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SOS IŠ ANAPUS Pasaulio įvykiai
š. VIETNAMAS PRADĖJO ATVIRĄ PIETŲ VIETNAMO INVAZIJĄ PER 
demilitarizuotą zoną, kurią 1954 m. yra sudariusi Ženevos konfe
rencija ir jai prižiūrėti paskyrusi tarptautinę komisiją. Amfibiniais 
sovietų tankais ginkluoti Š. Vietnamo reguliarios kariuomenės da
liniai šiaurėje gali užimti Hue miestą. Du kiti komunistų smūgiai 
yra nukreipti į centrinę ir pietinę P. Vietnamo dalį. Iš Kambodijos 
įsiveržusi S. Vietnamo kariuomenė iki Saigono turi nepilnas 40 my
lių. Apie fronto linijas seniai svajojo amerikiečių karo vadai, ves
dami sunkią kovą prieš partizanus P. Vietnamo džiunglėse. Deja, 
dabartinis trijų frontų atidarymas jau yra pavėluotas — amerikie
čiai P. Vietname turi tik 95.500 karių, kurių nepilni 10.000 priklau
so kautynių daliniams. Hanojus, matyt, yra pasiryžęs sugriauti 
prez. R. Niksono doktriną, pagal •-----------------------------------------

Išeivijoje girdime dviejų sovietinės sferos frontų balsus — 
valdovų ir vergų. Valdovo balsu kalba Maskva, vergų — jos pri
spaustieji baudžiauninkai. Maskvos balsui atstovauja pvz. iš Lie
tuvos gaunama spauda ir jos remiami išeivijos komunistų laikraš
čiai. Vergų balsas pasigirsta užsienyje tik retom progom, kai 
įvyksta kas nors dramiškesnio. Užsienio lietuviui, rodos, neturėtų 
būti sunku tuos du balsus atskirti. Deja, patirtis rodo, kad neviei- 
nas susimaišo. Net ir rašto žmonės, kurie yra įpratę aiškiau skir
ti dalykus, ima ir Maskvos balsą palaiko savo tautos balsu. Tai at
sitinka ypač dėlto, kad maskvinis balsas kartais prabyla neva tau
tos balsu, net jos sūnų ir dukterų lūpomis. Tada sunku skirti vil
ką nuo avinėlio. Visdėlto per ilgesnį laiką apgaulė išeina aikštėn 
ir paaiški tikroji padėtis. Pastaruoju laiku taip atsitiko net dviem 
labai ryškiais atvejais: Maskvos balsą atidengė 17 latvių komunis
tų ir 17.000 Lietuvos katalikų. Pirmieji kreipėsi dramišku me
morandumu į užsienio kompartijas, o antrieji — į Jungtinių Tau
tų generalinį sekretorių. Tai toks ryškus sovietinės tikrovės at
skleidimas, kad matančiam ii- galvojančiam žmogui nelieka jokios 
abejonės. Tik papūginė spauda gali kartoti Maskvos argumentą, 
kad tai esanti klastotė ir tik tokios pat linkmės skaitytojai gali 
tuo tikėti. Jų galvosenoje melas -j- melas yra tiesa. Jie ir toliau 
bus maskviniais garsiakalbiais, šauks apie komunistinį išganymą, 
nors tikrumoje siaučia pragaras.

★ ★ ★
Atbėgėlių iš sovietinių kraštų Vakaruose netrūksta — prade

dant Stalinaite, diplomatiniais tarnautojais, generolais, baigiant 
paprastais darbininkais. Jų liudijimas iki šol buvo individualus. 
Nebuvo girdėti tokio išsamaus kolektyvinio liudijimo kaip septy
niolikos latvių komunistų. Jeigu jau aliarmuoja žymūs pačių ko
munistų veikėjai, rizikuodami savo laisve ir galbūt gyvybe, matyt, 
yra labai blogai. Maskvos imperializmas tiek įsibėgėjo, kad lat
viai savo krašte, ypač sostinėje, tampa mažuma, o rusai — daugu
ma. Pastarieji tai daro prisidengdami “vyresniojo brolio” drau
giškumu, ekonominės gerovės kėlimu, naujų įmonių steigimu ir 
pan. Latviai komunistai daug pakėlė, aktyviai dalyvavo komunis
tinės santvarkos įvedime, bet pagaliau praregėjo, kad naujojoj sis
temoj, to] milžiniškoj mašinoj, nyksta pati tauta, o ant jos griu
vėsių plečiasi rusai. Neveltui užsienio latviai tokią sistemą pava
dino tautžudyste. Į šią tragišką latvių padėtį turime žvelgti ir 
mes, lietuviai, su dideliu rūpesčiu. Juk lygiai toks pat likimas lau
kia ir Lietuvos tautiečių. Negalime perdaug guostis, kad tuo tar
pu lietuvių būklė geresnė, kad rusai taip toli dar nenuėjo. Rusiš
kasis Molochas ryja visa, ką gali. Toks kąsnis yra Estija, toks yra 
ir Lietuva. Nenustebkime, jei kada išgirsime ir Lietuvos komu
nistų šauksmą. Juk ir ten yra matančių žmonių. ’ •'

★ ★ ★
Jaudinantis yra ypač Lietuvos tikinčiųjų memorandumas Jung

tinių Tautų gen. sekretoriui. Surinkti 17.000 parašų dabartinės 
vergijos sąlygose yra herojiškas žygis. Jis ryškiai rodo Lietuvos 
žmonių dvasią. Nežiūrint trisdešimt metų sovietinės vergijos, 
ateistinės propagandos, pedagoginės priespaudos, nuolatinio per
sekiojimo, valstybinių grasinimų, šventovių uždarinėjimo, kunigų 
seminarijos suvaržymo, — religinis tikėjimas yra gyvas. Dar dau
giau — tikinčiųjų širdyse jis yra herojiškas, nebijąs rizikuoti nei 
laisvės, nei turto, nei pagaliau gyvybės praradimu. Toks tautiečių 
ryžtas kovoje už religijos ir tautos laisvę turėtų sugėdinti visus 
mus išeivijoj, kur daug kalbų, mažai svarių darbų. Jų ryžtas turė
tų mus paskatinti aktyvesnei veiklai. Kaip Simo Kudirkos žygis 
visus mus sukėlė ant kojų, taip ir 17.000 memorandumas turėtų 
pažadinti naują visos mūsų išeivijos iniciatyvą. Didžioji spauda šį 
kartą gana stipriai susidomėjo tuo lietuvių žygiu. Jį reikėtų tęsti 
ir padaryti sąjūdžiu, kovojančiu už Lietuvos religinę laisvę. Jei 
žydai savo nuolatinėmis demonstracijomis, vigilijomis, atsišauki
mais, memorandumais galėjo sukelti viešąją pasaulio opiniją sa
vo bylos naudai, kodėl to negalėtų padaryti lietuviai, kurių yra 
dabar beveik visuose pasaulio kraštuose? Tai parodė Simo Ku
dirkos atvejis. Dabar puiki proga naujam žygiui už tikėjimo ir 
tautos laisvę Lietuvoje.

