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Pasaulio įvykiai
V. VOKIETIJOS KANCLERIO W. BRANDTO PASTANGOS RATIFIKUOTI 
su Maskva ir Varšuva pasirašytas sutartis gali baigtis jo koalicinės 
vyriausybės pralaimėjimu. Bundesratu vadinami augštieji parla
mento rūmai jas jau yra atmetę 21:20 balsų santykiu. Galutinį 
sprendimą dabar turės padaryti bundestagas — federaciniai par
lamento rūmai, turintys 496 atstovus. Sprendimui užtektų papras
tos balsų daugumos, bet kancleris W. Brandtas jau baigia* prarasti 
turėtą kelių atstovų persvarą. Opoziciją sustiprino pas krikščionis 
demokratus perėjęs liberalas H. Hupka, du pradėję svyruoti koali
cijos atstovai — liberalas Knut von Kuelmann-Stumm ir socialistas 
Guenther Mueller. Jiems ir kitiems liberalams daug įtakos gali 
turėti Baden-Wuerttembergo provincinio parlamento rinkimai ba

Visiems rūpi tikėjimo laisvė Lietuvoje. Pastaruoju metu šis 
rūpestis plačiai nuskambėjo ryšium su kun. A. Šeškevičiaus, kun. 
J. Zdebskio, kun. Pr. Bubnio ir kitų bylomis. Kanados lietuviai 
surengė net specialią Tikinčiosios Lietuvos Dieną. JAV-se veikia, 
lietuvių vyskupų globojamas, religinės Šalpos fondas Lietuvos ti
kintiesiems remti. Neatsilieka ir jaunimas: Klevelande yra sam
būris, telkiąs lietuvių jaunimo organizacijas žygiui už tikėjimo 
laisvę okupuotoje Lietuvoje. Visa tai yra išeivijos budrumo ženk
lai. Gyvendama laisvėje, išeivija trokšta jos ir saviesiems Lietu
voje. Tai natūralu — kitaip negali ir būti. Yra betgi ir antra me
dalio pusė; kovojant už kitų religinę laisvę bei telkiant dėmesį 
tėvynei anapus Atlanto, atsiranda pagunda užmiršti savąją būklę. 
Ar galime sakyti, kad išeivijos religinėje srityje viskas tvarkoj? 
Taip, laisvė gana didelė, bet ar mūsų tikėjimas proporcingai dide
lis? Ar mes išnaudojame visas galimybes ugdyti religinėms bei 
moralinėms atramoms? Laisvė savaime nebūtinai veda į gilesni, 
stipresnį tikėjimą. Joje tikėjimas gali klestėti, bet gali ir merdė
ti. Kartais susidaro paradoksinė būklė: tikėjimas suklesti perse
kiojimo laikotarpyje, nusilpsta didelių laisvių metais. Tai priklau
so nuo tikinčiųjų bendruomenės gyvastingumo, atsparumo, sąmo
ningumo, dvasingumo. Gyvastinga bendruomenė suklesti laisvė
je, ištveria nelaisvėje. Tikime, kad okupuotoji tautos dalis bus 
pakankamai ištverminga. Bet nemažiau svarbu išlaikyti religinį 
mūsų išeivijos gyvastingumą, kuris, žmogiškai žiūrint, turi dau
giau galimybių išlikti čia nei persekiojamoj tėvynėj.

★ ★ ★
Mūsų išeivijos gyvenimas nestokoja religinių institucijų — ka

talikiškų ir kitokių, Yra parapijos, vienuolijos, mokyklos, organi
zacijos, institucijos, kunigų seminarija — kolegija ir t. t. Tai pa
sigėrėtini dalykai, kurių negalima užmiršti vertinant religini išei
vijos gyvenimą. Bet antra vertus, ar dvasinis gyvastingumas reiš
kiasi visu plotu? Ar nėra ženklų, rodančių dvasinį sustingimą kaž
kuriose srityse? Yra ir jų. Pirmiausiai krenta į akis beveik parti
zaninis katalikų religinio gyvenimo tvarkymas. Mūsoji išeivija ne
turi autoritetingo centro, kuris turėtų teisę ir pajėgti) planingai 
tvarkyti religinius reikalus. Taip, turime du vyskupus. Bet jie 
tėra vizitatoriai savo srityse, galį tik patarti. Be to, dabartinėje 
būklėje neįmanoma dviem asmenim atlikti šakotą misiją, apiman
čią lietuvius visame laisvajame pasaulyje. Prieš porą metų buvo 
ryžtasi, kad ir neryžtingai, apjungti laisvojo pasaulio katalikus. 
Atsirado Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija. Kitaip sakant, 
įsteigta dar viena organizacija, o taip reikalingo veiksmingo cent
ro kaip nebuvo, taip ir nėra. Kiekvieno gyvenamo krašto lietuviai 
katalikai tvarkosi pagal vietos sąlygas, tad tereikėjo pajėgios vir- 

~ šū”ės, sugebančios žvetati į vif.ą išeiviją, atitinkz^vai planuoti ir 
veikti. Netinkamas parinktas ir organizacijos vardas. Bendrija 
tinka labiau išreikšti Bažnyčiai kaip visuotinei religinei bendruo
menei, o ne paprastai organizacijai, sąjungai ar draugijai su savo 
statutais bei organizaciniu aparatu. Jau žymiai geriau būtų tikęs 
tarybos ar centro vardas. Ją ar jį turėtų sudaryti gyvastingosios 
religinio gyvenimo pajėgos drauge su vyskupais.

★ * *
Antra sritis, kur labai ryškiai matyti religinio gyvastingumo 

stoka, yra spauda. Pastarosios išeivijoje gana daug, vietomis gal 
ir perdaug, bet religinė spauda nėra gausi. Kai palygini ją su 
pvz. politine spauda, svarstyklės tuoj pat nusvyra pastarosios pu
sėn. Sakoma, politinės partijos jau išnykusios, tačiau jų spauda 
yra labai gaji. Kr. demokratai turi “Tėvynės Sargą”, frontininkai “Į 
Laisvę”, tautininkai “N. Viltį”, liaudininkai bei varpininkai “Sė
ją” ir “Varpą”, socialdemokratai “Mintį”. Tai tik žurnalai. Ne
viena politinė grupė turi ir dažnesnę periodinę spaudą. Tuo tarpu 
grynai religinių periodinių žurnalų tėra du — “šv. Pranciškaus 
Varpelis” ir “Laivas” atitinkamo išsilavinimo žmonėms. Vokie
tijoj eina neperiodinė “Krivūlė”, JAV-se “Lux Christi” — kuni
gams. Tiesa, randame religinių straipsnių, žinių kultūriniuose 
žurnaluose ir informaciniuose periodiniuose leidiniuose. Bet tai 
tik priedas. Pagrindinis jų dėmesys skiriamas bendriesiems mūsų 
išeivijos reikalams. Religinė sritis kampininkauja. Kai reikia ko 
nors gilesnio, platesnio, tenka griebtis religinių žurnalų svetimom 
kalbom. Tai daro, žinoma, tik religiškai sąmoningoji mūsų tautie
čių dalis. Platūs tikinčiųjų sluogsniai turi tenkintis tiktai tru
piniais, pasirodančiais savoje periodinėje spaudoje. Specialaus 
religinio žurnalo reikalas jaučiamas jau senokai, tačiau niekas ne
siėmė iniciatyvos. Taip ir liko mūsų išeivijos religinis gyvenimas 
be giliau siekiančio švyturio, kurio ypač pasigenda plačiau žvelgią 
asmenys. Iš dalies gal ir dėlto mūsų religinėje srityje tiek daug 
nesiorientavimo, paviršutiniškumo ir net kaikur klaidžiojimo. Pr. G.

KANADOS ĮVYKI Al

PREZIDENTO KELIOM Ė OTAVON
JAV prez. R. Niksonas balan

džio 13 d. atvyks Otavon trijų 
dienų vizitui. Oficialiai skelbia
ma, jog prez. R. Niksonas su 
premjeru P. E. Trudeau turės 
pokalbius tarptautiniais ir abu 
kraštus liečiančiais reikalais. Pa- 
gridinis dėmesys turbūt bus 
skirtas JAV ir Kanados prekybi
niams santykiams. Spėjama, kad 
prez. R. Niksonas atsiveš sutartį, 
įpareigojančią abu kraštus imtis 
priemonių didžiųjų ežerų taršai 
sustabdyti ir kad ši sutartis gali 
būti pasirašyta Toronte, šiuo 
metu betgi nėra žinoma, ar prez. 
Niksonas viešės tik Otavoje, ar 
galbūt užsuks ir i kitus Kanados 
miestus. Kartu su prez. R. Nik- 
sonu atvyks jo žmona ir keletas 
valdžios nareieūnų.

Naujasis Kinijos ambasado
rius Y. Kuang per Kanados už
sienio reikalų minister) M. 
Sharp perdavė savo vyriausybės 
oficialu kvietimą nremierui P. 
E. Trudeau apsilankyti komunis
tinėje Kinijoje. Kvietimas grei
čiausiai bus nriimtas, bet viešna
gės data tebėra nenustatyta. 
Komplikacijų gali sudaryti artė
jantys federacinio parlamento 

rinkimai. Spėliojimų bangą su
kėlė susitikime su Otavos gim
nazistais pareikštas premjero P. 
E. Trudeau atsakymas vienai 
merginai. Birželio 25 d. jai su
kaks 18 metų amžiaus, ir ji galės 
balsuoti federacinio parlamento 
rinkimuose. Minėtoji gimnazistė 
paklausė premjerą P. E. Tru
deau, ar ji suskubs pasinaudoti 
šia teise. Po kelių issisukinėja- 
mojo 1 pobūdžio sakinių P. E. 
Trudeau pareiškė: “Atrodo, kad 
jūs galėsite balsuoti...” Šis 
prasitarimas įtaigotų, kad 
premjeras P. Ė. Trudeau parla
mento rinkimų neplanuoja 
skelbti ankstyvą pavasarį. Prem
jeras P. E. Trudeau federacinio 
parlamento rinkimus gali atidėti 
iki rudens, tikėdamasis bedarbių 
skaičiaus sumažėjimo vasarą. 
Paskutiniais statistikos duome
nimis, Š. m. vasario mėnesį be
darbių skaičius sumažėjo 38.000. 
Sausyje ju buvo 665.000, vasary
je — 627.000. Sumažėjimas te
bėra labai nežymus — vos 0.4%. 
Sausio mėnesi be darbo buvo 
7,7% visos darbo jėgos, vasario 
— 7,3%. Toks aukštas bedarbių 

(Nukelt j 9-tą psl.)

Lenkijos lietuvių antrosios “Varsnos”
Kuklus, bet simpatingas leidinys * Ateities viltys • Politinė

būklė * Tėvai neleidžia
Beveik tris dešimtmečius po 

II D. karo Lenkijos ir lietuviš
kojo Suvalkų trikampio tautie
čiai neturėjo* periodinio savo 
laikraščio ir privalėjo tenkintis 
tik labai retai pasirodančia ne
periodine “Aušra”. 1971 m. pa
baigoje sąlygos šiek tiek page
rėjo, ir veiklesnieji lietuviai pra
dėjo leisti mokslinį-kultūrinj 
mėnraštį “Varsnos”. Apie pir
mąjį jo numerį jau buvo rašyta 
“T. Žiburiuose”, šiomis dieno
mis pasiekė Kanadą ir antrasis, 
pažymėtas data “1972. I-II Nr. 
1-2”. Tai, matyt, sausio ir va
sario numeriai. Mėnraštis savo 
išore ir turiniu daro malonų 
įspūdį. Tai graži pradžia, kuri, 
reikia tikėtis, išaugs į platesnį ir 
dažnesni leidinį. Kol kas spaus
dinama tiktai 2000 egz. Tai per
daug kuklus skaičius visos Len
kijos ir Suvalkų trikampio sri
tims. Tokio kuklumo pagrindinė 
priežastis yra, matyt, Lenkijos 
vyriausybės varžtai. Oficialiai 
vyriausybė skelbia tautinių ma
žumų toleranciją “liaudies res
publikoje”, tačiau praktikoje lai
kosi lenkiško nacionalizmo tra
dicijų. Tuo būdu daroma skriau
da lietuviams. Dabartinėje Lie
tuvoje, ypač Vilniaus krašte, 
lenkai turi ne tik mėnraščius, 
savaitraščius, bet ir dienraštį, o 
Varšuvos vyriausybė teleidžia 
lietuviams kuklutį mėnraštį, pri
verstą dargi jungti dviejų mė
nesių numerius.

Antrajame numeryje “Vars
nų” sambūris, išreiškęs Kalėdų 
ir N. Metų sveikinimus, Įžangi
niame žodyje puoselėja viltį, 
kad ras pakankamą atramą vi
suomenėje:
Mūsų galimumai kol kas yra kuklūs, 
bet turime vilties, kad pavyks mums 
įžiebti pastovios šviesos žiburėlį. Ruo
šiant I-ąjį “Varsnų” numerį malonu 
buvo įsitikinti, kad nesame vieni. 
Sutikome daug bendraminčių ir sim- 
patikli, suteikusių mums realios pa
ramos. Kadangi “Varsnos” turės iš
silaikyti iš prenumeratos įplaukų ir 
aukų, mūsų žmonės noriai aukojo. 
Net ir neturtingieji paklojo šimtines, 
šiam reikalui nesigailėdami.

Politinis atspalvis
Visi leidiniai sovietinio bloko 

kraštuose negali išvengti komu
nistinės propagandos. Net ir re
liginiai leidiniai, je'igu kur pasi
rodo, privalo duoti politinio pa
dažo. To negali išvengti nė 
“Varsnos”. Antrajame puslapy
je įdėtas Lenkijos kompartijos 
gen. sekretoriaus E. Giereko at
vaizdas ir “Jungtinės Lenkų 
Darbininkų Partijos” VI suval 
žiavimo aprašymas, pasirašytas 
Gintauto Marcinkevičiaus. Apra
šyme pasmilkoma partijai, tie
siančiai gaires tolimesnei socia
listinei Lenkijos raidai. Esą 
priešsuvažiaviminė diskusija tu
rėjusi įtakos ir partijos suvažia
vimo nutarimams. “Varsnose” 
rašoma:

šioje diskusijoje gyvai dalyvavo ir 
Seinų apskrities partinė ir nepartinė 
visuomenė, taipgi ir lietuvių tautinė 
mažuma: Punske, Vidugiriuose, Juo-

vaikų į lietuviškas mokyklas 
deliškėje, Aradnykuose, Smalėnuose, 
Seinuose. Pagrindinių Partijos Orga
nizacijų, Valsčių Komitetų bei bend
ri valstiečių susirinkimai parodė, jog 
lietuvių diskusijos buvo rimtos, daly
kinės ir gyvenimiškos. Jie ypatingų 
dėmesį kreipė Į žemdirbystę, kultūrą, 
švietimą ir idėjiškai politinę veiklą. 
Daugiausia betgi kalbėta apie žemės 
ūkį, nes dauguma šio krašto lietuvių 
— ūkininkai... Krltftros ir švietimo 
srityje daug dėmėsid kreipta į jau
nimo idėjinio auklėjimo problemą. 
Pasisakyta už mokyklinio amžiaus 
prievolę nuo šešių vaiko amžiaus 
metų, už pradžios mokyklų stambi
nimą.

Iš šio aprašymo matyti, kad ir 
lietuviai verčiami dalyvauti kom
partijos veikloje ir čia derintis 
prie bendrų politiškai ideologi
nių reikalavimų.

Lietuvių mokyklos
Kaip lietuvių spauda, taip ir 

mokyklos tebėra varganoje būk
lėje. Taip, oficialiuose Lenkijos 
raštuose viskas labai gražiai, 
skamba. Juose sakoma, kad Len
kijos įstatymai ir švietimo sri
tyje visiems užtikrina lygias 
teises, tačiau jau trečia dešimtis 
metų Suvalkų trikampio lietu
viai tos lygybės nemato. Tokių 
sąlygų, kaip lenkų mokyklos, jie 
toli gražu neturi. Visdėlto pasta
ruoju metu matyti šioks toks 
pagerėjimas. Apie tai plačiai 
rašo “Varsnose” Jurgis Turo- 
nek. Pasak jo, lietuviškos mo
kyklos Suvalkų ir Seinų apskri
tyse pradėjo plėstis tik nuo 
1956 m. spalio permainų. 1953- 
54 m. Seinų apskrityje buvo pen
kios pradinės mokyklos su 
dėstomąja lietuvių kalba ir 152 
mokiniais. 1969-70 m. Seinų 
apskr. buvo 9 pr. mokyklos su 
lietuvių dėstomąja kalba šiose 
vietovėse: Vidugiriuose, Burbiš- 
kėse, Pristavonyse, Navininkuo
se, Vaitakiemyje, Valinčiuose, 
Vaičiuliškėse, žvyneliuose, Puns
ke. Jose mokėsi 523 mokiniai.

Šalia mokyklų su dėstomąja 
lietuvių kalba Seinų apskr. yra 
lenkiškų mokyklų, kuriose mo
koma ir lietuvių kalbos, kaip ir 
kitų dalykų. Taip yra vietovėse, 
kur gyvena lenkai ir lietuviai. 
1969-70 m. tokiose mišriose vie
tovėse lietuvių kalbos mokėsi 
248 mokiniai. Abiejų tipų mo
kyklose Seinų apskr. lietuvių 
kalbos mokėsi 7 7 1 mokinys. 
“Varsnose” tuo klausimu rašo
ma:

Lietuvių mokyklų skaičius, palygi
nus su kitų tautinių mažumų, yra 
Lenkijoje nežymus, kaip nežymi lie
tuvių gyventojų dalis Seinų ir Su
valkų apskrityse. Statistikos duome
nys tačiau parodo, kad lietuviškos 
mokyklos vystosi labiau, negu visų 
kitų tautinių mažumų mokyklos Len
kijoje. 1960-61 mokslo metais lietu
vių kalbos mokėsi 4% visų tautinių 
mažumų jaunimo, o 1969-70 m. jau 
5%. ...Paskutinių keliolikos metų 
bėgyje baltarusių pv., ukrainiečių ar 
kitų mokyklos virsta lenkiškomis, o 
gimtoji kalba palieka tik kaip dės
tomas dalykas. 1953-54 — 1969-70 
mokslo metais bendras tautinių ma-

veikla • Pagerėjusi mokyklų
• Visur yra prisitaikėlių 
zuinų mokinių skaičius mokyklose su 
gimtąja dėstomąja kalba sumažėjo iš 
15,9 tūkstančių iki 2,3 tūkstančių, 
mokyklose gi su lietuvių dėstomąja 
kalba mokinių skaičius iš 152 padi
dėjo iki 523.

Tai, žinoma, padrąsinantis reiš
kinys, bet palyginus tą skaičių 
su visos Lenkijos ir Suvalkų tri
kampio lietuvių skaičiumi, kuris 
njatuojamas dešimtimis tūkstaik 
čių, tai nėra daug, žinoma, ne
mažai lemia lietuvių išsiblašky
mas. Lietuviškos mokyklos gali
mos tik ten, kur lietuviai gy
vena ištisais kaimais. Bet bene 
svarbiausia priežastis — perma- 
žas lietuvių dalies tautinis są
moningumas bei veiklumas ir 
noras lengviau prisitaikyti prie 
esamos tvarkos, t.y. būti ne ma
žumos, o daugumos (lenkų) vi
suomenės nariais. Tokia išvada 
plaukia ir iš J. Turoneko raši
nio “Varsnose”:

Rimas Vaina, vienas iš Lenkijos lie
tuvių mėnraščio “Varsnos” redakto- 
rių»

... negalima tačiau nepaminėti to
kio fakto, kad lietuvių tėvų dalis lei
džia savo vaikus Į lenkiškas mokyk
las. Pv. Punske, kur yra lygiagretės 
lietuviškos ir lenkiškos klasės, len
kiškose klasėse apie 90% mokinių su
daro lietuviai, kai kurie — lietuvių 
mokytojų vaikai. Slynakieiny pv., 
grynai lietuviškame kaime, nėra kam 
pasirūpinti lietuvių dėstomąja kalba 
mokykloje, nors ten dauguma moky
tojų lietuviai.

Čia pataikyta bene į opiausią 
vietą ne tik Lenkijos, bet ir iš
eivijos lietuvių. Pasirodo, visur 
yra karjerinio nusistatymo lie
tuvių (net mokytojų tarpe!), ku
rie sudaro žaizdą tautos orga
nizme. Panašus priekaištas buvo 
daromas net kaikuriem Vasario 
16 gimnazijos mokytojam. Jis 
kartojamas išeivijos lietuvių tė
vams, neleidžiantiems savo vai
kų į šeštad. mokyklas. Tas pats 
priekaištas galioja ir daliai Su
valkų trikampio lietuvių. Tuo 
būdu pasitvirtina nekartą pa
reikšta pastaba, kad nutautėji
mo procese, nežiūrint aplinkos 
spaudimo, kalčiausi yra patys 
lietuviai, nes jie to patys nori. 
Teisingai “Varsnos” pastebi, kad 
iš prisitaikėlių, karjeristų men
ka nauda ne tik lietuviam, bet 
ir lenkam, nes tokie niekur nėra 
principingi. Rs. 

landžio 23 d. Šios provincijos 
rinkimuose 1968 m. krikščionys 
demokratai gavo 44,2% balsų, 
socialistai — 29%, liberalai — 
14,4% ir naujieji naciai — 
9,8%. Bundesrate kanclerio W. 
Brandto pozicijas sustiprintų ir 
sutartims nepalankų dabartinį 
balsų santykį 21:20 pakeistų 
socialistų laimėjimas, kurio bet
gi sunku* tikėtis konservatyvio
je Baden-Wuerttembergo pro
vincijoje. Pergalė greičiausiai 
teks krikščionims demokratams, 
o labiausiai nukentėti gali W. 
Brandto koalicijos parneriai li
beralai. Tokiu atveju savo dabar
tinę poziciją gali pakeisti ir 
prieš sutartis pasisakyti dar di
desnis jų skaičius. Du sekantys 
balsavimai Maskvos ir Varšuvos 
sutarčių ratifikavimo klausimu 
numatomi gegužės pradžioje ir 
pabaigoje. Jeigu kancleriui W. 
Brandtui grės pavojus nesu
rinkti reikiamos balsų daugumos 
gegužės pradžioje, jis gali būti 
priverstas skelbti naujus fede
racinio parlamento rinkimus ir 
atidėti sutarčių ratifikavimą.

KOMPLIKUOTAS TRIKAMPIS
Maskvos ir Varšuvos sutartys 

yra įrėmintos į komplikuotą tri
kampį, kurio vieną kampą su
daro jų ratifikavimas Bonnoje, 
antrą — ryšių su V. Berlynu pa
lengvinimas ir trečią — Mask
vos peršama saugumo konferen
cija. Nepavykus sutarčių ratifi
kavimui Bonnoje, susikompli
kuoja V. Berlyno ir saugumo 
konferencijos reikalai. Dėl šių 
priežasčių Maskvoje ir Vašing
tone jaučiamas vis didėjantis su
sirūpinimas. Spėjama, jog nevi- 
sam sovietų kompartijos polit- 
biurui patiko L. Brežnevo pa
stangos suartėti su V. Vokieti
ja ir siekti įtampos sumažinimo 
Europoje. Sutarčių atmetimas 
Bonnoje sustiprintų L. Brežne
vo kritikus Kremliuje. Sovietų 
Sąjungos ambasadorius V. Falu 
nas jau yra įspėjęs vokiečius, 
kad Maskvai būtų sunku sustab
dyti prieš juos nukreiptą neapy
kantą, nes ir valdžios viršūnėse 
yra žmonių, netekusių savo vai
kų II D. karo metais. Panašaus 
pobūdžio spaudimų Bonnai ne
trūksta ir sovietų spaudoje. V. 
Vokietijos kancleris W. Brand
tas Baden-Wuerttembergo par
lamento rinkiminiame vajuje 
netgi pranašauja visišką V. Vo
kietijos izoliaciją, jeigu jam ne
pavyktų ratifikuoti sutarčių ir 
jeigu sekančius federacinio par
lamento rinkimus laimėtų krikš
čionys demokratai. Pastarųjų 
vadas R. Barzelis yra kitokios 
nuomonės. Jam atrodo, kad 
Maskva tada būtų priversta tar
tis su krikščionimis demokra
tais ir atitinkamai reformuoti 
sutartis. JAV prez. R. Niksonas 
gegužės 22 d. pradės savo vieš
nagę Sovietų Sąjungoje. Susiti
kimuose su kremliaus vadais pa
grindinis dėmesys tikriausiai 
bus skiriamas jų siūlomai Euro
pos konferencijai. Jeigu iki to 
laiko Bonna nebus išsprendusi 
sutarčių ratifikavimo, sugriūtų 
visa numatyta darbotvarkė. Net 
ir gražiausius prez. R. Niksono 
ir kompartijos vado L. Brežnevo 
nutarimus Europos saugumo 
konferencijos klausimu niekais 
galėtų paversti po to įvykęs 
Maskvos ir Varšuvos sutarčhj 
atmetimas Bonnoje.

DVILYPĖ JORDANIJA
Jordanijos karalius Hussei- 

nas, nesitikėdamas arabų perga
lės prieš Izraelį, pasisiūlė pava
dinti savo kraštą Jungtine Ara
bų Karalyste ir padalinti į dvi 
pusiau autonomines sritis, ku
rių riba būtų Jordano upė. Iz
raelio užimta sritis vakarinėie 
Jordano pakrantėje būtu vadi
nama Palestina, likusioji dalis 
— Jordanija. Centrinius abiejų 
sričių reikalus Ammane tvarky
tu karaliaus Husseino vyriausy
bė. šis planas jau susilaukė žy
dų ir arabų pasmerkimo. Izrae

liui nepatinka, kad iš busimosios 
Palestinos jis turėtų atitraukti 
savo kariuomenę ir jos sostine 
pripažinti dalį Jordanijai pri
klausiusios Jeruzalės. Arabų 
kraštai karaliaus Husseino pa
siūlyme įžiūri jo kapituliaciją ir 
palestiniečių reikalų išdavimą. 
Aštriausiai reagavo Irakas, ara
bų vienybės vardu pasiūlęs su
daryti Irako, Egipto ir Sirijos 
sąjungą. Arabų partizanai taip 
pat atmetė karaliaus Husseino 
sumanymą.

LAIMĖJO RINKIMUS
Kongreso partija Indijoje lai

mėjo provincinių parlamentų 
rinkimus beveik visose srityse. 
Skaudžiausio pralaimėjimo Va
karų Bengalijoje susilaukė 
marksistų partija, parlamente 
turėjusi net 113 atstovų, dviem 
atstovais daugiau už kongreso 
partiją. Kongreso partijai laimė
jimus atnešė premjerės I. Gand
hi pergalė prieš Pakistaną ir 
nepriklausomybės iškovojimas 
centrinės Pakistano vyriausybės 
išnaudotam R. Pakistanui, kuris 
dabar vadinasi Bengalijos res
publika. Iš naujosios Bengalijos 
jau yra atitraukti visi Indijos 
kariuomenės daliniai ’ndiį? « 

. t‘ j.
sines gyveiuoją u, .jtJu<.u- 
sius Pakistano karininkus. Mask
voje porą dienų svečiavosi Pa
kistano .prez. Z. A. Bhutto. In- 
dijos-Pakistano kare Maskva rė
mė Indiją, o Pekingas — Pakis
taną. Prez. Z. A. Bhutto kelionė 
į Maskvą yra aiškus bandymas 
gerinti atšalusius santykius. Ofi
cialiame priėmime premjeras A. 
Kosyginas pasisakė už Pakista
no pokalbius su Indija ir naują
ja Bengalija.

NUTEISĖ IŠDAVIKĄ
Teismas Britanijoje paskyrė 

21 metus kalėjimo karo laivyno 
Itn. D. Binghamui, kuris pus
antrų metų išdavinėjo laivyno 
paslaptis sovietams. Teisėjo tei
gimu, jo padarytos žalos net ne
įmanoma pilnai aprėpti. Baus
mę šiek tiek sumažino paties 
Itn. D. Binghamo prisipažinimas, 
kol dar jo nebuvo susekusi po
licija. Nusikaltiman jį įstūmė 
žmona Maureen, bingo ir kitų 
azartinių lošimų mėgėja, įklim
pusi į skolas. Už išduotas paslap
tis jiedu gavo $7.306. M. Bing- 
hamienė teisme ir pokalbiuose 
su žurnalistais sakėsi buvusi pa
grindine špionažo iniciatore, da
lyvavusi susitikimuose su sovie
tų laivyno atstovu L. Kuzminu. 
Po šių prasitarimų ir jai bus 
keliama atskira byla už špio
nažą.

NAUJAS VADAS
Pusantro milijono narių turin

ti Italijos komunistų partija 
XIII atstovų suvažiavime Mila
ne pakeitė vadovybę. Naujuoju 
vadu buvo patvirtintas E. Ber- 
linguer, 49 metų amžiaus, o lig
šiolinis vadas L.* Longo, 71 me
tų amžiaus, dėl susilpnėjusios 
sveikatos perėmė simbolinį kom
partijos prezidento postą. E. 
Berlinguer pabrėžė, kad kom
partija yra pasiruošusi įsijungti 
į koalicinę vyriausybę, jeigu 
būtų sudarytos sąlygos įgyven
dinti populiarias reformas. Ge
gužės 7 d. Italijoje bus nauji 
parlamento rinkimai.

NETIKĖTAS REFERENDUMAS
Prancūzijos prez. G. Pompi

dou paskelbė netikėtą referen
dumą patvirtinti Europos Bend
rosios Rinkos praplėtimui. Šį sa
vo žingsnį jis specialiu vizitu tu
rėjo išaiškinti nustebusiam Bri
tanijos premjerui E. Heath. At
rodo, prez. G. Pompidou siekia 
sustinrinti kritikos susilaukusius 
gaullistus ir sukompromituoti 
prieš Bendrąją Rinką pasisakiu
sius komunistus, siekiančius 
jungtinio fronto su socialistais 
sekančiuose parlamento rinki
muose.
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* Popiežius Paulius VI, kal
bėdamas bendrosios audiencijos 
metu apie Gavėnios reikšmę, pa
sisakė prieš šių laikų žmogaus 
idealų vidutiniškumą. Jis pabrė
žė, kad mūsų laikų papročiai yra 
priešingi Gavėnios dvasiai, nes 
norima tik patogumų, sveikatos 
ir malonumų. Kur tada pasta
tome žmogalis kovą bei heroiz
mą, kuris tegali jį tinkamai 
brandinti ir neleisti tapti tingi
niu ar bailiu? Kaip gali šių laikų 
žmogus pasiruošti sunkumams 
bei nelaimėms, kurios vistiek 
mūsų šiame gyvenime aplenkti 
negali?

* Filosofija kunigų seminari
jose bei katalikiškuose univer
sitetuose bus sustiprinta. Vati
kano atitinkama kongregacija 
išsiuntinėjo visiems pasaulio 
vyskupams raštą, kuriame pa
brėžiama, kad filosofija negali 
būti nuvertinta bei išmesta, o 
priešingai — sustiprinta. Visa, 
kas tikra ir gilu moderniajame 
mintijime, persunkta filosofine 
reikšme. Filosofija yra kelias i 
tokius pagrindinius klausimus? 
kaip Dievo buvimas, apreiškimo 
galimybė, sielos nemirtingumas. 
Be filosofijos pats tikėjimas bū
tų nuvertintas ir taptų aklu. Be 
to, net ir vaisingas pokalbis su 
netikinčiaisiais būtų neįmano
mas be filosofinio pagrindo. 
Raštas buvo išleistas kaip atsa
kymas į daugelyje kraštų plin
tančią nuomonę, esą filosofija 
nebereikalinga, nes ji tikėjimo 
vistiek neatstoja, o filosofiją šia
me gyvenime puikiai atstoja 
tikslieji ihokslai.

* Katalikų kunigai Romoje 
popiežiaus Pauliaus VI buvo 
įspėti nepasiduoti pasaulio ap
linkybių kaitos įtakai iki tokio 
laipsnio, kad jų apaštalavimas 
taptų bereikšmiu arba neberei- 
k, ’Ingy Pasak popiežiaus, tai 
atsitinka kunigams, kurie ner-

" '•u. naujovėmis, kūu- 

bo... t • ie.siugai rei-
kaid«<i, kad r*. »»• ;ja .jūlu ■ 
žangi ii stovėtu p žangėjan. .

, . ....... UU
tai, jo manymu, kaikuriem ku
nigam susuko galvas, ir jie pra
rado pastovumo bei pasitikėji
mo pagrindą. Popiežius pasisa
kė ir už tolimesnę sveiką Kata
likų Bendrijos pažangą, tačiau 
kritikavo įvairius nesveikus 
reiškinius, kaip kaikurių kuni
gų bei vienuolių norą panaikin
ti savąją uniformą ir pan.

♦“Krikščioniškojo įvado”kny
ga, po 7 metų kruopštaus spe
cialios komisijos darbo, išleista 
Vatikane. Tai naujos apeigos su
augusiems, priimantiems katali
kų tikėjimą. Apeigose, pasinau
dojant pirmųjų krikščionybės 
amžių papročiais, numatytas ka- 
techumenato laikotarpis, kurio 
metu nekrikštytasis mokosi ka
talikų tikėjimo tiesų ir palaips
niui paruošiamas Krikštui, Su
tvirtinimui ir Eucharistijai. Lig
šiolinis katalikybės priėmimo 
būdas buvo pergreitas: tinkamai 
neparuošdavo kandidatų ir per- 
greit priimdavo į Katalikų Bend
riją. Dėlto nevienas jų arba at- 
krisdavo nuo tikėjimo, arba lik
davo jam abejingas.

