulauku
si 85 metų. Dar prieš porą metų 
ji rengėsi aplankyti sūnų Ka
nadoje.

Ateitininkų sendraugiu susi
rinkimas įvyko kovo 11 d. J. P. 
Adomonių bute. Valdyba pasili
ko ta pati. Dalyvavo Moksl. A-kų 
centro v-bos atstovai, kurie lan
kė Montrealio moksleivius atei
tininkus. J. L.

E. Navikėnienė, šeštadieninės 
mokyklos mokytoja, organizaci
jų veikėja, “TŽ” bendradarbė, 
buvo pagerbta specialiame po
būvyje O. L. Cečkauskų na
muose.

Lietuvių Veteranų sąjungos 
“Ramovė” Montrealio skyriaus 
metinis susirinkimas — kovo 18 
d., 4 v.p.p., Verdune, 1151 Rol
land Ave.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ________  .8.5%
Nekiln. turto _______  8.5%
čekių kredito   9.0%
Invcstacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