K AN ADOS ĮVYKIAI

KANADA ATSIPRAŠĖ KUBA 
u

Kubos ir Kanados santykius 
įtempė dvi Montrealyje sprogu
sios bombos, padariusios dide
lių nuostolių Kubos prekybos at
stovybei. Sprogime žuvo kubie
tis S. Perez, o kitas atstovybės 
tarnautojas buvo sužeistas. Kai 
Montrealio policija norėjo apžiū
rėti bombų apgriautą pastatą, 
jai kelią pastojo ginkluoti ku
biečiai. Šeši jų buvo suimti ir 
apkaltinti nelegaliu ginklų turė
jimu bei pasipriešinimu polici
jai. Šį incidentą griežtai pasmer
kė Kubos diktatorius F. Castro. 
Kubos komjaunimo suvažiavime 
jis pasisakė prieš Montrealio po
licijos “fašistinius” metodus 
ir netgi pagrasino panašaus po
būdžio atsilyginimu Kanados ats
tovybei Kuboje. Montrealio poli
cijos vadovybė buvo linkusi ma
nyti, kad Kubos prekybos atsto
vybė nėra diplomatinė instituci
ja. Užsienio ministeri M. Sharp 
pavadavęs C. M. Drury betgi pri
pažino atstovybės ryšius su Ku
bos konsulatu ir atsiprašė amba
sadorių Jose Fernandes de 
Cassio. Kvebeko teismui buvo 
patarta atšaukti kaltinimus še
šiem kubiečiam, nes penki iš jų 
turi diplomatinės neliečiamybės 
teises. Otavos tiesioginiu ryšiu 
su Montrealio policija pasipikti
no Kvebeko teisingumo ministe- 
ris J. Choquette. Jis reikalauja, 
kad šis tarptautinis incidentas 
būtų tvarkomas per jo įstaigą. 
Spėjama, jog bombas Kubos pre
kybos atstovybėje padėjo ir su

sprogdino nuo F. Castro režimo i 
JAV pabėgę kubiečiai.

Ontario provincinis teisėjas 
II. G. Rice nutraukė bylą aštuo
niom demonstrantam, kurie bu
vo suimti A. Kosygino vizito me
tu Toronte ir apkaltinti pasiprie
šinimu policijai. Beveik visi jie 
yra ukrainiečių kilmės. Teisėjo 
H. G. Rice nuomone, jų nusikalti
mas nebuvo reikiamai įrodytas. 
Labai galimas dalykas, atšaukti 
kaitinimus rekomendavo Toron
to policijos vadovybė, susirūpi
nusi kito teisėjo pravedamu po
licijos veiksmų tyrimu demons
tracijoje. Ukrainiečiai apkaltino 
raitosios policijos atstovus berei
kalingu žiaurumu. Atrodo, kad 
policija bus išteisinta, nes abi 
pusės yra padariusios klaidų. 
Kaltinimų atšaukimas suimtiem 
demonstrantam turi aiškų tikslą 
išlyginti įvykusį nesusipratimą. 
A. Kosygino vizitas visdėlto bu
vo naudingas Toronte gyvenan
čiam latviui Hariui Timuskai. Il
gus metus jis nesėkmingai ban
dė atsivežti iš Rygos savo dukrą 
Solveigą Osis. Jo prašymą išleis
ti Kanadon Solveigą A. Kosygi
nui įteikė dienraščio “The To
ronto Star” korespondentas. Su 
vyru išsiskyrusi Solveiga Osis, 
30 metų amžiaus, su sūneliu 
Svens gavo vizą ir atskrido į To
rontą. Laiveliu į Švediją pabėgu
sio tėvo ji nebuvo mačiusi net 
26 metus.

(Nukelta į 8 tą psl.)

PRANfĮ/MAS IŠ ŠVEDIJOS

Spauda smerkia persekiotojus
Lietuvos katalikų protestai 

dėl tikybos persekiojimų pasiekė 
tokį laipsnį, kad jau ir švedų 
spaudoje tam reikalui skiriamos 
didžiosios laikraščių antraštės.

Cituoja memorandumą
“D a g e n s Nyheter” (III. 28) 

pirmame puslapyje paskelbė: 
“17-tūkstančių protestai Lietu
voje”. Dienraščio korenponden- 
tas Maskvoje Per Sjoegren, ku
ris drauge su kitais vakariečiais 
laikraštininkais pats savo akimis 
matė protestą pasirašiusiųjų Lie
tuvos katalikų sąrašus, savo pra
nešime pažymi, kad tokios apim
ties masinis protestas pirmą kar
tą Sov. Sąjungoje iškilo aikštėn.

Sprendžiant iš korespondento 
aprašymo, atrodo, kad 17.000 
lietuvių pasirašytas reikalavimas 
užtikrinti sovietinės konstituci
jos garantuojamą tikybos laisvę 
yra išreikštas dviem atskirais 
raštais. Pei- Sjoegren perduoda 
tokią ištrauką iš rašto Brežne
vui:

“Mūsų nepatenkina gražūs žodžiai 
spaudoje ir per radiją. Mes laukiame, 
kad vyriausybė imtųsi atsakomybės 
už sąlygas, kurios leistų mums, kata
likams, jaustis lygiateisiais valstybės 
piliečiais”.

Tuo tarpu rašte JT gen. sekre
toriui Kurtui Waldheimui, pasak 
to paties korespondento, nurodo
ma, kad katalikų kunigai perse
kiojami ar suimami už tai, kad 
moko jaunimą tikėjimo tiesų, o 
tikintiesiems draudžiama statyti 
maldos namus savomis lėšomis. 
Ten pat sakoma:

"Lietuvos mokyklose skiepijamas 
ateizmas. Katalikų vaikai verčiami 
kalbėti, rašyti ir elgtis prieš savo są
žinę”.

Be to, Lietuvos katalikai at
kreipia Jungtinių Tautų dėmesį 
į tai, kad sovietiniai organai ne
paiso jų protestų arba atsisako i 
juos atsakyti. “DN” korespon
dentas savo ruožtu palygina lie
tuvių ir žydų protestus ir prieina 
išvadą, kad abu sąjūdžiai turi tą 
bendrą bruožą, jog jie reprezen
tuoja dvi sovietinės visuomenės 
mažumų problemas. Lietuvos ka
talikai nuo žydų skiriasi tuo, kad 
jie nereikalauja leisti jiems emi
gruoti, bet reikalauja laikytis 
konstitucijos raidės, kiek tai lie
čia tikybos laisvę. Praktikoje 
konstitucinė laisvė varžoma. Mo
kyti vaikus ir jaunuolius iki 18 
metų tikėjimo tiesų draudžia 
įstatymai.

Stambios antraštės
Kitas didysis Stockholmo 

dienraštis “Swenska Dagbladet” 

taip pat stambia antrašte perda
vė Lietuvos katalikų skundą 
Jungtinėms Tautoms ir pastebė
jo, kad “protestas surinko dau
giau parašų, negu betkoks kitas 
Vakaruose žinomas atsišauki
mas”. Pasak laikraščio, 17.000 
Lietuvos katalikų kreipėsi į 
kompartijos gen. sekretorių 
Brežnevą ii- JT gen. sekretorių 
Waldheimą. Prie rašto Jungt’ 
Tautoms esąs pridėtas rašto 
Brežnevui nuorašas, o taip pat 
lydimasis raštas, kuriame nuro
doma, jog kompartija nenorėjo 
patvirtinti gavusi kreipimąsi su 
17.000 parašų. Todėl JT gen. 
sekretorius, “ŠD” žiniomis, pra
šomas savo ruožtu Lietuvos kata
likų raštą perduoti kompartijai.

Liberalinis dienraštis “UNT” 
paskelbė, kad apie 17.000 lietu
vių Romos katalikų protestus dėl 
tikybos persekiojimų Lietuvoje 
patirta iš “katalikiškų šaltinių 
Maskvoje”. Kovo 27 d. Maskvoje 
buvo dalinami užsienio kores
pondentams protesto laiškų nuo
rašai su parašais ir persekiojimų 
pavyzdžiais. “UNT” mini vieną 
pavyzdi, kad nugriautųjų bažny
čių vietoje neleidžiama statyti 
koplyčios, bet leidžiama statyti 
šokių salę. Laikraštis tą vietovę 
vadina “Anreyvas”. Galbūt tai 
liečia Andriejavą.