* Liuteronų ir katalikų ofi
cialus vienų ir kitų Krikšto tei
sėtumo pripažinimo dokumentas 
buvo pasirašytas Maniloje, Fili
pinuose. Dokumentą pasirašė iš 
liuteronų pusės — dr. Aivaro 
A. Carino, o iš katalikų — kun. 
Pedro S. Achutegui, SJ, ir arkiv. 
Teopisto V. Alverto. Pasitari
muose, kurie užtruko dvejus me
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tus, katalikams taipgi atstovavo 
vysk. William Brasseur ir vysk. 
Cornelio de Wit.

* Pietų Afrikos katalikų vys
kupų konferencija pasmerkė sa
vo krašto valdžios nepaslankumą 
saugoti pagrindines žmogaus tei
ses ir ypatingai eilę jos nusikal
timų juodųjų bei sunkiai dirban
čiųjų atžvilgiu. Pasirodo, kad 
apie pusė visų vyrų darbininkų 
yra aplinkybių priversti dirbti 
tokiose sąlygose, kur jie yra 
praktiškai visiškai atskirti ilgam 
laikui nuo savo šeimų. Tai jokiu 
būdu neveda į krikščioniškos 
šeimos ir bendruomenės tobu
lėjimą.

* Prancūzų spaudoje susikirto 
komunistų vadas su katalikų 
vyskupu. Dienraštis “L’Est Re- 
publicain”, aprašydamas prancū
zų kompartijos, centrinio komi
teto posėdį, komentavo genera
linio sekretoriaus Georges Mar
eliais kalbą, kurioje pastarasis, 
norėdamas pabrėžti kairiųjų sro
vių koordinacijos svarbą, pacita
vo vysk. Pierre Boillon žodžius, 
smerkiančius kapitalizmą. Tie 
žodžiai buvo tačiau panaudoti 
visai kitame kontekste ir todėl 
vysk. Boillon parašė laikraščiui 
laišką, kuriame griežtai paneigė 
betkokią savo, kitu metu pasa
kytais žodžiais, paramą komu
nisto mintims. Jis pridūrė ne
sąs toks naivus, kad ilgėtųsi 
koncentracijos stovyklų, kuriose 
kali Ukrainos ir Lietuvos vys
kupai. Mareliais atsakė, kad 
vysk. Boillon turbūt nesąs pa
kankamai informuotas apie Lie
tuvos padėtį, nes ramiai parei
gas Kaune einąs Lietuvos vys
kupas juoktųsi išgirdęs tokį 
prancūzo vyskupo pareiškimą, 
kad jis esąs koncentracijos sto
vykloje. žinių gentūra, paskel
busi šias ž.nias, prideda paaiški
nimą, kad Kauno vyskupija jau

1959 m. neturinti savo tikro 
up i, o vyskupas-pagalbinin- 
I' .zgys yra Čikagoje ir 1971 

c Vatikano vyskupų sąraše ly
nas kaip “sutrukdytas” nuo 

a eigų ėjimo. Taipgi pažymi-
, kad Kaunas, kaip ir kitos 3 

vyskupijos, yra administruoja
mas apaštališkojo administrato
riaus, o dvi vyskupijos, kurių 
vyskupams uždrausta eiti parei
gas, neturi net savo administra
torių. Vilniaus arkivyskupija, at
rodo, čia neįskaityta.

* Po Lenkijos vyskupų ir len
kų komunistinės valdžios pasi
tarimų, kurie užtruko dvi die
nas, lenkų valdžia per radiją pa
skelbė, kad padariusi eilę “duos- 
nių pasiūlymų” vyskupams vals
tybės — Katalikų Bendrijos san
tykių pagerinimui. Viena tų nuo
laidų — K. Bendrijos nuosavy
bės nebebus apmokestinamos.

* JAV Maine valstijos katali
kų skaičius paskutiniu metu pa
augo 2,645 naujais nariais. Da
bar ten iš 993,663 gyventojų 
270,562 yra katalikai.

* Anglikonų Bendrija Rode- 
zijoje oficialiai pranešė, kad yra 
visiškai pasitraukusi iš Pasaulio 
Bendrijų Tarybos fondo, tel
kiančio pinigus kovai su rasiz
mu. Pareiškimą per Rodezijos 
radiją padarė anglikonų vysku
pai: Mark Wood ir Paul Bur- 
rough. Jie pabrėžė, kad tam fon
dui iki šiol anglikonai neauko
ję, nes dalimi to fondo pinigų 
yra išlaikomos arba remiamos 
įvairios teroristinės organizaci
jos. Pasak jų, anglikonai nori 
visų rasiu lygybės, bet jokiu bū
du nenori palaikyti teroro.

Kun. J. Stš.

Korupcija sovietinėje sistemoje
J. VAIČELIŪNASKorupcija reiškia ištvirkimą, 

sugedimą, bet iš tikrųjų tas žo
dis turi platesnę reikšmę: pa
pirkimą, kyšininkavimą, išeik
vojimą, prievarta kyšių reikala
vimą ir t.t.

Sovietuose korupcija taip se
na, kaip ir sovietinė sistema. 
1921-22 m. iš 140.000 Sov. Są
jungos komunistų partijos narių 
apie 10% buvo išmesti iš parti
jos už kyšininkavimą (Problems 
of Comunism, 1972, 40 psl.). O 
kiek yra partijos narių, kurie už 
kyšių ėmimą nebuvo sugauti? Ir 
dabartinėje sovietų spaudoje 
gausu pasisakymų apie kyšių 
ėmimą, sąskaitų suklastojimą, 
melagingus pranešimus, favori
tizmą ir eilę kitų korupcinių 
veiksmų. Į sovietinę korupciją 
įeina ir žodis — “blat”. Tai reiš
kia vieni kitų neoficialų aprūpi
nimą valdiniais gaminiais, patar
navimais, tarnybomis ir t.t.

Amerikiečiai korupciją taip 
aptaria: “Korupcija yra parei
gūnų nutolimas nuo oficialių 
formų, kad galėtų tarnauti pri
vatiems tikslams”. Aptarčių ga
lėtų būti ir kitokių, bet šiuo at
veju svarbu ne korupcijos sam
prata, o klausimas — kodėl So- 
vietijoje klesti korupcija? Gal 
viena svarbiausių priežasčių yra 
sovietinė biurokratija, kuri ne
sibaigia, kaip ir korupcija. Biu
rokratija sudaro sąlygas, kurio
se Sovietijos gyventojų porei
kiai nėra normaliai aprūpinami. 
Čia ir prasideda įvairūs nelega
lūs keliai.

Sovietijoje plačiai veikia juo
doji rinka. Mat, daug ko trūksta 
valstybinėse krautuvėse, o rei
kalingų prekių gaunama juodo
joje rinkoje. Net ir patys sovie
tų kovotojai prieš juodąją rinką, 
geras medžiagas perka joje. Ofi
cialiai jie į korupciją bei juodąją 
rinką žiūri nepalankiai, bet pa
tys, jei tik yra sąlygos, daro tuos 
pačius nusikaltimus. Buvo atsiti
kimų, kad sovietų augšti parei
gūnai iš skerdyklų išvogė mėsos 
dešimtimis tonų ir ją pardavė 
juodoje rinkoje? Jie prisikimšo 
kišenes pinigų, o daug nekaltų 
žmonių ištisomis savaitėmis ne
gaudavo nusipirkti mėsos. “Iz-

KARO I
LIETUVIAI LAUKIA

ALBINAS GRAŽIONAS

("tęsinys iš praeito numerio)
KOVA SU IŠDAVIKAIS IR 

PATAIKŪNAIS
Kaip ir kituose kraštuose, taip 

ir Lietuvoje, kraštą svetimie
siems okupavus, atsirado iš vie
tos gyventojų, net ir lietuvių, ne
didelis skaičius tokių, kurie įvai
riais sumetimais ne tik pradėjo 
labai uoliai okupantui tarnauti, 
bet ir kenkti kitiems. Jie terori
zavo kitus, kad ir tie uoliai oku
pantui tarnautų, puldinėjo už ta
riamą antiliaudinę veiklą dabar 
ar prieš okupaciją ir įskundinė- 
jo. Pogrindžiui tad iškilo reika
las tokius asmenis įspėti, pri
minti, ko jų veikla verta, o ypa
tingai žalingus ir atkakliai tuo 
keliu einančius net ir šiurkštes
nėmis priemonėmis priversti, 
kad liautųsi taip elgęsi.

Būdinga reakcija dėl nuėjimo 
tarnauti okupantui buvo iš ran
kų į rankas ėjusi poema, kuria 
buvo atsakyta Salomėjai Nėriai 
dėl jos poemos apie Staliną. Ten 
Stalino garbintojai buvo sako
ma:
Tikrai užmiršk, užmirški savo vardą 
“Nėris”, kurį ligi šiol nešiojai. 
Lietuvos upė — neklastinga, « 
Jos meilę kraštui šnabžda vėjai.
Ir tu daugiau nedrįsk vadintis

“Nėris.” 
O daug reikia iš tos upės, 
Kurios bangos laisvos supas, 
Išdavike, ko pasimokyti.

Kiti uoliu tarnavimu okupan
tui pasižymėjusieji gaudavo ne
mažai atitinkamo turinio laiškų, 
kuriuose buvo iškeliamas jų 
skelbiamas melas, kad sovietai 
atnešę Lietuvai laisvę bei gero
vę, ir kieno naudai jie iš tikro 
dirba. O ypač provincijoje reiš
kęs! raudonieji aktyvistai gau- 
navo įspėjimų bei grasinimų, 
kurių nepaklausę kaikurie susi
laukė ir šiurkštesnės reakcijos. 
Vienas kitas buvo kur nors pake
liui ar šiaip nakties metu neži
nomų asmenų sumušti, o kaiku- 
riuos pogrindis ryžosi ir visai pa
šalinti. Kaip pavyzdį galima pa
minėti Prienuose pačių mokslei
vių bandymą likviduoti jiems 
labai įkyrėjusį komjaunuolį 
Tamkevičių, kurį pasikėsinto- 
jams pavyko tik sužeisti. Bet po
grindžiui tvirčiau susiorganiza
vus, kaip toliau matysime, ne 
vienas tokių nusikaltėlių savo 
kraštui ir tautai iš tikro gavo at
lyginimą pagal nuopelnus.

POGRINDIS GINKLUOJASI
Beveik visi krašto gyventojai 

buvo įsitikinę, jog netrukus pra

vestija” 1968 m. rugpjūčio 21 d. 
kovai prieš tą negerovę pasky
rė net visą puslapį, pabrėždama 
besikartojanti valstybinių verty
bių vogimą iš fabrikų, sandėlių 
ir jų pardavimą juodojoj rinkoj.

Sovietuose papirkimai arba 
kyšiai yra plačiai praktikuojami 
ir augštųjų pareigūnų ar insti
tucijų, tik, žinoma, slaptai. Yra 
žinoma, kad sovietai už 2.000 
dolerių kyšį per 6 mėnesius net 
iš Sibiro kaceto kalinį pristato į 
Vakarų pasaulį ir net į Ameriką. 
Jie tai daro slaptai, kad nesu
sikompromituotų.

Sovietuose dažnai papirkimų, 
kyšių net reikalaujama. Chruš
čiovas net viešai yra pasakęs: 
“Žmonės paperka, kad galė
tų įsigyti valstybinius gaminius, 
kad gautų garantiją geram bu
tui, kad gautų didesnį žemės 
plotą, būtų priimti į augštesnę 
mokyklą, kad gautų pensiją, di
plomą ... Ta liga apėmė ir cent
rinius departamentus bei insti
tucijas, įskaitant vadovaujan
čius pareigūnus su partijos bi
lietu kišenėje ...” Panašiai yra 
pasisakęs ir Brežnevas komunis
tų partijos 24-me suvažiavime.

Korupcija vyksta visuose So
vietijos kraštuose. 1969 m. Azer
baidžano kompartijos centrinis 
komitetas skelbė: Kirovobade 
rasta neteisingų paaugštinimų 
kadruose, daug pasisavinimų ir 
vagysčių: vyksta plati spekulia
cija namais, automobiliais, pri
vačia namų statyba, valstybinių 
žemių pasisavinimu. Kirovobado 
miesto kompartijos komiteto 
pirmasis sekretorius draugas 
Alezade paaugštino savo gimi
nes ir draugus atsakinguose pos
tuose, nors jie tiems postams ne
tiko.

Sovietinėje santvarkoje ko
rupcija naudojasi daugiausia ko
munistai — partijos nariai. Ei
liniam žmogui sunku patekti į 
vietą, kuri jam sudarytų palan
kias sąlygas korupcijai. Pastaro
ji palengvina gyvenimą, nes gau
nama oficialiai negaunamų daly
kų. Krašto gėrybės nevisiem vie
nodai prieinamos. Stalinas iš 

sidės rusų - vokiečių karas, ir ti
kėjosi, kad tai bus proga Lietu
vai vėl atgauti laisvę. Si perspek
tyva jau nuo okupacijos pradžios 
skatino lietuvius ruoštis.

Kaip tasai išsilaisvinimas bus 
pasiektas, nieks negalėjo tiksliai 
pasakyti, tačiau dauguma linko 
manyti, jog maždaug tuo pat bū
du, kaip laisvė buvo atgauta 
1918-1919 metais. Tad jau anks
ti lietuviai pradėjo rūpintis 
ginklais. Dar tik soviems Lietu
vą okupavus, 1940 m. birželio 
mėnesio gale Lietuvos įgaliotas 
ministeris Vokietijai pik. K. 
Škirpa, tarnybiniais reikalais iš 
Berlyno atvykęs į Kauną, jau ra
gino pradėti rūpintis ginklais:

.. .1940 m. birželio gale, prisideng
damas tarnybos reikalais, buvau su
rizikavęs nuvykti į Kauną asmeniai 
aptarti padėtį ir su geriau pažįsta
mais visuomenės veikėjais bei kokiu 
nors būdu patirti sovietinių įsibrovė
lių tolimesnius planus Lietuvos at
žvilgiu. Ta proga kreipėsi į mane kai 
kurie karininkai (kovos draugai iš 
1918—1920 m. kovų už Lietuvos ne
priklausomybę), šaulių ir jaunuome
nės atstovai, kad nurodyčiau, ką tu
rėtų daryti ir kaip jiems laikytis aki
vaizdoje Įvykdytos sovietų agresijos 
prieš Lietuvą. Patariau, kad vengtų 
okupantą erzinančių veiksmų ir per- 
ankstyvų aukų, o vieton to pasisteng
tų suslėpti galimai daugiau ginklų, 
kol tai dar buvo praktiškai įmanoma 
padaryti, ir kad imtųsi tylių pastan
gų palengva nutiesti pogrindžio or
ganizacijos tinklą susidrausminimui 
ir planingam pasiruošimui kovai, 
kai tam bus pribrendęs laikas ir ateis 
tinkama proga. (“ĮL” 1961 m. 27 
(64) nr„ 2-3 psl.).

Iš tikro tai buvo nelengvas ir 
rizikingas užsimojimas. Okupan
tai buvo įsakę visus turimus 

■ T? Brangiam Tėveliui
mirus, ERIKĄ KURAITIENĘ, HORSTĄ BENDIKĄ ir 

jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

Irena ir A. Patašiai L. Valakas
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Antanui Raškevičiui
R B
i mirus, jo žmonai IDAI, sūnums JONUI ir VITUI gilią 

užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —
M - ■A. Žilėnas ir Baltaduonių šeima

AfA
Leonui Simanavičiui

I
 Vokietijoje mirus, brolius JONĄ SIMANĄ (Sima

navičių) Toronte, VACLOVĄ SIMANĄ (Simanavi
čių), gyvenantį Ročestery, JAV, nuoširdžiai užjau-

I C'U “
Irena Šventoraitienė

sf

valstybės iždo pasisavino daug 
milijonų rublių. Jis statėsi įvai
rias vasarvietes, vilas, jas per
statė, perdekoravo, apstatė nau
jais baldais ir t.t. Stalino lai
kais eilinis žmogelis už pasisa
vinimą dviejų valstybinių pomi
dorų gaudavo' dvejus metus ka
lėjimo.

Ir dabar tas pats. Komunistai 
už korupciją nevisuomet bau
džiami. “Pravda” 1970 m. sausio 
28 d. rašė: “Orenburgo provin
cijoje kolchozo pirmininkas bu
vo pašalintas iš pareigų už pa
sisavinimus, protegavimus ir ko
rupciją. Jis nebuvo nubaustas, o 
perkeltas į kitą vietą ir paskir
tas augštesnėm pareigom.” To
kiu atveju greičiau nukenčia ei
linis žmogus, kuris mėgina ati
dengti komunistų daromus nusi
kaltimus.

Sovietijoje komunistų tarpe 
veikia savitarpinė pagalba (kro- 
guvaja poruką). Ji tokia stipri, 
kad valstybės kontrolierius, at
vykęs daryti revizijos, jaučiasi 
blogiau, negu tas, kurio įstaigoje 
ta revizija daroma.

Ar ateityje sovietinė korup
cija išnyks? Vargu. Sovietinė 
santvarka verčia žmones naudo
tis korupcija. Komunistai tuo 
būdu lengvai padaro tūkstančius 
ir net daugiau rublių pelno.

Kolchozininkai, kad ir daug 
mažesniu mastu, taip pat neatsi
lieka — neklauso oficialių po
tvarkių. Pvz. spaudoje buvo ra
šyta, kad senutės, kurios laukuo
se renka varpas, jas turi prista
tyti į kolchozo sandėlį, jei ne — 
traukiamos teismo atsakomybėn.

Kovai su korupcija sovietai 
didina viešosios ir slaptosios po
licijos kadrus, organizuoja dar
bininkų savanorių būrius, kom
jaunuolių grupes. Jie eina pagal
binės policijos pareigas. Jų par
eiga — kovoti su korupcija, juo
dąja rinka, javų varpų parsine- 
šimu į namus ir t.t. Jų tarnyba 
— garbės tarnyba. Kartą ir tie 
policijos pagalbininkai pasikasė 
kolchozo bulvių, miške susikūrė 
ugnį, išsikepė tas bulves ir su
valgė. Jie apgailestavo, kad ne
turėjo druskos.

A+A 
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pulkininkui V. BRAZIULIUI mirus, į 
| dukrai ELENAI STEPAITIENEI ir jos vyrui HER- j

BERTUI nuoširdžių užuojautų reiškia — 
B • • sAda ir Balys Arūnai

I AfA

I
 VLADUI BRAZIULIUI mirus, 

dukrų ELENĄ STEPAITIENĘ ir jos vyrų HER- |

BERTĄ liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame — i . IG. E. Kochalskiai D. S. Rukšos |I i

I
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A + A 
Mielam tėveliui Vladui Braziuliui 

mirus, liūdesio dienomis dukrų ELENĄ STEPAITIE- g
NĘ ir vyrų HERBERTĄ nuoširdžiai užjaučia —
S. /. Girdzijauskai V. F. Skrinskai g

ginklus sunešti ir jiems atiduoti. 
Už ginklų neatidavimą grėsė la
bai didelės bausmės. Tad kiek
vienas, kuris turėjo pagal oficia
lų leidimą ginklą, negalėjo jo 
neatiduoti. Tačiau krašte buvo ir 
ginklų, kurie taip suregistruoti 
nebuvo. Jų bent dalis buvo pa
slėpta. Į pogrindžio rankas taip 
pateko bent dalis buvusių šaulių 
Sąjungos ginklų. Po Lenkijos 
pralaimėjimo Hitleriui perėję į 
Lietuvą lenkų kariniai daliniai 
buvo išmetę ir atidavę ne tik val
džios pareigūnams, bet ir šiaip 
gyventojams gana žymų kiekį sa
vo ginklų. Jų didžioji dalis taip 
pat buvo paslėpta. Kaiką pavyko 
paslėpti ir iš Lietuvos kariuome
nės arsenalo. Buvo taipgi sten
giamasi prieiti ir prie paties 
okupanto ginklų. Tai jie pajuto. 
1941 m. balandžio 7 d. sovietinio 
saugumo Lietuvoje galva Glad
kov išleido raštą, kuriuo įspėjo 
atitinkamas sovietines įstaigas 
bei jų pareigūnus, esą susekta, 
jog Lietuvoje veikia kontrrevo
liucinė organizacija, kuri kovai 
prieš sovietinę valdžią telkia 
ginklus ir šaudmenis. Savo rašte 
Gladkov nurodė, kad kontrrevo
liucionieriai siunčia savo agen
tus dirbti į milicijos sandėlius, vi
daus reikalų liaudies komisaria
tą, kelių valdybą bei kitas vietas, 
kur yra ginklų, su intencija pa
grobti juos arba atitinkamu mo
mentu užimti sandėlius. Tie 
agentai taip pat perka ginklus 
iš pareigūnų bei kitų asmenų.

Šis ginklavimasis pradžioje 
buvo daugiau asmeninis arba tik 
vietinių grupių mastu. Vėliau ir 
pogrindžio ginklavimasis, kaip 
ir visas kitas jo darbas, buvo 
vykdomas vis planingiau ir vis 
platesniu mastu. (Bus daugiau)

PRANUI KAUNUI mirus
velionies MAMYTEI bei seserims — DOMAI ir

JANEI reiškiame giliausių užuojautų —

J. A. Rinktinai G. R. Paulioniai

i
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STASEI SLAVINSKIENEI mirus, . 
jos vyrui DOMUI, dukteriai IRENAI, sūnui DARIUI, įj 

seseriai ELENAI, broliams — ZIGMUI, JUOZUI 

ir VLADUI bei jų šeimoms gilių užuojautų reiškia — I

Smitų šeima

r
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Stasei Slavinskienei

mirus, jos šeimų ir artimuosius nuoširdžiai užjau
ki čiame bei kartu liūdime —

M. P. Jociai |
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JAUNIMO RELIGIJA BEI MORALĖ
Kanados lietuvių katalikų suvažiavimas * Simpoziumas jau
nimo klausimu • Religinio meno paroda • Naujas kryžius

Torontiečiy aukos Tautos Fondui

S. m. gegužės 6, šeštadienį, 
Toronto Prisikėlimo par. Parodų 
salėje rengiamas Kanados lietu
vių katalikų parapijų, organiza
cijų, vienuolijų ir institucijų at
stovų suvažiavimas. Jį organi
zuoja pirmajame suvažiavime iš
rinktas Kanados Lietuvių Kata
likų Centras. Suvažiavime daly
viai išgirs pranešimus apie pir
muosius Centro žingsnius, jo 
naujus kelius, darbus ir planus. 
Siems dalykams numatyta vi
sas gegužės 6-sios priešpietis. 
Antroji suvažiavimo dalis, t.y. 
popietinė, numatyta simpoziu
mui, kuris gvildens aktualią da
barties temą, ryšium su Jauni
mo Metais: “Lietuvių jaunimo 
religija bei moralė”. Pagrindi
niu simpoziumo nariu .sutiko bū
ti Detroito universiteto psicho
logijos profesorius dr. Justinas 
Pikūnas. Be to, simpoziumo na
riais pakviesti: kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas, pedagogikos dak
taras, šiuo metu gilinąs studi
jas Otavos un-te; Algis Pute- 
ris, buvęs Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos centro valdybos 
pirm., dabar studijuojąs teisę 
Londono, Ont., universitete; Eu
genijus Girdauskas, Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos centro val
dybos pirm.; adv. Vidas Augai- 
tis, skautų veikėjas, neseniai 
baigęs studijas; kun. Antanas 
Prakapas, religijos dėstytojas 
šeštadieninėje mokykloje, jauni
mo organizacijų dvasios vadas; 
Aloyzas Kuolas, sporto veikėjas. 
Šie asmenys gvildens bendrąją 
temą įvairiais požiūriais, padary
dami atitinkamus pranešimus. 
Diskusijose galės reikštis visi 
suvažiavimo dalyviai bei suinte

TAUTINIAI RŪBAI ir JUOSTŲ RAŠTAI 
knyga yra labai vertinga ir graži dovana jaunimui. Tai lietuvių tau
tinių drabužių studija, paruošta dail. A. Tamošaičio, o juostų skyrius 
— S. I. Nenorlienės. Knyga gausiai iliustruota. Išleido Atlanto raj. 
skaučių vadija. Gaunama pas ps. A. Katinienę, 85-08 104 St., Richmond 
Hill, N. Y. 11418, USA. Kaina $2.00. Platintojams 25% nuolaida.
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ONTARIO MINISTERIO

PIRMININKO 

DEPARTAMENTAS

VYRIAUSYBES

PERTVARKYMAS

Ontario ministeris pirmininkas, keis
damas tradiciją, pranešė apie įstei
gimą vyriausybės ministerijų vietoj 
departamentų ir nustatė jų veiklos 
ribas bei tarpusavį ryšį socialinio 
gyvenimo, provincijos išteklių ir tei
singumo srityse.

Numatyti trys provinciniai sekreto
riai vyriausybės politikai koordi
nuoti ir atskiras ministeris naujo 
finansinių bei tarpvyriausybinių rei
kalų departamento — Department 
of Financial and Intergovernmental 
Affairs.

Socialinio ugdymo sritis
Provincijos sekretorius socialiniams 
reikalams rūpinsis paskirų asmenų 
ir šeimų gerove šiose srityse: švie
timo, kultūrinio ugdymo, fizinės ir 
psichinės sveikatos, socialinių paslau
gų (asmenims, kurie nepajėgia su
tvarkyti savo pagrindinių reikalų) ir 
bendruomenės patarnavimų. Kolegi
jų bei universitetų, švietimo, svei
katos, bendruomenės ir socialinių 
reikalų ministerial rūpinsis paslau
gomis minėtose srityse. Jų ministe
rial, drauge su provincijos sekreto
riumi kaipo pirmininku, sudarys mi
nisterių kabineto socialinio ugdymo 
komitetą — Social Development 
Policy Committee of Cabinet.

Išteklių panaudojimo sritis
Provincijos sekretorius krašto ištek
lių reikalams — The Provincial Se
cretary for Resources Development 
rūpinsis pramonės plėtimu, žemės 
ūkio kėlimu, provincijos išteklių pa
naudojimu bei saugojimu, darbo rei
kalų tvarkymu, visomis transporto 
ir komunikacijos rūšimis, aplinkos 
tvarkymu ir darbo parūpinimu. 

resuoti asmenys, šis simpoziu
mas bus viešas — jame galės 
dalyvauti ne tik suvažiavimo at
stovai, bet ir visi kiti.

Suvažiavimo proga rengiama 
religinio meno paroda. Jai reng
ti yra pakviesti — dail. Teles
foras Valius ir Kazys Manglieas. 
Jiedu savo darbą jau yra pra
dėję ir pakvietę visą eilę daili
ninkų dalyvauti šioje parodoje. 
Joje matysime įvairių žanrų ir 
amžiaus dailininkų kūrinius re
liginėmis temomis. Jie bus iš
dėstyti Prisikėlimo Parodų sa
lėje ir prieinami plačiajai vi
suomenei.

Kanados kankinių vietovėje 
Midlande beveik 20 metų stovi 
lietuviškas medinis kryžius, skir
tas Lietuvių kankinių garbei. 
Deja, savo dienas jis baigia — 
neįmanomas nė atnaujinimas. 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras nutarė toje vietovėje, 
kurią vasaros metu aplanko 
daug turistų ir maldininkų, pa
statydinti naują lietuviško sti
liaus kryžių is patvarios plast
masinės medžiagos. Kryžiaus 
projektą jau paruošė dail. T. 
Valius, o jo vykdymas pavestas 
p. Sodeikos bendrovei Čikagoje. 
Šio projekto techniniais ir fi
nansiniais reikalais rūpintis pa
vesta komisijai, kurią sudaro: 
dr. J. Sungaila, inons. dr. J. Ta- 
darauskas ir kun. P. Ažubalis. 
Netrukus bus kreipiamasi Į vi
suomenę, prašant prisidėti auko
mis. Smulkiau apie šį projektą 
bus pranešta per suvažiavimą. 
Norima, kad šis kryžius būtų 
visų Kanados lietuvių simboliu, 
kalbančiu apie tautos kančias.

Inf.

žemės ūkio bei maitinimo, darbo, 
gamtos išteklių, aplinkos, pramonės 
bei turizmo, transporto ir komuni
kacijos ministerial rūpinsis patarna
vimais minėtose srityse. Provincijos 
sekretorius, kaipo pirmininkas, kar
tu su kitais minjsteriais, sudarys mi- 
nisterių kabineto išteklių panaudo
jimo komitetą — Resources Develop
ment Policy Comittee of Cabinet.

Teisingumo sritis
Provincijos sekretorius teisingumo 
reikalams rūpinsis tradicine provin
cinės vyriausybės atsakomybe, t.y. 
esama teisine sistema, teismų admi
nistravimu, pagrindinių piliečių tei
sių apsauga ir įstatymų vykdymu.

Teisingumo ministeris (Attorney Ge
neral), taip pat pataisos įstaigų, 
vartotojų bei komercinių reikalų mi
nisterial ir generalinis prokuroras 
(Solicitor General) rūpinsis patarna
vimais savo srityse. Provincijos sek
retorius pirmininkaus ministerių ka
bineto teisingumo komitetui — Jus
tice Policy Committee of Cabinet, 
kurin įeis kaip nariai ir kiti teisin
gumo srities ministerial.

Atskiros ministerijos:
Iždo, ekonominių ir tarpvyriausybi
nių reikalų ministerija — The Mi
nistry of Treasury, Economics and 
Intergovernmental Affairs, pajamų 
ministerija — The Ministry of Reve
nue, valdinių patarnavimų ministe
rija — The Ministry of Government 
Services.

Pagrindinė iždo, ekonominių ir tarp
vyriausybinių reikalų ministerijos 
pareiga bus nustatyti bei rekomen
duoti iždo, ekonominių, regijoninių 
ir tarpvyriausybinių reikalų politi
ką; palaikyti atitinkamus ryšius tarp 
vyriausybių taip, kad būtų patarnau
ta Ontario provincijai; rekomenduo
ti kabinetui politiką, kuri užtikrintų 
darnią ir nuoseklią sąveiką tarp vy
riausybės ir savivaldybės, regijoni
nių, provincinių, federacinhi bei 
tarptautinių planų.

Iš viso bus sudaryta septyniolika mi
nisterijų. Jų apimtis bus didesnė nei 
ligšiolinių vyriausybės 20 departa
mentų. Jų struktūra bus patvirtinta 
parlamento ir pradės veikti nuo ba
landžio 1 d.

Ministeris pirmininkas pabrėžė, kad 
programos ir veikla bei su ja susiję 
asmenys bus perkelti į atitinkamas 
naujas pareigavietes, kai parlamen
tas patvirtins naująjį planą. Nors 
struktūriniai pakeitimai yra plačios 
apimties, jie ne tik nesumažins ir 
nesumenkins patarnavimų kokybės, 
bet ilgainiui juos dargi labai page
rins.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PRIME MINISTER OF ONTARIO

Toronto skautų Kaziuko mugėje prie savo dirbinių stalo Nuotr. B. Tarvydo

Lietuviai komunistai Maskvos tarnyboj
Kaip niekada istorijoje, šian

dien lietuvių tauta yra suspaus
ta slavų imperializmo iš vidaus 
ir kone iš visų pusių iš lauko. 
Pažvelgę į dabartinį’ žemėlapį, 
šią tiesą su šiurpu turime pripa
žinti.

Tiesa, sovietinėj rusų imperi
joj draudžiama kalbėti apie im
perializmą. čia galima kalbėti 
tik apie tautų “draugystę”, ir 
tai ne betkokią eilinę, bet “ly
giateisių” tautų draugystę.

Visi vergai lygūs
Jeigu būtų sakoma, kad visi 

vergai lygūs, o ginkluotas rusas 
enkavedistas sėdi valdovo soste,
— atsispindėtų tikroji padėtis 
Sovietijoj. Juk So v. Sąjungoj 
šiandien rusas kiekvieną tautą 
engia, rusina. Ukrainiečiai, gu
dai, estai, latviai, lietuviai, mol
davai, Kaukazo ir Sibiro tautos 
suspaustos rusinimo sistemoj. 
Rusų kalba ir literatūra vyrau
ja. Rusinimas brukte brukamas 
nuo mokyklinio suolo ir tęsia
mas kariuomenėj, komunistinė
se organizacijose, partijoj ir t.t. 
Rusas “viešpats” sėdi kiekvie
name svarbesniame lietuviško 
gyvenimo poste, nors jis ten ne- 
visada viešai rodosi. Pirmoj vie
toj rusas ir kas rusiška, o pas
kui, skonio ir propagandos 
dingstimi pakišama ir šis tas 
tautiško. Lenino raštuose propa
guojama tautinių laisvių, net 
laisvo išstojimo iš Sov. Sąjun
gos idėja tėra propagandinis 
burbulas. Betkokią ryškesnė 
tautinė apraiška slopinama. Pri
siminkime paskutiniu laiku Lie
tuvoje paslaptingomis aplinky
bėmis mirusius žymius lietuvius 
mokslininkus - lituanistus: Kaz
lauskas, Lebedys, Mikalauskaitė, 
Umbrasas, Senkus, Budrys. Jų 
mirtys daugiau ar mažiau pri
dengtos paslapties. Ne be Mask
vos rankos užsidegė Vilniaus 
bibliotekos archyvai, kur buvo 
laikomi caristinės Rusijos val
dymo laikotarpio dokumentai, 
liūdintieji tamsius rusu darbe
lius.

Pora faktų
Dabar žvilgterėkim, kaip tas 

Maskvos propaguojamas tautų 
“lygiateisiškumas” akivaizdžiai 
nesiderina su rusų užmačiom.

Pirmiausia, jeigu nors kiek 
būtų laikomasi to “lygiateisiš
kumo”, tai Mažoji Lietuva (Ka
raliaučiaus kraštas) nebūtu pa
verstas Kaliningrado “oblasti- 
timi” ir prijungtas prie Rusijos. 
Jo vietovės nebūtų surusintos: 
Tilžė nesivadintų Sovietsku, Do
nelaičio tėviškė Tolminkiemis
— Čystyje Prudy ir pan. Juk ta 
sritis nuo amžių buvo lietuviška, 
lietuviškais vietovardžiais nu
sagstyta.

Eikim žingsnį toliau. Punsko 
apylinkės kiaurai lietuviškos. 
Lenkai pavergtoj Lietuvoj šian
dien turi savo mokyklas, gimna
zijas ir net mokytojų seminari
ją Naujojoj Vilnioj. Visa tai iš
laikoma pavergtos Lietuvos lė
šomis. Tuo tarpu visai Punsko- 
Seinų sričiai lietuviai teturi tik 
vieną’ lietuvišką gimnaziją Puns
ke. Bet ir ta pati turi išsiversti 
mokinių tėvų lėšomis. Gimnazi
ja įsikūrusi mediniam pastate, 
tarsi gero ūkininko daržinėj. 
Lenkų valdžia gimnazijai jokios 
paramos neduoda. Net prie gim
nazijos bendrabučio statyti ne
leidžia. Toks pat vargas ir su lie
tuviškom pradžios mokyklom. 
Jų lenkų valdžia neremia ir jo
mis nesirūpina. Šiaip taip pa
kenčia — tai ir viskas. Kur tad 
vadinamasis tautų “lygiateisiš
kumas”?

Tas pats ir su spauda. Lenkai 
Lietuvoje turi savaitraščius ir 
dienraštį, o Lenkijos lietuviai 
negauna leidimo net periodi
niam leidiniui. Tiesa, paskutiniu 
metu Lenkijoje pasirodė “Vars
nos”. Sakoma, kad jis bus lei
džiamas neriodiniu. Bet tai vra 
tiktai lašas to, ką turi lenkiš
ka spauda okupuotoje Lietu
voje.

B. RIMGAUDAS
Komunistinė “brolybė”

Komunistai skelbia, kad da
bar tarp Lietuvos ir Lenkijos žy
di brolybė, buvusio antagoniz
mo nelikę nė šešėlio. Jeigu taip 
iš tikrųjų yra, tai klausimas la
bai paprastas: Punsko - Seinų 
apylinkės kiaurai lietuviškos, tai 
kodėl ponai lenkai jas laiko at
plėštas nuo Lietuvos? Juk vadi
namas Suvalkų trikampis yra 
klastingos “buržuazinės” Lenki
jos darbas. Komunistinė Lenki
ja yra “broliška”, todėl lietu
viškas žemes grąžina Lietuvai 
ir atitaiso “buržuazinės” Lenki
jos gėdą. Bet šitokios “broly
bės” net ir “broliai” Lenkijos 
komunistai nepripažįsta. Komu
nistinėj sistemoj “brolybė” sau, 
o lietuviškų žęmių užgrobimas 
sau. Įdomu, ką sakytų lenkai 
komunistai, jeigu lietuviai būtų 
pasigrobę kelis Lenkijos mies
tus ir vis čiulbėtų apie “broly
bę”. Būtų įdomu girdėti lenkų 
reakciją.

Komunistinė Lietuvos vado
vybė turėtų bent pasirūpinti, 
kad po broliškumo skraiste 
Punsko-Seinų lietuviai gautų 
savo mokykloms, gimnazijai ir 
lietuviškoms bibliotekoms pana
šią valdžios paramą, kokią gau
na lenkai Lietuvoje. Tada bent 
iŠ tolo galėtum užuosti tą propa
guojamą komunistinį “broliš
kumą”.

Savo laiku prancūzų rašyto
jas Volteras juokėsi iš velnio 
kanopų, kuriomis jis spardo 
žmogaus sielą. Dabar tokiom ka
nopom apsiavęs rusiškas “lygia
teisiškumas” spardo ne tik oku
puotą Lietuvą — jis atplėšė nuo 
etnografinės Lietuvos didelęs 
sritis ir jas prijungė prie Gu
dijos. 1920 m. Maskvos sutarti
mi tie “lygiateisiškumo” skel
bėjai rusai komunistai pripaži
no Breslaujos, Smurgainių, Ly
dos, Gardino, Augustavo sritis 
Lietuvai. Po šio karo jie tą su
tartį numetė į šiukšlyną ir minė
tas sritis pavertė “Gudija”. Ne
gana to, dar ir šiandien grynai 
lietuviškos Apsos, Vidžių, Rodū- 
nės, Pelesos ir kitos vietovės 
“Gudijoje” neturi jokios lietu
viškos mokyklos, jokios lietu
viškos bibliotekos, jokios lietu
viškos gimnazijos. Net iš tų sri
čių vykstantiems į okupuotą Lie
tuvą mokytis jaunuoliams daro
mi visokie trukdymai, sudaromi 
sunkumai ar net būna gudų įs
taigose prigrasinami. Kokį šio
je vietoje galima įžiūrėti tautų 
“lygiateisiškumą”? Tai tautų 
naikinimas, sąmoninga tautžu- 
dystė, o ne lygiateisiškumas! 
Būdinga, kad daug visokių nie
kelių malantis laikraštis “Gim
tasis Kraštas” nieko apie šiuos 
pasmerktus pražūčiai lietuvius 
nerašo. Kodėl lietuviškieji ko
munistai nereikalauja aniems 
lietuviams bent minimalinių są
lygų: lietuviškų mokvklų ir lie
tuviškų bibliotekų? Juk net Le
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nino raštuose tos sąlygos griež
tai pabrėžiamos. Kodėl dabarti
nės Lietuvos pasienyje esan
čios grynai lietuviškos sritys pa
liktos už Lietuvos ribų?

Atsakingieji tyli
čia norisi paklausti Lietuvos 

komunistus, “senosios gvardi
jos” vadeivas, kodėl jie šitų 
lietuvių tautą naikinančių “ly
giateisiškumo” faktų nekelia 
“neklystančios” partijos eilėse? 
Teko skaityti ir girdėti stalinin
ką Sniečkų. Jis tik plūsta už
sienyje esančius lietuvius, Lie
tuvoje pasireiškiančias “nacio
nalistines apraiškas”, kartoja 
Maskvoje išmoktas frazes, bet 
niekad neužsimena apie pagrob
tas lietuvių tautos etnografines 
žemes, niekad nepakelia balso 
dėl už dabartinių Lietuvos sienų 
lenkinamų ar rusinamų lietuvių, 
nesirūpina suteikti jiems kon
krečios paraihos, nesistengia su
sigrąžinti tūkstančių į Sibirą iš
tremtų lietuvių. O Maskvos iš
tikimas tarnas Zimanas anksčiau 
redaguotoj “Tiesoj” kelis kartus 
skelbė nesąmonę: “Tik po so
vietine vėliava pirmą kartą isto
rijoje sujungtos visos etnografi
nės Lietuvos žemės”..

Taip pat apie šias problemas 
nėra niekada prasitaręs daug 
šnekėjęs ir dar daugiau nieku
čių pripaistęs baimingas Mask
vos patikėtinis Paleckis. Buvęs 
lietuviškos literatūros “komisa-_ 
ras” Venclova, kiekybės atžvil' 
giu daug knygų prirašęs, irgi 
kartojo Maskvos propagandos 
triukus, ėmė už tai riebius hono
rarus ir šiltai užbaigė amželį. 
Kad lietuvių tauta dejuoja rusiš
kojo imperializmo engiama, 
Venclovai dėl to galvos neskau
dėjo. Visuose jo raštuose apie 
tai nė iš tolo neužsiminta. Pa
našių Maskvos išpūstų burbulų 
pilna Kapsuko, Angariečio ir ki
tų komunistinių Lietuvos rašei
vų straipsniuose. Apie Lietuvos 
rusinimą, jos išdraskymą — nie
ko. Visi šie lietuvių komunistai 
ir jų pasekėjai buvo ir tebėra 
fanatiškai ištikimi Maskvai, bet 
ne lietuvių tautai ir ne savo tė
vynei Lietuvai. Tautiškai galvo
ti neišmoko. Jie tiktai kalba lie
tuviškai, o savais darbais ištiki
mai tempia rusiškąjį imperializ
mo vežimą. Jiems tik mūsų tau
tos istorijos teismas pasakys, 
kiek daug jie prisidėjo prie išti
sų lietuviškų sričių nutautini
mo. Jeigu šiandien lenkų, ju
goslavų, rumunų, čekų ir kitų 
tautų susipratę komunistai stoja 
už savo tautos interesus ir atvi
rai kovoja prieš rusų užmačias, 
tai lietuvių “senoji gvardija” iš
tikimai priima, ką Maskva įsa
ko. O Maskva, anot Mickevičiaus 
veikalo “Dziady”, siuntė ir tebe- 
siunčia “kvailius, idijotus ir šni
pus”. Belieka tikėtis, kad jauno
ji karta išmoks lietuviškai gal
voti, susirūpins atplėštų brolių 
likimu ir suteiks jiems pagal ga
limybes visokeriopai įmanomą 
pagalbą.
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mas, K. Šileika, A. Underys, V. Urbo
nas, B. Urbelis, J. Urbonas, V. Vait
kus, V. M. Valaičiai, J. Valeška, S. 
VaUckis, Z. Valiukas, J. Valiulis, A. 
Vanagas, Vaseris, J. Zabulionis, M. 
Zabulionis, V. Žakas, J. B. Žėkas, M. 
žulytė;

§1: A. Bacevičius, S. Bubelienė, A. 
Bubelis, S. Budrevičienė, K. Butkys, 
A. Dilkus, M. Guoba, J. Kuprevičius, 
S. Kviecinskas, P. Lukošius, Paliulis, 
A. Pavilonis, V. P/>*iu’b>--'’». i, 

noff, Z. Remeika, L. -L Slapšys, J. 
Vaitkevičius, Vaitkevičienė, M. Va
liulienė, M. Vilčiauskaitė, Vinculis,
L. Willenbrecht, A. Zimnickas, P. Ži- 
būnas.

Keletas asmenų aukojo mažiau 
kaip po dolerį. Kaikuriose aukų kor
telėse buvo neaiškiai įrašytos pavar
dės, vardai arba visai jų nebuvo įra
šytų. Kaikas pageidavo, .kad nebūtų 
skelbiama spaudoje. Jeigu yra sąraše 
netikslumų, labai atsiprašome.

Nuo š. m. sausio 1 d. iki kovo 7 d. 
iš viso suaukota §4517,50.

Nuoširdi padėka visų trijų lietuvių 
parapijų klebonams už leidimą rinkti 
bažnyčiose; nuoširdi padėka talki
ninkams: O. Indrelienei, A. Aušro- 
tienei, A. Ramanauskienei, H. Lasie- 
nei, R. Bražukienei, V. Yčaitei, K. 
Paškevičiūtei, O. Delkui, V. Liuimai, 
V. Paulioniui, P. Puidokui, V. Kaz
lauskui, A. Vanagui ir Sauliui; nuo
širdi padėka visiems aukotojams, at 
siliepusiems į vajaus šauksmą.

Dabar kreipiamės į jus, mieli tau
tiečiai, kurie nesuspėjote ar negalė
jote atlikti pareigos Vasario 16 mi
nėjime. Pastovus ir nuoširdus duos- 
numas yra vienas svarbiųjų ginklų 
kovoje už tėvynės ateitį. Prašome 
dar neaukojusius lengvinti rinkėjų 
darbą ir čekius rašyti bei aukas siųs
ti Tautos Fondo vardu: “Parama” 
(ein. sąsk. nr. 763), Prisikėlimo pa
rapijos bankui (ein. sąsk. nr. 1255) 
arba pirmininkui A. Firavičiui, 6 
Constance St., Toronto 154, tel. 535- 
9864.

Tenelieka nei vieno lietuvio Toron
te ar apylinkėse neatlikusio tautinės 
pareigos savajam kraštui — Lietu
vai.

Tautos Fondo Toronto 
apylinkės atstovybė
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KAZIUKO MUGĖ
Vilniečiai, atrodo, dar nėra atsisa

kę tradicinės Kaziuko mugės, kurios 
dalyviai seniau vos sutilpdavo Lukiš
kių aikštėje. “Tiesos” kovo 5 d. lai
doje apie Kaziuko mugę, vengdamas 
jos pavadinimo, užsiminė Mindaugas 
Barysas: “Kitoks dabar kaimas. Ma
žiau prailgsta ir patys ilgiausi žiemos 
vakarai. Tačiau dabar Vilnijoje irgi 
nestokoja nagingų meistrų, kurie iš 
paprasčiausios pliauskos padaro tik
rus stebuklus. Ir medžio dirbinių mu
gės tradicijos, nors kiek primirštos, 
bet taip pat gyvos, šituo galėjo įsiti
kinti kiekvienas, vakar apsilankęs 
kolūkinėje turgavietėje Dzer
žinskio gatvėje. Kas ritinosi 
skambančią statinaitę, kas nešėsi 
puikiai išskaptuotą šaukštą, kokio ki
tomis dienomis nė su žiburiu nerasi, 
tačiau kuris toks būtinas namuose, 
kas pirkosi medinį kirvuką ar šiaip 
kokį niekeli. Suprato, kad tai medžio 
niekelis. Bet neiškentė, neatsispyrė 
pagundai įsigyti: labai jau dailus pa
žiūrėti ... Tačiau, besižvalgant po 
mugę, kilo ne vien smagios mintys. 
Mažoka spalvų ir tikros, būdingos 
mugėms linksmybės. Viskas palikta 
iš esmės savieigai, kaip sakoma, pri
vačiai iniciatyvai. O juk tai galėtų bū
ti liaudies talentų apžiūra, tikra šven
tė, džiugi, smagi ir šviesi, kaip dera 
pavasarį, rengiama su išmone, išaiš
kinanti savus laureatus, pagerbianti 
drožybos ir kitokių medžio amatų 
meistrus.”

ŽIEMOS PALYDOS
M. Barysą “Komjaunimo Tiesos” 

kovo 7 d. laidojo papildo M. Taujenis. 
Pasirodo, Vilniuje netrūksta ir orga
nizuotų bandymų. Centrinio kultūros 
ir poilsio parko darbuotojai tą patį 
šeštadienį, kovo 4, Vingyje surengė 
jau tradicinėm vadinamas žiemos pa
lydas. M. Taujenis rašo: “Teatralizuo
ta šventė prasidėjo Kanapinio ir La
šininio dialogu, į laužo liepsnos nu
tviekstą estradą sugužėjo margiausiais 
drabužiais apsirėdę kamavalininkai, 
iškreivojo meškutė, smagiausių liau
dies dainų personažai. Linksmos pol
kutės sūkuryje sukosi šventės šeimi
ninkai ir dalyviai...” Programoje 
dalyvavo aktorė O. Juodytė, Vilniaus 
dramos teatro aktoriai J. Lalas, A. 
Zigmantavičius, televizijos aktoriai J. 
Daugėlienė, V. Muraška bei kiti at
likėjai. M. Taujenis pažeria ir keletą 
kritiškų pastabų: “Skaniausiais vėda
rais ■ šašlikais, k3 ~’u alučiu ‘•gen
ies dalyvius vaišino sostinės pn-Ki 
iiininšai. i .*»s««, čia neišvengta -v.- 
s '• *i» ''--rP’-j kepsnių ir gėri

ra: stovėti eilute: >r sf«bė‘i progra
mą. Maly*, >■»■ ■<: vertėtų ir> i -’ti 
daugiau prekybos taškų, negadinti 
žmonėms nuotaikos ir nesivarginti 
patiems. Reikia priekaištauti ir šven
tės organizatoriams — repertuaras 
beveik kartojosi, sena tradicija taip 
ir nerado naujų formų”.

DAINUOJA IR ŠOKA
Duoklę Sovietų Sąjungos penkias

dešimtmečiui kovo 5 d. Maskvos tele
vizijos programoje dainom ir šokiais 
turėjo atiduoti okupuota Lietuva. K. 
Pečiulio teiginiu “Komjaunimo Tie
sos” 47 nr., geriausio įvertinimo su
silaukė: liaudies dainą ir V. Kairiūkš
čio “Aš viską užmiršau” padainavusi 
Šiaulių XI vidurinės mokyklos mo
kytoja Zinaida Varanavičienė, Kau
no žemės ūkio projektavimo institu
to tautinių šokių ansamblis “Rasa”, 
Vilniaus pedagoginio instituto dainų 
ir šokio ansamblio “Šviesa" liaudies 
instrumentų orkestras, Trakų rajono 
“Galvės” kaimo kapela. Siame savi
veiklininkų pasirodyme taip pat da
lyvavo Mažeikių kultūros namų atsto
vė Dalia Nemanienė, Vilniaus univer
siteto šokėjų grupė, Vilniaus profsą
jungų kultūros rūmų tautinių šokių 
ansamblis “Vaiva”. Lietuvoje jau pa
skelbti keturi konkursai — pjesių ir 
maršų pučiamųjų orkestrams, “tary
binės” dainos mišriems, moterų ir 
vyrų chorams, harmonizuotų lietuvių 
liaudies dainų. Sic kūriniai skiriami 
Sovietų Sąjungos penkiasdešimtme
čiui ir 1975 m. įvyksiančiai dainų 
šventei, kuria bus paminėta Stalino 
“saulės” atvežimo į Lietuvą 35 metų 
sukaktis.

VIS DAR TOS EILĖS ...
“Tiesa” vasario 5 d. “Vyriausybės 

žinių” skyriuje paskelbė ministrų ta
rybos įsaką Vilniaus vadovams, rei

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos*. Mokame už:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

depozitus ... . __ .. ...5%
šėrns ir sutaimas ....6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 614%1

ą

ir virš $16.0000 -• 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

1 i E Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

'ennincjer Limited

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

kalaujantį gerinti prekybą ir buiti
nį gyventojų aptarnavimą: “Vykdo
masis komitetas turi imtis priemonių, 
kad prekybos įstaigose būtų kelia
ma gyventojų aptarnavimo kultūra ir 
nesusidarytų eilių, ypač parduodant 
kasdieninės paklausos prekes. Reikia 
ryžtingai užkirsti kelią bandymams 
apgaudinėti pirkėjus ir traukti griež- 
ton atsakomybėn tuos prekybos įstai
gų ir buitinio gyventojų aptarnavimo 
įmonių vadovus, dėl kurių kaltės pa
žeidinėjamos valstybinės kainos bei 
tarifai...” Vilniaus miesto vykdoma
jam komitetui taipgi įsakoma gerinti 
darbininkų, tarnautojų ir moksleivių 
maitinimą, miesto pirčių darbą, plės
ti buitines paslaugas, gerinti jų ko
kybę ir trumpinti užsakymų atlikimo 
laiką.

VILNIAUS PAMINKLAI
Vilnius, peržengęs 400.000 gyven

tojų skaičių, puošiamas naujais pa
minklais. Zonės Šiulienės pranešimu 
“Tiesos” 31 nr., skulptorius A. Amb- 
raziūnas ir architektas G. Baravy
kas kuria paminklą kompartijos vei
kėjui Zigmui Angariečiui. Priešais 
naująjį operos ir baleto teatrą bus 
pastatytas tėvo ir dukros Palių su
kurtas paminklas Liudui Girai. Mies
tą papuoš dvi dekoratyvinės skulptū
ros: Vrublevskio aikštėje prie Vil
niaus senosios katedros pastatyta 
skulptoriaus VI. Vidžiūno “Ųietu- 
viškoji baladė”, kino teatrui “Kro
nika” skirta skulptoriaus R. Kazlaus
ko “Jaunystė”. Šiuo metu yra pa
skelbti dviejų paminklų konkursai — 
Salomėjai Nėriai ir “liaudies žygdar
biams įamžinti”. S. Nėries pamink
lui vieta numatyta prie švietimo mi
nisterijos, o tuos komunistinės pro
pagandos “liaudies žygdarbius” pla
nuojama užkelti ant Tauro kalno.

VERKIŲ AKVARIUMINĖ
Verkiuose darbą pradėjo naujai 

pastatyta bendro 1.200 kv. metrų plo
to akvariuminė, kurios akvariumams 
naudojamas šaltinių vanduo. Zoolo
gijos ir parazitologijos institutas čia 
atliks įvairius ichtiologinius tyrimus. 
Mokslininkai studijuos žuvų elgesį 
įvairiose sąlygose, jieškos tobulesnių 
žūklės metodų. Lietuvos upėse ir 
ežeruose yra apie 60 rūšių žuvų. Jų 
įvairovę galima bus padidinti Verkių 
akvariuminėje aklimatizuotomis kitų 
kraštų žuvimis. Akvariuminės vedė
jas yra Antanas Katkus. Jo teigimu, 
<.«ivnni.t>>se akvariumuose bus sutelk-

• t>’iU . -ai žuvų ir nemažas
• - tė.i.. uinatoma siekti nau

jų ■i-lodų ?i;> mitybai praturtinti, 
-m ■ " į steigimo ir tvenki-
••iii tvari > įblemas.

EISMO yv.l * !MĖS
• auiybines autoinspekcijos posky

rio viršininkas Vaclovas Vaitasius 
“Tiesos” 45 nr. pateikia 1971 m. eis
mo nelaimių liūdną balansą. Lietu
voje tada buvo net 4.799 eismo ne
laimės. Jose žuvo 761 žmogus, 4.428 
buvo sužeisti. Iš bendro eismo nelai
mių 4.799 skaičiaus jų pagrindiniais 
kaltininkais buvo pripažinta 1.640 
vairuotojų, kurių net 1.065 buvo 
girti. V. Vaitasiaus duomenimis, dau
giausia eismo nelaimių dėl girtų vai
ruotojų turėta Kaune, Vilniuje, Za
rasų, Vilniaus, Kauno, Raseinių, Pa
nevėžio rajonuose. Į eismo tvarky
tojų rankas kasmet patenka apie 13- 
15.000 girtų vairuotojų. 1971 m. taip 
pat padidėjo eismo nelaimės dėl 
traktorininkų kaltės. Priežastis ta pa
ti — beveik 90% nelaimes turėjusių 
traktorininkų buvo girti. V. Vaitasius 
konstatuoja: “Eismo tvarkytojams 
daugelį stiklelio mėgėjų, nutrūktgal
vių ir kitokių taisyklių pažeidėjų pa
sisekė išprašyti iš pagrindinių kelių. 
Čia žymiai mažiau eismo nelaimių. 
Tačiau jų žymiai išaugo šalutiniuose 
keliuose. Aišku, stovėti autoinspek
toriui kiekviename kaimo, sodžiaus 
takelyje yra sunku arba neįmanoma. 
Čia į pagalbą turėtų ateiti apylinkių 
deputatai, kolūkių ir tarybinių ūkių 
vadovai, visuomenininkai...” Kad 
tokios pagalbos bus susilaukta iš mi
nėtų asmenų, V. Vaitasius abejoja: 
“Užuot padėję paveikti stikliuko mė
gėjus, jie dar neretai gina girtuok
lius, rašo jiems teigiamas chrakteris- 
tikas bei tarpininkavimus teismams 
ir auto inspekcijai su prašymais ne
bausti arba bausmę sušvelninti, tei
ses grąžinti anksčiau ...” Matyt, va
dovams trūksta vairuotojų, o galbūt 
ir jie geria kartu su vairuotojais.

V. Kst.

I didelis KONCERTAS- 1

VAKARAS ĮĮ»MlįT°*E
| PROGRAMĄ ATLIKS: |

Toronto jaunimo onsonrMis j balandžio 8, Atvelykio šeštadienį J 
| "BIRBYNĖ" ir St. Catharines j 7-’5 v. v., Jaunimo Centro salėje || 
))) "NEMUNAS" I ---------  58 DUNDURN STREET NORTH --------- | į
ft\ Bus įvairus bufetas, loterija ir kitos įdomybės \\\
'Į/ Įėjimas — $2.50, studentams ir moksleiviams — $1. HAMILTONO ATEITININKAI ///

Ročesterio lietuviai, entuziastingai paminėję Vasario 16 šventę. Nuotraukoje — dalyvių dalis; viduryje — toron
tiškis kun. R. Šakalys, OFM, jo dešinėje — pagrindinis kalbėtojas dr. A. Razma

Lietuvos vėliava prie Ročesterio rotušės
ROCHESTER, N. Y. Lietuvos ne

priklausomybės minėjimas, dėl snie
go pūgos nukeltas j vasario 27 d., 
Ročesteryje praėjo gana įspūdingai. 
11 v. Šv. Jurgio bažnyčioje buvo at
našaujamos Mišios už žuvusius Lietu
vos laisvės kovotojus. Pamaldose or
ganizacijos dalyvavo su savo vėliavo
mis. Jautrų patriotinį pamokslą pasa
kė parapijos administratorius Tėvas 
Rafaelis Šakalys, OFM. Pamaldų me
tu giedojo Bendruomenės choras, 
vad. J. Adomaičio. Vargonais grojo 
R. Obalis. Pamaldose dalyvavo sve
čių amerikiečių politikų.

Iškilmingas minėjimas įvyko po 
pietų parapijos salėje. Jam puikiai 
vadovavo dr. Ant. Klimas. Sugiedo
jus himnus, invokaciją skaitė Tėvas 
Rafaelis. Pagerbti žuvusieji už Lie
tuvos laisvę, prisiminti mūsų koloni
jos mirusieji veikėjai: P. Norkeliū- 
nas ir buvęs parapijos klebonas kun. 
Pr. Valukevičius, pagerbti mūsų sa
vanoriai.
. Minėjime dalyvavo Vašingtono ir 
vietos valdžios bei pavergtųjų tautų 
atstovai. Savo sveikinimo kalbose jie 
visi reiškė viltį netolimo Lietuvos 
prisikėlimo laisvam gyvenimui. Bur
mistras Stephen May perskaitė raš
tą, skelbiantį vasario 16 Lietuvių Die
na. Ta proga Lietuvos vėliava prie 
miesto rotušės, kaip h’ kiekvienais 
metais, plevėsavo šalia JAV vėliavos 
visą dieną. Lietuvių delegaciją suda
rė: Tėvas Rafaelis, dr. A. Klimas, J. 
Jurkus, Pr. Puidokas, V. Vitkus, J. 
Butrimienė, K. Puidokaitė, Ž. Tamo
šiūnienė, D. Krokytė. Burmistrui bu
vo įteikta dovana: "Selected Short 
Lithuanian Stories”. Vizitas pas bur
mistrą buvo rodomas tą dieną (vasa
rio 16) per visas Ročesterio televi
zijos stotis.

Pagrindinis kalbėtojas dr. A. Raz
ma, svečias iš Čikagos, skaitė gerai 
paruoštą paskaitą Lietuvos laisvini
mo klausimais, kurioje jis siūlė kaip 
nors išspręsti mūsų visų jėgų konsoli

PRANEŠIMAS Lietuvių Namų nariams
Pranešame, kad Lietuvių Namų Hamiltone akcinės bendrovės metinis na
rių susirinkimas įvyks 1972 m. balandžio 8 d., 3 vai. po pietų parapijos 
salėje, 58 Dundam St., North, Hamilton, Ont. D A R B O T V A R K t :
I. Narių registracija. 2. Susirinkimo atidarymas. 3. Susirinkimui pravesti 
pirmininko ir sekretoriaus rinkimas. 4. Mandatų komisijos rinkimės. 
5. Praėjusių dviejų visuotinių susirinkimų protokolų tvirtinimas. 6. Valdo
mųjų organų pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) buhalterio ir reikalų 
vedėjo, c) kontrolės komisijos. 7. Diskusijos dėl pranešimų. 8. 1971 m. 
balanso ir apyskaitų, 1972 m. pajamų-išlaidų tvirtinimas. 9. Auditoriaus 
tvirtinimas. 10. Jstatų §64 panaikinimo svarstymas.

”§64. Viena akcija turi vieną balsą. Vienam fiziniam ar juridiniam 
asmeniui draudžiama parduoti daugiau kaip penkias akcijas. Pastaba: 
asmenys, atitinką 7 sąlygomis, iki 1958 metų gegužės 1 d., t.y. iki 
Lietuvių Namų užpirkimo, turėjo teisę įsigyti nedaugiau dešimties 
akcijų. Pastaba II: lietuviškos ne pelno organizacijos gali įsigyti akci
jų neribotą skaičių."

Lietuvių Namų valdybos pastaba. Šiuo metu Lietuvių Namų bendrovė lik
viduojamo, tad jau nėra pagrindo prielaidai, kod LN okcijos bus supirk
tos kelių asmenų. Be to, jos jou visos išparduotos. LN v-ba savo š.m. vasa
rio 12 d. posėdyje nutarė Tamstoms siūlyti šį paragrafą panaikinti, kad 
nebūtų diskriminuojami tie narioi, kurie anksčiau akcijas pirko, norėdami 
Lietuvių Namams padėti, o vėliau buvo priversti pasilikti tik po 5 akcijas.
II. Valdomųjų organų rinkimai. 12. Klausimai bei sumanymai ir susi
rinkimo uždarymas. Kviečiame Tamstas susirinkime dalyvauti arba įga
lioti atstovauti kitą asmenį.

Lietuvių Namų Hamiltone akcinės bendrovės valdyba 
Hamilton, Ont., 1972 m. vasario 29 d.

Viešėdami Čikagoje,
> neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
<

; 2501 w. 7ist STREET Telefonas 471-1424 i
. CHICAGO, ILL. 60629.  .

čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. ,
. ----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. ----------- ,

dacijos klausimą politinėje ir kultū
rinėje veikloje. Pagal žydų pavyzdį 
mūsų vyriausia vadovybė turėti; būti 
viena ir dirbtų po vienu stogu, pasi
dalindama darbo sritimis politinėje 
ir kultūrinėje srityje. Turėtų būti 
įsteigtas bendras lėšų telkimo fon
das. Politinė vadovybė esą turėtų bū
ti sudaryta remiantis ne atgyvenu- 
siom politinėm partijom, bet nauju 
pagrindu pagal naujus laiko reikala
vimus. Tokiu būdu ji būtų patraukli 
mūsų jaunimui. Pasidžiaugė mūsų 
jaunimu, jo patriotizmu, kuris pasi
reiškė spontaniškais žygiais, reika
laujant S. Kudirkai, Simokaičiams ir 
Bražinskams laisvės. Siūlė taip pat 
konsoliduoti laikraščių ir žurnalų lei
dimą. Turėtume mažiau, bet stipres
nių leidinių. Paskaita paliko gilų 
įspūdį Ročesterio lietuviams.

R. Krokytė perskaitė rezoliuciją, 
reikalaujančią Lietuvai laisvės. Rezo
liucija buvo susirinkimo vienbalsiai 
priimta ir pasiųsta Amerikos prezi
dentui, Valstybės Departamentui, 
kongreso vadams, J. Tautoms, mū
sų konsulams ir spaudai.

LB valdybos pirm. Br. Krokys su 
prof. VI. Sabaliene įteikė Lietuvių 
Fondo medalius daugiausia nusipel
niusiems kultūriniame ir politiniame 
mūsų kolonijos gyvenime. Medaliai 
įteikti: J. Reginienei ir prof. dr. A. 
Klimui. Tokie medaliai buvo įteikti 
ir' mūsų burm. St. May ir kongreso 
nariui F. Hurton.

Meninę programą atliko mūsų LB 
choras, vad. J. Adomaičio, akompo- 
nuojamas K. Saladžiaus.

Lietuvos laisvinimui surinkta $1.- 
192,00. Aukos bus renkamos ir to
liau. Prašomi visi lietuviai, kurie ne
galėjo atvykti į minėjimą ir kuriems 
rūpi Lietuvos laisvė, įteikti savo au
ką betkuriam ALTos valdybos na
riui. ALTos valdybą sudaro: J. Jur
kus, dr. A. Klimas, R. Kiršteinas, 
Br. Krokys ir Ž. Tamošiūnienė. Au
kotojų sąrašai bus paskelbti už poros 
savaičių. J. J-kus

BUFFALO, N.Y.
“GYVATARAS” ATŽYMĖTAS UŽ 

LIETUVIŠKĄ PROGRAMĄ. Niagara 
Frontier Folk Art Council, Inc., sėk
mingai užbaigęs aštuntojo tautinio 
festivalio programas, vasario 27 d. 
surengė iškilmingus pietus pagerbti 
apskrities ir miesto vadovams už pa
ramą ir padėkoti tautinėm grupėm 
už jų programas. Į šiuos pietus susi
rinko per 130 kviestų asmenų. Pa
grindinis kalbėtojas buvo etninių 
grupių veiklos rėmėjas JAV kongre
so narys Jeck Kemp. Festivalio ren
gėjų pirmininkas, dėkodamas atski
roms tautinėms grupėms, kiek ilgiau 
sustojo prie lietuvių grupės, pareikš
damas jiems ypatingą padėką ir pasi
gėrėjimą už lietuvišką programą, ku
rią atliko Hamiltono šokėjų ansamb
lis “Gyvataras”. Anot jo, bufaliečiai 
už tokios kokybės programą Omsko 
(Sibiro) šokėjų ansambliui turėjo 
mokėti po septynis dolerius, o ‘‘Gy
vataras” parodė ją nemokamai. Spe
cialūs, gražiai paruošti atžymėjimai 
(Certificate of Award) už lietuvišką 
programą buvo įteikti “Gyvatarui” 
kaip vienetui, jo vadovei Genovaitei 
Breichmanienei, talkinusiems — Ire
nai Jokubynienei, Linai Verbickaitei, 
Anitai Pakalniškytei, Jonui Vaškevi
čiui ir Jonui Govėdui. Kadangi tą die
ną “Gyvataras” koncertavo Niujorke 
ir išvardinti asmenys negalėjo į šiuos 
pietus atsilankyti, jiems skirti atžy
mėjimai buvo įteikti Buffalo lietuvių 
klubo atstovui, prašant juos perduo
ti “Gyvatarui”. R. M.