Persistengę kolaborantai
Lietuvos katalikų masinis pro

testas rado gyvą atbalsį švedų 
spaudoje ir viešojoje nuomonė
je, nors šiaip čia paprastai reli
giniais klausimais menkai domi
masi. Reikia tad manyti, jog dar 
daugiau dėmesio ir realios para
mos šiuo atveju bus sulaukta iš 
pasaulio katalikų. Tada vargiai 
sovietai galės toliau išdidžiai ne
paisyti tikinčiųjų nepasitenkini
mo Lietuvoje, kaip iki šiol.

Ypatingai kurčios iki šiol ka
talikų skundams buvo Maskvos 
vietininkų ausys Vilniuje. Vis
dėlto tam tikrą jų nerimą rodo 
pastaruoju metu pasipylusi “gra
žių žodžių” banga. Prie tos rū
šies nevykusių režimo pastangų 
nukreipti žmonių dėmesį nuo 
tikrovės reikia priskirti ir ką tik 
iš spaudos išėjusią sulietuvintą 
ruso V. Kurojedovo brošiūrą 
“Religija ir įstatymas”. Ten irgi 
labai gražiai rašoma apie “visiš
ką sąžinės laisvės įgyvendinimą” 
Sov. Sąjungoje. Tad 17.000-čių 
vienbalsis pareiškimas, kad gana 
gražiu žodžių, turės būti išgirstas 
ir “Žinijos”' propagandistų, ku
rie išleisdino Kurojedovo brošiū
rą, parodydami tiktai savo kola- 
borantinį persistengimą.

Priekaištai laisviesiems
Labai laiku Švedijos katalikų 

spaudos tarnyba “K1T” savo pa
skutiniame biuletenyje 6 nr., 
(III. 28) paskyrė tris puslapius 
nuteistojo kun. Zdebskio apsigy
nimo kalbai, kurią iš itališkosios 
“ELTA-Press” išvertė rašytoja 
Gun Uddenberg. Pristatydamas 
šį dokumentą, švedų katalikų 
biuletenis daro priekaištą laisva
jam pasauliui, kad jis beveik vi
siškai nutyli lietuviškosios Kata
likų Bendrijos likimą, kai tuo 
pačiu metu visas dėmesys skiria
mas kitose pasaulio dalyse vyks- 
tančiajai priespaudai. Be to, 
“KIT” redakcija savo pastaboje 
nurodo, kad vysk. Sladkevičius 
buvo suimtas tą pačią dieną, kai 
buvo konsekruotas vyskupu 
1957m.,ir laikomas namų arešte 
už savo vyskupijos ribų, lygiai 
kaip vysk. Julijonas Steponavi
čius, suimtas 1961-jų sausyje ir 
ištremtas iš savo vyskupijos į to
limą parapiją. “Tauta ir kunigai, 
—rašo “KIT”,—jį ir toliau laiko 
autentišku Katalikų Bendrijos 
atstovu, o okupacinė valdžia dėl
to daro viską, kad sumenkintų jo 
autoritetą” (ten pat, 150 psl.j.

Būdinga užuomina
Įvesdindamas Prienų klebono 

kun. Juozo Zdebskio teisme pa
sakytuosius žodžius, švedų kata
likų biuletenis rašo:

“Sovietinė valdžia Lietuvoje su aiš
kiu tikslu sunaikinti paskutinį kata
likybės bastijoną Baltijos kraštuose 
pastaruoju metu pradėjo kovą prieš 
kunigus bei tikinčiuosius ir uždrau
dė mokyti tikybos net maldų namuo
se. Jie suėmė du energingus vysku
pus ir privertė juos palikti savo vys
kupiškus sostus. Jau keleri metai 
bandoma apkaltinti kunigus kokios 
nors rūšies nusikaltimu, dažniausiai 
už tikybos pamokas vaikams. Tačiau 
režimas visai netikėtai susidūrė su 
stipriu pasipriešinimu, kurį remia vi
sa žemesnioji dvasininkija ir žmonės, 
kure yra tvirtai nusistatę betkokia 
kaina išlikti ištikimais Dievui ir tė
vynei” (148 psl.).

Įdomi užuomina, kad dabarti
niai Lietuvos katalikų vadovau
jantys dvasininkai, išskyrus abu
du nušalintuosius vyskupus, ne
dalyvauja tautos pasipriešinime 
prieš tikėjimo priespaudą. Tuo 
adresu labai skaudžių priekaištų 
iškėlė Vilniaus arkivyskupijos 
kunigai, kurių laiškas, pritarian
tis anksčiau pagarsėjusiam Vil
kaviškio vyskupijos kunigu laiš
kui ir jį nau jais faktais papildan
tis, neseniai pasiekė Vakarus.

(Nukelta j 6-tą psl.) 

kurią savo kraštą nuo komunis
tų turi apginti amerikiečių ap
ginkluota ir paruošta P. Vietna
mo kariuomenė su JAV aviaci
jos parama. Prez. R. Niksonas 
į kautynes metė didžiuosius B-52 
bombonešius ir net keturių lėk
tuvnešių naikintuvus iš Tonkino 
įlankos. Vėl atnaujintas Š. Viet
namo bombardavimas bus su
stabdytas tik tada, kai Hanojus 
atitrauks savo kariuomenės dali
nius iš P. Vietnamo. Dabartinė 
komunistų ofenzyva gerokai pri
mena jų nesėkmingą bandymą 
1968 m. sausio 30 d. užimti di
džiuosius P. Vietnamo miestus. 
Patirti nuostoliai tada taip išsė
mė komunistų jėgas, kad net 
keletą metų jie vengė didesnio 
masto kautynių. Dabartinė ofen
zyva, be abejonės, pareikalaus 
milžiniškų aukų, bet greičiausiai 
neatneš komunistams pergalės. 
Amerikiečių žvalgybos duomeni
mis, Hanojus į P. Vietnamą yra 
pasiuntęs net 80% visos savo 
kariuomenės. Toks savo krašto 
apsaugos sumažinimas gali ati
daryti kelią P. Vietnamo kariuo
menės išsikėlimui į Š. Vietna
mą. Prie slaptų dokumentų pri
einantis žurnalistas J. Ander
son teigia, kad prez. R. Nikso
nas blogiausiu atveju gali panau
doti nedidelio stiprumo atomi
nius ginklus. Galimas dalykas, 
Š. Vietnamas staigiu laimėjimu 
nori priversti prez. R. Niksoną 
pasirašyti komunistų reikalavi
mus patenkinančią taikos sutar
tį prieš jo kelionę į Maskvą ge
gužės 22 d. Stebėtis verčia lais
vojo pasaulio spaudos užimta po
zicija — karikatūromis šaipo
masi iš prez. R. Niksono, nors 
iš tikrųjų atvirą invazija yra 
pradėjęs S. Vietnamas. Niekas 
neorganizuoja demonstracijų 
prieš komunistus, sukėlusius 
naują kraujo praliejimo bangą 
jiems nepriklausančiame krašte.

PRIPAŽINO BENGALIJĄ
Prez. R. Niksonas suteikė di

plomatini pripažinimą nepri
klausoma respublika pasiskel
busiai Bengalijai. Šį žingsnį pa
skatino Bengalijos grasinimas 
uždaryti JAV atstovybę Daęcoje, 
jeigu per 10 dienų nebus susi
laukta diplomatinio pripažini
mo, ir nuolat stiprėjanti Sovie
tų Sąjungos įtaka. Maskva yra 
pasirašiusi sutartį su Bengalija 
Chittagong ir Chalna uostuose 
iškelti paskandintus laivus ir 
pašalinti minas. Įtariama, jog 
už šią paslaugą sovietams gali 
būti atsilyginta karo laivyno ba
ze Chittagong uoste. Sovietai jau 
seniai nori tokios bazės Benga
lijos įlankoje, bet jos nesutiko 
duoti Indijos premjerė I. Gand
hi. Su anuometiniu Pakistanu 
negalėjo būti nė kalbos, nes jis 
artimesnius ryšius turėjo su ko
munistine Kinija. Artėjančias 
taikos derybas liudija Indijos 
premjerės I. Gandhi pradėtas 
tiesioginis susirašinėjimas su 
Pakistano prezidentu Z. A. 
Bhutto. Pirmiausia reikės iš
spręsti Indijos nelaisvėje esan
čių 93.000 Pakistano kariu grą
žinimo klausimą. Bengalija no
ri teisti tuos karius, kurie da
lyvavo jos civilių gyventojų ma
sinėse žudynėse. Greičiausiai 
bus pasirinktas kompromisinis 
sprendimas — tuos karius teis 
pats Pakistanas.