WINNIPEG, MAN.
KANADOS LIETUVIŲ KLUBO 

Manitoboje metinis narių susirinki
mas įvyko š.m. vasario mėnesį. Daly
vavo apie 60 narių, kurie apsvarstė 
klubo reikalus ir išrinko valdybą 
1972 metam. Ją sudaro: pirm. V. 
Novogrodskas, vicepirm. V. Stapunas, 
protokolų raštininkas J. Mockus, fi
nansų sekr. J. Demereckas, ižd. M. 
Vidrukas, parengimų komiteto va
dovas P. Lenio, antrininkai (alterna- 
tai) P. Stapunienė, J. Kaziliauskas. 
Šiuo metu klubo iždininkas serga, 
taip pat— J. Radzevičius ir J. Mika
lauskas. Linkime jiems greitai pa
sveikti ir grįžti į klubo veiklą. Klu
bui gi linkime sėkmingai ir tinka
mai išlaikyti tą brangų senųjų lietu
vių napią. Kartu kviečiame tautie
čius prisidėti prie klubo veiklos ir 
bendrai dirbti lietuvybės išlaikymui 
ir mūsų brangios Tėvynės Lietuvos 
bei tautos labui.

Vienas iš kluhiečių

HAMILTON, ONT.
KAZIUKO MUGĖ, rengiama skau

čių, įvyks kovo 26 d. Jaunimo Cent
ro salėje. Pradžia — po 9 v. Mišių. 
Bus vėdarai, koldūnai, cepelinai, deš
ros su kopūstais, balandėliai, pyra
gaičiai, tortai, baravykai, riestainiai, 
lietuviška gira, kava, arbata. Be to 
— skaučių rankdarbiai, laimės šuli
nys, loterija, Velykų stalo papuo
šalai ir kitos įvairybės. Maloniai 
kviečiame visus šį Verbų sekmadie
nį po kiekvienų Mišių atsilankyti ir 
pasivaišinti. Tuo būdu paremsite 
skautiško jaunimo veiklą ir padrąsin
site jo vadovus.

Hamiltono skautės ir skautai

Advokatas

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

.suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

i. A. Valstybės
JAUNIMO KONGRESO peticijų 

komisija, vadovaujama pirm. /Anta
no Kizlausko, jau yra paruošusi pe
ticiją, kuria lietuvių, latvių ir estų 
jaunimo vardu bus kreipiamasi į 
Jungtinių Tautų sekretorių K. Wald- 
heimą, primenant jam Baltijos kraš
tų sovietinę okupaciją ir prašant jį 
iškelti Jungtinėse Tautose Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvo apsisprendi
mo bei jų nepriklausomybės atstaty
mo klausimus. Pasaulio lietuvių jau
nimo II kongreso proga visi tautiečiai 
prašomi: pasirašyti jaunimo peticiją, 
rinkti jai parašus ir paskleisti ją sve
timtaučių tarpe. Peticija jau siuntinė
jama visų kraštų jaunimo komite
tams. Norintieji gauti peticiją ir la
pus parašams rinkti kreipiasi šiuo 
adresu: II Lithuanian World Youth 
Congress, Petition Committee, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, Hi. 
60636, USA.

LIETUVIŲ KOLONIJOSE jau pra
dedami rinkti atstovai į pasaulio lie
tuvių II kongresą. Worcester apylin
kei atstovaus A. Palubeckaitė ir P. 
Norkevičius, Racine, Wise. — R. Ka- 
žemėkaitytė, New Jersey apygardai
— A. Bagdonas, A. Dargis, E. Juš
kaitė, A. Klimaitė, R. Ramonas, A. 
Rygaitis ir dar nepaskirtas Lietuvos 
vyčių atstovas, Niujorko apygardai — 
J. Balkus, R. čepulytė, A. Kidokytė, 
G. Mikalauskas, R. Navickaitė, A. 
Norvilą, J. Oniūnas, A. Rygelytė, A. 
Raz.gaitis, P. Sandavičius, B. Tutinai- 
tė, E. Vaičiulis ir J. Vainius.

LAISVOJO PASAULIO LIETU
VIŲ IV tautinių šokių šventės numa
toma programa: birželio 30, penkta
dieni, — repeticija; liepos 1, šeš
tadieni. — generalinė repeticija, vai
niko padėjimas ir aukuro uždegimas 
prie Lietuvos laisvės kovų paminklo, 
jaunimo koncertas Marijos Augštes- 
niosios Mokyklos salėje ir šokiai jau
nimui; liepos 2, sekmadieni, — pa
maldos šventės dalyviams, tautinių 
šokių IV šventė Čikagos amfiteatre, 
šventinis pokylis, tautinių šokių mo
kytojų pagerbimas.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
Institutas Čikagoje antrąjį šių moks
lo metų semestrą pradėjo su 45 stu
dentais. Pakviesti trys nauji lekto
riai: lietuvių kultūros istorijai dėsty
ti — istorikas Jonas Damauskas, is
torijos mokymo metodikai ir mokyk
linei praktikai — istorikas Jonas 
Račkauskas, lietuvių kalbos morfolo
gijai — klasikinių kalbų dr. Janina 
Rėklaitienė. •

“GOOD SAMARITAN” LIGONI
NĖJE gydėsi sunkiai susirgęs Day
ton, Ohio, Sv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos klebonas kun. dr. Titas Nar
butas. Ligonis jau baigia sveikti ir 
tikisi netrukus grįžti į savo pareigas.

METINĮ SARAH CONVENTRY žy
menį už veiklą labdaros srityje gavo 
lietuvaitė filmų aktorė Rūta Lee-Kil- 
monytė Hollywoode. Sį žymenį anks
čiau yra laimėję: John Wayne, Mar
tha Raye, Duke Ellington ir Barbara 
Walters. Žymens įteikimo proga R. 
Kiimonytė savo rezidencijoje suren
gė priėmimą, kuriame dalyvavo keli 
šimtai filmų aktorių, režisorių, Rū
tos draugų ir draugių. Lietuviams at
stovavo prel. Jonas Kučingis, kun. 
Romas Kasponis ir pramonininkas 
Kasperas Kazlauskas.

PROF. DR. J. ERETAS balandžio 
pabaigoje iš Šveicarijos atvyks i JAV 
skaityti paskaitų lietuvių kolonijose 
ir dalyvauti Lietuvių Katalikų Moks
lų Akademijos penkiasdešimtmečio 
minėjime Niujorke.
- JAV LB CENTRO VALDYBOS fi
nansų tvarkytojo Petro Mitalo tary
bos nariams, apygardų ir apylinkių 
valdyboms išsiuntinėtoje 1971 m. 
apyskaitoje pranešama, kad turėta 
S33.000 pajamų, $22.000 išlaidų, o 
$11.000 likutis tebėra ižde. Į šią apy
skaitą nėra įtrauktos dainų šven
tės, švietimo tarybos ir kultūros fon
do pajamos bei išlaidos, nes šios ins
titucijos turi atskiras apyskaitas.

PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITE
TAS Detroite, Pick Shelby viešbučio 
salėje, pagerbė etninėm grupėm pa
lankų dienraščio “Detroit News” vyr. 
red. M. Hayden. Dalyvavo apie 250 
įvairių tautybių atstovų ir žymių 
amerikiečių. Jų tarpe buvo 25 lietu
vių grupė, vadovaujama Detroito or
ganizacijų centro valdybos nario Ber
nardo Brizgio. Dalį meninės progra
mos atliko muz. St. Sližio vadovau
jamas Detroito lietuvių jaunimo cho
ras.

Brazilija
ELTOS BIULETENIS portugalų 

kalba kovo mėnesi pradedamas leis
ti Sao Paulo mieste. Jį redaguos 
prel. P. Ragažinskas.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI iškil

mingai atšventė atostogų namo ati
darymą Atlanto pajūryje, gražioje 
Shangrila pakrantėje. Sklypą šiam 
pastatui ir 500.000 urugvajiškų pe- 
zų yra dovanojęs Eduardas Jusys. 
Statybos darbams buvo renkamos 
aukos. Atostogų namas tuo tarpu yra 
tik dviejų kambarių, su prausykla ir 
sandėliukais, bet jis bus didinamas 
ateityje, kad atostogų metu jame 
būtų vietos Montevideo lietuviams. 
Pirmasis žodį tarė vasarnamio orga
nizatorius kun. J. Giedrys, apibūdin
damas statybos bei kitų reikalų eigą. 
Po jo kalbėjo choro “Aidas” vado
vas V. Dorelis ir Lietuvos atstovybės 
spaudos reikalų vedėjas K. Čibiras. 
Trispalvę juostelę perkirpo trys kū

mų poros: Lietuvos atstovas Anato
lijus ir Liucija Grišonai, Eduardas 
Jasys ir Stefanija Gruščiūnaitė-Alon- 
so, Lietuvių Moterų Draugijos atsto
vė Anelė Lungienė ir Lietuvių Kul
tūros Draugijos pirm. Feliksas Gri
gas. Visiems dalyviams giedant lie
tuviškas giesmes, Mišias naujajame 
pastate atnašavo kun. J. Giedrys. Iš
kilmė baigta vaišėmis.

Australija
J, LAPSYS, VLIKo atstovas Aust

ralijoje, Vasario 16 proga lankėsi 
Australijos užsienio reikalų minis
terijos Adelaidės skyriuje ir turėjo 
ilgokų pasikalbėjimą su vedėja Mo
nika Koeiine. VLIKo paruoštą protes
tą prieš sovietinę Lietuvos okupa
ciją jis yra pasiuntęs Australijos 
premjerui. Ryšium su prez. R. Nik- 
šono pareiškimu Kinijoje, kad visos 
tautos turi pačios spręsti savo likimą. 
J. Lapšys pasiuntė laišką JAV am
basadoriui Kanberoje, nušviesdamas 
sovietų okupuotos Lietuvos dabartinę 
būklę.

TARPTAUTINIS EUCHARISTI
NIS KONGRESAS bus Melburne 
1973 m. vasario 18-25 d.d. šiame ke
turiasdešimtajame kongrese jau yra 
sutikęs dalyvauti popiežius Paulius 
VI, eilė kitų žymių Katalikų Bend
rijos atstovų, jų tarpe ir mūsų abu 
vyskupai — vysk. V. Brizgys ir vysk. 
A. Deksnys. Rengėjų komitetui va
dovauja Melburno arkiv. J. R. Knox. 
Į organizacinį darbą yra įsijungę ir 
atskirų tautybių komitetai. Lietuvių 
komitetas kviečia viso pasaulio tau
tiečius dalyvauti kongrese ir ta pa
čia proga aplankyti Melburno lietu
vius, kurių čia yra apie 2.d00. Pir
moji kongreso diena — vasario 18 
yra skiriama įvairioms tautybėms. 
Lietuviai tą dieną paminės Vasario 
16. Kadangi Melburno viešbučiai ir 
moteliai kongreso metu bus perpildy
ti, lietuvių komitetas kongresan atvy
kusius tautiečius stengsis priglausti 
lietuvių šeimose. Nakvynių ar ki
tais kongreso reikalais prašoma 
kreiptis šiuo adresu: Kongreso ko
mitetas, 18 Henry St., Kensington, 
Vic. 3031, Australia.

Prancūzija
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS krašto tarybos ir gar
bės teismo rinkimai bus gegužės 2 
d. Tarybon bus renkama 11 narių, 
garbės teisman — 3 nariai ketverių 
metų laikotarpiui. PLB statutas, su
derintas su užsieniečių draugijom 
taikomais Prancūzijos įstatymais, bu
vo priimtas visuotiniame narių susi
rinkime 1968 m. gegužės 10 d. Pran
cūzų įstaigos patvirtino prKmtą sta
tutą ir tar-hon išrinktus dabartinirs 
jos narius: R. Bačkj, A. J. Greimą, 
P. Klimą, J. Lanskoronski, A. Mar- 
tinkute, G. Motore, Ž. Mikšį, A. 
Mončį, kun. J. Petrošių, B. Monsta- 
vičifitę-Soriano ir E. Vaiciekauską. 
Ketverių metų laikotarpyje PLB val- 
dybon buvo išrenkami tie patys jos 
nariai: pirm. J. Petrošius, vicepirm. 
ir sekr. A. Mončys, ižd. P. Klimas. 
Jiems teko pagrindinė darbo našta.

Vokietija
VASARIO 16, savo gimnazijos var

dadienį ir Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, mokiniai paminėjo kaimo 
bažnytėlėje kapeliono kun. J. Dėdino 
atlaikytomis ekumeninėmis pamaldo
mis, evangelikų religijos mokytojo F. 
Skėrio pamokslu ir mokytojo K. Mot- 
gabio diriguojamo choro giesmėmis. 
Visiems susirinkus Romuvos salėje, 
gimnazijos direktorius V. Natkus pa
kvietė mokytoją V. Svilą papasakoti 
savo atsiminimus iš pirmojo bolše
vikmečio, kai jis, 15 metų amžiaus 
gimnazistas, buvo suimtas Kaune su 
kitais šešiais gimnazistais už Mairo
nio ir Kudirkos kūrinių perspausdi
nimą. Iki vokiečių-sovietų karo V. 
Svilui teko kalėti 139 paras, o vėliau 
net 4.193 paras praleisti sovietų ka
lėjimuose ir koncentracinėse stovyk
lose. Septintokai P. Dauknys ir A. 
Šaduikytė skaitė ištraukas iš dr. Sū
duvio “Allein, ganz allein” ir dr. J. 
Scholmcr knygos apie lietuvių po
grindžio veiklą “Die Toten kehren 
zurueck”. Mokytojos E. Pauliukony- 
tės tautinių šokių grupė, kuri šią va
sarą dalyvaus tautinių šokių IV šven
tėje Čikagoje, minėjimo dalyviam 
pašoko tris šokius.

VOKIETIJOS LB CENTRO VAL
DYBA šiemet nerengė centrinio Va
sario 16 minėjimo, bet įgaliojo savo 
vicepirm. kun. Br. Liubiną pasirūpin
ti Vasario 16 gimnazijos talka apylin
kėms. Vasario 16 minėjimuose pa
skaitas skaitė: Darmstadte — gimna
zijos direktorius V. Natkus, Hanau, 
Schwetzingene, Kaiserslauterne ir 
Rastattc — mokytojas V. Bartusevi
čius. Vasario 16 minėjimams progra
mas paruošė dvi gimnazijos mokinių 
grupės: tautinių šokių ir deklamacijų 
— mokytojos E. Pauliukonytės vado
vaujama vyresniųjų grupė, deklama
cijų — jaunųjų grupė su mokytoja 
E. Tamošaitiene. Vyresniųjų grupė 
dalyvavo Vasario 16 minėjimuose 
Schwetzingene ir Darmstadte, jau
nųjų — Hanau, Kaiserslauterne ir 
Rastatte. Schwetzingene įvykusio 
minėjimo platų aprašymą paskelbė 
laikraštis “Schwetzinger Zeltung”, 
atpasakodamas pagrindines paskaiti
ninko V. Bartusevičiaus mintis ir E. 
Pauliukonytės vadovautos gimnazis
tų grupės programą. Reportažas bu
vo iliustruotas šokėjų nuotrauka. Ja
me taipgi minimi laiškai, pasiųsti 
kancleriui W. Brandtui, kitų partijų 
vadams, Baden-Wuerttembergo prem
jerui Filbinger.



Kodėl nežino apie kongreso? 5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. III. 23 — Nr. 12 (1155)

Antrasis pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas yra PLB valdy
bos skelbtų Jaunimo Metų užmo
jis. Kongreso ruošos darbas jau 
visur juda. Net Toronto studen
tai jau sužinojom, kas yra tas 
“II PLJK”.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba skatina pasaulio 
lietuvius skirti savo dėmesį ir 
rūpestį “jaunimo ryžtui jungtis 
į Lietuvos laisvės kovą neprik
lausomai demokratinei Lietuvos 
respublikai atkurti”. Šis darbas 
jau irgi pradėtas “jaunimo peti
cijos” forma. Taip pat raginama 
rūpintis jaunimo tautiniu ugdy
mu, organizacinės bei kultūrinės 
veiklos stiprinimu ir paskirų pa
rengimų pasisekimu. Be abejo
nės, šiais reikalais domėtis yra 
visuotinė lietuvių pareiga, bet 
ypač jaunimo. II PLJK eiga ir 
rezultatai parodys, kiek iš tikrų
jų jaunimas yra pareigingas. 
Vienu žodžiu, atstovų ir visų da
lyvių domesys kongresui bus le
miantis faktorius.

Kongreso atstovų bei dalyvių 
pareigos yra svarbios. Jie turi ne 
tik rinkti pinigus ir jaunimo pe
ticijai parašus, bet ir ruoštis pa
čiam kongresui domėtis visais 
klausimais, kurie bus nagrinėja
mi, idėjom, kurios taps gairėmis 
ateičiai. Kyla betgi klausimas: 
jei vyksta tokia ruoša, kodėl re
akcija Į kongreso žinias yra to
kia menka? Toronte, iš šimtų 
jaunuomenės narių, kurie gyve
na šioj “pranašioj” kolonijoj, 
atsirado tik 13 kandidatų, kurie 
susidomėjo jaunimo atstovavi
mu kongrese. Buvo sakoma, kad 
mažai skleidžiama informacijos 
apie kongresą. Atrodytų, kad

Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę
Š. m. vasario 4 d. įvyko susirinki

mas Jaunimo Žygio už Tikėjimo Lais
ve Klevelande. Susirinkimas buvo su
šauktas supažindinti jaunimą su šia 
organizacija, parodyti ką ji yra pada
rius ir ką darys. Valdybos nariai pri
statė įvairius skyrius organizacijoje. 
Vicepirm. Romualdas Bublys papa
sakojo apie praeiti ir veikimą. Žygis 
buvo pradėtas Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungas, bet vėliau buvo perduo
tas komitetui, sudarytam iš įvaįrių or
ganizacijų atstovų. Žygis tikisi gauti 
audienciją pas šv. Tėvą ir įteikti pe
ticiją lietuvių išeivijos aptarnavimo 
reikalu. Jis surengė Jaunimo Maldos 
Dieną, parašė daugybę laiškų JAV 
vyriausybei ir ambasadoms. Žygio na
riai buvo nuėję pas Klevelando vys
kupą pristatyti lietuvių katalikų 
problemų. Jų dėka yra atspausdintas

Padarėme daug, bet nepakankamai
Studentų Ateitininkų S-gos draugovių atstovų suvažiavimas

Vidurio JAV studentų ateitininkų 
suvažiavimas įvyko šių metų vasario 
25—27 dienomis. Tai buvo šaltas sa
vaitgalis. Penktadienio vakarą sni
go, užpustytais keliais atvažiavom į 
Dainavą dalyvauti SAS suvažiavime. 
Programa prasidėjo tik šeštadienį. 
Bet visiems buvo parankiau susirink
ti iš vakaro, pabendraut, pasikalbėt, 
padiskutuot besiruošiant sekančios 
dienos darbui, šeštadienio rytą prog
ramos pirmoji dalis buvo draugovių 
pranešimai. Pamatėm, kad studentu 
ateitininkų padėtis mūsų apylinkėj 
yra nekokia. Po pietų diskutavom iš
samiau “non-veiklos” problemas ir 
mėginom sugalvot, kaip jas išspręst, 
įdomu, kad daug ko naujo negirdė
jom — iškėlėm tas pačias mintis, 
kurias perkošiam kiekvienam suva
žiavime. Senos bėdos, senos mintys. 
Tad mūsų pirmininkė paskyrė rezo

Ar manot, kad jie pamokas ruošia? Ne! Žiūri kaip atrodo nuotraukose. 
Tai viena iš pramogų ateitininkų moksleivių žiemos kursuose Dainavoj 

Nuotr. R. Ignaičio

šiuo metu bene svarbiausias da
lykas, PLB valdybos nustatytas, 
skirti dėmesį “lietuvių spaudos 
skleidimui ir skaitymui jaunimo 
tarpe” yra ignoruojamas. Juk 
nestinga straipsnių nei apie 
kongresą, nei apie lietuvių prob
lemas. Visokioj spaudoj yra dau
gybė atsiliepimų ir pranešimų. 
Reiškia, jaunimas jais nesidomi. 
PLB valdybos pirmininko žo
džiais: “Mūsų jaunimas judėte 
juda visame pasauly, bet turime 
žinoti ir tai, kad jis jau beveik 
neskaito nei mūsų bendrosios, 
nei specialiosios jaunimui ski
riamos spaudos. Jaunimo lietu
vybės problema yra pirmaeilio 
aktualumo, dėl to jaunimo kong
reso rengimui pritarti vien gal
vų linkčiojimu per maža. Reikia 
didelės visų talkos”. Šias pasta
bas turime vis įsidėmėti.

Kaip galime vieni kitus pa
siekti, sužinoti nuomones apie 
mūsų reikalus, jei ne per spau
dą? Draugų rateliai yra persiau- 
ri. Juose negalime suprasti, ko
kio masto yra mūsų problemos 
ir jų sprendimai. Ypatingai svar
bu atstovams daugiau skaityti, 
kad tinkamai būtų pasiruošę 
prasmingai, darbingai ir kūry
bingai pradėt veikti šiais Jauni
mo Metais.

Jaunimo Metų deklaracijoj 
kreipiamasi į visus lietuvius: 
“Be jaunimo negalima tautinė 
išeivijos ateitis, tad padėkim 
jam jo siekimuose bei darbuo
se”. Tačiau pagrindinė atsako
mybė yra mūsų, t. y. jaunimo. O 
be jaunimo baiso veikti yra be
prasmiška. Mums reikia atbusti, 
stebėti, skaityti ir prabilti.

R. Sakalaitė

rašinys diskusijom — “Kas yra tik
roji laisvė?” ir kiti.

Po šio įvado kun. K. Žemaitis pa
aiškino Jaunimo Žygio užmojus — 
kovoti už laisvę Lietuvoj pažinti ir 
išpažinti Kristų, o išeivijoj — už 
laisvę tvarkyt bažnytinius lietuvių 
reikalus, pilnai gyventi Dievui ir ar
timiesiems.

Aurelija Balašaitienė painformavo 
apie išdalintą anketą, kuri nagrinėja 
ryšį tarp religijos ir lietuvybės, apie 
parapiją, dvasiškiją ir savivaldą. Dar 
nebaigta, bet jau yra gauta 125 atsa
kymai. Po to sekė diskusijos prie 
puoduko kavos. Oficialiai susirinki
mas užbaigtas pirm. A. Muliolio.

Žygiui šiuo metu reikia naujos dva
sios. Todėl ir šis susirinkimas sušauk
tas siekiant pritraukti daugiau jau
nimo j darbą! M. L 

liucijų komisiją toms idėjoms ati
džiau panagrinėti ir konkretiems pa
siūlymams formuluoti. Mano many
mu, tai buvo neblogas spendimas ir 
neblogai pavyko. Bet, kaip visuomet, 
žinom, kad galėjom šiek tiek daugiau 
pasiekt, šeštadienį taip pat SAS cent
ro valdyba pristatė kandidatų kursų 
planą, kurį visi peržiurėjom ir pa- 
nagrinėjom. Diskusijas turėjom sek
madienio rytą užbaigti. Paskutinė su
važiavimo programos dalis buvo šv. 
Mišios, kurias laikė SAS dvasios va
das kun. G. Kijauskas, SJ. Aplamai- 
suvažiavimas pasiekė daug, bet dar 
nepakankamai. Kiek mes padarėm 
per suvažiavimą, pamatysime už ke
leto savaičių. Mėginsime stebėti, 
spręsti ir veikti, atidžiai žiūrėdami į 
mūsų misiją, tikslus ir idealus. Tiki
mės, kad veikla suaktyvės.

Vaidotas Vaičiūnas

Didmiesčio studentai - nedraugiški
Reikia lietuvių studentų namų ir gyvesnės veiklos

Dažnai girdime iš vyresniųjų, 
kaip jie didžiuojasi lietuvišku 
jaunimu, kaip jie gražiai ir vie
ningai atrodo scenoje, kai vyks
ta koks nors parengimas, kaip 
jie moka gražiai draugauti. Tė
vai, išsiųsdami vaikus studijuoti 
toli nuo namų į kitus miestus, 
dažnai ragina pasirinkti miestą, 
kuriame bus daug lietuvių. Jie 
tai daro, norėdami, kad vaikas 
turėtų grupę, prie kurios galėtų 
prisijungti, kad būtų lietuvių 
tarpe. Jie tuomet jaučiasi sau
giau, žinodami, kad išleido vaiką 
ten, kur galės pagalbos jieškoti 
savųjų tarpe. Studentai taip pat 
linkę važiuoti mokytis į didesnes 
lietuvių kolonijas. Iš mažo mies
to atvažiavus, ypač į tokį did
miestį kaip Torontas, rodos, bus 
ideali proga susipažinti su dau
giau lietuviško jaunimo, galės 
įsijungti į lietuviškus parengi
mus, į jaunimo organizacijas bei 
klubus. Iš pasikalbėjimo su lie
tuviais studentais Toronto uni

Londono, Ont., studentų sekstetas, imituodamas mergaičių kvartetą “Rasa”, 
pasivadino “Basa” (scenoje pasirodė basi). Iš kairės: A. Puteris, M. Chai- 
nauskas, S. Dragūnevičius, J. Valaitis, A. Jakubickas; nesimato G. Lowson, 
nes negrįžo dainos kartoti. Nuotrauka — S. Kero

versitete, kurie yra atvykę iš 
mažų ir tolimų lietuviškų kolo
nijų, taip pat ir iš vietovių, kur 
lietuvišką “koloniją” sudaro tik 
mažas kelių šeimų ratelis, ryš
kėja, kad jų viltys nepasiteisino. 
Jie patyrė, kad Toronte lietuviai 
studentai yra nedraugiški.

VIENIŠI VILKAI
Studentai, atvažiavę iš kitų 

miestų, dažniausiai gyvena uni
versiteto bendrabučiuose, su ke
liais kitais studentais “ko-op” 
namuose, su draugu ar drauge 
butuose ir rečiau pavieniui pa
skirų žmonių namuose. Jie daž
niausiai gyvene netoli universi
teto, apie kurį sukasi jų studen
tiškas gyvenimas trejetą-ketver- 
tą metų. Dauguma neužsisako 
lietuviškų laikraščių, neklauso 
lietuviškų radijo programų, per 
kurias pranešami kolonijos įvy
kiai. Jie susitinka tik savuosius 
lietuvius draugus, jei tokius pa
žįsta iš namų, kurie yra tokioje 
načioje padėtyje, kaip ir jie. 
Reiškia, nei vienas, nei kitas ne
žino kas kur dedasi. Trūksta in
formacijos. Čia iškyla proble
mos: 1. kaip sužinoti, kiek yra 
tokių studentų iš kitų miestu 
arba net ir pačiame Toronte, jei 
norėtų susipažinti su lietuvišku 
jaunimu ir su juo bendrauti? 2. 
kaip su jais susisiekti ir jiems 
teikti informacijas? Iš Bostono 
daromas bandymas informuoti 
visą lietuvišką jaunimą apie vi
sur vykstančią veikla čia calėtu 
atlikti tą funkciją, bet Lietuvių 

Jaunimo Informacijos Centro 
žinarašČiai dažnai ateina jau po 
įvykio, be to, nepasiekia jame 
neužsiregistravusio jaunimo. 
Taip pat jame duota informaci
ja galėtų nurodyti kur galima 
kreiptis, bet, atrodo, dauguma 
žmonių yra neužtenkamai drą
sūs, ypač naujame mieste, kur 
galėtų patys prisistatyti jaunimo 
organizacijoms bei sambūriams.

TAUTIEČIAI, PABUSKITE!
Šioms informacijos trūkumo 

ir nedrąsumo problemoms paša
linti, atrodo, reiktų organizacijų 
vadovams ir jaunimo parengimų 
organizatoriams susirūpinti di
deliu “užsieniečių” skaičiumi 
studijuojančio jaunimo Toronto 
universitete. Reikėtų naudotis 
ne tik lietuviškąja spauda infor
macijoms teikti, bet ir universi
teto leidiniais, kuriuose dedami, 
dažniausiai nemokamai, skelbi
mai studentiškais reikalais. Taip 
pat plakatų kabinimas įvairiose 

vietose ant skelbimo lentų būtų 
efektingas būdas pasiekti visą 
lietuvišką studijuojantį jaunimą. 
Iniciatyva kviesti įsijungti yra 
organizatorių ir vadovų atsako
mybė. Tik tiesioginis susisieki
mas, informacija ir paraginimas 
parodys jaunuoliui, kad jo daly
vavimas yra norimas.

Imtinas pavyzdys iš gerai su
siorganizavusių lietuvių studen
tų Londone, Hamiltone, Windso
re. Tose trijose vietovėse stu
dentai buriasi apie savo univer
sitetus, juose sudarydami lietu
vių klubus. Susidarius minimali- 
niain narių skaičiui ir pristačius 
metų veiklos planą, tie klubai 
susilaukia piniginės paramos iš 
universiteto. I programą turi bū
ti įjungti ir dalykai, teikia nau
dos ir visam universitetui: pvz. 
pasirodymai, seminarai anglų 
kalba, parodos, lietuviškų kny
gų rinkimas bibliotekai (jei tai 
un-tui būtų priimtina) ir t. t. 
Tai būtų ideali proga lietuviš
kam jaunimui susipažinti ir 
veikti sau bei kitiem, skleidžiant 
Lietuvos vardą kitataučių tarpe.

Tokiem klubam suorganizuoti 
reikia žmonių. Tinkamiausi būtų 
neseniai mokslus baigę ir darbus 
jau nradėie akademikai. Jie dar 
ne tiek būtu atšalę nuo studen
tiško gyvenimo ir turėtų dau
giau patyrimo. Jie galėtų pradė
ti organizavimo darba. Davus 
pradžia, patvs studentai galėtu 
nrie klubo planavimo prisidėti. 
Deia, dažniausiai tokius akade
mikus prisitraukti yra neįmano

ma. Lieka žiūrėti, kas toliau tokį 
darbą galėtų apsiimti. Prisimena 
Lietuvių Studentų Sąjungos To
ronto skyrius. Kodėl Toronte 
apie jį išgirstama tik tada, kai 
ateina laikas suvažiavimui? Gal 
jis neranda savo paskirties? 
Bent Toronto skyriaus valdybai, 
atrodo, užtektų paskirties ir nau
dingo darbo, jei ji imtųsi rimtai 
apie tokio klubo organizavimą ir 
veiklą pagalvoti!

LIETUVIAI ATSILIKĘ!
Svarstant toliau tai, kas būtų 

idealiausia, iškyla centro reika
lingumas. Centras turėtų būti 
netoli universiteto, kur daugu
ma torontiečių ir iš kitų miestų 
atvažiavusiųjų praleidžia savo 
laiką išsisklaidę atskirų kolegi
jų bei fakultetų kavinėse. Imti
nas pavyzdys iš estų ir latvių. 
Daugumai turbūt jau žinomas 
naujai pastatytas Tartu College 
(Bloor ir St. George). Tai estų 
nuosavybė. Apačioje, kafeterijo- 
je, ir įvairiuose kambariuose 
tarp paskaitų ir pietų metu susi
renka estai studentai. Tai yra 
pastovi vieta, kur nuėjęs esi tik
ras, kad rasi kitus estus. Kaip ir 
estai, latviai turi įvairias drau
goves (“fraternities”) su savo lat
vių draugovių namais. Be to, kas 
antrą atradienį Latvių Namuose 
akademikų organizuojami stu
dentams įvairūs seminarai, ku
rie vyksta tuo pačiu laiku, ir atė
jęs pagal savo interesą gali pasi
rinkti kurį nori išklausyti. Per 
vieną šių seminarų teko lietu
viams ir latviams kartu dalyvau
ti prof. Romo Vaštoko paskaito
je. Pasigendama daugiau tokių 
suėjimų. Nors susiduria ir su 
rūpesčiais organizavimo darbuo
se, latviai ir estai, rūpindamiesi 
savo studentija, eina teisingu ke
liu. Jie stengiasi susisiekti su vi
sais savo tautybės studentais, 
nesinaudodami universiteto pa
rūpinamais sąrašais (“student 
directories”). Londone lietuvių 
studentų klubas, pasinaudojęs 
sąrašais ir telefonu, taip pat iš 
pradžių pasiūlo ir transportaci- 
ja i susirinkimus.

PIRMIAUSIAI — 
DRAUGIŠKUMAS!

Visa tai betgi nebūtų įmano
ma įvykdyti be vieno svarbaus 
dalyko — studentų draugišku
mo. Dabar esamos studentų or
ganizacijos nepajėgia pritraukti 
naujų narių. Dabartiniai nariai 
yra organizacijon dažniausiai 
jaugę nuo pat mažens, ir tų daug 
nubyra pasiekus universitetą.

Iš “užsieniečių” studentų To
ronto universitete, su kuriais te
ko pasikalbėti, teko patirti, kad 
tie, kurie turėjo progos dalyvau
ti bent vienam lietuvių studentų 
susibūrime, nebenorėtų į tą pa
čią grupę grįžti. Priežastys? Jie 
pasijuto lyg įsibrovėliai i jau 
labai artimai susigrupavusį būrį. 
Niekas nerodė jiems dėmesio — 
pasijuto nepriimti. Jautėsi igno
ruojami. Jeigu norima, kad bet- 
koks susibūrimas pasisektų, mū
sų studentai turi pasidaryti at
viresni kitiems ir draugiškesni. 
Iniciatyvos šia kryptimi turi im
tis natvs studentai!

Iki šiol vis buvo tikimasi, kad 
viskas savaime susitvarkys, kad 
kepti karveliai Patys į studentų 
burnas atskris. Pirmiausiai turi
me sukrusti patys. įtikinti vyres
niuosius ir atkreipti lietuviu vi
suomenės dėmėsi į studentijos 
padėti. Toronte planuojami įvai
rūs remontai, pastatai, bet stu
dentai užmirštami. Gabija

Tiek laimėsime,
Vis dažniau girdime, kad išei

vijos ateitis tamsi. Dr. Juozas 
Girnius savo knygoje “Idealas ir 
Laikas” sako:
... vistiek anksčiau ar vėliau lemta 
lietuvybei išeivijoje išblėsti... visų 
mūsų dienos suskaitytos.

Kaip mums, lietuviams, o 
ypač jaunimui, reaguoti į tokius 
pasisakymus? Jeigu jaunimui at
eitis atrodys beviltiška, tai ne
bus įmanoma jo įtraukti į jokią 
lietuvišką organizaciją. Tačiau 
tautos įvertinamos ne jų istori
nių metų ilgumu, o jų kultūriniu 
pažangumu. Rusija šimtus metų 
laikė tautas vergijoj, bet tai nė
ra įrodymas jos vertingumo tau
tų šeimoje. Dr. J. Girnius toliau 
rašo:
Galutinai visos mūsų emigracijos 
prasmę lems ne tai, kiek ilgai ji iš
silaikys, o ką per tuos metus Ji at
sieks.

* ☆ *

Pažiūrėkime dabar į lietuvių 
kolonijas, kurios susikūrė šiame 
kontinente prieš mus. Atsukime 
istorijos laikrodį atgal tik sep
tyniasdešimt metų ir nuvažiuoki
me į Pensilvanijos valstiją. Tuo 
laiku buvo ten 75.000 lietuvių. 
Dauguma jų dirbo kasyklose 
sunkų, juodą darbą. Pittsburgas, 
tuometinė Čikaga, turėjo septy
nias ar aštuonias lietuviškas pa
rapijas, 20.000 tautiečių, dien
raščius, savaitraščius, žurnalus. 
Buvo šalpos ir ekonominių būre
lių, buvo chorų ir ansamblių.

Viename miestelyje buvo tiek 
daug lietuvių, kad beveik visą 
miesto valdybą sudarė lietuviai. 
Šiandien tik viena parapija lai
ko Mišias lietuvių kalba. Yra ra
dijo valandėlė, tautinių šokių 
grupė, trys lietuviškos alinės, 
vienas golfo klubas ir tik keletas 
kitų organizacijų. Sąmoningųjų 
lietuvių teliko saujelė — daugu
mas jų yra nauji imigrantai.

Yra daug priežasčių, kodėl šie 
senieji ateiviai nutautėjo. Jie 
paliko Lietuvą dėl ekonominių 
priežasčių, jieškodami geresnio 
gyvenimo, atlyginimo. Tokie 
ekonominiai imigrantai daug 
greičiau pritampa prie esamos 
aplinkos, norėdami užmiršti ba
dą ir skurdą Europoje. Net vai
kus skatino būti gerais amerikie
čiais.

Net tie, kurie turėjo tautinės 
sąmonės, ją prarado Amerikoje, 
nes imigrantai tuo laiku buvo 
skaitomi antraeiliais piliečiais. 
Vaikai būdavo apmušami mo
kyklose, namai apiplėšiami, su
deginami. Per vieną kasyklų 
streiką net 16 darbininkų buvo 
policijos nušauti. Iš jų devyni 
buvo lietuviai. Imigranto krau
jas buvo bevertis.

Trečia nutautėjimo priežastis 
— daugumas ateivių neturėjo 
jokio formalaus mokslinio išsila
vinimo — vos galėjo skaityti ir 
rašyti. Tėvai neskatino vaikų 
siekti augštesnio mokslo.

Ketvirta priežastis lietuviškos 
išeivijos išblėsimo buvo ateivių 
nepažinimas nepriklausomybės 
laikų Lietuvoje ir jos kultūrinio 
atsinaujinimo.

Penktoji priežastis — politi
niai ir religiniai skirtumai, kurie 
suskaldė tų laikų išeiviją. Ji sa
ve laidojo nevienybėje.
• Norėčiau pacituoti iš kun. dr. 
F. Jucevičiaus knygos “Tauta 
tikrovės ir mito žaisme”:
Žmogus savo darbais save sužmogi
na, ir savo darbais jis save nužmogi
na. Tai galioja ir tautoms. Ne rasė, 
kraujas ar žemė, o darbas suburia ir 
sukuria tautas. Tautos susiburia, kai 
jų nariai santykiauja vieni su ki
tais ... Kai nėra bendradarbiavimo, 
tai nėra ir darbų, o kai nėra darbų, 
tai nėra ir tautos. Tauta miršta ne 
tuomet, kai jos nariai nekalba viena 
kalba ar praranda savo tėviškes, sa
vo rasinius bruožus, bet kai jie nebe- 
sugyvena.

Žiūrėdami į savo išeiviją, ma
tome daug pastatų, daug organi-

Moksleivių ateitininkų žiemos kursuose Dainavoje: po paskaitų
Nuotr. Almio Kuolo

kiek sukursime
zacijų, daug fondų ir šalpos 
draugijų, bet mažai kultūrinių 
lobių. Dr. J. Girnius samprotau
ja:
Juo labiau bus rūpinamasi savo lie
tuvybę kūrybiškai liudyti, tuo ilges
niam laikus bus užtikrinama ir pati 
lietuviškoji gyvybė.

♦ * ♦
Kalbėjome apie išeivijos prob

lemas bei istoriją. Tai tik viena 
dalis mūsų tautos, nors ir nema
ža. Pagrindinė mūsų tautos da
lis gyvena prie Baltijos jūros ru
sų komunistų priespaudoje.

Kaip laisvinimo klausimas 
svarstomas už geležinės uždan
gos? Šiuo laiku Lietuvoje mūsų 
tautiečiai ir giminės negalės pa
minėti savo tautos sukakčių. Ne
galės prisiminti, kad 1922 m. Že
nevoje Tautų Sąjunga pripažino 
Lietuvą nepriklausoma respubli
ka ir ją priėmė kaip savo narę. 
Tais pačiais metais Lietuvoje 
buvo įvesta monetarinė reforma, 
pakeitusi auksinus ir skatikus į 
litus ir centus.

Taip pat šiuo metu vaikai Lie
tuvoje negauna jokio religinio 
auklėjimo. Neseniai du kunigai, 
Zdebskis ir Bubnys buvo suimti 
ir uždaryti kalėjime už katekiz
mo mokymą. Per paskutinius 
metus daug panašių įvykių su
jungė mūsų tautą. Bražinskų, Si- 
mokaičių ir Kudirkos žygiai mus 
suvienijo, ypač didelį įspūdį pa
darė jaunimui. Jaunimas, kuris 
abejojo komunizmo žiaurumu, 
tėvų pasakojimu apie tautos sie
kimus, savo tautiniu užsiangaža
vimu, staiga praregėjo.

Po Simo Kudirkos dramatiško 
šuolio sutikau advokatą Povilą 
Žumbakį, kuris atstovavo latviui 
Brieze Amerikos senato komite
te. Jam teko peržiūrėti Kudirkos 
kelis dokumentus, kuriuos buvo 
palikęs amerikiečių laive. Ant 
vieno lapelio, savo piniginėje S. 
Kudirka buvo pasirašęs labai bū
dingus žodžius:
Žmogus, gimęs urve, negali suprasti, 
kas yra laisvė ,.. Siekiant laisvės, 
gyvybę rizikuoti verta.
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Tai mūsų visų uždavinys. Visi 
mes įvairiais būdais galime pri
sidėti prie to laisvės siekimo — 
raštingesnieji straipsniais spau
dai — lietuviškai ir angliškai, 
mok) .•••• -■ i už
dirbantieji ' ” - : j pa
vy: '■ >.i., u,.u*,. •. '
tui :i’me sekti Kristau: mintį 
Šv. Rašto palyginime, Fu' ame 
pasakojama apie valdovą, kuris 
išvažiavo ir paliko savo tarnams 
vieną, du arba daugiau talentų. 
Tas, kuris turi talentą, privalo 
juo naudotis, nes ir tą patį gali 
prarasti. Nesvarbu kokioje sri
tyje mūsų talentai reiškiasi — 
ekonominėje, politinėje ar kul
tūrinėje. Mes turime žūtbūtinę 
pareigą jais naudotis ir dalintis 
su savo tautiečiais.

Aš pasitikiu savo tautos laisvi
nimo žygiais, nes esu su kitais 
savo bendraamžiais pergyvenęs 
daug gražių dienų lietuvių tar
pe. Man ypač prisimena viena 
stovykla Dainavoje, kurioje bu
vo surengtas didžiulis laužas 
prie ežero ir šimtinė jaunuolių ' 
rankas susikabinę prabilo visa 
širdimi:
Kaip grįžtančius namo paukščius 
Parvcski Viešpatie ir mus
I žemę mūs tėvų 
Parveski.
Težydi vėlei Lietuva, 
Kaip tavo slėnių lelija, 
Tebūna vėl namuos ramu.

Algis Puteris
ANTRASIS PASAULIO LIE

TUVIŲ JAUNIMO KONGRE
SAS įvyks Čikagoje kartu su 
tautinių šokių švente š. m. birže
lio 30 d. Jaunimo susidomėjimas 
palengva kyla. Laukiama pilnos 
programos. Ją paskelbus, jauni
mo susidomėjimas dar labiau pa
didės. Pasiruošimas kongresui 
vyksta ne tik centre, bet ir dau
gumoje lietuvių kolonijų.



SUDBURY* ONT.
A. A. ANTANAS RAŠKEVICIUS, 

58 ra., po operacijos, suristos su šir
dies negalavimais, mirė Sudburio Me
morial ligoninėj. Paliko žmoną ir du 
sūnus, kurie dar mokosi šv. Karolio 
gimnazijoj. Velionis buvo sąmonin
gas lietuvis, geras praktikuojąs ka
talikas ir aktyvus Bendruomenės na
rys. Vienerius metus yra buvęs LB 
Sudburio apylinkės pirmininku. Nors 
ir sirgdamas, mokėjo išlaikyti gied
rą nuotaiką ir sąmojų. Paskutinei ke
lionei buvo jau iš anksto pasiruošęs 
ir gražiai mirė aprūpintas paskuti
niais sakramentais. Visa mūsų bend
ruomenė liūdi netekusi savo tauraus 
nario. Iškilmingose laidotuvėse da

lyvavo daug tautiečių ir nemažai ki
tataučių, kurių tarpe net keturi kuni
gai. Palaidotas kovo 9 d. Sv. Jono 
lietuvių kapinėse prie Toronto. Mi
šias už jo vėlę užprašė: L. A. Baltu
čiai, P. J. Gabrėnai, K. Gustienė, J. 
M. Kriaučeliūnai, A. M. Lapieniai, 
P. A. Mazaičiai, J. N. Paulaičiai, V. 
Petrovas, M A. Pranckūnai, L. Re
meikienė, S. P. Semežiai, V. O. Step- 
šiai, J. M. Striškos, P. M. Venckai. — 
Atlaikytos Mišios už a. a. Juozo Ba- 
čiūno vėlę — užprašė J. M. Kriauče
liūnai: už Vinco Grigučio vėlę — už
prašė B. J. Stankai. — Birutė ir Jus
tas Stankai gavo žinią iš Suvalkų tri
kampio, kad tenai mirė Vincas Gri- 
gutis, 74 m., B. Stankienės tėvelis.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE
NA ir Sv. Kazimiero šventė atžymė
ta pirmąjį kovo sekmadienį pamal
domis ir padaryta speciali rinkliava. 
Iš viso surinkta $200. Vyskupas A. 
Cartier, iš Sault Ste. Marie 
išsiuntinėjo visoms parapijoms bend- 
raraštį, kad tikintieji pasimelstų už 
Lietuvos tikinčiuosius, kur Kat. Baž
nyčia yra persekiojama ir tikėjimo 
laisvė vis labiau ir labiau varžoma.

TRYS LIETUVIUKAI EUROPON 
išskrenda pavasario atostogų proga: 
G. Lumbis į Londoną ir Paryžių, o R. 
Paulaitis su A. Zlatkum — į Ispaniją 
ir Siaurės Afriką.

ŠEIMOS ŠVENTĖ. A. M. Pranckū- 
nų ir M. J. Čebatorių iniciatyva pa

starųjų namuose buvo suruoštas po
būvis Onutei Stepšienei gimtadienio 
proga. Sveikinimo žodį tarė kun. Ant. 
Sabas. Sugiedojus “Ilgiausių metų” 
buvo įteiktos dovanos. O. V. Stepšiai 
yra sąmoningi lietuviai, uoliai daly
vauja lietuviškuose parengimuose ir 
lietuviškose pamaldose. Visi trys vai
kai įsijungę į tautinių šokių grupę 
“Ramunėlė”, lanko lietuvių šeštadie
ninę mokyklą. Visa šeima skaito “T. 
2.”, “Darbininką”, “Draugą” ir ’’Eg
lutę", o jų jauniausioji dukrelė Te
resėlė. kaipo tipiška lietuvaitė su 
gražiais tautiniais drabužiais, buvo 
patekusi į vietinę anglų spaudą ir į 
“T2”. — Atitaisymas: koresponden
cijoj apie Vasario 16 parengimą vie

toj E. Tautvaišienės turi būti E. 
Tolvaišienė. — Atlaikytos giedotos 
šv. Mišios: už a. a. Antano ir Veroni
kos Baltrušaičių vėles — užprašė dr. 
J. B. Baltrušaičiai; už Antano Raške- 
vičiaus vėlę — užprašė Petras Jutc- 
lis. Krsp.

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO “Ge
ležinis Vilkas" valdyba kviečia visus 
narius į metinį susirinkimą balan
džio 8, šeštadienį, 6 v. v., M. Pranc- 
kūno bute, 276 Ash St. Po susirinki
mo — tradicinė vakarienė ir įteiki
mas laimėjimo ženklų — trofėjų pa
sižymėjusiems medžiotojams ir žve
jams. J vakarienę kviečiame žvejus 
su žmonomis, o nares — su savo vy
rais. Valdyba

St. Catharines, Ont.
SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS ir 

mugė įvyko kovo 5 d. Surengė skau
tai. 10 v.r. Mišios buvo atnašaujamos 
skautų intencija. Skautai dalyvavo 
uniformuoti ir su vėliavom. Tėvas Ju
venalis Liauba, OFM, pasakė tai die
nai pritaikytą pamokslą, kurio klausė 
visi su dideliu susidomėjimu. Po pa
maldų buvo skautų sueiga ir įdomi 
programa. Maldą į šv. Kazimierą per
skaitė Vaidilutė Setikaitė. Programai 
vadovavo Nijolė Gverzdytė. Džiugu, 
kad jaunimas pradeda pavaduot se
nimą. Nijolė yra pavyzdinga lietuvai
tė. Ji vargonuoja bažnyčioj jau eilė 
metų, “Nemuno” ansamblyje moko

vyresniųjų grupę tautinių šokių, va
dovauja mergaičių choreliui, kuris 
pasirodė Lietuvių Dienos programoj 
ir Vasario 16 minėjime. Ir dabar visi 
buvo patenkinti dainų įvairumu ir 
skautišku juoku. Vaidinimėlį apie šv. 
Kazimierą suvaidino skautės ir skau
tai. Po to įvyko mugė, kurioje išalkę 
dalyviai skubėjo pirkti skautų mamy
čių ir prijaučiančiųjų pagamintą ir 
padovanotą maistą. Sušilusios skubė
jo dėti į lėkštes p. p. Dainorienė ir 
Gverzdienė, skaučių padedamos. Per 
valandą liko tušti puodai, sujaukti 
stalai ir krūvelė "žaliukų”. Koresp.

Red.: Kovo 5 d. Kanados lietuvių 
šventovėse buvo taip pat švenčiama 
Tikinčiosios Lietuvos Diena. Ar St. 
Catharines ji nebuvo paminėta?

Beveik 60.000 vyrų ir moterų iš visų pasaulio šalių kas metai tampa Kanados piliečiais. 

Galbūt jūs jau gyvenate Kanadoje daugelį metų ir galvojate įsigyti Kanados pilietybę?
I

Jei atitinkate sąlygas, Kanada jus mielai priims. Aplankę viena iš čia minimų pilietybės 

teismų, jūs galėsite sužinoti, ar atitinkate sąlygas. Būsite maloniai priimtas. Jūsų klau

simai bus atsakyti ir bus pagelbėta užpildyti prašymą. Jei negalite aplankyti šios įstaigos, 

rašykite į jums artimiausią pilietybės teismą, ir visos žinios bus jums atsiųstos.
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WINDSOR* ONT.
KOVO MĖNUO — TĖVŲ MĖNUO. 

Kovo 12, sekmadienį, taikliai pastebė
jo klebonas kun. D. Lengvinas, kad 
ir Windsore bei apylinkėje toli gražu 
nevisi tėvai noriai kalba su savo vai
kais namuose lietuviškai. Jie klysta 
manydami, kad tik šeštadieninė mo
kykla kartą savaitėje turi išmokyti 
vaikus lietuvių kalbos. Yra net tokių, 
kurie, norėdami pateisinti savo apsi
leidimą ar pareigos nesupratimą, ne
kreipia dėmesio į lietuvių kalbą na
muose, bijodami sugadinti anglų kal
bos akcentą. Tokių tarpe rasime gy
dytojų, verslininkų ir eilinių darbi
ninkų, kurių vaikai jau nebekalba sa
vo tėvų kalba. Aišku, tokie tėvai nesi
lanko į tautinių švenčių minėjimus, 
šykštūs aukoms ir dažniausiai neski
ria nė cento lietuviškiems reikalams. 
Gaila, bet tokių yra. Jei nebūtų švie
sių, lietuvybę palaikančių šeimų, ku
rios nesigaili nei laiko, nei lėšų, sten
giasi duoti savo vaikams tai, ką pa
tys atsivežė iš tėvynės, būtų visai 
liūdna. Tokių tėvų pastangos nenu
eina veltui. Vaikai jiems dėkingi, 
stengiasi eiti savo tėvų pėdomis ir 
dirbti pavergtos tėvynės naudai. Tai 
sveikos pastabos.

PO SUNKIOS OPERACIJOS iš li
goninės sugrįžo ir sveiksta Kazimie
ras Garbuzas, didelis lietuviškų ir pa
rapijos reikalų rėmėjas. Taip pat 
sveiksta po operacijos savo namuo
se Antanas .Rimša. Linkime jiems 
kuo greičiausiai ąustiprėti.

PARAPIJOS SALĖS REMONTAS 
jau gerokai įpusėjo. Dirbama dau
giausia talkos būdu ir tuo sutaupoma 
keletas tūkstančių dolerių. Remonto 
komitetas jau yra sutelkęs arti $3000, 
bet dar trūksta keleto šimtų užbaigi
mui, kuriuos tikimasi gauti aukų pa
vidalu iš tų, kurie dar nėra prisidėję 
prie to gražaus sumanymo. Komitetas 
bus dėkingas už paramą. Kor.

DELHI, ONT.
LIGONIAI. Vasario 24 d., 10 v.r., 

netikėtai mūsų mielą parapijietę Ele
ną Steckaitę-Jakubilienę ištiko šir
dies smūgis. Ambulansas greit nuve
žė ją Simcoe ligoninėn. Dabar pa
mažu taisosi, gausiai kaimynų, drau
gų, šaulių ir kat. moterų lankoma, 
nes ji visur priklauso. Linkime jai 
greit pasveikti ir grįžti j mūsų tarpą.

Parapijietis

LONDON, ONT.
MONS. DR. J. TADARAUSKAS ve

dė trijų dienų rekolekcijas. Dalyva
vo nemažai žmonių — beveik kaip 
sekmadienį. Jis ragino jaunimą ne
bijoti tikrosios šviesos, ateinančios iš 
Dievo. Visus skatino atsinaujinti tiek 
religijos, tiek ir tautinių reikalų sri
tyje, vieningai glaudžiantis prie pa
rapijos ir lietuviškųjų organizacijų. 
Londono ir apylinkių lietuviai yra 
dėkingi rekolekcijų vedėjui už aktu
alias mintis ir auką (kelionės išlai
doms padengti skirtą sumą misijoms 
paaukojo Londono L. Šiluvos Marijos 
parapijai). D. E.

KLB LONDONO APYLINKEI II 
pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 
atstovaus Viktoras Navickas, Vida 
Petrašiūnaitė ir Regina Stočkutė. 
Reikalui esant, kandidatu-pakaitalu 
sutiko būti Jurgis Valaitis.

LIETUVIŠKOS GĖLĖS — lietu
viškų knygų formoje Londono apyl. 
valdybos iniciatyva įteikiamos aplan
kančio valdybos nario daugiau sa
vaitės ligoninėse sergantiems tautie
čiams. Tai nevystančios gėlės, kurios 
sveikstančiam ligoniui sutrumpina 
ligoninės nuobodulį ir padidina jo 
lietuviškų knygų biblioteką, pare
mia lietuvišką knygą — spaudą ir 
mūsų šių dienų knygnešius — tiek 
studentus, platinančius knygas lietu
vių kolonijose, tiek kitus spaudos 
skleidėjus. KLB Londono apyl. val
dyba siūlo kitoms apylinkių valdy
boms, organizacijoms bei klubams 
šią “lietuviškų gėlių” idėją įgyven
dinti vietoje vystančių komercinių 
gėlių.

SEKANTIS ATVIRAS KLB Londo
no apylinkės valdybos posėdis įvyks 
balandžio 9 d., 9 v.v., Šiluvos Ma
rijos par. salėje. Valdyba

IŠKILMINGAS ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS dvidešimtmečio paminė
jimas, rengiamas apylinkės valdybos 
ir mokyklos tėvų komiteto, įvyks sek
madienį, kovo 26 d., 5 v. p.p., Šiluvos 
Marijos par. salėje, 1414 Dundas St. 
E. Kalbės KLB švietimo komisijos 
pirm. L. Tamošauskas, meninę pro
gramą atliks Jaunimo Kultūros Klu
bas “Aušra". Jų tarpe yra buvę li
tuanistinių mokyklų auklėtiniai, jų 
“eum Įaudė” abiturientai. Tikimasi 
svečių iš kaimyninių apylinkių ir jų 
mokyklų, šio lietuvybės židinio auklė
tinių ir buvusių mokytojų. Kviečiami 
visi tautiečiai iš arti ir toli. Tai įžy
mi sukaktis, nes šioje mokykloje mo
kėsi virš 70 lietuvių jaunuolių. Visi 
laukiami. įėjimas — nemokamas. P.



Nuo požemio iki meninės augštumos
Lietuvį fotomenininkų kunigų Algimantų Kezį, SJ, aplankius Čikagoje

Kovo 19—25 d. d. Toronte ir 
Hamiltone pasirodys kūrybingas 
lietuvis jėzuitas kun. Algimantas 
Kezys, gyv. Čikagoje. Jis Kana- 

’dos lietuviams ne tik ves reko
lekcijas, bet ir demonstruos kul
tūrinius lobius: savo menines 
nuotraukas ir spalvotus garsi
nius filmus iš lietuvių gyvenimo.

Kas yra kun. A. Kezys? Visų 
pirma — kunigas - vienuolis, di
delis jaunimo draugas, kelių 
skautų tuntų kapelionas. Antra 
— jis yra puikus fotomeninin
kas, plačiai iškilęs pas amerikie
čius, išleidęs eilę reprezentaci
nių foto albumų. Paskutini jų— 
‘ Foto kompozicijos” neseniai Či
kagoje išleido dr. M. Morkūnas 
lietuvių ir anglų kalbomis. Šalia 
šių darbų bei pareigų, jis yra 
Lietuvių Foto Archyvo įsteigėjas 
bei jo vadovas. O archyvas ne tik 
renka lietuvius liečiančių istori
nių nuotraukų negatyvus bei ka- 
tologuoja lietuvių dailininkų ku
rinių spalvotų skaidrių rinki
nius, bet ir suka spalvotus fil
mus iš lietuvių gyvenimo. Vie
nas jų, “V tautinė skautų sto
vykla”, buvo plačiai rodytas dau
gelyje lietuvių kolonijų. Po to 
sekė filmo “Dvylikos” pirmoji 
dalis, kurią dabar pamatys ir 
Kanados lietuviai. Visa eilė už
mojų dar stovi prieš akis, o apie 
atliktus darbus pakalbėsime 
nuosekliau.

Net Čikagos lietuviams labai 
žinomas faktas, kad Lietuvių Fo
to Archyvo idėja gimė Filadel
fijoj. Ten 1966 m. balandžio 5 d. 
buvo nuvykęs kun. A. Kezys ir 
turėjo pasikalbėjimą su vietos 
foto mėgėjais - lietuviais. Šie ir 
iškėlė reikalą, kad būtų renkami 
lietuvius bei Lietuvą liečiančių 
istorinių nuotraukų negatyvai. 
Iš to gimė LFA, pernai tyliai at- • 
šventęs savo veiklos penkmetį.

LFA toli gražu nepasitenkino 
vien istorinių nuotraukų negaty
vais. Šalia jų, susidomėta lietu
vių dailininkų darbais — daugu
ma jų paveikslų perkelta i skaid
res. Taip gimė didžiulis lietuvių 
dailininkų darbų skaidrių rinki
nys, kaikūrios skaidrės išleistos 
net atskirais albumais (Augiaus, 
Mikšio, sės. Mercedes). Arti
miausioje ateityje bus išleisti G. 
Žumbakienės, Vyt. Kasiulio ir J. 
Kelečiaus kūrinių skaidrių albu
mai. Iki šiol tūkstantinė lietuvių 
dailininkų kūrinių skaidrių ko
lekcija telpa kukliame vienuoliš
kame kun. A. Kezio kambaryje. 
Ateinantį rudenį, atidarius nau
jąjį Jaunimo Centrą, deramas 
patalpas turės ir LFA.

Neilgai trukus LFA žvilgsniai 
nukrypo ir į filmavimo sritį. 
Tiek daug garsių lietuviškų as
menybių, tiek lietuviškų įvykių 
mūsų dienose, o ką apie tai žinos 
ateitis? Buvo užsimota nevieną 
svarbesniųjų asmenybių bei įvy
kių filmuoti. Bet tam reikia tin
kamos aparatūros ir ypač pinigų. 
Buvo sudarytas LFA globos ko
mitetas iš energingų žmonių. Ir 
šiandien galima pasidžiaugti jo 
darbo vaisiais: prieš 3—4 me
tus LFA skolon įsigijo aparatū
rą $15.000 vertės. Komiteto dė
ka šiandien skolos belikę $1,500.* * *

Kai kovo 2 d. užėjau į Čikagos 
lietuvių jėzuitų vienuolyną, jieš- 
kodamas kun. A. Kezio pokal
biui, radau jį giliam požemyje 
prie filmavimo bei garso apara
tūros. Jis ten koregavo naujau
sią filmą “Į septintąjį dešimtme
tį”, kuriame įamžintas VIII At
eitininkų Federacijos kongresas 
Čikagoje. LFA apyvartoje turi 
penkis garsinius spalvotus fil
mus, ir dabar kun. A. Kezys dir
ba prie paties naujausio, kuriam 
finansinį pagrindą padarė K. 
Bagdonas, paaukojęs $2,000. Li
kusią dalį sudėjo gydytojai: P. 
Kisielius, A. Razma, J. Kižys ir 
K. Ambrozaitis.

— Ar visuomenė, žiūrėdama 
rodomų filmų, nepadengia jų ga-

VL. RAMOJUS 
minimo išlaidų? — klausiu kun. 
Kezį.

— Turiu atvirai pripažinti, 
kad visuomenė mažai domisi lie
tuviškų filmų seansais. Ji masiš
kai neina jų žiūrėti. Todėl filmai 
gimsta ir liks istorijai tik gera
širdžių mecenatų dėka. Žymiai 
šiltesnę visuomenę sutinku pro
vincijoje. žmonės ten lietuviškų 
kultūrinių įvykių labai pasiilgę 
ir į filmų "seansus gausiai renka
si.

Naujų užmojų ir darbų bega
lės. Štai gimsta naujas dokumen
tinis filmas apie Jaunimo Centro 
statybą, kuris bus parodytas ati
darant naujuosius JC rūmus at
einantį rudenį. Jau kruopščiai 
dirbama prie filmo “Dvylika” 
antrosios dalies. Kokie asmenys 
šį kartą bus įvesti, maždaug ži
noma, tik kun. A. Kezys prašo 
kol kas viešai neskelbti. Ruošia
mas filmas apie Los Angeles lie
tuvių gyvenimą, kurį finansuoja 
patys losangeliečiai. žodžiu, vien 
filmo srityje užsuktas toks ratas, 
jog sunku net suprasti, kaip vie
nas žmogus įstengia jį sukti.

* * #
Iš rūsio pereinam į kun. A. 

Kezio kambarį II augš'te. Kiek 
čia knygų, žurnalų, laiškų. Dau
guma liečia foto meną. Ameri
kiečiai ir lietuviai jau yra išlei
dę tris liuksusinius kun. A. Ke
zio foto darbų albumus ir visą 
eilę kitų leidinių. Įdomu, kad A. 
Kezys yra pripažintas pačių au
toritetingiausių šio krašto foto 
meno kritikų. Žurnale “Camera 
35”, išeinančiame Niujorke, kri
tikas David Vestai recenzuoja A. 
Kezio albumą ir jį, kaip “foto
grafijos klasiką”, sugretina su 
Henri Carteer-Bresson. Buvęs 
Čikagos Meno Instituto fotogra
fijos skyriaus direktorius Hugh 
Edvards, parašęs tik ką dr. M, 
Morkūno išleistam anglų kalba 
albumui “Forum ant Content" 
įžangą, kur angliškai skaitančiai 
visuomenei pristatomas A. Ke
zys, savo laiške išreiškia džiaugs
mą, kad lietuviška ofsetinė 
spaustuvė (M. Morkūno Čikago
je) sugebėjo taip profesionaliai 
atspausdinti meniškas nuotrau
kas.

Iš pokalbio su kun. A. Keziu 
sužinojau, kad Lojolos leidykla 
Čikagoje į patį didžiausią mūsų 
mieste Koch-Brentano knygyną 
savo leidiniams kelią praskynė 
kaip tik su lietuvio menininko 
A. Kezio reprezentaciniais albu
mais.

Nuo Kiršu kaimo iki Ontario ežero 
4-

Jaukus Kazio Bradūno poezijos vakaras
ROCHESTER, N. Y. Kovo 4 d. sve

čiavosi poetas Kazys Bradūnas. Tai 
neeilinis mūsų poezijos dirvonuose 
žmogus. Jo lyrikos knygų skaičius jau 
siekia 10. Išgirsti jį, viena, produk- 
tingiausių mūsų raštijos žmonių, ro- 
česteriečiams buvo tiktai neeilinė 
proga.

K. Bradūnas, kaip dr. Jonas Dėdi
nas savo atidaromajame žodyje pa
žymėjo, yra ir poetas, ir redaktorius. 
Redaktorius ne tik “Draugo” dienraš
čio kultūrinio priedo, kuriame visa
da randi taikliai skatinantį žodį kul
tūrinės išeivijos klausimais, bet ir 
“Aidų" (Vokietijoj), ir “Literatūros 
Lankų", ir lietuvių poezijos didžių
jų antologijų, ir Mačernio pomirtinės 
poezijos knygos “Poezija”.

Autorius savo žodyje prisipažino, 
kad jis yra gimęs poetų žemėje, nes 
jo kaimynai yra buvę Juozas Tyslia- 
va, Salomėja Nėris, Antanas Vaičiu
laitis ir kt. O ir jo lankyta Vilkaviš
kio gimnazija iki pastarųjų laikų da
vė daugiausia poetų. Kai jo laikais 
Aisčio ar Brazdžionio poezijos knygų 
Kaune išleisdavo 500—600 egz., tai 
vien tik Vilkaviškio gimnazijos moks
leiviai išpirkdavo apie 100 egz. Esą 
pirkdavo kas trečias gimnazistas, per- 
skaitydavo visi.

Ročestcry lietuviai, dailiojo žodžio

— Man geriausiai sekasi pa
ruošti tas knygas, kurių niekas 
iš anksto neužsako. Tada savo 
nuojauta sudedu visa, ką turiu 
geriausio, — pasakoja kun. A. 
Kezys. — Stebiuosi, kaip ame
rikietiškos leidyklos plačiai jas 
paskleidžia. Tiesiog sunku ir įti
kėti, kiek gaunu atsiliepimų iš 
amerikiečių ne tik Čikagoje, bet 
ir lankydamasis kituose miestuo
se. Dabar gi skubu kritikams iš
siuntinėti naujausią savo leidinį. 
“Form and Content”, kuris lie
tuviškoje laidoje pavadintas 
“Foto kompozicijomis”.

* * *
Pokalbį stengiuosi vėl sugrą

žinti atgal į lietuvišką horizontą. 
Prieš kurį laiką net ir spaudoje 
buvo pasiūlymų, kad A. Kezys 
vyktų į lietuvybės senąjį lopšį — 
Pensilvanijos kasyklas bei jų 
aplinką ir ten nufotografuotų 
bei nufilmuotų senąsias lietuvių 
bažnyčias, kapines, kryžius, pa
minklų liękanas, nes laikas tas 
relikvijas greit jau galutinai su
naikins.

— Tą spaudos iškeltą mintį 
jau buvau palaidojęs, — pasako
ja kun. A. Kezys, — bet štai at
sirado naujas mecenatas prel. 
Juozas Karalius su $1000 auka. 
Auka specialiai tam, kad galė
čiau atvykti į Shenandoah ir ki
tas apylinkes ir nufotografuoti 
bei nufilmuoti visa tai, kas lie
tuviams priklausė ar dar likę lie
tuviško. Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas bažnyčioms, pa
minklams. Ten su visais apara
tais vyksiu gegužės mėnesio pra
džioje. Tad, matot, kaip projek
tas, beveik jau palaidotas, atsi
radus mielam mecenatui, vėl 
staiga atgijo ir bus įyykdytas. 
Būtų gera, kad tuo projektu su
sidomėtų kunigai ir kitose vieto
vėse.

— Jau prieš porą metų ma
čiau, kad esate paruošęs liuksu
sinį lietuviškų Sv. Kazimiero ka
pinių Čikagoje paminklų albu
mą, kur taip ryškiai pabrėžiamas 
lietuviškas istorinis bei meninis 
motyvas. Koks to albumo liki
mas?