NUTRAUKĖ RYŠIUS
Egiptas nutraukė diplomati

nius ryšius su Jordanija, pa
smerkdamas karaliaus Husseino 
sumanymą Jordaniją paversti 
dviejų pusiau autonominiu sri
čių federacine karalyste. Viena 
jų, Izraelio okupuota Jordano 
upės vakarinė pakrantė, būtų 
pavadinta Palestina. Prez. A. Ša
riato nuomone, tai reikštų teisių 
atsisakymą į visa Palestina, ku
rios viena dalis dabar yra Izrae
lis. Dvilypės Jordanijos tikruo
ju autorium laikomas ne kara
lius Husseinas, bet Izraelio 

premjerės G. Meir pavaduotojas 
Y. Allonas. Diplomatinių santy
kių nutraukimas neturi didesnės 
reikšmės, nes jie visą laiką buvo 
įtempti, ypač po Jordanijos 
premjero W. Tell nužudymo 
Kaire. Arabų pozicijas prieš Iz
raelį bandė sustiprinti Sovietų 
Sąjungos premjeras A. Kosygi
nas penkių dienų viešnage Ira
ke. Jis dalyvavo Iraką valdan
čios Baath partijos sidabrinės 
sukakties minėjime ir Šiaurinės 
Rumailos naftos šaltinių oficia
liame atidaryme. Tie šaltiniai 
buvo surasti su didoka sovietų 
finansine parama.

MIRĖ DU VADAI
V. Vokietijoje mirė gen. F. 

Halder, buvęs generalinio štabo 
viršininkas 1938-42 m. Jam te
ko paruošti žaibinio karo pla
nus A. Hitlerio invazijoms į 
Prancūziją ir Sovietų Sąjungą, 
nors jis pats joms nepritarė. Iš 
generalinio štabo viršininko par
eigų gen. F. Halder buvo paša
lintas dėl susikirtimo su A. Hit
leriu. Gestapas jį suėmė ir su 
visa šeima uždarė į koncentraci
nę stovyklą po 1944 m. liepos 
20 d. nesėkmingo atentato 
prieš A. Hitlerį. Jam buvo mes
tas kaltinimas, kad jis žinojo 
apie atentatą, bet neįspėjo A. 
Hitlerio. Pokaryje amerikiečių 
kariuomenė gen. F. Halderį ap
dovanojo medaliu už nuopelnus 
karo istorijos tyrinėjimams ir 
vokiečių-amerikiečių santykių 
gerinimui. Antrasis miręs vadas 
yra krikščionių demokratų po
litikas H. Luebcke, buvęs V. Vo
kietijos prezidentas 1959-69 m. 
R. Vokietijos komunistai jį buvo 
apkaltinę nacių koncentracinių 
stovyklų planavimu, nors iš tik
rųjų jis buvo architektas ir dir
bo viename architektų biure. Ki
lusį triukšmą nutildė prezidento 
H. Luebcke pateikta įrodomoji 
medžiaga, kad jį naciai laikė po
litiniu priešu ir buvo uždarę ka
lėjime 20-čiai mėnesių jau 1933 
metais.

GRJS J. PERONAS?
Argentinos prez. gen. A. La- 

nusse parlamento rinkimais 
1973 m. ankstyvą pavasarį kraš
tui nori grąžinti civilinę vyriau
sybę. Rinkimuose bus leista da
lyvauti visom partijom, išsky
rus komunistus. Juos greičiau
siai laimės peronistais vadinami 
1955 m. nuversto Juan Pero
no šalininkai. J. Perono trečioji 
žmona, atvykusi iš Ispanijos į 
Argentiną, Buenos Aires mieste 
jau nupirko brangią vilą. Argen
tinos teismas atšaukė J. Peronui 
mestą tėvynės išdavimo kaltini
mą ir policijai duotą įsakymą jį 
suimti. Ispanijoje padarytame 
pranešime spaudai J. Peronas 
žadėjo būti kandidatu į Argen
tinos prezidentus, bet jo pečius 
slegianti 76 metų amžiaus našta 
turbūt neleis įgyvendinti šio su
manymo.

MARKSISTO PROBLEMOS
Čilėje vis didesnės opozicijos 

susilaukia marksistas prez. S. 
Allende. Iš jo koalicinės Liau
dies Sąjungos pasitraukė kairių
jų radikalų partija, turėjusi du 
ministerius ir 12 narių parla
mente. Abiejuose 200 atstovų 
parlamento rūmuose Liaudies 
Sąjunga dabar turi tik 76. Ra
dikalų pasitraukimas dar la
biau išryškino, kad Liaudies Są
jungą dominuoja komunistai ir 
marksistinių pažiūrų socialistai. 
Prez. S. Allende paskelbė, kad 
policijai pavyko susekti ir su
trukdyti prieš jo gyvybę planuo
tą atentatą. Kai opozicija pa
reikalavo, kad šį sąmokslą ištir
tų augščiausiasis teismas, prez. 
S. Allende nesutiko duoti lei
dimo. Prez. S. Allende taip pat 
nenori leisti opozicijos reikalau
jamo plebiscito pramonės ir pre
kybos įmonių suvalstybinimui 
patvirtinti ar atmesti. Jis gra
sina paleisti parlamentą ir skelb
ti naujus rinkimas.
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® RELIGINIAME GY/EIUIMf;
* Velykos yra krikščionio gy

venimo centras — pasak popie
žiaus Pauliaus VI. Kristaus pri
sikėlimo šventė kviečia krikščio
nis įsisąmonininti, kaip reikalin
ga moralinė sąžinė, kuri ap
sprendžia ir tvarko mūsų elgesį, 
naudojimąsi laisve, pareigų at
likimą ir mūsų gyvenimo orien
taciją Dievo link, žodis “sąžinė” 
dabar esąs dažnai piktnaudoja- 
mas. Jo vardu dažnai yra sklei
džiamas nesąžiningumas, neat
sakingumas ir vienašališkumas, 
kurie pateisina kiekvieną nemo
ralumą bei iškraipo moralines 
taisykles. Be to, dažnai sąžinė 
yra nuvertinama ir įtraukiama į 
grynai psichologinių vertybių 
plotmę. Velykos turįs būti mora
linės sąžinės atbudimo laikotar
pis, pasireiškiąs atgaila ir išpa
žintimi.

* Gegužės mėnuo katalikų ir 
žydų Amerikoje bus paskelbtas 
komunikacinių priemonių mo
ralumo mėnesiu. Akcija prieš 
įvairiopą pornografiją spaudoje, 
radijuje ir televizijoje bus vyk
doma tą mėnesį, vadovaujant ku
nigui Morton Hill, SJ, ir rabinui 
Juliui Neumann.

* Nuodėmės samprata žmogui 
yra tapusi nebeaiški, anot “Ci- 
vilta Cattolica”, jėzuitų žurnalo 
Italijoje. Nuodėmė daugeliu at
vejų yra netekusi savo religinės 
reikšmės ir tapusi Freudo kaltės 
jausmu arba Markso socialiniu 
blogiu. Tam esančios dvi priežas
tys. Viena glūdi perdideliame 
dabartinio krikščionies optimiz
me, kuriuo jis žvelgia į save ir į 
pasaulį, o kita — krizėje, kurio
je žmogus netenka pakankamo 
įsitikinimo, jog nuodėmė yra nu
sikaltimas ne tik prieš gamtą, 
bet ir prieš Dievą. Šiuo metu to
dėl blogis dažnai yra aiškinamas 
socialinių struktūrų ar bendruo
meninių organizacijų netobulu
mu, kurios priverčiančios žmogų 
daryti bloga. Tačiau tokia galvo
sena visiškai prieštarauja Kris
taus, apaštalų ir Katalikų Bend
rijos moksluų nes paneigia Kris
taus aukos paslaptį.

* Dabartiniai katekizmai Ame
rikoje yra puikiai paruošti meto
diniu atžvilgiu, tačiau juose yra 
didelių religinės medžiagos trū
kumų ’— pareiškė arkiv. Robert 
J. Dwyer. Kalbėdamas tikybos 
mokymo kongrese jis pabrėžė: 
jeigu mokytojai nepapildys savo 
žiniomis to, ką dabartiniai kate
kizmai praleidžia, vaikai religi
niu atžvilgiu nebus gerai paruoš
ti. Jis taipgi pridūrė, kad šiuo 
metu kunigų ir vienuolių tarpe 
yra tendencija skleisti savas 
nuomones, o ne Katalikų Bendri
jos tiesas.

* Vatikano savaitraštis “L’Os- 
servatore Romano della Domeni- 
ca” paskelbė, kad per šešerius 
metus (nuo 1964 iki 1969 m.) 
visame pasaulyje 13,450 katali
kų kunigų atsisakė kunigystės. 
Palyginus su bendru kunigų 
skaičiumi, kurių 1970 m. buvo 
425,060, pasitraukusių metinis 
skaičius nepasiekia nė’1%. Me
tinis pasitraukusiųjų vidurkis — 
2,241 (tarp 1964 ir 1969 m.) yra 
žymiai mažesnis nei kaikurie 
spėliojimai anksčiau teigė. Di
džiausi pasitraukusių kunigų 
skaičiai 1969 m. buvo: Europoje 
— 727, Š. Amerikoje — 658, P. 
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Amerikoje — 207. Bendras kata
likų skaičius pasaulyje 1969 m. 
buvęs 633,000,000. Kitų šaltinių 
vėlesnės statistikos rodo, kad 
1971 m. pasaulyje buvo 533,600, 
000 katalikų ir 34,7,481 kunigas. 
Tuo metu buvo 44 kunigų semi
narijom mažiau nei 1969 m.; 
1971 m. buvo įšventinta kunigais 
3,500 o 1969 m. — 4,032.

* Kanadoje 1971 m. įvairiom 
religinėm Bendrijoms priklausė 
12,560,720 asmenų. Iš jų 8,759, 
635 buvo katalikai, 1,126,570 — 
anglikonai, 1,033,533 — United 
Church, o likusieji priklausė ma
žesnėm grupėm.

* Pietų Korėjoje 60% gyven
tojų save laiko ateistais ir tik 
38.3% pripažįsta kokią nors 
augštesnę būtybę — Dievą ar 
Budą. 19% visų gyventojų ten 
yra budistai, 11% — protestan
tai, 6.4% — katalikai.

* Kainbodijoje komunistai sis
temingai naikina katalikus kuni
gus. Tai patvirtino vysk. Yves- 
Georges - Rene Romousse iš 
Phnom-Penh. Paskutine auka 
buvęs kun. Pierre Rapin, 46 m., 
kuris buvo užmuštas, kai bomba 
sprogo prie jo gyvenamo name
lio. Panašiai buvo nužudyti ir 
kiti trys kunigai.

* Keturių pranciškonų vie
nuolijos šakų vyresnieji susirin
ko Asyžiuje aptarti bendradar
biavimo. Atstovaujamos buvo 
mažųjų brolių, kapucinų, kon- 
ventualų ir reguliaraus trečiojo 
ordino šakos. Po šv. Pranciškaus 
Asyžiečio mirties 1226 m. pran- 
eičkonams išsisklaidžius, pirmą 
kartą šios šakos susirinko jung
tinei veiklai aptarti.

* Viso pasaulio jėzuitai pa
kviesti ginti popiežių Paulių VI. 
Jėzuitų generolas kun. Pedro 
Arrupė, SJ, pareiškė, kad didelė 
žala padaryta popiežiaus asme
niui ir kad kaiKurie jėzuitai esą 
už tai atsakingi. Jis priminė sa
vo atsišaukime pasaulio jėzui
tams, kad jų draugijos 400 metų 
popiežiui ištikimybės tradicija 
dar nėra mirusi ar panaikinta.

* Kun. Raid Habson, katalikiš
kojo Santiago universiteto tele
vizijos stoties direktorius Čilėje, 
pašalino televizijos žinių redak
torių iš pareigų, nes iškreipda
vęs žinias. Kairiųjų dominuoja
ma unija sukėlė streiką prieš tą 
stotį, o marksistiniai žurnalai bei 
laikraščiai pradėjo tą kunigą va
dinti “didžiuoju 13 kanalo inkvi
zitoriumi”. Tas televizijos kana
las, pasirodo, mieste yra popu
liariausias, sutraukiąs apie 70% 
žiūrovų. Kun. Habson paneigė 
betkokius politinius motyvus. Jis 
atleidęs žinių redaktorių kaip 
nekompetentingą — nesugeban
tį perteikti tiesos, į kurią kiek
vienas žiūrovas turi pilną teisę.

* Ortodoksų Šv. Rašto specia
listų atliktas N. Testamento ir 
psalmių vertimas pavestas ati
džiai išstudijuoti katalikų moks
lininkams, kurie padarė eilę pa
stabų bei davė patarimų. Verti
mas jau atspausdintas ii- plati
namas Bulgarijoje.

* Nustebino Olandijos katali
kus Roma, paskirdama nauju 
Roermond vyskupu kun. Mathijs 
Gijsen, istorijos profesorių, ku
ris nepriklauso pažangiųjų gru
pei ir nebuvo rekomenduotų ku
nigų sąraše. Kun. J. Stš.

Nepasitenkinimas sovietuose plečiasi
Pastaruoju metu Vakarų 

spaudą pasiekia vis daugiau ži
nių apie kratas, tardymus ir su
ėmimus Sovietų Sąjungoje —- 
tiek Rusijoje, tiek ir kitų tautų 
sovietinėse respublikose, pirmo
je eilėje Ukrainoje, Latvijoje, 
Moldavijoje ir Lietuvoje. 
Iš Anglijos ir Lenkijos ateinan
čiomis žiniomis, sovietų saugu
mo organų veikla Lietuvoje pas
taruoju metu yra ypač aktyvi, 
tardomųjų ir suimtųjų skaičius 
augąs.

Vakarų viešuma apie demo
kratinį ir tautinį nepasitenkini
mą Sovietų Sąjungoje daugiau
sia sužino iš ten leidžiamų po
grindžio, vadinamųjų “samiz
dat”, leidinių, pirmoje eilėje iš 
“Dabartinių Įvykių Kronikos” 
(eina nuo 1968 m.) ir “Ukrainos 
Šauklio”, kurio nuo 1970 m. iš
ėjo, berods, penki numeriai. 
Nemaža informacijų parūpina ir 
Vakarų spaudos korespondentai 
Maskvoje.

Pastebėtina, kad ir apie sovie
tinėje spaudoje neskelbiamus 
įvykius Lietuvoje, pvz. Simokai- 
čių, Kudirkos bylą, suėmimus ir 
pan., išeivijos lietuviai papras
tai sužino ne per savo asmeni
nius ryšius su lietuviais Lietu
voje, bet iš demokratinio rusų 
pogrindžio, žydų ir kitų šaltinių’ 
Susidaro įspūdis, kad išeivijos 
ryšiai su Lietuva iš tikrųjų nė
ra jau tokie tamprūs ir betar
piški, kaip daug kas gal mano, 
o kaikurie išeivijos sluogsniai 
kartais labai įsakmiai įtaigoja...