— Albumas paruoštas ir lau
kia eilės. Tik gaiĮa, kad suintere
suotieji, kurie buvo pasiryžę jį 
išleisti, iki šiol dar nepajėgė su
daryti finansinio pagrindo jam 
išleisti.

Lietuvių jėzuitų vienuolyne 
pasigirsta skambutis, kviesda
mas visus pietų. Pertraukiam 
pokalbį su tuo kūrybingu vyru ir 
neeiliniu lietuviu kun. A. Keziu.

mėgėjai, jau aštuntą tokį vieno as
mens vakarą surengia ir visada su
traukia apypilnę salę klausytojų. Jei 
kiek anksčiau šitokie vakarai buvo 
rengiami su šokiais ir bufetu, tai pa
staraisiais metais, kaip ir šis, vyko 
gana intymioj nuotaikoj, be jokių 
priedų — tik poetas, klausytojai ir 
kavutė.

Svečias savo poezijos vakarą pra
dėjo gana įdomia įžanga, papasakoda
mas, kaip ir kada prdėjo žengti poe
zijos pasaulin. Jį jaunystės dienose 
labiausiai žavėję Aistis, Brazdžionis.

K. Bradūno pirmoji poezijos kny
ga “Vilniaus varpai" pasirodė 1944 
m. “Pėdos arimuose” nespėta įrišti — 
rusų bolševikų buvo atrasta spaustu
vėje ir atiduota Kauno žuvų rinkos 
maklatūrai. Tik B. Brazdžionis už la
šinius kelis egzempliorius savo kup
rinėje išsinešė iš Kauno griuvėsių. 
Tremtyje K. Bradūnas išleisdino šias 
knygas: 1945 m. “Svetimoji duona" 
(L. Raudonojo Kryžiaus premijuota); 
1947 m. kiek pataisyta “Vilniaus var
pai” (“Patria” leidyklos prem.) ir 
“Maras”; 1948 m. "Apeigos”; 1955 m. 
“Devynios baladės” (“Aidų” žurnalo 
premijuota); 1958 m. “Morenų ug
nys” (Liet. Rašytojų Draugijos pre
mijuota); 1964 m. “Sidabrinės kama
nos” ("Draugo” premijuota); 1967 
m. “Sonatos ir fugos"; 1970 m. “Do
nelaičio kapas” (Liet. Rašytojų Dr- 
jos premijuota)..

Skaityti savo poeziją svečias pra
dėjo nuo Kiršų kaime dar gimnazisto 
sukurtų eilėraščių, tęsė per karo ir 
okupantų teriojamos lietuviškos že
mės kaimus ir miestus. Gyvendamas 
pokario metais tremties dienas Vo
kietijos žemėje ir pagaliau keletą 
metų Baltimorėje, poetas plunksnos 
nepadėjo, bet tiesiai ir patvariai ko
pė į rinktinių poetų kalną, neiškryp- 
damas iš savo bradūniškosios poezi
jos ribų, formuodamas su kitais bend
raamžiais žemininkų kartą.

K. Bradūnas savo poetiniame žo
dyje visada ramus, neužsidaręs žemi
ninko poezijos plotuose. Ramus ir 
skaitydamas. Jo balsas malonaus ly
rinio tembro. Skaito lengvai, be už
sikirtimų ir iššūkių. Jo poetinis žo
dis atviras ir suprantamas, bet nuo
lat grįžtąs į savo protėvių žemę:
Vėsioj, begalinėje šiaurėje 
Tėviškės sodai šlama 
Man kas naktį sapnuose. 
Vėsioj, begalinėje šiaurėje 
žvaigždės virš protėvių namo 
Klausos žemės dainos.

(Liet, poezija III, 343 p.)
K. Bradūno poezijos vakaras su 

trumpa pertrauka užtruko apie 2 va
landas, ir tai nė kiek neprailgo. Ka
vutės metu daugelis įsigijo poezijos

Dail. T. Valiaus iliustracija R. M. Rilkės knygai “Sakmė apie korneto Kris
tupo Rllkės meilę ir mirtį”, kurią išvertė H. Nagys

ZS RAINER MARIA RILKĖS KŪRYBOS
Joti, joti, joti, per dienas, per naktis, per dienas.
Joti, joti, joti.
Ir dvasia jau visai pavargo, ir ilgesys toks bekraštis.
Nesimato kalnų, tiktai kartais vienišas medis. Lyg niekas ne
bedrįstų atsistoti. Svetimos lūšnos gūži prie užtikusių šulnių. 
Jok,io bokšto aplinkui. Ir vis tas pats reginys. Akių neberei
kia. Tiktai kartais, nakčia, atrodo kelias, tarsi, pažįstamas. 
Galbūt tamsoje vėl grįžtam atgal tuo pačiu keliu, kurį taip var
gingai, po svetima saule, buvom nujoję? Gali būti, Saulė čia 
šutri, kaip pas mus pačiam viduvasary. Bet mes juk atsisveiki
nom vasarą. Moterų rūbai ilgai dar švytėjo žalioj žalumoj. O 
dabar jau ilgai jojame. Taigi turėtų būti ruduo. Bent ten. kur 
liūdnos moterys prisimena mus.

Fragmentas — pirmasai puslapis iš Rainer Maria 
Rilkės knygos "Sakmė apie korneto Kristupo Rilkės 
meilę ir mirtį” (kornetas — kavalerijos kariūnas)

Sargybos laužas. Būrys sėdi aplinkui ir laukia. Laukia dai
nos. Bet visi taip pavalgę. Raudona šviesa sunki. Ji guli ant 
dulkėtų batų. Ji užsliuogia iki kelių ir žiūri į sunertas rankas. 
Ji neturi sparnų. Visų veidai tamsūs. Tiktai mažojo prancūzo 
akys nušvinta valandėlei džiaugsminga ugnim. Jis pabučiavo 
mažų rožę ir dabar ji gali vėl ramiai vysti prie jo krūtinės. Von 
Langenau matė tai, nes jisai negali miegoti. Ir jis mąsto: aš ne
turiu jokios rožės. Jokios. Ir tada jis ima dainuoti. Sestą, liūd
ną dainą, kurią mimuos merginos laukuos dainuodavo, kai der
lius baigdavo nokti.

(Septintas puslapis iš Rainer Maria Rilkės “Sakmės 
apie korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį”).

IŠ vokiečių kalbos išvertė HENRIKAS NAGYS

EMIGRANTAI ALGIRDAS GUSTAITIS
Plačiakeriai medžiai, spalvo

tomis gėlytėmis nukaišyti lau
kai, pilni giesmininkų paukšte
lių miškai, paprastas kaimiečių 
gyvenimas traukia liktis vietoje’. 
Bet nėra ir nėra lietaus, trūksta 
pašaro, javai teverti seno kiškio 
uodegos, ir jei prinokusių rugių 
laukais bėgtų pelė, ją matytum 
varsnomis. Badas artėja. Paga
liau perkūnija, keli lašai lietaus. 
Bet griaustinis trenkė į klojimą 
ir viską sudegino. Tėvai rengia 
kubilą tirštos košės. Mažametė 
dukrelė neleistinai įsėlino į prie
klėtį su užraugta koše ir sočiai 
pavalgė. Kitą dieną mirė, nes 
košė išbrinko, jos viduriukai ne
atlaikė.

Sėsliųjų švedų šeima vyksta į 
Ameriką, kur visi esą lygūs, net 
vergai galį turėti savo gyvulių ir 
tenai auga geriausi ryžiai... Ke
lionė — buriniu laivu. Visus už
puola utėlės, įsigkverbiančios į 
kiekvieną kūno dalį. Emigrantai 
pradeda mirti. Mūsų švedų šei
mos moteris Oskariėnė (Liv Ul
lman) pradeda kraujuoti. Iš no
sies bėga kraujas kelinta valan
da. Laive gydytojo nėra. Leisgy
viai pasiekia po 10 savaičių ke
lionės Amerikos krantus. Čia 
gauna pieno, vaisių, tąip reika
lingų kūdikiams, nėščioms mo
terims. Važiuoja traukiniu. 
Plaukia laivū. Pagaliau pasiekia 
kažkur gyvenantį vieno švedo 
sūnų ne ištaigingame ūkyje, 
kaip buVo rašęs, bet griūvančio
je lūšnoje.
knygų, poeto pasirašytų.

Teisingai poetas Henrikas Nagys 
“Tėviškės Žiburių” 9 nr. savo straips
nyje “Poetas, kurio mūza nepavargs
ta”, rašė: “Kazys Bradūnas įsijungia 
ilgon grandinei! poetų, kūrybiniu žo
džiu padarančių pačią žemę nemirtin
gą. Pamirš istorija tuos, kurie kapo
jo, korė, mėsinėjo, lygiavo bei rikia
vo, pūtė arba tempė gimtą kūrybinį 
žodį, bet tas žodis liks. Bradūno poe
zija yra viena iš tų, kuri išliks.”

Kazio Bradūno poezijos vakarą 
rengė vietos lietuvių bendruomenės 
kultūrinių vakarų vienetas, kelinti 
metai vadovaujamas chemijos dr. Jo
no Dėdino ir rašyt. Jurgio Jankaus. 
Poetas buvo atvykęs su savo žmona. 
Jiedu buvo svečiai Nijolės ir Jono 
Dėdinų, o taip pat ir visų Ročesterio 
lietuvių meno mėgėjų. — a. sb.

Žemė, žmogaus kojos nema
čiusi. Visur gamtos džiaugsmas, 
tyrumas, platybė. Pasirenka že
mės prie ežero, kirviu atžymi 
medyje — tai jo nuosavybė. Pra
sidės įsikūrimas toje išsvajotoje 
Amerikoje.

Siame realistiniame Švedijos 
filme gabus 31 metų režisorius 
Jan Troell meniškai pavaizdavo 
XIX a. pradžios švedų emigran
tų pastangas. Pagrindinį ūkinin
ką Karolį Oskarą vaidina žino
masis Max von Sydovv. Ilgas, 
dviejų dalių, spalvotas filmas 
nenutrūkstamai įdomus, pilnas 
naujų įvykių, įdomių charakte
rių, nuostabiai gražių vietovaiz
džių Švedijoje ir Amerikoje. Fil
muota Švedijoje, Minnesotoje, 
Colorado, Wisconsine, Kopenha
goje. Filmas turės pasisekimą, 
kur tik bus rodomas. Deja, JAV- 
ės svetimus filmus nenoriai įsi
leidžia, o ir įsileidusios negarsi
na jų, nenuomoja. Apie juos 
žmones nieko nežino—jie dings
ta ir grįžta atgal “publikos ne
lankyti”. Tokia žiauriai skaudi 
yra Amerikos .filmų pramonės 
politika. Iš dalies gal todėl (bent 
taip piniguočiai teisinasi), kad 
pati Amerikos filmų pramonė 
vos besilaiko, dažnai turi daug- 
milijoninių nuostolių. Aš ma
nau, tai nė kiek nepateisina jų 
negailestingo ignoravimo gerųjų 
užsieniečių filmų.

“Emigrantų” filmo silpnybė
— vietomis prasiveržtą vulgarūs 
keiksmai. Net realizme ne vis
kas taikoma plačiajai auditorijai 
meno vardu.

Filmą pagamino “A Svensk 
Filmindustri Production” pagal 
Vilhelm Moberg romaną. Numa
tyta rodyti ir antroji filmo dalis
— “The Settlers’”.

Atsiųsta paminėti
Technikos Žodis nr. 5-6, 1971 m. 

rugsėjis-gruodis. Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
žurnalas, leidžiamas Čikagos skyriaus 
techninės spaudos sekcijos. Administ
racijos adresas: A. Pargauskas, 6643 
So. Francisco Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Ateitis nr. 8, 1971 m. spalis. Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos leidžia
mas žurnalas. Administratorius — J. 
Polikaitis, 7235 So. Sacramento Ave., 
Chicago. Ill. 60629, USA.
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KAZIO STEPONAVIČIAUS vado
vaujamas "Pirmyn” choras Čikagos 
lietuviams ir svečiams Marijos Augė
lesniosios Mokyklos salėje suvaidino 
du F. Leharo operetės “Linksmoji 
našlė" spektaklius. “Pirmyn” choras 
1938 m. buvo suorganizavęs ekskur- 
ciją į Lietuvą ir ten turėjo keletą 
sėkmingų koncertų. Muzikinį naujo
sios premjeros įvertinimą “Draugo” 
kultūriniame priede paskelbęs kom- 
poz. Vladas Jakubėnas rašo: “čia pir
miausia paminėkime scenos veteraną 
Algirdą Brazį (1938 m. ekskursijos 
dalyvį!). Didelėje grovo Danilos ro
lėje jis galėjo parodyti savo vaidybi
nius gabumus; buvo ir ko padainuoti. 
Čia, šalia A. Braziui įprasto įspūdin
gumo. “šaudančios” gaidos vis dėlto 
kiek viršijo “bei canto”. §i rolė, kaip 
atrodo, jo jau ne kartą dainuota. 
Stambų vaidmenį turėjo Kristina Mi- 
leriūtė-Lindąuist (turtingoji našlė). 
Ji pademonstravo gerą balso valdymą 
jos turimų resursų ribose ir nemažą 
operetinio stiliaus scenišką patyrimą. 
Tas pat pasakytina apie Eleonorą Za- 
polienę, turėjusią kitą svarbią Nata
lijos. “Pontevedros” valstybės amba
sadoriaus žmonos, rolę. Viktoras Mie- 
liulis “pirmojo meilužio” Kamilijaus 
De Rozeljono rolėje parodė nestiprų, 
bet malonų ir gerai valdomą lyrinį 
tenorą. Sceniškai jis dar primityves
nis; dažnokai žiūri į dirigentą. Jau 
daugiau sceniškai apsitrynęs Juozas 
Laurušonis (ambasadorius Popovas), 
o taip pat Juozas Aleksiūnas (Nišas, 
pasiuntinybės raštininkas) ...” Epizo
dinius vaidmenis atliko dainininkai 
J. Mileriūtė, J. Vieraitis, Z. Pocienė, 
V. Lazauskas, C. Vidžius. Repeticijų 
stoka buvo labiausiai jaučiama pir
majame veiksme. Gausių plojimų su
silaukė S. Velbasio paruoštų lietu
vaičių baleto intarpai. Muzikinę pa
lydą šiai operetei sudarė 15 orkest
rantų.

ČIKAGIEČIAI DAINININKAI — 
tenoras Stasys Baras ir sopranas Da
na Stankaitytė pradėjo koncertų se
riją Australijoje. Koncertų organiza
vimu rūpinasi ALB krašto kultūros 
taryba. Pirmieji koncertai buvo Ade
laidėje: kovo 15 d. — Adelaide 
Town Hall, kovo 18 d. — Lietuvių 
Namuose. Kiti solistų S. Baro ir D. 
Stankaitytės koncertai: kovo 21 d.
— Kanberoje, Lietuvių Klubo salėje; 
kovo 23 d. — Sidnėjuje, Sidnėjaus 
konservatorijos salėje; kovo 26 d. — 
Newcastle miesto rotušės salėje; ko
vo 29 d. — Melburne, Assembly Hall 
salėje. Jeigu nebus pakeitimų, sol. S. 
Baras ir sol. D. Stankaitytė savo 
koncertinę išvyką Australijon užbaigs 
kovo 31, Didįjį Penktadienį, Mel
burno Sv. Jono bažnyčioje rengiamu 
religinės muzikos koncertu, kuriame 
dalyvaus ir P. Morkūno vadovauja
mas Melburno lietuvių parapijos cho
ras. Beveik tuo pačiu metu Austra
lijoj lankėsi rusų dainininkų grupė, 
kurioje buvo ir lietuvis Eduardas 
Kaniava.

DU SONATŲ VAKARUS Niujor
ke ir Bostone turės smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas ir pianistas dr. 
Vytenis M. Vasyliūnas. Programoje
— trys Mocarto, Wolf-Ferrari ir Ba- 
vicchi sonatos. Bostoniečio John Ba- 
vicchi pirmą kartą šiuose koncertuo
se atliekama sonata-fantazija yra su
kurta remiantis lietuvių liaudies me
lodijomis. Tėvo ir sūnaus Vasyliūnų 
koncertas kovo 25 .d., 5.30 v.v., bus 7 
Niujorke, Carnegie Recital Hall, ko
vo 26 d., 3 v.p.p., — Bostone, Jor
dan Hall.

DR. PETRUI AVIŽONIUI Vašing
tone buvo įteikta pasižymėjusiem fe
deracinės valdžios tarnautojam ski
riama metinė Arthur S. Fleming 
premija. Šiemet šiai premijai buvo 
atrinkta 10 asmenų iš 3.600 kandi
datų. Dr. P. Avižonis premiją laimėjo 
yž išradimus, patobulinimus ir vado
vaujamąjį darbą laserio spindulių 
srityje. Dr. P. Avižonis, gyvenantis 
Albuquerque, New Mexico, yra karo 
aviacijos bazės ginklų laboratorijos 
laserio spindulių sekcijos techninis 
direktorius. Premijas jis jau yra lai
mėjęs 1965, 1966 ir 1969 m.

KUN. PETRAS M. URBAITIS, 
SDB, buvęs misijonierium Kinijoje, 
yra parašęs knygą “Kinija — Azijos 
milžinas”, kurį papildys Lietuvių Sa
leziečių Centro Romoje “Jaunimo 
bibliotekos” leidinių seriją. Knygos 
kaina — S10. Knygos išleidimą pa
lengvintų jos užsakymas iš anksto 
ir S10 atsiuntimas. Garbės prenume
ratoriais bus laikomi tie lietuviai, 
kurie leidinį parems $25 ar didesne 
suma. Jų pavardės bus paskelbtos 
knygoje. Užsakymus prašoma siųsti 
šiuo adresu: Rev. Petras M. Urbai- 
tis, SDB, 6800 So. Campbell Avė., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

MODERN ARTISTS GUILD kovo 
22 d. atidarytoj parodoj Bergen 
mokslo ir meno muzėjuje Paramus, 
N. J., dalyvauja dail. Aleksandra 
Merker-Vitkauskaitė su viena skulp
tūra — iš medžio, metalo ir cemen
to sukurtu jūros arkliu. Paroda truks 
iki balandžio 30 d.

LIETUVIU IR LATVIŲ KALBAS 
studijavęs japonas prof. Ikuo Mura- 
ta į japonų kalbą verčia Stepo Zo- 
barsko knygą “Ganyklų vaikai”. 
Anksčiau jis yra išvertęs pasaką apie 
Eglę žalčių karalienę ir parašęs 
straipsnį apie lietuvių kalbą.

JAV LIETUVIU FONDO vajaus 
komitetas gegužės 0—14 d. d. Det
roito Lietuvių Namuose rengia Niu
jorke gyvenančio dail. Jurgio Juo
džio darbų parodą.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA susi

pažino su naujausiais savo narių kū
riniais. Klaipėdiečio Jono Domarko 
“Preliudiją ir fugą dviem fortepijo
nam” atliko V. Vitaitė ir A. Povilai
tis, jo "Sonatą smuikui ir fortepijo
nui” — A. Stulgys ir V. Meleškevi- 
čiūtė. Fortepijoninės muzikos reper
tuarą papildė Stasio Vainiūno pjesė 
“Rauda”, kuriai įkvėpimo jis sėmėsi 
iš M. K. Čiurlionio paveikslų ciklo 
"Laidotuvės”. Kaunietis koinpoz. 
Giedrius Kuprevičius sukūrė “Trečią
ją sonatą fortepijonui”, kuri aptari
me susilaukė neigiamo įvertinimo. 
Seriją naujų dainų chorams yra su
kūrę kompozitoriai V. Bagdonas, J. 
Bašinskas, M. Novikas, V. Paltanavi
čius ir A. Raudonikis. Kauniečiai 
kompozitoriai V. Blūšius ir S. Jonkus 
praturtino vaikams skirtą repertuarą. 
Jauniesiems smuikininkams V. Šve
das sukomponavo "Kiškio pasakas”. 
Harmonizuotų liaudies dainų ciklą 
“Brolis žirgą balnojo" yra sukūręs A. 
Kubiliūnas.

LENINGRADO S. KIROVO operos 
teatro sol. O. Glinskaitė viešėjo Vil
niuje ir atliko Lizos vaidmenį P. 
Čaikovskio operoje “Pikų dama”.

KOMPOZ. V. JURGUČIO KŪRY
BOS vakarai buvo surengti Panevė
žyje ir Šiauliuose. Jo kompozicijas at
liko Vilniaus operos solistai B. Almo- 
naitytė, V. Kuprys, pianistė G. Ru
čytė ir violončelistas V. Kaplūnas. 
žodį apie V. Jurgučio kūrybą ta
rė muzikologas A. Karaška.

VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
seriją estradinės muzikos koncer
tų “Draugų melodijos-72” pradėjo po
puliarioji dainininkė Nijolė Tallat- 
Kelpšaitė. Vilniečius labiausiai domi
no pirmasis susitikimas su užsienio 
žvaigždėmis — kubiete R. Fornes, 
lenkų ansambliu “No to co”, vokie
čiais M. Kauf ir K. D. Henkler, Belg
rado radijo ir televizijos ansambliu, 
rumunais D. Badia ir D. Spataru, če
kais N. Blagova ir I. Gromadka, veng
ru E. Mailat ir kt. Programai vado
vavo dramos aktorius Vytautas Ky
bartas ir Prahos televizijos pranešė
ja Jana Zalničkova. Anksčiau tokio 
pobūdžio koncertai būdavo rengiami 
tik Kauno sporto halėje.

VILNIUJE KONCERTUS turėjo 
du pianistai iš užsienio — lenkas Ta
deušas Žmuidzinskis ir prancūzė Vą
šo Deveci. Lenko koncerte skambėjo • 
L. Beethoveno, J. Brahmso, F. Šope
no kūriniai, prancūzės koncerte — 
L. Beethoveno, V. A. Mocarto, F. Šo
peno, G. F. Hacndelio ir R. Schuman- 
no. Recenzentas E. Baltrimas labiau 
vertina lenką T. žmuidzinkį, o pran
cūzei V. Dcveci daro priekaištų dėl 
netobulos interpretacijos ir nepakan
kamai augšto profesinio meistrišku
mo. ,

VILNIAUS DAILŪS SALONE bu
vo surengta vilniečio dail. N. Alper- 
to tapybos paroda, kurioje pagrindi
nę vietą užėmė 1970-71 m. sukurtų 
"Vilniaus apylinkių”, “Senojo Vil
niaus” ir “Prieškarinio Vilniaus” cik
lų darbai. Senojo Vilniaus kampelius 
atskleidė paveikslai “Pranciškonų baž
nyčia”, “Žiema senamiestyje”. Cik
le “Prieškarinis Vilnius” dail. N. 
Alpertas stengėsi atgaivinti jaunys
tės įspūdžius tokiais paveikslais, kaip 
“Gatvės muzikantas”, “Gete”, “Mėsi
ninkų gatvėje”, “Turgavietė gete". 
Vilniaus apylinkėms buvo skirti pa
veikslai “Žiema Belmonto miške”, 
“Prie seno malūno”, “Apvaliajame 
ežere”, “žiema Vilniaus kalnuose" ir 
kt.

UTENOS RAJONO LIEPINIŠKIŲ 
KAIME, ruošiant žemę naujiems pa
statams, buvo aptiktas XV-XVII šimt
mečio senkapis. Mokslų Akademijos 
istorijos instituto ir Utenos kraštoty
ros muzėjaus darbuotojai čia atkasė 
100 kapų, kuriuose buvo rasta labai 
daug palaidotų vaikų iki 3 metų 
amžiaus. Daroma išvada, jog tais 
laikais buvo didelis vaikų mir- . 
tingumas dėl blogų gyvenimo sąlygų 
ir nepakankamos medicininės pagal
bos. Liepiniškių senkapyje visi buvo 
laidojami mediniuose karstuose, gal
vą guldant įvairiomis kryptimis, kai 
tuo tarpu kituose senkapiuose miru
sieji dažniausiai buvo laidojami gal
va į vakarus. Puošniausias buvo vie
nos jaunos moters kapas. Ant jos 
krūtinės atkasinėtojai rado penkias 
puošnias žalvarines sages, pasagos 
formos žalvarinę sagę prie dešinio
sios alkūnės, žalvarines ornamentuo
tas apyrankes ant abiejų rankų. Ant 
kaklo buvo uždėta septynių žalvari
nių kriaušės formos žvangučių ir 
kriaukelio apvara. Tokie kriaukeliai 
anais laikais buvo atvežami iš Indijos 
bei kitų rytinių kraštų. Velionė taip 
pat turėjo juostą, papuoštą žalvari
niu žvangučiu ir žalvariu padengtu 
stambaus žvėries nagu. Iltimis ir 
nagais puošdavosi medžiotojai, šiuos 
talismanus kartais dovanodavo ir sa
vo sužadėtinėms. Liepiniškių senka
pio vyrų kapuose rasta ginklų bei 
darbo įrankių liekanų — jiečių, kir
vių, galąstuvų, ylų, skiltuvų su tit
nagu. moterų kapuose — dvi adati
nės, žalvarinė ir kaulinė. Rastos iš
kasenos liudija senas Liepiniškių au
dėjų tradicijas. Iš jų paaiškėjo, kad 
jau XV-XVI1 š. liepiniškių apatiniai 
drabužiai buvo dvinyčio audinio, vir
šutiniai — storo vilnonio milo.

EDUARDAS KANIAVA, Vilniaus 
operos baritonas, su maskviete daini
ninke N. Isakova ir Piatnicko rusu 
liaudies choru yra išvykęs gastrolių į 
Australiją ir N. Zelandiją. V. Kst.



UNITED TRUST
■

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

HIGH PARK—3-jų m. senumo du

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

B, SAKALAS. Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

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

MOKA:

už term. indėlius 2 metam ... 6’/į% 
už term, indėlius 1 metam 6Vi% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas...s. ... 516%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 816% 
nekiln. turto----iki $50.000 816%

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

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534 -9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

YOUNG a, BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •„----- . =■

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VYT V f IRDAIKKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus

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

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

REAL ESTATE 
žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 

, n,„ Tel. 534-7525

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

BLAAR — DUFFERIN, $5,000 įmokėti, 6 kambariai per 2 augštus, 
užpakalinis įvažiavimas. Prašoma kaina $22,000.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10,000 įmokėti mūrinis, atskiras, 8 kam
bariai per 2 augštus.
ROYAL YORK — DUNDAS, $8,000 įmokėti, mūrinis, 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys, garažas. Prašoma — $35,900. 
PRIE 26 KELIO arti WASAGOS 2 AKRAI ŽEMES ir 8 kambarių mū
rinis namas. Prašo $10.900.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

SPORTAS LIETUVOJE
Maskvoje įvyko Sov. Sąjungos leng

vosios atletikos pirmenybėse, kuriose 
dalyvavo daug lietuvių. Geriausiai 
pasirodė vilnietė Nijolė Sabaitė. Sun
kioje 600 m. distancijoje Nijolė lai
mėjo antrą vietą ir tik 0,3 sek. atsi
liko nuo naujojo pasaulio rekordo. 
Pirmą vietą laimėjo N. Kalesnikova 
1:30,3, o Nijolės laikas 1:30,6 sek. 
Senasis rekordas — 1:30,4. Tose pa
čiose rungtynėse gerai pasirodė ru
tulio stūmime, L. Sakelytė. Nustūmė 
rutulį 16.64 m., pralenkdama Lie
tuvos ir Sov. Sąjungos merginų re
kordą.

R. Plungė vasario 12 d. lankėsi 
JAV-se, Oaklande, kur dalyvavo leng
vosios atletikos rungtynėse. R. Plun
gė čia nustūmė rutulį 19 m. ir liko 
ketvirtuoju. Si jo pasekmė yra Lie
tuvos uždarų patalpų rekordas.

JAV krepšinio rinktinė vyksta į 
Sov. S-gą keliom draugiškom rung
tynėm. Vienos jų bus žaidžiamos ba
landžio 28 d. Vilniuje su Lietuvos 
rinktine.

Europos lengvosios atletikos užda
rų patalpų pirmenybės įvyks kovo 
mėn. Dalyvaus ir šuolininkas į augš- 
tį Kęstutis šapka.

Pirmosios uždarų patalpų lengvo
sios atletikos pirmenybės tarp JAV 
ir Sov. Sąjungos įvyko kovo 18-19 
d.d. Ričmonde, JAV. Jose turėjo da
lyvauti bėgikė Nijolė Sabaitė, šuo
lininkas Kęstutis Sapka ir rutuliniri- 
kas Rimantas Plungė. Televizijoje 
teko matyti K. Sapką, kuris šiose 
rungtynėse laimėjo pirmą vietą, per
šokęs 7-3 (2.21 m.). Kitų lengvaat
lečių pasekmės dar nežinomos.

Geriausių Europos sunkiaatlečių 
sąraše yra ir vienas lietuvis. Tai Vil
niaus žalgirietis pusvidutiniasvoris 
Vladas Savickis. Jis yra buvęs Sov. 
Sąjungos spaudimo meisteris.
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio turnyrai Wasagoje šiais 
, metais vėl bus atnaujinti. Gerojo Ga
nytojo stovyklavietės aikštelėje nu
matoma surengti vyrų, jaunių ir gal
būt mergaičių žaidynes. Platesnė in
formacija bus paskelbta vėliau. Pas
kutinio turnyro nugalėtojais buvo 
vyrų — Vytis ir jaunių — Aušra.

Prisikėlimo bankelio balansas-4 milijonai
1971 m. lietuvių bankeliai Toronte, 

Hamiltone ir Montrealyje turėjo re
kordinio augimo laikotarpį. Toron
to Prisikėlimo parapijos bankelis pa
didėjo beveik vienu milijonu dole
rių, o balansas peršoko keturių mi
lijonų dolerių sumą. Sis padidėjimas 
yra džiuginantis reiškinys, nes mūsų 
bendruomenės nariai pasitiki savo 
finansinėmis įstaigomis ir supranta, 
kad jos siekia ne pelno, o savitarpės 
pagalbos.

Sis augimas nėra sumažėjęs ir 1972 
m. Prisikėlimo bankelio balansas per 
du šių metų mėnesius padidėjo $115.- 
000 ir pasiekė $4,137,000.00. Komer
ciniai bankai ir “Trust” bendrovės 
pernai sumažino palūkanas už san
taupas apie 50%, gi už paskolas tik 
apie 20%. Mūsų bankelis nesumažino 
palūkanų už santaupas ir moka: už 
depozitų-čekių sąskaitas 5%%, už 
taupomąsias (savings) — 6%. Už 
paskolas buvo sumažintos palūkanos 
ir dabar ima: už mortgičius — 814 %, 
asmenines — 814%, iš kurių 1% mo- 

1 ka gyvybės draudimo premiją, nes
mirties atveju asmenines paskolas 
apmoka draudos bendrovė.

Didėjant santaupoms, bankelio va
dovybei daug rūpesčių sudaro jų in
vestavimas. Tikslingiausias investa
vimas yra mortgičiai ir asmeninės 
paskolos. Tačiau jų pareikalavimas 
1971 m. buvo nepakankamas, ir su
sidariusias atsargas teko investuoti į

KAs už LIETUVĄ KOVOJA,
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

TORONTO MIESTAS

Atmatų išvežimo tvarkaraštis
Didįjį Penktadienį ir Velykų antrąją dieną

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ: atmatos nebus išvežamos; 
reguliarus išvežimas bus atliktas sekantį antradienį. 
VELYKŲ ANTRĄJĄ DIENĄ — PIRMADIENĮ: atma
tos bus išvežamos tiktai ten, kur pirmadienis yra regu
liari ju išvežimo diena.

nrTJI U F B I Alink PALESTINON, ROMON irRETA KELIONE miunchenan
olimpiniams žaidimams, sąlygoms pasikeitus nukeliama į 

rugpjūčio 17 diena, 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.

SPORTAS
Krepšinio žaidynėse Klevelande 

Vytis numato dalyvauti 5 varžybose: 
vyrų, jaunių A, jaunių C, moterų 
ir mergaičių B klasėse. Tačiau galu
tinis dalyvavimas priklausys nuo eg
zaminų mokyklose.

Mūsų rėmėjams — Nemikui, Jodi- 
kaičiui, Br. Mikšiui ir C. Valiukui 
nuoširdžiai dėkojame.
AUŠROS ŽINIOS

Klubo posėdyje kovo 15 d. H. 
Chvedukui dėl sveikatos atsisakius 
iš iždininko pareigų, jas perėmė L. 
Baziliauskas su A. Grigoniu kaip pa
dėjėju. Valdybos prašomas, p. Chve- 
dukas sutiko atstovauti klubui para
pijos tarybos jaunimo sekcijoje.

Klubas rengia linksmavakarį balan
džio 29 d. mažojoj parapijos salėj. 
Norintieji dalyvauti gali užsisakyti 
bilietus pas valdybos narius — V. 
Simonaitį ar H. Chveduką.

National Capital Open stalo teni
so turnyre Otavoje klubui atstovavo 
ir puikiai pasirodė P. Klevinas, A. 
Plučaitė ir B. Plučaitė. Visi trys, 
J. Klevino, stalo teniso vadovo, tre
niruojami, pasiekė gražių rezultatų. 
Paulius laimėjo I v. 17 m., 15 m. ir 
vyrų B grupėse. Trejus metus laimė
jęs B grupėje I v., jis automatiškai 
pereina į vyrų A klasę. Birutė par
sivežė I v. 17 ir 15 m. grupėse, o jos 
sesutė Aldona II v. 15 m. grupėje.