Pastaruoju laiku Vakarų dė

LIETUVIAI
KARO r ALBINAS GRAŽIŪNAS

i

staiga mirus, jos vyrui STASIUI, sūnums RIMANTUI

ir JUOZUI bei visiems artimiesiems liūdesio valan

doje reiškiame giliausių užuojautų ir kartu liūdime —

Emilija ir Juozas Yurkus

(Tęsinys iš pr. n-rio)
Organizacijos atžvilgiu visų 

pirma be ryšio savo tarpe ir be 
jokios bendros vadovybės veiku
sių grupių veikla turėjo būti pa
keista apjungto lietuvių antiso- 
vietinio pogrindžio veikla. Ligi 
tol jau veikusios bei naujai ku
riamos pogrindžio grupės turėjo 
būti apjungtos į vieningą, bend
ros vadovybės vadovaujamą ir 
pagal bendrą planą veikiantį pa
sipriešinimo sąjūdį. Taip pat tu
rėjo būti pakeista ir vietinių 
grupių organizacinė struktūra’ 
Didesni sambūriai turėjo būti 
pakeisti mažomis 3 - 5 asmenų 
grupėmis. Kiekvienas tokios ke
lių asmenų grupės narys turėjo 
organizuoti naują tokio pat dy
džio grupę, kurios nariai, išsky
rus patį organizatorių, anksčiau 
sudarytosios grupės nariams tu
rėjo būti nežinomi. Gi šios celės 
kiekvienas narys turėjo organi
zuoti vėl po tokią pat grupelę. Ir 
t. t. Laikantis tokios organizaci
nės sistemos, suėmimų, okupan
to agentų infiltracijos bei pana
šiais avėjais pogrindžio organi
zacija negalėjo būti plačiu mas
tu paliesta ir sugriauta.

Maždaug tuo pat metu panaši 
grupė susidarė ir Kaune. Tad 
1940 m. spalio 9 d. Vilniuje įvy
ko abiejų šių grupių atstovų pa
sitarimas pogrindžio programos, 
apjungimo, organizacijos bei ki
tais tuo metu aktualiais klausi
mais. Pasitarime iš vilniečių pu
sės dalyvavo mjr. V. Bulvinius, 
dr. P. Padalis ir N., o iš kaunie
čių — pik. dr. J. Vėbra, dr. A. 
Damušis ir L. Prapuolenis.

Susitarus dėl veiklos tikslų 
bei paskirai veikiančių grupių 
apjungimo į vieningą pasiprieši
nimo sąjūdį, buvo nutarta pa
likti dvi lygiagrečiai veikiančias 
vadovaujančias grupes, kad vie
nai nebegalint toliau veikti, jį 
galėtų perimti ir tęsti antroji. 
Pasiskirstant šioms grupėms 
darbą, Vilniaus grupei buvo pa
likta pirmoj eilėj rūpintis politi
niais ir kariniais reikalais, o 
Kauno grupė savo pagrindiniu 
uždaviniu pasiėmė organizaci
nius reikalus.

Apsijungęs lietuvių antisovie- 
tinis pogrindis buvo pasiryžęs į 
savo eiles telkti visus lietuvius, 
kurie ryžosi kovoti už Lietuvos 
laisvę be pažiūrų ir politinės 
praeities skirtumo.

LIETUVIŲ PASTANGOS 
UŽSIENY

Lietuvos Tautinis Komitetas
Kai Lietuvoje kūrėsi antiso- 

vietinis pogrindis ir kai buvo 
stengiamasi vietoj visai sava
rankiškai ir dažniausiai be ryšio 
savo tarpe veikiančių grupių su
daryti vieningą tautinį sąjūdį 
kovai su okupantu, — į užsienį 
patekę ar anksčiau ten buvę Lie
tuvos patriotai taip pat ėmėsi žy
giu.

Pirmasis tokių žygių buvo pa
stangos sudaryti Lietuvos Tauti
nį Komitetą. 1940 m. liepos 2 d. 
Lietuvos įgaliotas ministeris Vo
kietijai pik. K. Škirpa pasikvie
tė pietų žymų nacionalsocialistų 
pareigūną dr. B. P. Kleist. Tti 
vaišių metu Kleist paklausė pik. 

mesį atkreipė septyniolikos Lat
vijos komunistų atviras laiškas 
Vakarų kraštų komunistų parti
joms, kurios, šias eilutes rašant, 
į latvių bendraminčių kreipimą
si dar nereagavo. Latvių laiške 
iškeliamas Latvijos rusinimas 
komunizmo priedangoje. Ukrai
niečių šaltiniai Vakarus itin iš
samiai informuoja apie tautinį 
nepasitenkinimą Ukrainoje, apie 
ukrainiečių kalbos, kultūros, mo
kyklų slopinimą rusų naudai. 
Dėlto balsą kėlę ukrainiečių in
telektualai buvo suimti, tardo
mi, grasinami. Toks tautinis ne
pasitenkinimas rusų hegemoni
ja ryškėja visose nerusiškose 
sovietų respublikose, neišski
riant nė Lietuvos.

Lygiagrečiai vis drąsiau galvą 
kelia rusų demokratų nepasiten
kinimo sąjūdis, pasireiškiąs ir 
rusų žmogaus teisių komiteto 
veikla, kuriai vadovauja profe
sorius Sacharovas.

Atkreiptinas dėmesys, kad 
tiek tautiniai, tiek rusų demo
kratiniai nepasitenkinimo sąjū
džiai Sovietų Sąjungoje pabrė
žia savo ištikimybę Sovietų Są
jungai ir komunizmui, reikalau
dami demokratinių asmens lais
vių ir kultūrinės bei tautinės au
tonomijos. Atseit, tie nepasiten
kinimo sąjūdžiai stengiasi išlik
ti sovietinės sitemos ribose ir 
griežtai atmeta įstaigų viešuo
sius kaltinimus, kad jie esą “an
titarybiniai”. Sunku pasakyti, 
ar šitos pabrėžtinos pastangos 
išlikti sovietinės sistemos ribo
se ir tą sistemą reformuoti iš
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Škirpą, kaip lietuviai reaguotų, 
jei staiga Rytuose prasidėtų ka
ras. Škirpa atsakė, jog tokiu at
veju lietuviai patys nusikratytų 
okupantais. Į tai Kleist pareiškė, 
jog tai būtų logiškas žingsnis.

Šis pasikalbėjimas sustiprino 
K. Škirpos įsitikinimą, jog gali 
staiga kilti rusų - vokiečių karas, 
kuris sudarytų progą atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę. O iš 
to savaime pĮaukė išvada, jog 
reikia tam atvejui pasiruoši. Tad 
pik. K. Škirpa pradėjo planuoti 
bendro lietuvių fronto ir laikino
sios Lietuvos vyriausybės suda
rymą.

Prezidentui A. Smetonai tam 
projektui principe pritarus, tų 
pat metų rugpjūčio pradžioje 
Romoje įvyko Lietuvos diploma
tų pasitarimas, kuriame dalyva
vo S. Girdvainis, P. Klimas, S. 
Lozoraitis, K. Škirpa, p. žoroms- 
kis ir V. Gylys. Buvo nutarta su
daryti lietuvių tautinį komitetą, 
kuris, atėjus tinkamam momen
tui, taptų laikinąja vyriausybe. 
Komitetas turėjo būti sudarytas 
Berlyne, kuris tuo metu buvo ta
pęs Europos politiniu centru ir 
kur buvo susitelkę nuo sovieti
nio teroro pasitraukusieji Lietu
vos politiniai veikėjai.

Remdamasis tuo, kad Lietu
vos Respublika savo atstovybes 
yra įgaliojusi ginti užsienyje 
Lietuvos interesus, ministeris K. 
Škirpa sudarė Lietuvos Tautinį 
Komitetą. Jo pirmininku buvo 
pakviestas jau į Vokietiją pabė
gęs buvęs vadinamos “liaudies 
vyriausybės” ministeris E. Gal
vanauskas, jo pavaduotoju S. Lo
zoraitis, nariais — K. Škirpa ir 
E. Turauskas. Vėliau antruoju 
pirmininko pavaduotoju buvo 
pakviestas Lietuvos įgaliotas mi
nisteris Vašingtone P. Žadeikis. 
Šis komitetas Lietuvos pasiunti
nių Vakarų kraštuose buvo ap
robuotas kaip vadovaujanti insti
tucija Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti.

Tasai jau pradėtas vykdyti 
projektas tačiau pakibo ore. Pre
zidentas A. Smetona, tuo laiku 
buvęs jau Šveicarijoje, atsisakė 
priimti E. Galvanausko kandida
tūrą į Lietuvos Tautinio Komite
to pirmininkus, kadangi pasta
rasis buvo buvęs vadinamos 
“liaudies vyriausybės” ministe- 
riu.

Lietuvių Aktyvistų Frontas
Lietuvos Tautinio Komiteto 

klausimui susikomplikavus, pik. 
K. Škirpa ryžosi kitoj plotmėj ir 
kita forma suorganizuoti visų 
lietuvių patriotų sambūrį, kuris 
imtųsi visų reikalingų Lietuvai 
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Jonui Kuraičiui
mirus Lietuvoje, broli ANTANĄ ir jo šeimų, gyve
nančius St. Catharines, Ont., bei likusius namiškius 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame —

I
Z. O. Girdauskai Pr. Kevalaitis

J. J. Šarūnai

vidaus yra taktikos ar įsitikini
mų reikalas. Galbūt abu elemen
tai vaidina tam tikrą rolę.

Tautiniai ir rusų demokratų 
nepasitenkinimo sąjūdžiai vystė
si nepriklausomai, tačiau prieš 
kurį laiką pasireiškė tų dviejų 
nepasitenkinimo sparnų suside
rinimo pastangos. Kai “Ukrai
niečių Šauklys” savo vedamaja
me neseniai rusų disidentams 
prikišo, kad jų kova už asmens 
demokratines teises nėra pilnu
tinė be lygiagrečio reikalavimo 
kultūrinės autonomijos ir apsi
sprendimo teisės kitoms sovietų 
tautoms, “Dabartinių Įvykių 
Kronika” tą vedamojo dalį per
sispausdino.

Atrodo, kad šitos susiderini
mo pastangos kaip tik ir baugi
na Kremlių. Jeigu rusų disiden
tų ir tautiniai nepasitenkinimo 
sąjūdžiai iš tikrųjų paveikiai 
konsoliduotųsi, Sovietų Sąjun
goje iškiltų jau masinis 
maištingas nepasitenkinimo ju
dėjimas. Londono “The Econo
mist” todėl prileidžia, kad So
vietų Sąjungos komunistų parti
jos centro komiteto slaptas nu
tarimas, padarytas 1971 m. gruo
džio 30 d., kaip tik ir buvo pri
imtas, baiminantis, kad nepasi
tenkinimo judėjimas Sovietų Są
jungoje gali apimti plačiąsias 
mases ir išsivystyti į tarptautinį 
masinį sąjūdį.

Po minėtojo nutarimo prasi
dėjo kratos, tardymai ir suėmi
mai Lietuvoje, Ukrainoje, pačio
je Rusijoje ir kitur. R. M.
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Ar liūdnesnio kas būti galėtu 
Už likimą žmogaus šioj nakty? 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, 

mirtis — nelaukta ir staigi 
(V. Mačernis)

o

iĘ:

Hi

i
1

Mūsų mylimas vyras, sūnus ir brolis a.a. dailininkas 
VYTAUTAS ANTANAS REMEIKA 
š.m. vasario 13 d. vakare iškeliavo amžinybėn.

Šių mums labai sunkių valandų pamatėme kiek draugų 
ir bičiulių turėjo velionis Montrealyje, Toronte, Čikagoje, 
Ročesteryje, Hartforde, Hamiltone, Los Angeles ir kitur.

Nuoširdžiai dėkojame: Montrealio Aušros Vartų para
pijos klebonui kun. L. Zarembai, SJ, už Rožinį laidotuvių 
namuose, šv. Mišias bei pamokslą bažnyčioje ir paskutinį 
patarnavimų kapinėse; solistei Ginai Butkutei-Čapkauskie- 
nei, giedojusiai bažnyčioje šv. Mišių metu; velionies ir mūsų 
bičiuliui poetui dr. Henrikui Nagiui už tikrai jaudinantį žodį 
kapinėse. Ačiū jo artimiesiems draugams, nešusiems jo 
karsta paskutinio poilsio vieton. Esame dėkingi visiems, at- 
siuntusiems gėlių, kurių buvo tikrai daug, už piniginę para
mų jo žmonai Vidai, pareiškusiems užuojautų spaudoje bei 
asmeniškai laiškais ir aukojusiems šv. Mišias už velionies 
sielų.

Palaidoję jauniausių Remeikų šeimos atžalų, likome, 
kaip sakė dr. Nagys, skurdesni.

Žmona Vida, motina Antanina, 
seserys Skolastika ir Elena 
ir kiti giminės
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Marijai Jaseliūnienei

išlaisvinti bei tam išlaisvinimui 
pasiruošti žygių.

Naujas pik. K. Škirpos orga
nizuojamas sambūris buvo Lie
tuvių Aktyvistų Frontas. Jis bu
vo įsteigtas 1940 m. lapkričio 17 
d. Berlyne. Apie Lietuvių Akty
vistų Fronto steigimo aplinkybes 
ir eigą “Lietuvių Dienų” 1955 
m. nr. 6(55) ir 7(*56) R. Skipitis 
pasakoja:

“Niekas mūsų neabejojome, 
kad vokiečiai kariaus su rusais. 
Iš diplomatinių bei karinių sferų 
gaudavome šiokių tokių žinelių, 
rodančių, jog vokiečių-rusų ka
ras tikrai artėja. Tapogi niekas 
mūsų neabejojo, kad vokiečiai 
sumuš bolševikus rusus. Tik bu
vo visai neaišku, kas bus su Lie
tuva, kai vokiečiai bus per ją 
persiritę ir žygiuos į Rusiją. Ar 
Hitleris leis Lietuvai būti nepri
klausomai, nors ir susirišusiai 
sutartimis, apkarpančiomis jos 
nepriklausomybę? Žinant, ką 
Hitleris padarė su Klaipėdos 
kraštu, Čekoslovakija ir kitais, 
sunku buvo laukti, kad Lietuvai, 
išvijus bolševikus, bus palikta 
nepriklausomybė.

Lietuvos artimos ateities klau
simu labai buvo užimtos visų 
mūsų galvos, nes su tuo ankštai 
rišosi ir kiekvieno mūsų gyveni
mas. Berlyno lietuvių didžioji 
dauguma netikėjo, kad Lietuva 
galės būti nepriklausoma, kai 
Hitlerio kariuomenė ją okupuos.