Mažiausios mergaitės CYO lygoj ta
po čempijonėmis antrame žaidime, 
nugalėdamos Corpus Christi 33:24. A. 
Stuopio vadovaujamoj komandoj žai
dė: R. Gustainytė 5, L. Radžiūnai
tė 2, D. Miniotaitė 1, R. Bush 7, R. 
Callaghan 18, D. Hunter, R. Kulnytė 
ir D. Radžiūnaitė. Ontario Church ly
goj minėtos mergaitės pasiekė pus- 
baigmį, nugalėdamos Blessed Sacra
ment 41:20.

Kanados sporto apygardos rengia
mose stalo teniso ir šachmatų pir
menybėse Prisikėlimo salėje, Toron
te, kovo 25 d. Aušros klubas daly
vaus su stalo teniso ir šachmatų ko
mandomis.

Prisikėlimo parapijos katalikių mo
terų draugijai už paramą klubui nuo
širdžiai dėkojame.

Krepšinio ir golfo treniruotės — 
įprasta tvarka, išskyrus Didįjį Ket
virtadienį, Penktadienį ir Šeštadienį.

valdžios garantuotus paskolų lakš
tus. Viena svarbesnių kliūčių pasko
loms padidinti buvo permaža vienam 
nariui leidžiama paskolos suma. Pas
taroji šiais metais iš $30.000 buvo 
pakelta iki $50,000 ir jau gautas ati
tinkamas valdžios įstaigos patvirtini
mas. Tai didelis palengvinimas na
riams, kurie turi didesnės vertės tur
tą ir jau gali gauti mortgičių pasko
lą iki $50,000 žymiai mažesniu nuo
šimčiu, negu komerciniuose bankuo
se ar “Trust” bendrovėse.

Asmeninės paskolos duodamos iki 
$10,000 sekančia tvarka: iki $2000 
be žirantų, jei vyras ir žmona turi 
nuosavybę ir pastovų darbą; iki 
$5000 — su dviem patikimias žiran- 
tais; iki $10,000 — užstatant pirmą 
arba antrą mortgičių. (Ir šios pasko
los mirties atveju yra apdraustos).

Kviečiame visus lietuvius pasinau
doti mūsų bankelio patarnavimais, 
taupyti ir skolintis mūsų bankelyje, 
nes mūsų tikslas yra ne pelnas, bet 
savitarpė narių pagalba.

J. Varanavičius, vedėjas

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

H F. Atyeo, P. Eng. 
gatvių priežiūros viršininkas

Ateitininkų žinios
Jaunesniųjų berniukų ir mergaičių 

susirinkimai įvyks sekmadienį, kovo 
26 d., 2 v.p.p. Mergaitės renkasi L. V. 
Namuose, o berniukai — ateitininkų 
kambaryje. Sį kartą susirinkimas bus 
ilgesnis ir užtruks 2.30 v. — iki 4.30 
v. Bus ruošiamasi egzaminams ir po 
to dažomi margučiai.

Prašome pasiskubinti grąžinti išpar
duotas loterijos knygutes. Kurie dar 
neišpardavė, turėtų paskubėti tai pa
daryti.

I studijų dienas Klevelande šį sa
vaitgalį važiuoja 10 torontiškių moks
leivių.

Artėjant Velykom, ypač Didžiosios 
savaitės metu, visi ateitininkai ragi
nami pažvelgti į Kristaus kančią ne 
tik kaip į istorinį įvykį, bet perkelti 
visus Jo kančios momentus į dabar
tį ir pamąstyti, kaip Didžiosios sa
vaitės įvykiai kartojasi kasdien da
bar. Skaitykime Sv. Rašto ištraukas 
apie Kristaus kančią ir prisikėlimą 
ir perkelkime visa tai į 1972 metus.

Skautų veikla
• Artėjant Romuvos 10-mečio ir 

pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
stovykloms, norima išleisti pašto at
viruką su Romuvos vaizdu. K. Batūra, 
Romuvos valdybos pirm., prašo Ro
muvos lankytojus ir foto mėgėjus 
peržiūrėti savo spalvotas nuotraukas 
ir, radus tinkamų, iki balandžio 1 d. 
pranešti s. K. Batūrai tel. 233-9917. 
Nuotraukos bus grąžintos.

• Romuvos 10-čio pobūvio progra
mą atlikusiems s. G. Stanioniui ir ps. 
S. Škėmai, šeimininkėms ir visiems 
atsilankiusiems valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

• Sekmadienį, kovo 26 d., 12 v., 
skautų būkle — vyr. skaučių kandi
dačių sueiga. Kandidates ruošia ps.
R. Žilinskienė.

• Seses A. Narbutaitę, Astą, Vidą 
ir Silviją Sernaites užjaučia “Šat
rijos” tunto skautės, mirus jų sene
liams.

• Sekmadienį, kovo 26 d., 12.15 
v., Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišios 
a.a. Stepo Kairio intencija jo mirties 
antrųjų metinių proga. Sesės ir bro
liai kviečiami šiose pamaldose daly
vauti.

• Skautai-tės yra raginami uoliai 
dalyvauti priešvelykinėse rekolekci
jose savose lietuviškose bažnyčiose, 
kreipiant ypatingą dėmesį į jaunimui 
skirtas susikaupimo valandėles. C. S.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$50: Toronto Lietuvių Evangelikt! 
Liuteronų Išganytojo parapija; $15: 
Ošavos M. ir M. klubas “Ešerys”; 
$10: VI. Adamonis, Br. Paliulionis; 
$8: Vai. Povyllus, Pr. Žaliauskas; $5: 
A. Dudaravičius, Henr. Sakalauskas, 
dr. J. Petrikonis, E. Migevičius, V. 
Sendžikas, Juoz. Grybinas, Jonas 
Petrainis; $4: J. Račickas; rėmėjo 
prenumeratas po $10: O. Klibingai- 
tis, St. Juozapavičius, Alg. Vaičiūnas, 
dr. J. S. Žmuidzinas, Alf. Kairys, 
Juoz. Grigonis, Alg. Grybauskas, 
Vikt. Paliūnas, Jonas Kriaučeliūnas, 
Paulius Pretkus, J. Sablauskas, St. 
Yokubynienė, Vine. Miniauskas, 
Aleksas Vickosasj Ant. Kaunas, Vyt. 
Balsys, kun. dr. P. Celiešius, Fr. Ra
monas, Pr. Budvitis, Alb. Šiukšta, M. 
Kuzavas, U. Teresevičienė, M. Mal- 
cienė, B. Raulickis, Kaz. Klinauskas, 
A. Šiaučiūnas, K. Matkevičius, Rūta 
Girčienė, J. Petronis, K. Valaitis, VI. 
Pyragius, H. Stepaitis, B. Kačinskas, 
dr. J. Semogas, V. Zujus, Vine. Ja
nuška, St. Stulpin, O. Virbūnienė, B. 
Petkevičius, Jonas Stankus, Henr. 
Sakalauskas, Mart. Jankus, kun. Wm. 
Wolkovich, L. Skripkutė, Petr. Ma
cijauskas, Iz. Jurcienė, Edv. Valeš- 
ka, Jonas Lekutis, Jonas Misevičius, 
Juoz. Janulcvičius, P. Guobys, Walt.
S. Mastis, Pr. Berteška, J. Staliorai- 
tis, Juozas Žilys; $3: J. Kalainis, Alg. 
Malinauskas; $2.50: A. Danielius; $2: 
M. Malcienė, O. Pabedinskaitė, K. Va
laitis, Z. Smilga, B. Povilaitis, dr. J. 
Semogas, V. Zujus, L. Bakūnas, kun. 
Pr. Jokūbaitis, Petr. Skučas, Juoz. 
Kažemėkas, Petras Bulkė, John Gris, 
Romas Simanavičius, St. Grigelaitis, 
Jadv. Lukošiūnienė, S. Šalkauskas, 
J. Venckus, A. Mažeika, Vincas Jūra- 
lis, A. Repšienė, P. Effertas; $1: Just. 
Laurcckas, Kl. Liutkus, J. Mačiulis, 
kun. K. Kuzminskas, Juoz. Tamulio- 
nis, Pov. Dalinda, Pov. Rožaitis, Jer. 
Naskauskas, K. Baltramaitis, Br. 
Rupeikas, Pov. Kalesinskas, Juoz. 
Bieliūnas, A. Sadauskas, Al. Gustai
tis, E. Radzevičiūtė, H. Gudžiauskie- 
nė, Vine. Vaičiūnas, Vyt. Morkūnas, 
Z. Dobilas, Gr. Macys. Nuoširdus 
ačiū rėmėjams.
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GARBENS
real estate

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nail
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 * 1611 Bloor St. W.
BLOOR — DUNDAS, 8 kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, dvigubas garažas, arti požeminio bei krautuvių. Prašoma 
$30,900. Viena atvira skola.
RONCESVALLES AVĖ., moderni vyrų drabužių krautuvė, galima 
pirkti su pastatu ar be jo. Prašoma kaina už verslą $8,500. Puiki 
vieta, gerai išvystytas verslas.
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.
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.

Didelis pasirinkimas vlenaaugščių (bungalow)

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis, 
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5!6% už depozitus 
6% už Šerus (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

814% 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 2-8723

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

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

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

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

Brighton kino teatre 
127 Roncesvalles Avė 
Toronto, tel. 532-2710

vėl gigantiškas spalvotas filmas
THE BIBLE

visuomenei reikalaujant 
KOVO 24—29 kasdien nuo 7 v. 
v., įskaitant šeštad. ir sekmad.

NUO KOVO 30

DR. ZHIVAGO 
ir kiti priedai. Kasdien vienas 

pilnas seansas nuo 7 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

PARCELS TO EUROPE

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

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

BALANDŽIO 7 — 12

GREAT CARUSO
Priedo “The Easter Parade” 
ABU SPALVOTI, nepraleiskim!

Išsikirpkite šį skelbimą, kad ži
notumėte datas, vietą ir nepra- 

leistumėte gerų filmų.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ darbai: leidiniai, 
programos, 

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

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 a-!
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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Kur ištiko nelaimė
Ligoninėn įneša žmogų su 

praskelta galva. Gail. sesuo, už
pildanti ligonio kortelę, klausia:

— Pavardė?
— Stevensonas.
— Vedęs?
— Ne. Automobilio katastro

fa ... 1

ŠYPSENOS
Pinigai ir kardas

Cicero kareivių draugija 14.- 
000 dolerių nutarė pasidalinti, 
o draugijos kardą įteikė ALTai, 
kovojančiai už Lietuvos laisvę. 
Prie šios žinios “Spygliai ir dyg
liai” prijungė šitokį komentarą: 
“Be abejo, kardas svarbiau už 
kokius tai pinigus. Taigi, pagal 
A. Gustaitį: “Už tėvynę ašarėlę, 
Už save konjaką ...”

Prelato pastaba
Cikagiškiam rašytojui A. Ba

ronui, viešinčiam Kalifornijoj, 
prel. J. Kučingis aiškino: praga
re bus tik truputį blogiau nei Či
kagoje, o danguje — tik truputį 
geriau nei Kalifornijoj ... (A. 
Baronas, “Drauge”, 1972. I. 4.).

Indėnai
Mažas berniukas matė kine in

dėnus, besidažančius savo vei
dus, ir paklausė tėtį, kodėl jie 
taip daro.

— Kariauti ruošiasi.
Vakare jis susijaudinęs atbė

go pas tėtį.
— Bėkim, tėveli, mūsų ma

mytė irgi kariauti ruošiasi.
• Parodykite man žmogų, kuris 
neturi priešų, o aš jums parody
siu žmogų be principų

(Antanas Olis)

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė
,-------------------------------- --------------------------------------- .-------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------—

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

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

672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

Tel. 532-7733

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

1613 DUNDAS Street West

A & B TAILORS
Sav. A. B, BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

NUO L O I N OS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
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 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yro ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/š svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sgttningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 480 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO a, ONTARIO

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

IDarbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

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

Ginčas
Du gudruoliai susiginčijo, ką 

galima vadinti kvailiu.
— Kvailys, — tvirtino vie

nas, — tai toks žmogus, kuris 
išreiškia savo mintis taip, kad 
kitas jo nesuprastų. Ar tu su
pratai mane?

— Ne, — atsakė kitas.

Skelbimas
Skelbimų lentoje kabojo vie

no Paryžiaus teatro reklama, 
kviečianti į naują pjesę “Mano 
žmona — pantera”. Netrukus to
je reklamoje ranka kažkas įrašė: 
“Mano — taip pat...”
• Pasaulyje būtų daug maloniau 
gyventi, jeigu vaikus būtų gali
ma išjungti taip pat, kaip televi
ziją arba radiją.
• Jeigu vyriškis gatvėje sveikin
damasis nusiima skrybėlę, tai jis 
parodo, kad turi ne tik geras 
manieras, bet ir plaukus.

Parinko Pr. Alš.

OTTAWA, ONT.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS — šį 

sekmadienį, kovo 26 d., bus įprastoje 
pamaldų vietoje. Išpažinčių bus klau
soma nuo 12 v., Mišios, pamokslas ir 
Komunija — 1 v.p.p. Šioms parei
goms pakviestas kun. Pr. Gaida iš 
Toronto. Kartu bus paminėta Tikin
čiosios Lietuvos Diena, Sv. Kazimie
ro šventė ir renkamos aukos reli
ginei šalpai, kuri rūpinasi Lietuvos 
tikinčiaisiais. Po pamaldų salėje — 
Sv. Kazimiero minėjimas, kuriame 
kalbės svečias iš Toronto. Po pro
gramos — bendros vaišės. Visi kvie
čiami dalyvauti. Kor.

Namų tel. 277-0814

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

Frank Barauskas _k _ - - ,
REALTOR

Frank Barauskas A _ - . - A -2 31 - 2 6 61Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

Didžiausios ir gražiausios curopietiikos mėsas ir skanėstų krautuvės.

Geros kokybės gaminiai. r>ido*is pasirinkimo*. Konkurencinės kainos.

GAM.NIM į j p -■įop ĮVI E ATS 
kas savaite VI p W'*«beuCATESSEN

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL t

Sheppard Ave. (Don Volley Parkway)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir T1 greitkelis)

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

© SKAHY IOMI PASISAKO
APYTUŠTĖJE SALĖJE

Atvykome laiku ir 7 v. v. mes jau 
sekėme “Aukuro” vaidinimą “Dobi
lėlį penkialapį” Toronto Prisikėlimo 
salėje. Bet prieš tai neiškenčiau ne
apsidairius: hmm ... pustuštė salė, 
tiek mažai publikos ... nyku. Jieško- 
jau jaunesnių veidų... nėra. O juk 
inžinierių ar kituose baliuose visa
dos pilna jaunų ir senų. Pertraukos 
metu jaunimas, kuriam suskaičiuoti 
buvo perdaug vienos rankos pirštų, 
sėdim prie stalo ir diskutuojam, kur 
tie torontiečiai, kurių pilna baliuose 
ir pasilinksminimuose ir kurie taip 
daug kalba ir rašo apie tautinę kul
tūrą? Po antro veiksmo vėl šneku
čiuojamės. Gal, sakom, vaidinimui 
veikalai nepatrauklūs, ypač jauni
mui? Gal būtų galima surasti ką nors 
modernesnio? Juk šiais laikais mus 
labiau domina dabartis, o ne praeitis. 
Net vienas mano tėvelio bičiulis pri
tarė, kad jis jau seniai panašius vei
kalus matęs savo laiku Lietuvoje. Bet 
tai vistiek yra labai silpnas motyvas 
neparemti mūsų kultūrinių pastangų. 
Liūdniausiai atrodė pati finalinė da
lis. Išėjo aktoriai į sceną išklausyti 
padėkos žodžio, dirstelėjo į apytuštę 
salę ir tikriausiai pagalvojo: “Kur 
dingo torontiečiai, kurie dar taip 
neseniai perpildydavo parengimų 
sales?" Gaila ... Bet gal ateityje bus 
geriau. Lidija Gurevičienė

“G. KRAŠTO” REKORDAS
Propagandinis Vilniaus laikraštu

kas, būdamas maskvlnės okupacijos 
tarnyboje, išsijuosęs giria sovietinę 
tvarką Lietuvoje. Jam viskas žydi, 
klesti, daro pažangą ... Trūkumų ten 
nėra. Dėlto jis negali pakęsti mano 
primintų faktų, dar neseniai matytų 
Lietuvoje. Kai savo laiške “TŽ” pa
rašiau, kad vietomis kolchozininkai 
priversti savo užaugintus paršiukus 
pėsčiomis į turgų varyti, “G. Kraštui” 
labai nepatiko ir tai pavadino “kiau
lišku rekordu”. Bet ir įmantriausias 
pravardžiavimas nekeičia tikrovės. 
Aš tik stebiuosi sovietiniais ponais, 
sėdinčiais Vilniuje ir nematančiais 
kas dedasi kolchozuose. Nuvažiuokit 
sekmadienį apie 6 v. ryto ir pažiūrė
kite iš arti į sovietinę ūkio sistemą 
Sedos, Rietavo, Skuodo ir kitose apy
linkėse. Ten pamatysit ne tik “kiau
liškus rekordus”, bet dar baisesnius. 
Ten pamatysite, kaip seneliai ūkinin
kai vargsta ant savo 60 arų žemės. 
Mano artimieji tik už butelį susirado 
talkininkų trims arams išdirbti. “G. 
Kraštas” turėtų rūpintis ne miglų pū
timu užsienio lietuviams, o savo kraš
to gerove. Vilniaus ponų pagalbos 
reikalingi kolchozininkai, o ne užsie- 
"’n lietuviai. H. Viluckis

I ANTRĄ P. LĖLIO LAIŠKĄ 
ATSILIEPIANT

S.m. “TŽ” 9 nr. P. Lelis, atsiliep
damas į mano laišką, pastebi, kad 
spaudoje pasitaikę įnašų netikslumai 
ir jam metą šešėlį kaip buvusiam 
Kanados Lietuvių Fondo iždininkui. 
Tai visiškai teisingas samprotavimas. 
Kitaip ir būti negali. Jeigu P. Lelis 
į 1971 m. vasario 18 d. perdavimo 
aktą narių knygos neįrašė ir neper
davė, tai tuo pačiu jis pasilaikė ir 
atsakomybę už pranešimų tikslumą.

Toliau P. Lelis savo rašte aiškina, 
kad narių knygos jis iŠ nieko neper
ėmė, o ir pats jos nesąs pirkęs. No
rėdamas nusiimti atsakomybę, jis nu
rodo, kad oficiali knyga, kaip statu
tas reikalauja, esanti pas sekretorių. 
Tegu būna ir taip, kad iždininkui to
kia knyga nereikalinga ir jis jos 
neturėjo. Betgi tas pats P. Lelis nuo

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

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

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

1964 m. buvo sekretorium, o 1968 
m. balandžio 7 d. tarybos posėdyje jis 
sutiko paimti dar ir iždininko par
eigas. Tai buvo laikas, kai jis buvo 
ir sekretorius, ir iždininkas. Todėl 
jei ne pas P. Lėlį iždininką, tai pas 
P. Lėlį sekretorių tokia knyga, kaip 
statutas reikalauja, turėjo būti. 1968 
m. rugsėjo 11 d. perduodamas K. 
Lukošiui sekretoriaus pareigas j ak
tą tos knygos neįrašė ir neperdavė. 
Ją tuomet, kaip iždininkas, pasilaikė 
sau. Lygiai ta pati istorija pasikarto
jo perduodant ir iždininko pareigas.

Aišku tos spragos negalėjo pasi
likti neužtaisytos. Čia didelis kredi
tas turėtų būti pripažintas buvusiam 
sekr. K. Lukošiui, kuris pirmas ėmėsi 
to darbo. Jis pagrindinai sutvarkė 
raštinę, užvesdamas narių sąrašų ir 
ir kitas labai svarbias knygas pagal 
panašių finansinių institucijų susi
tvarkymą ir reikalavimus. Tomis 
knygomis buvo pasinaudota 1970 ir 
1971 m. metinių susirinkimų metu 
pravedant registraciją ir dalinant 
balsavimo korteles, skelbiant spau
doje papildomus įvairių asmenų įna
šus ir kt. Nors P. Lelis ir sako, 
kad mano žinioje esama pakankamai 
duomenų apie narius ir jų įnašus, dar 
nereiškia, kad jis tą diskusijų ob
jektą galėtų pasilaikyti.

Taip pat apgailėtina, kad P. Le
lis 1971 m. gruodžio 11 d. metinį 
susirinkimą praleido ir savo ausimis 
negirdėdamas kas ir ką pasakė toli 
prašovė pro šalį. Mano pranešimas 
kaip tik ribojosi 1971 m. duome
nimis.

Į pasigyrimų sritį nemanau leistis, 
nes tai būtų iš viso tuščias reikalas. 
Galiu tik tiek pasakyti, kad visos me
tinių įnašų sumos yra ne vieno ku
rio nors asmens nuopelnas, bet visų 
taurios lietuviškos širdies tautiečių, 
plačiai Kanadoje pasiskirsčiusių, 
bendro ir sutartinio darbo vaisius.

P. Bastys

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau- 
la valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bol jas 
lunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųjo bei stiprinamųjų 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

JAUNIMO SUSIRINKIMAS. Kovo 
4 d. Rūtos Radzevičiūtės iniciatyva 
įvyko pas p. Baturas jaunimo susirin
kimas, kuriame išrinkta jaunimo val
dyba: pirm. Rūta Radzevičiūtė, ižd. 
Eugenijus Kaulius, parengimų vado
vė Danutė Vileitaitė, sekr. Milda 
Kauliūtė. Sveikiname naują valdybą 
ir tikimės, kad jai pasiseks išjudint 
ir suorganizuoti Vankuverio jaunimą. 
Antras susirinkimo tikslas buvo iš
rinkti atstovą j II jaunimo kongresą. 
Tas pareigas sutiko eiti Rūta Ra
dzevičiūtė. šiuo metu 13 asmenį; žada 
važiuoti į jaunimo kongresą. Tai ne
mažas skaičius mūsų kolonijai

TAUTOS FONDUI suaukota $159. 
Aukojo $20: L. Belskis: $10: W. Bu
kauskas, P. Dainius, A. Goronson, 
J. Kartis, J. Macijauskas, A. Smilgys, 
J. Sakalauskas: $5: A. Gulbinas, Z. 
Kaulienė, A. Kenstavičius, V. Skabei-

(Atkelta iš 1 psl.) 
nuošimtis yra pagrindinė prem
jero P. E. Trudeau problema, 
kurią jis bando švelninti kartais 
labai keistais ir net naiviais pa
reiškimais. Pvz. Montrealyje jis 
pasiūlė kvebekiečiams darbų 
jieškoti Ontario provincijoje. 
Ten, girdi, trūksta darbininkų 
soduose ir tabako ūkiuose. Taip, 
jų trūksta, bet tik vaisių ir taba
ko nuėmimo metu.

Kvebeko Lachine apylinkei 10 
metų federaciniame parlamente 
atstovavęs liberalas R. Rock per
ėjo į konservatorių partiją, pro
testuodamas prieš premjero P. 
E. Trudeau ekonominę politiką, 
kurios dėka buvo susilaukta re
kordinio nedarbo. R. Rock yra 
tris kartus laimėjęs rinkimus ne
paprastai didele balsų dauguma. 
Jis yra antrasis liberalas, per
ėjęs pas konservatorius. Pir
muoju buvo premjero P. E. Tru
deau valdymo pradžioje konser
vatorius pasirinkęs Toronto Spa- 
dina rinkiminės apylinkės atsto
vas P. Ryan. Nusivylusių libera
lų eiles papildo iŠ ministerių ka
bineto pasitraukę du politikai — 
P. Hellyer ir E. Kierans, federa
cinį parlamentą provinciniu pa
keitęs P. Givens.

Premjeras P. E. Trudeau pa
darė nuolaidų Kvebekui federa
cinio vaikų priedo klausimu. Iš 
Otavos šiam tikslui gaunamus 
pinigus dabar galės tvarkyti ir 
savo nuožiūra skirstyti provinci
nės vyriausybės. Si nuolaida tei
kia naujų vilčių Britų S. Ameri
kos Akto' perkėlimui' Kanadon, 
kuris čia galėtų tapti reformuo
ta konstitucija. Tokios konstitu
cijos pagrindai jau buvo sutarti 
Britu Kolumbijos Victoria mies
te įvykusioje premjerų konfe
rencijoje, bet jų įgyvendinimą 
sustabdė Kvebeko premjero R. 
Bourassos reikalavimas vaikų 
priedų tvarkymą pavesti provin
cijoms.

DELHI, ONTARIO
PR1EŠVELYKINIS RELIGINIS SU

SIKAUPIMAS — rekolekcijos Šv. 
Kazimiero parapijoj įvyks nuo kovo 
27 iki 30 d. imtinai. Pradžia — 7 
v.v. parapijos salėje su paskaita ir 
diskusijom, o po valandos — pa
mokslas bažnyčioje.

Pajieškojimai
Jieškomas Albertas Cicėnas, sūnus 

Justino, gimęs 1919 metais Švenčio
nių apskrityje. Prašoma atsiliepti ar 
pranešti šiuo adresu: Jonas Kriščiū
nas, 78 Dorval Rd., Toronto 9, Ont., 
Canada. Tel. 532-8025.

kis, K. Vanagas, B. Vileita; $3: A. 
Ųraetinger, B. Radzevičius, F. Skrins- 
kas, F. Valys; $2: M. Artis, E. Gum- 
belevičius, E. Kaulius, M. Kokol, p. 
Mačiulaitis, S. Simanavičienė, P. Sku
čas, J. Šmitas, H. Tumaitis, J. Ur
bonas, A. Venckienė, J. Venckus; $1: 
F. Jukno, M. Jurgelevičius, A. Kli- 
maitė. — šalpos Fondui $10 paau
kojo L. Bielskis.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI auko
jo $10: P. Dainius, L. Belskis; $2: K. 
Vanagas. Vasario 16 minėjimo išlai
doms padengti buvo suaukota $45.25. 
Taip pat valdyba yra gavusi $100 
Lietuvių Namų fondui iš L. Bielskio, 
kuris dar $1,000 pažadėjo, kai namai 
bus steigiami. Visiems nuoširdus 
ačiū! J. Baturienė,

apyl. valdybos sekretorė

Sault Ste.Marie,Ont.
DIDELĘ NUOTRAUKĄ iš vasario 

26 d. įvykusio mūsų kolonijoje Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimo tik po 10 dienų įdėjo vie
tinis “Sault Daily Star”. Nuotrauko
je matyti kelios poros jaunų latvių 
šokėjų, kurie dalyvavo programoje, 
o taip pat kelių mūsų tautiečių bei 
svetimtaučių svečių veidai.

ATSTOVU į šią vasarą Čikagoje 
Čikagoje įvyksiantį II jaunimo kon
gresą apyl. valdybos nutarimu pa
skirtas Jurgis M. Skardis, besidar
buojąs Windsoro universiteto tyri
nėjimų laboratorijoje ir besirengiąs 
neužilgo gauti fizikos magistro 
laipsnį.

MŪSŲ MIESTE kovo antrąją sa
vaitę lankėsi iš Čikagos atvykęs kun. 
Petras M. Urbaitis, rinkdamas aukas 
lietuviams saleziečiams.

DABARTINĖ ŽIEMA savo kritu
liais gali pralenkti net rekordinę 
1964-65 m. žiemą, kai mūsų mieste 
iškrito apie 165 coliai sniego, šiais 
metais sausio mėn. turėjome 53 co
lius sniego ir vasario mėn. — 45, 
o dabar jau antroji kovo mėn. savai
tė, bet “baltoji mana” iš dangaus 
tebekrinta ... Mūsiškis “Sault Daily 
Star” dienraštis juokauja, esą, jeigu 
čia būtų gyvenęs Nojus, būtų statęs 
ne arką, o “igloo”, atseit, eskimų 
ledinę trobelę ...

Korespondentas

Čikagos lietuvių horizonte
Vladas Ramojus

DEŠIMTASIS GIMTADIENIS
Lietuvių (arba milijoninis) Fondas 

oficialiai buvo Įregistruotas 1962. III. 
14. Tą dieną jam sueina 10 metų, o 
fonde yra trys ketvirčiai milijono do
lerių nejudomo kapitalo. Sukakties 
proga LF valdyba į šarkos restoraną 
Čikagoje buvo sukvietusi lietuviškos 
spaudos atstovus painformuoti apie 
ateities planus — kaip šiais sukaktu
viniais metais pasiekti milijoną dole
rių nejudomo kapitalo. Pagrindinius 
pranešimus padarė LF v-bos pirm, 
dr. J. Valaitis, vicepirm. pik. A. 
Rėklaitis, vicepirm. informacijos rei
kalams rašyt. St. Džiugas ir ižd. K. 
Barzdukas. Visi jie augštai įvertino 
spaudos galią. Esą LF pavyzdys rodo, 
kad juo daugiau spaudoje apie jį ra- 
šomarjuo daugiau ateina įnašų. Jei 
pik. A. Rėklaitis savajam pranešime 
buvo daugiau optimistas, kad šiais su
kaktuviniais metais jau bus galima 
pasiekti milijoną, tai v-bos pirm. dr. 
J. Valaitis,1 žvelgdamas į trijų atei
nančių metų laikotarpi, išreiškė vil
tį, kad LF milijoną gal pasieks maž
daug 1973 m. pabaigoje.

Iki šiol LF turi 2952 narius, jų 
tarpe yra ir apie 70 organizacijų. 
Nemaža dalis narių yra tūkstantinin
kai. Taip pat gana daug šimtininkų 
ir narių su didesniais įnašais. Dabar 
keliamas klausimas, kad į LF būtų 
priimami asmenys ir su mažesnėmis 
aukomis, pvz. kad ir su dešimtinėmis. 
Tada, tikimasi, per metus kitus gal 
atsirastų apie 27.000 asmenų, kurie 
sudėtų po 10 dol., (arba 2700 asmenų 
po 100 dol.) ir LF jau būtų užsibrėž
tasis milijonas dolerių nejudomo ka
pitalo. Tas kelias labai galimas. Gali
mi ir'kili keliai, kaip pvz. įvairių pa
rengimų pavidale. Toks LF ruoštas 
specialus banketas įvyko vasario pa
baigoje Čikagoje ir ta proga LF ga
vo $8,700 naujų įnašų. Imponuojan
tis pareiškimas spaudos konferenci
jos melu iškilo iš kaikurių LŽS cv 
narių: kai surinksit milijoną, pažadė
kit paskirti didesnes sumas pinigų 
gyviesiems lietuviškiems laikraš
čiams. Tada jie taip fondą išrekla
muos, kad kelias į milijoną nebebus 
toks ilgas ir dygus. Dar ko labai pra
šė LF vadovai — tai įrašyti į LF savo 
vaikus.

KANADIEČIAI DAILININKAI
Samia mieste, Ontario provincijoj, 

gyvena lietuviai menininkai: dali. 
Irena ir skulpt. Česlovas Mickūnai. 
Abu gimę Lietuvoje (ji Rokiškyje, 
jisai Girkalnyje); Kanadon atvyko 
jauni, ten baigė meno studijas ir 
kaip menininkai yra pasirodę visoje 
eilėje parodų ne tik Kanadoje, bet 
ir JAV-sc. Gaila, kad jiedu gyvena 
toli nuo lietuvių, ir tautiečiai apie 
juos, kaip menininkus, beveik nieko 
nėra girdėję. Irena Mickūnienė yra 
Čikagoje gyvenančio ir plačiai besi
reiškiančio aktoriaus bei dailininko 
Jono Kelečiaus sesers dukra. Kovo 
11 d. Čiurlionio Galerijoje “Santara- 
Šviesa” surengė trečiąją dali. J. Ke
lečiaus parodą. Ta proga pastarasis

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Blnm* Zkutm'itf* 296 BROCK Ave.moor Huionie uarage (tarp Dundas Jr CoUege)
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, BĮ.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009

Priima pacientus pagaJ 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

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

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534-0563 

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

dalyvauti parodoje su savo darbais 
pasikvietė Ireną ir Česlovą Mickū
nus. Taip į vieną parodą ir buvo su
vežti giminės kūrybiniai lobiai. Gi
minės paroda, o kartu akt. bei dali. 
J. Kelečiaus platus populiarumas vi
suomenėje sukėlė didelį dėmesį, ir 
parodos atidarymo metu galerija bu
vo tiesiog perpildyta, (domu, kad bu
vo atvykęs gražus būrys kanadiečių 
— menininkų draugų. Į parodos ati
darymą jie specialiai skrido lėktuvu. 
Juos ir amerikiečius svečius su dai
lininkų darbais supažindino dail. Z. 
Sodeikicnė, o lietuvių visuomenę — 
dail. A. Valeška.

Iš šailes atrodo, kad Kanados lie
tuviai šių dviejų jaunų menininkų 
kažkaip dar nesuskubo įtraukti i savo 
bendruomenę. Tuo tarpu Čikagoje 
abu menininkai pajuto tikrą lietuviš
ką šilumą. Jų parodą turėtų suruošti 
7'oronto, Montrealio, Hamiltono ir 
kitos Kanados lietuvių kolonijos. (To
ronte Irenos Mickūnicnės paroda bu
vo surengta. Apie tai buvo rašyta 
“Tž”. Pastarųjų bandymas užmegzti 
su jais ryšius nebuvo sėkmingas, 
Red.). Taip pat Kanados lietuviams 
dar nematyti ir dail. J. Kelečiaus 
darbai. Ko jie verti, spaudoje jau yra 
pasisakę tokie meno žinovai, kaip V. 
Vizgirda, Br. Jameiklenė, M. Šilei
kis ir kt.

NAUJA OPERA
Balandžio 29 d. Marijos Augšt. Mo

kyklos salėje Čikagoje įvyks naujo
sios K. V. Banaičio operos “Jūratė ir 
Kastytis” premjera. Kiti spektakliai 
bus balandžio 30, gegužės 6 ir 7 d.d. 
Kūrinį scenos švieson išveda Čikagos 
Lietuvių Opera. Premjerai ir spek
takliams bilietai jau dabar pardavinė
jami “Marginiuose”, 2511 W. 69 St, 
Chicago, Ill. 60629.

Grįžtant Į praeitį, iškyla įdomių 
prisiminimų, kai šios operos pastaty
mo lietuvių visuomenė pageidavo jau 
prieš 15 metų, atseit, tomis dienomis, 
kai Čikagos Lietuvių Vyrų Choras, 
tuomet vadovaujamas muz. VI. Balt
rušaičio, pasuko į operinį kelią. Ne- 
paslaptis, kad tuometinė vyrų choro 
valdyba naujosios operos reikalu pla
čiai susirašinėjo su kompozitorium. 
Tik deja nei 1958 m., nei vėliau nau
joji opera dar nebuvo galutinai baig
ta. Apie tai pats K. V. Banaitis 1958. 
II. 12 rašytam laiške užsiminė: “Dėl 
ištikusios ligos teko galutinį paruo
šimą scenai ir orkestravimą atidėti 
neribotam laikui. Kol kas liga ne
rodo pagerėjimo ženklų. Medicinos 
žmonės abejoja ar pavyks grąžinti 
dešinei rankai darbingumą, koks se
niau buvo. Taigi čia reikalas ne pini
guose, bet mano sveikatos stovyje...” 
Kompozitorius mirė 1963 m., naujo
sios operos pats nespėjęs suorkest- 
ruoti. Tad operos klavyrą išleisti ir 
ją suorkestruoti teko jau kitiems, 
štai kodėl užtruko tiek laiko. Tik 
kantrybė ir darbas atveda naująją 
operą į baigminį tašką — premjerą, 
kurios ir pats kompozitorius galbūt 
nesitikėjo.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Avė.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. 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



$ TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Šią savaitę vyksta rekolekcijos. 

Jas veda kun. Algimantas Kezys, SJ. 
Pamokslai kasdien 9 v. ryto ir 7.30 
v. vakaro. Rekolekcijos užbaigiamos 
Verbų sekmadienio pamaldomis.

— Kovo 17 d. iš parapijos bažny
čios palaidotas a.a. Pranas Kaunas. 
Velionies motinai ir seserims nuo
širdi užuojauta.

— Tikybos pamokos vaikams šį 
sekmadienį po 10 v. pamaldų klebo
nijoje.

— Toronto kunigų seminarijos ir 
Kanados vyskupų fondui ši parapija 
paaukojo $1005.

— Rekolekcijų metu vakarais lie
tuvaitės seselės priima aukas Lietu
vių Vaikų Namams.

— Artėjant Velykų šventėms, pra
šoma pranešti ligonius ar vyresnio 
amžiaus asmenis, kurie pageidautų 
prieš šventes religinio patarnavimo 
namuose. ,

— Parapijos statybos fondui auko
jo: $250 L. Garbačiauskas, $100 L. 
O. Gataveckai, $50 A. G. Stankai. 
Geradariams nuoširdi padėka.

— Velykų Prisikėlimo pamaldos 
įvyks 7 v. ryto.

— šį sekmadienį Mišios-. 10 v. 
už a.a. Albiną Kazlauskienę, 11 v. 
už a.a. Juozą Siminkevičių (antro
sios metinės), 12 v. už Reginą ir Mo
tiejų Pranckūnus, p. Jarašiūnienės 
tėvelius.

Pamaldos Staynery Velykų proga 
— sekmadienį, kovo 26 d., 4 v.p.p. 
Lapų restorano patalpose. Kviečia
mi dalyvauti Staynerio ir Wasagos 
rajone gyvenantys lietuviai.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Šį ir ateinantį penktadienį, mo
kyklos atostogų metu, pamokų kon- 
firmandams nebus.

— Šį penktadienį, 8.30 v. vak., baž
nyčioje bus rodomas filmas: “The 
Parable” — “Palyginimas”. Visi nuo
širdžiai kviečiami.

— 9.30 v. ryto Verbų sekmadie
nio pamaldos su šv. Komunija.

— Didįjį Penktadienį pamaldos su 
šv. Vakariene įvyks 11 v. ryto.

— Velykų ryto pamaldos — 9.30 v.
— Pereitą antradienį kun. A. Ži

linskas, Toronto Liuteronų Bažnyčių 
koordinatorius, buvo išrinktas vienu 
iš direktorių Social Planning Coun
cil of Metropolitan Toronto. Šioje 
taryboje iš kunigų tėra Paul Len
non. R. C. ir Alg. Žilinskas.

— Kristus taria: “Jų labui aš pa
sišventinu, kad ir jie tikrai būtų pa
šventinti” (Jono 17:19).

A. a. Pranas Kaunas, 58 m., 
mirė kovo 14 d. Toronte. Velio
nis paskutiniais metais gyveno 
Colingwoode, prie Wasagos, 
versdamasis namų statyba. Ve
lionis paliko motiną, seseris Do
mą ir Jonę. Palaidotas iš Šv. Jo
no Kr. par. bažnyčios lietuvių 
kapinėse kovo 17 d., dalyvaujant 
gausiam būriui tautiečių.

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

KAS NORĖTU parduoti St. Raštikio 
atsiminimų knygas, skambinti 
247-8956.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti B. Tarvydui teL 7674737.

IŠNUOMOJAMĄS BUTAS ramiems 
žmonėms be vaikų, 727 Windermere 
Ave., Toronto 9. Skambinti po 4 v. 
p.p. tel. 769-8054.
MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
Mus prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

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

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

BARONESSA
Beauty Salon

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

Prisikėlimo par. žinios
. — Parapijos metinės rekolekcijos 
truks iki šio sekmadienio imtinai. 
Vedėjas — Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Pamaldos su pamokslais, 
Mišiomis, išpažintimis ir Komunija 
— 9 v. ryto ir 7.30 v. vak. Rekolek
cijos yra bendros vyrams ir mote
rims. Kviečiame gausiai dalyvauti.

— Specialus rekolekcijų susikau
pimas gimnazistams ir studentams — 
šį trečiadienį ir ketvįrtadienį, kovo 
22 ir 23 d.d., 4.30 v. p.p., parapijos 
Parodų salėje. Ketvirtadienį, be kon- 
ferencjios, dai- bus Atgailos sakra
mentas ir Mišios su Komunija.

— Prašytos paskelbti Mišios: tre- 
čiad., 8 v. — už a.a. V. Girdauską, 
užpr. p. Girdauskienės; 8.30 v%— už 
a.a. A. Vaserienę, užpr. J. M. Vąše
lių; 9 v. — už a.a. J. Siminkevičių, 
užpr. p. Saplių; ketvirtad., 8 v. — už 
a.a. P. Valaitį, užpr.- M. Bložienės; 9 
v. — už a.a. S. Gvaldą, ųžpr. parapi
jos choro kaip užuojauta choristui p. 
Gvaldai, mirus jo tėveliui; 8 v. v. — 
už a.a. A. Prialgauskienę, užpr. K. B. 
Žutautų; penktad., 8 v. — už a.a. J. 
Gritėną, užpr. K. Margienės; 9 v. — 
už a.a. Kaz. ir P. Pečiulius, užpr. P. 
B. Serapinų; 8 v.v. — už a.a. A. Bal
nį, užpr. E. G. Kuchalskių; šeštad., 
8.30 v. — už a.a. M. Valadką, užpr. 
A. E. Čižikų; 8 v.v. — už a.a. I. Ki- 
linskienę, užpr. A. Kilinsko; sekmad.,
8 v. — Katalikių Moterų Dr-jos int.;
9 v. — už a.a. M. Danisevičienę, užpr. 
M. R. Paul; 10 v. — už a.a. A. Staus
ką, užpr. V. S. Liuimų velionies mir
ties metinių proga; 11.15 v. — už 
Lietuvoje likusius kunigus, užpr. L. 
Paulauskienės; 12.15 v. — už įi.a. S. 
Kairį, užpr. I. Kairienės ir vaikų, ve
lionies antrųjų mirties metinių 
proga.

— Nuoširdžiai užjaučiame artimuo
sius, mirus a.a. Jonui Alksniui; J. 
Milerienę, Lietuvoje mirus jos sesu
tei; a.a. Elenai Sinkevičienei.

— Suaug. choro repeticija — ket
virtad., 7.30 v.v. mlizikos studijoje; 
jaunimo — sekmad., 12 vai..

— Nuoširdus ačiū katal. moterų 
draugijai už $500 auką parapijos sko
loms sumažinti.

— švenčių proga lanko ligonius 
katal. moterų draugijos narės.

— Didžiąją savaitę bus organizuo
tai budima prie Švč. Sakramento. Iš 
anksto maloniai prašome organizacijų 
vadovybes tam tikslui pakviesti ati
tinkamą skaičių savo narių.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos šį sekmadienį bus, 
bet per Velykas ir Atvelykį — ne
bus.

— Pirmoji Komunija — gegužės 
7 d. Išrinktas tėvų komitetas rūpin
tis iškilmių reikalais. Pirmininkė — 
Vanda Petrauskienė, tel. 531-7017.

Žurnalo “Modem Purchas
ing” redaktoriaus padėjėja yra 
lietuvaitė Ramona Pyragiūtė. 
Žurnalo leidėjas yra Toronto 
Maclean-Hunter bendrovė, tu
rinti skyrius didesniuose Kana
dos centruose. Kovo mėnesio nu
meryje išspausdintas Ramoha 
Pyragius straipsnis “Manage
ment by objectives”, šiame žur
nale Ramona pradėjo dirbti 
1971 m. gruodžio 13 d. Ji yra 
1968 m. baigusi žurnalistiką Ry- 
ersono politechnikos institute, 
dirbusi radijuje, televizijoje, 
spaudoj ne tik Kanados, bet ir 
Australijos bei Britanijos. Iš tu
rimų žinių matyti, kad Ramona 
yra užaugusi Hamiltone. Linkė
tina jai sėkmės šioje darbovietė
je ir Toronto lietuvių gyvenime.

IR

Velykų stalui pasniusgalima gauti:

šviežių kalakutų, antienos ir kitos paukštienos
Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai, tinkami virti arba jau paruošti valgyti, įvairios 
rūkytos mėsos, dešros. Importuotos Įvairių rūšių silkės, šprotai, kilkos, kaviaras, 
šviežiai rūkyta lašiša ir kiti skanėstai. Importuoti ir gerai žinomi lietuviški sū
riai. Augštos kokybės šviežių mėsų pasirinkimas.

LAUKIAM ATSILANKANT. NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

EUROPEAN MEATS DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor St. W. (kampas Prince Edward Dr.) Tel. 233-9783

Jau galima gauti Velykų šventėms:

šviežių kalakutų, ančių,
viščiukų, žęsų, paršiukų ir kt.

Mielai kviečiame atsilankyti i krautuvę, kur rasite didelį pasi

rinkimų įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų 

produktų, jaunų paršiukų, liet, sūrių, silkių, ungurių ir didelį 

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt.

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE MARKET

335 Roncesvalles Avenue, Toronto. Tel. LE 5-1258

Trečioji baltlečių studijų kon
ferencija, kuri įvyks š.m. gegu
žės 11-14 d.d. Toronto un-te, 
baigia ruošos darbus. Jau pa
skelbta ir išsiuntinėta informa
cija apie paskaitas bei jų auto
rius kartu su registracijos blan
ku ir viešbučio kortele. Rengė
jai kviečia dalyvius, ypač iš to
limesnių vietovių, registruotis 
iš anksto. Norintieji gauti pi
gias nakvynes universiteto New 
College bendrabutyje turi užsi
registruoti iki balandžio 1 d. 
Kaina — $7 vienam asmeniui, 
$12 — porai. Po tos datos nak
vynė bendrabutyje negali būti 
garantuota. Iš pateikto dalinio 
paskaitų sąrašo matyti, kad bus 
gana Įdomių paskaitų iš istori
jos, sociologijos, kalbotyros, li
teratūros. Paskaitininkų sąraše 
vyrauja estai ir latviai. Iš apie 
80 paskaitininkų lietuviški} pa
vardžių matyti bene 17. Yra vi
sa eilė profesorių nebaltiškos 
kilmės — amerikiėčių, vokiečių, 
australiečių ir kt. Norintieji re
gistruotis iš anksto tesikreipia 
šiuo adresu: The 3rd Conference 
On Baltic Studies, 18 Boulton 
Dr., Toronto 7, nt., Canada.

Norintieji pamatyti lietuviš
kos operos “Jūratė ir Kastytis” 
premjerą Čikagoje balandžio 29 
d., kviečiami registruotis pas J. 
R. Simanavičių tel. 534-1274. 
Numatoma ekskursija autobusu.

Mokytoja Jolanda Renkaus- 
kaitė išskrido su High Park Ski 
klubu i Austrijos kalnus, kur 
praleis savo atostogas.

“Žiburių” spaustuvėje talki
nęs kaip dalinės tarnybos dar
bininkas kūrėjas-savanoris An
tanas Jakimavičius iš tų parei
gų pasitraukė ir išvyko'atosto- 
gų į.Floridą Jo vieton pakviestas 
Vincas Žakas.

“Eglutės” redaktorė seselė 
Onutė Mikailaitė kovo 11 d. lan
kėsi Toronto šeštadieninėj mo
kykloj. Kalbėdama su jaunesnių
jų skyrių mokiniais, ji skatino 
juos skaityti “Eglutę” ir joje 
bendradarbiauti. L. Sendžikienė 
demonstravo kiaušinių dažymą 
vašku. Kaikurių skyrių mokiniai 
(III, IV, VIII, X) turėjo progos 
pasimokyti kiaušinių dažymo 
technikos — populiaraus liau
dies meno. R. cepaitytė, Velykų 
bobutės dukra su zuikučiais, jau
nesniųjų skyrių mokiniams pa
pasakojo apie Velykų papročius 
Lietuvoje. Vaikai, vadovaujami 
R. Bukšaitytės, dainavo, dekla
mavo eilėraščius ir šoko. Po to 
Velykų bobutės dukros — jau
nesniųjų skyrių mokiniai buvo 
pavaišinti saldumynais.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems savo 

bičiuliams bei draugams, kurie lan
kė mane ligoninėje, atsiuntė dova
nas ir gėles. Ačiū dr. A. McIntyre, 
dr. C. Knowlton už sėkmingą opera
ciją, dr. A. Valadkai, dr. A Pacevi- 
čiui, kun. A. Simanavičiui, kun J. 
Staškevičiui, “Varpo” chorui,1S. Barš
kučiui, Z. Budrevičienei, J. E. Buk- 
šaičiams, V. Buragui, M. S. Bušins- 
kams, p. čiurliui, V. J. Genčiams, M. 
Hyrotchuk, K. O. Ivanauskams, V. 
Jasui, T. L. Juzukoniams, J. Z. Kle- 
vinams, V. T. Kobelskiams, A. Ko- 
belskiui, p. Maniuškai, A. S. Pet- 
raičiams, A. S. V. Pranckevičiams, R. 
Pranaičiui, J. Z. Stravinskams, J. Ša
rūnui, M. V. Valaičiams, p. Vaitiekū
nienei, V. J. Vingeliams, M. ir V. 
Vingelytėms, L. Zenkevičiūtei. Jūsų 
parodytas nuoširdumas stiprino ma
ne. Lieku visiems dėkingas —

Stasys Černiauskas

Toronto lietuvių jaunimas ko
vo 19 d. dauguma balsų išrinko 
šiuos 9 atstovus iš 12 kandidatų 
(alfabetine tvarka): Angelė Ab
romaitytė, Ramutė Birgelytė, 
Rasa Bukšaitytė, Elena Kriščiū
naitė, Antanas Naruševičius, Ra
mūnė Sakalaitė, Irena Staniony- 
tė, Antanas Šileika, Vaidotas 
Vaičiūnas. Be to, dar bus pa
skirti organizacijų atstovai. Rin
kimuose dalyvavo apie 180 as
menų 16-30 m. amžiaus. Rinki
mų komisiją sudarė: Rima La- 
sienė, Dalia Steponaitienė, Rai
mundas Tamulionis. Jie pra
ėjo sklandžiai, be didesnių pro
blemų. Komisija dėkoja visiem, 
kurie jai talkino rinkimų metu.

Didįjį Penktadienį, kovo 31 
d., 8-9 v.v. (Newfoundlande 8.30 
—9.30 v.v.), CBC televizijoj bus 
rodomas filmas “Helicopter Ho
lyland”. Jame apžvelgiamos is
torinės šv. žemės vietovės iš he
likopterio. Kitoje programoje tą 
pačią dieną 10-11 v.v. bus per
duodami šv. Žemės gyventojų 
pasisakymai — pokalbiai.

Inž. E. Cuplinskas, KLB pir
mininkas, susižeidė slidžių išvy
koje Vermonte ir šiuo metu po 
operacijos sveiksta Women’s 
College ligoninėje.

Garsioji stalo teniso žaidėja 
Violeta Nešukaitytė kovo 18-19 
savaitgalyje pralaimėjo Hemps
tead, N.Y., mieste savo varžovei 
Wendy Hicks iš Kalifornijos re
zultatu 21-13, 21-16, 21-19. Ten 
buvo surengtos 42-sios JAV sta
lo teniso atviros metinės žaidy
nės. Violeta nugalėjo Shazzi Fel- 
štein iš Niujorko. P. Klevinas 
tose žaidynėse laimėjo 17 m. 
grupėje, nugalėjęs Dan Seemil- 
ler iš Pittsburgo. Tokios žinios 
paskelbtos “The Globe a. Mail” 
kovo 20 d.

“Moters” žurnalo š. m. 1 nr. 
jau pasiekė skaitytojas. Pirmuo
ju straipsniu atspausdintas T. 
P. Bariaus, OFM, religinių min
čių straipsnis “Pokalėdinio Bet- 
lėj’aus bejieškant”. Iš pedagogi
nių straipsnių minėtinas D. Pet
rulytės “Vaiko auklėjimas šei
moje”. Yra poezijos, beletristi
kos, knygų recenzijų; skyriai: 
moterys pasaulyje, organizacinė 
veikla, madų ir grožio pasaulis, 
šeimininkių kampelis. Daug 
iliustracijų. Žurnalą redaguoja 
N. Kulpavičienė, talkinama re
dakcinės kolegijos; administruo
ja Br. Pabedinskienė; leidžia K. 
L. K. Moterų Draugija Toronte.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS bend
rabučio statybai aukojo: Toronto Pri
sikėlimo parapijos kredito koopera
tyvas $200; Niagaros pusiasalio ra- 
movėnai per Kariuomenės šventės 
minėjimą — $48. Pavieniai asmenys 
po $30: M. Meiliūnas, V. G. Jocai; 
$25: L. Balsys; po $15: A. Balsys, J. 
Gipas; $12: V. Balsys; po $10: V. 
Montvilas, V. Baranauskas, Petkū- 
nienė, G. Sakus, P. Guobys, R. Šim
kus, V. Liačas, V. Senkus, P. Gruo
dis, XY; po $5: L. Alekna, R. Kup- 
revičienė, J. Tonkūnas, A. Supronas, 
E. Cuplinskas, L. Garbaliauskas, K. 
Gaputis, P. Stauskas, A. Gvazdaitis, J. 
Barzevičius, S. Varanka, V. Matulevi
čius, J. Morkūnas, A. Plioplys, A. 
Daukantas, J. VaSkela, D. Delkus, S. 
Šalkauskas, G. Maurušaitis, G. Tarvy
dienė, J. Dambaras; $3: J. K. Stepo
nas; pp $2: A. Kairys, A. Empakeris, 
B. Žolpys, A. Grizickas, P. Saplienė, 
V. Giedrikas, E. Jankutė, J. Bleizgys, 
J. Aukštaitis. Visiems aukojusiems 
nuširdžiausia padėka.

J. Rinkevičius,
Vasario 16 gimnazijos įgaliotinis

Kanados lituanistinių mokyk
lų mokytojų suvažiavimas Įvyks 
kovo 25, šeštadienį, Toronte, 
1011 College St., Prisikėlimo 
par. parodų salėje. Registracija
— 9.30 v.r., o pats suvažiavimas
— 10 v. r. Programoje: 10.30 v. 
r. seselės Dalios paskaita “Lie
tuviškos kultūros ugdymas litua
nistinėje mokykloje”, 12 v. dail. 
T. Valiaus paskaita “Lietuvių 
menas”, 2 v.p.p. V. Matulaičio 
referatas “Tėvynės pažinimo 
medžiagos išplanavimas”, 3.45 v. 
J. Andrulio referatas “Mokinių 
palikimas antriems metams ir 
pataisos”, 5 v. “Aktualieji klau
simai”. Po kiekvienos paskaitos
— diskusijos. Į suvažiavimą 
kviečiami ne tik mokytojai, bet 
ir lietuviškoji visuomenė.

KLB švietimo komisija 
Garsiniai lietuviški filmai bus 

rodomi šį šeštadienį, kovo 25 d., 
5 v.p.p., Sv. Jono Kr. par. sa
lėje. Filmus rodys pats jų auto
rius kun. A. Kezys, SJ. Juose 
matysime 12 įamžintų žymiųjų 
lietuvių kultūros bei visuomenės 
veikėjų ir VIII ateitininkų kon
gresą Čikagoje. Seansas truks 
apie 2 valandas. Ten pat bus 
išstatyta ir kun. A. Kezio, SJ, 
foto paroda. Si seansą rengia 
ateitininkai sendraugiai ir kvie
čia visuomenę dalyvauti. Įėjimas
— laisva auka.

Kanados sporto apygardos 
1972 m. stalo teniso ir šachma
tų pirmenybės Įvyks šeštadie
ni, kovo 25 d., Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Stalo teniso 
varžybos bus auditorijoje, o 
šachmatininkai žais muzikos stu
dijoje — trečiame augšte. Pra
džia 9.30 v.r. Įėjimas — lais
va auka.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus susirinkimas
— kovo 26, sekmadienį, po Su
mos Parodų salėj. Paskaitą skai
tys Tėvas Leonardas Andriekus, 
OFM, tema “Aktualieji kultū- 
riniai-religiniai klausimai”. Na
rės ir viešnios kviečiamos daly
vauti.

Jaunimo sekcijos mažųjų gru
pės tautinių šokių repeticija — 
kovo 26, sekmadienį, 12.30 v. p. 
p. Prisikėlimo par. didžiojoj sa
lėj ant scenos.

Toronto lietuvių choras “Var
pąs” gegužės 13, šeštadienį, ren
gia pavasarinį koncertą. Sekanti 
repeticija įvyks kovo 29 d., 7.30 
v.v. ,v. Jono Kr. parapijos sa
lėje. Visiems choristams dalyva
vimas būtinas. Kviečiame Įsi
jungti ir naujus. Valdyba

Toronto apylinkės jaunimo 
sekcija rengia balių balandžio 8, 
šeštadienį, 7 v.v., gražioje estų 
salėje, 958 Broadview Ave. Ten 
bus renkama iškilioji lietuvaitė 
“Miss Vilnius”, kuri atstovaus 
lietuviams tarptautiniame Kara
vane ir kitomis progomis. Sve
čiai bus nemokamai pavaišinti 
skaniais, šaltais užkandžiais. Ap
ranga — formali (vakariniai dra
bužiai). Bilietų kaina — $3.00. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti 
ir nedelsiant užsisakyti bilietus 
tel. 921-7929.

“Velykų bobutė” atvyks Atve
lykyje, balandžio 9 d., Prisikė
limo salėn su kiškiais, juokda
riais, burtininkėm, balionais ir 
pralinksmins vaikučius bei jų tė
velius ir visus kitus. Bus litų 
bankas ir pyragu išpardavimas. 
Atidarymas — 11 v. r., žaidimai 
mąžiesiems — 12.30 v.p.p. Ren
gia N. Pr. Marijos seserų rėmė
jai.

Didelį koncertą rengia KLB 
Toronto apylinkės jaunimo sek
cija balandžio pradžioje. Pro
gramą atlikti sutiko: smuikinin
kė Elena Kuprevičiūtė, pianis
tas Andrius Kuprevičius ir smui
kininkas Algimantas Motiekaitis. 
Galbūt prisidės ir viena solis
tė. Koncerto pelnas skiriamas 
jaunimo atstovų kelionei į kon
gresą.

“Dainos” grupės pavasarinių 
suknių balius Įvyks balandžio 15 
d. Prisikėlimo par. salėje. “D.” 
susirinkime kovo 12 d. pas P. 
Jankaitienę paskirstytos dova
nos seneliams ir ligoniams Vo
kietijoje Velykų proga — iš 
viso $174. Aptarti dar vis pasi
taikantys prašymai siuntiniams 
i Suvalkų trikampį. Prieita išva
dos, kad be oficialaus liudijimo 
prašanti šeima pagalbos negalės 
gauti. Visuomenę prašome fan
tų besiartinančio vakaro loteri
jai. Fantus nuvežti L. Novor 
grodskienei, 28 Ormskirk Cr. 
arba telefonuoti RO 9-8846 ir 
dovanos bus paimtos. Baliuje 3 
gražiausios suknios bus' premi
juotos. Kviečiame ponias ir pa
neles ruošti sunkneles. Sekan
tis susirinkimas bus pas E. Alek
sienę ir K. Butienę balandžio 23 
d. P. Jankaitienei už gražų su
sirinkimo priėmimą nuoširdžiai 
dėkojame. M. F. Y.

Ateitininkų sendraugių tradi
cinė vakarienė Toronte Įvyks ba
landžio 15, šeštadieni. 6 v.v., Pri
sikėlimo par. Parodu salėje. 
Kviečiami visi nariai ir prijau
čiantieji dalyvauti. Bilietai gau
nami pas Toronto sendraugių 
valdybos narius.

Kanados paštas D. Penktadie
nį korespondencijos neišnešios 
ir klientų prie langelių neaptar
naus.
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AS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios
— Didžiosios savaitės pamaldų 

tvarka: D. Ketvirtadienį — 7.30 v.v., 
Paskutinės Vakarienės prisiminimas
— Mišios. D. Penktadienį — 3 v.p.p. 
Kristaus kančios pamaldos ir 7.30 v. 
vak. Kryžiaus Keliai. D. šeštadienį
— 6.30 v. vak., ugnies, vandens šven
tinimas, Velykų vigilijos Mišios. Sek
madienį — Velykose 6.30 v. ryto 
Prisikėlimas, kitos Mišios 10 ir 11 v. 
Prisikėlimo Mišiose stenkimės visi 
dalyvauti. " ,

— Vos savaitė beliko iki mūsų 
Margučių vakarienės, kuri įvyks mū
sų par. svetainėje balandžio 8 d. 
Tai bus paskutinis mūsų par. pa
rengimas prieš” vasaros pradžią. Pa
rapijiečiai prašomi gausiai atsilan
kyti ir atsinešti "gražiausiąjį margu
tį”, nes bus premijuojami. Turėsime 
ir loteriją. Nepamirškime paaukoti 
fantų-dovanų, nes nuo loterijos iš 
dalies priklausys ir mūsų vakarienės 
pasisekimas. Bilietų kaina — $3.

— Atrodo, šį pavasarį teks perda
žyti aplink bažnyčią ir kleboniją 
esančias geležines tvoreles. Taip pat 
mūsų bažnyčios durys, ypač didžio
sios, irgi reikalingos atnaujinimo. 
Kai tuo reikalu kreipsis klebonas ir 
par. k-tas į savo parapijiečius, pra
šydami talkos, tikriausiai jos susi
lauks.

— Serga: J. Susevičius, mūsų par. 
choro seniūnas, Reddy Memorial li
goninėje — padaryta operacija; p. 
Budzeikienė — Reddy Memorial; p. 
Brazauskienė — Neurological Insti
tute. Ligoniams linkime sveikatos.

— Lietuvoje mirė M. Adamonienė
— Petro Adamonio mylima Mamy
tė. Už jos vėlę mūsų bažnyčioje 
kovo 18 d. buvo aukojamos šv. Mi
šios.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevičius 
ir parapijos komitetas sveikina vi
sus parapijiečius su šv. Velykom ir 
linki Augščiausiojo palaimos. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Labai dėkojame kun. Vytautui 

Zakarui už taip gilias ir turiningas 
rekolekcijų konferencijas.

— Šį sekmadienį po 11 vai. pamal
dų šv. Onos Draugijos susirinkimas.

— Didžiosios savaitės pamaldos 
bus šia tvarka: D. Ketvirtadienį — 
7.30 v.v.; D. Penktadieni — 3 v. po 
pietų; D. šeštadienį — 8 v.vk.; Re- 
zurekcijos apeigos — 6.30 v. ryto.

— Kanados vyskupai, remdamiesi 
K. Bendrijos nurodymais, primena, 
kad tikintieji bent D. Penktadienį ir 
D. šeštadienį pasninkautų ir neval
gytų mėsos.

— Jėzuitų provincijolas Gediminas 
Kijauskas, SJ, lankėsi Montrealyje. 
T. Stasys Kulbis, SJ, išvyko į Kana
dos vakarus lankyti lietuvių.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$211.06.

Metropolinio Toronto atskirų
jų mokyklų švietimo vadyba pra
neša, kad Ontario provincijos 
švietimo Įstatyme padaryta pa
keitimų. Nuosavybės įkainoji
mas, pagal kurį nustatomas švie
timo mokestis, bus Šiemet atlie
kamas nuo sausio 1 iki birželio 
30 d. Įkainojimo pranešimai bus 
siunčiami tiktai jų prašantiems. 
Norintieji perkelti savo mokes
čius atskirųjų mokyklų vadybai 
prašomi kreiptis į Assessment 
Department telefonu 421-8950, 
ext. ^50. Betkokie pakeitimai 
bus atlikti jo pareigūnų be jokio 
vargo.

’ Tei- Bus-: 7223545 >

• Res.: 256-5355 !

! PETRAS ADAMONIS Į
C. L B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

4 4 I I T A Q ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETL I I H V MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ------------  5.0% Asmenines ............. 8.5%
Taupomąsias s-tas _ 6.0% a
Term. Ind. 1 metams 6.25%
Term. ind. 2 metams . 6.5% Čekių kredito — 9.0%
Term. ind. 3 metams 6.75% Investacines___ nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.

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.

Savaitraščio “Nepriklausomu 
Lietuva” leidėjo — akcinės 
spauuos b-vės visuotinis susirin
kimas įvyko kovo 19 d. Aušros 
Vartų par. salėje. Dalyvavo 45 
asmenys, kurie atstovavo 1022 
akcijom. Susirinkimą pradėjo 
pirm. inž. P. Povilaitis, kviesda
mas pirmininkauti Stp. Kęsgai
lą, seKretonauti — P. Adomonį. 
Čia neminėsiu visos darbotvar
kės, sustosiu tik prie kaikurių 
punktų. — Iš pirmininko prane
šimo paaiškėjo, kad valdybos 
narių tarpe vyko “trintis”, to
dėl šis visuotinis susirinkimas 
sušauktas po 6 mėnesių nuo v- 
bos išrinkimo. Pusę v-bos suda
rė senesni “NL” darbuotojai, ki
tą pusę — jaunesni akademikai. 
Vienas iš priekaištų buvo, esą 
“NL” perspausdina straipsnius 
iš sovietinio leidinio “Literatūra 
ir Menas”. Redaktorius R. M. 
Maziliauskas paaiškino, kad ne
turi pakankamai bendradarbių, 
negali užpildyti laikraščio. Kai- 
kuriems bendradarbiams reikė
tų mokėti honorarą, o tam lėšų 
nėra. Susirinkime jautėsi nuo
monių skirtumas tarp vyresnių
jų ir jaunesnės generacijos. Po 
penkias valandas užtrukusio su
sirinkimo išrinkta nauja valdy
ba: 1. L. Gureckas, 2. A. Mylė,
3. Pr. Paukštaitis, 4. P. Klezas, 
5. L. Girinis - Norvaiša, 6. J. 
Šiaučiulis, 7. J. Gedvilą; į revi
zijos komisiją: J. Adomonis, A. 
Čepulis, Daugelavičius. J. L.

Ryšium su “Nepriklausomos 
Lietuvos” savaitraščio leidėjo — 
akcinės spaudos bendrovės su
sirinkime pasireiškusiais nuo
monių skirtumais, ypač dėl laik
raščio linijos, dabartinis jos re
daktorius R. E. Maziliauskas pa
reiškė susirinkimui savo atsista
tydinimą. štai jo tekstas:

“Gerbiamieji, 1. šiuo vyriau
siai “Nepriklausomos Lietuvos” 
spaudos bendrovės vadovybei — 
akcininkų susirinkimui įteikiu 
savo atsistatydinimą iš einamų 
pareigų ir nuo 1972 m. kovo 25 
d. nebebūsiu NLS bendrovės 
tarnautoju. 2. Jeigu naujai iš
rinktoji bendrovės valdyba ras
tų reikalo man pasiūlyti ir atei
tyje redaguoti “Nepriklausomą 
Lietuvą”, visuomet būsiu pasi
rengęs tartis dėl tokio pasiūly
mo priėmimo. 3. Randu reikalo 
atkreipti dėmesį, kad laikraščiui 
linkiu tik gero, nuoširdžiai 
trokštu, kad jis stiprėtų ir to
bulėtų. Kokie mano ateities san
tykiai su laikraščio leidėjais be
būtų — tarnautojo ar skaityto
jo — niekuomet nenorėsiu lie
tuviškam laikraščiui pakenkti.
4. Jeigu naujoji bendrovės val
dyba to pageidaus, esu pasiry
žęs dar kurį laiką laikraščio re
dakcijoje talkininkauti, kad par
eigas galėčiau perduoti tvarkin
gai, nesutrukdant leidybos ir 
tęstinumo.” J. L.

“Vertybės ir moters vaidmuo 
šių dienų gyvenime” — tokia 
tema dr. Irena Lukoševičienė 
skaitys paskaitą Katalikių Mo
terų Dr-jos susirinkime balan
džio 9 d., per Atvelykį, po 11 
vai. Mišių Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserų namuose. Visos 
narės ir plačioji Montrealio vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Po paskaitos — kavutė.
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