Tačiau vienas kitas tremtinių 
ir Lietuvos pasiuntinys p. Škir
pa buvo kitokios nuomonės. Jie 
manė, kad hitlerinė Vokietija su 
Musolinio Italija sudarą tokią 
galybę, kuriai nugalėti Europo
je nebesą jėgos. Rusija — mil
žinas molinėm kojom. Be to, ir 
mes patys norime, kad bolševi
kinė Rusija būtų sumušta. Pran
cūzija paklupdyta, Lenkija, Če
koslovakija, Olandija, Belgija, 
Danija ii' Norvegija okupuotos. 
Ispanija, jei ir įstos į karą, tai 
tik kaip Italijos ir Vokietijos są
jungininkė. Švedija, Šveicarija 
ir Portugalija yra ir bus neutra
lios. O Balkanų valstybės ir 
Vengrija bus tuoj sumaltos, kai 
tik prasidės karas su Rusija. 
Lieka viena Anglija. O ką Vokie
tijai gali padaryti Anglija? Be
veik nieko. Tiesa, Angliją stip
riai remia Amerika ir greičiau
sia neužilgo atvirai stos į karą. 
Bet būtų daugiau negu naivu 
manyti, kad Amerika, perplau
kusi Atlantą, sumuš Vokietiją. 
(Turiu pastebėti, jog tuomet Ja
ponija dar nebuvo įstojusi į ka
rą, ir Vokietija dar visai menkai 
tebuvo bombarduojama).

(Bus daugiau)
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Marytei Jaseliūnienei 
mirus, vyrų, sūnus bei gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime —

Ema ir Adolfas Lorencai 
Birutė ir Stepas Ignatavičiai 
Jūra ir Markus Ignatavičiai
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Marijai Jaseliūnienei
mirus, liūdinčiam vyrui STASIUI, sūnums RIMUI ir 
JUOZUI, broliui PETRUI, Lietuvoje — broliui ZIG
MUI, seserims ANTANINAI ir ELENAI reiškiame 
nuoširdžių užuojautų ir kartu liūdime —

Marijona, Justas ir Raimundas Punkriai
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Marijai Jaseliūnienei
mirus, jos vyrui STANISLOVUI, sūnums RIMUI ir 
JUOZUI reiškiame gilių užuojautų — 
L. Vyšniauskas R. J. Pleiniai
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brangiam mūsų kaimynui ir draugui

Pranui Kaunui
mirus, jo mamytei, seserims — DOMUTEI ir 
JANUTEI reiškiame gilių užuojautų bei kartu 
liūdime —
/. ir M. Kušlikiai
J. ir O. Treskai

P. ir G. Lekučiai

■ Grand Rapids, Mich.
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Vaikystės dienų draugui
Į

Pranui Kaunui
mirus, jo mamytę ELZBIETĄ KAUNIENĘ, seseris —
— DOMUTĘ ir JANUTĘ nuoširdžiai užjaučia —

Jonas Lekutis
A. D. Kochankos

PRANUI KAUNUI mirus, 
jo mamytei, seserims — DOMAI ir JANEI reiškia
me nuoširdžių užuojautų —

J. A. Vanagai
S. A. Petraičiai B. J. Akelaičiai
Z. J. Klevinai J. K. Kaknevičiai
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JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS
STOVYKLA Romuvos stovyk- 

■---------------- lavietėje, netoli
Huntsville miestelio Ontario 
provincijos šiaurėje, ruošiamoj 
II PLJ Kongreso stovykloj su
tiko kalbėti dar vienas paskaiti
ninkas: dail. Tel. Valius apie lie
tuvišką meną. Kol kas visi kvies
tieji sutiko pasidalinti su jauni
mu savo žiniomis ir kartu su juo 
praleisti dalį savo brangaus lai
ko. Stovyklos komisijos darbai 
eina pirmyn: tariamasi su Kana
dos kariuomene dėl palapinių, 
daromi įvairūs Įrengimai pačio
je stovyklavietėje, kad tilptų 500 
stovyklautojų. Programa jau su
daryta. Šiuo metu rūpinamasi 
pratybinių būrelių vadovais. 
Taip pat organizuojamos vaka
rinės programos. Pirmajam — 
dramos vakarui jau sutiko atvyk
ti Hamiltono dramos grupė “Au
kuras”.
ATSTOVAI Iš visų pasaulio 
---------------kampų plaukia ži
nios apie atstovus. Prie kolonijų, 
kurios išrinko savo atstovus, 
galime pridėti: Los Angeles, Mil
waukee, Niujorką, Torontą, 
Windsorą, Vankuverį, Sudburi, 
Sault St. Marie, Čikagą, New 
Britain, Conn., Hamiltoną, Ro- 
česterį.
REGISTRACIJA Kongrese gali 
--------------------- dalyvauti tiktai 
užsiregistravusieji. Raginami vi
si tarp 16 ir 30 metų amžiaus at
kreipti dėmesį į datą — birželio
I d. Tai paskutinė registracijos 
diena. Neužsiregistravusieji iki 
tos datos kongrese gali dalyvau
ti svečio teisėmis — negau^ nuo
laidos. Registracija yra būtina II 
PLJK atstovams ir visiems ki
tiems dalyviams. Prašomi visi 
registruotis kuo anksčiau. Mo
kestis yra $6, tačiau besire
gistruojantiems iš anksto — $4. 
Jiems taip pat bus duodama 
20% nuolaida į parengimus Či
kagoje. Registracijos anketas 
Kanadoje galima gauti pas G. 
Breichmaną, R. R. 2, DUNDAS, 
Ont. arba tiesiai iš Čikagos: II 
Lithuanian World Youth Cong
ress, 5620 So. Claremont, Chica
go, Ill. 60636, U. S. A. Telefo
nas: 312-737-3300. Užpildyta an
keta gražinama į būstinę nuro
dytu adresu. Be registracijos 
mokesčio registracija negalioja.
TALENTŲ VAKARASAtidary- 
------------------------------mo me
tu Čikagoje vyks jaunimo talen
tų vakaras. Talentai, kurie nori 
vakare dalyvauti, prašomi užsi
registruoti iki gegužės 15 d. pas 
D. Kučėnienę, 6621 So. Troy St., 
Chicago, Ill. 60629, U. S. A. Te
lefonas: 312-434-0706.

Kai atstovai išvyks į Kent Sta
te universitetą studijų dienoms, 
Čikagoje pasilikusierns bus spe
ciali programa liepos 5—8 die
nomis. Jau sudaryta komisija, 
kuri netrukus paskelbs savo pla
nus.

Kongreso uždarymas Toronte, 
Kanadoje, ruošiamas liepos 15- 
16 dienomis. Komisijos sudary
mu rūpinasi Kanados LB krašto 
valdyba, vadovaujama inž. E. 
Cuplinsko.
SPORTO DIENA Kongrese bus 
-----------------------proga pasiro
dyti ir įvairiems sportininkams. 
Numatomos futbolo, krepšinio, 
stalo ir lauko teniso rungtynės. 
Tariamasi dėl Australijos krep
šinio komandos ir stalo teniso 
žaidėjų atvykimo. Tinklinio žai
dynės būtų tarp Klevelando Žai
bo ir Čikagos Neries moterų ko
mandų. Futbolo rungtynės būtų 
tarp Čikagos ir Niujorko.
UŽSIENIS Brazilijos, Argenti- 
--------------  nos ir Urugvajaus
II PLJK atstovai bei kiti dalyviai 
ir svečiai, susidėję kartu su į To
rontą atvykstančiais savo kong- 
resan estais, nuomoja lėktuvą. 
Lėktuvas išskrenda iš Sao Paulo 
Brazilijos birželio 27 d. ir nusi
leis Niujorke. Iš Niujorko grįš į 
Braziliją liepos 26 d. — Argen
tinoje ir Kolumbijoje jaunimo 
peticija yra verčiama į ispanų 
kalbą ir bus platinama nė tik lie
tuvių tarpe.
PETICIJA Norima surinkti pu- 
----------  sę milijono parašų ir 

įteikti jaunimo peticiją Jungti
nėms Tautoms Niujorke. Petici
jos tikslas — atkreipti Jungtinių 
Tautų dėmesį į Lietuvos ir kitų

Caracas mieste, Venecueloje, La Vegos šventovėje įrengtą šv. Kazimiero 
bareljefą šventina vysk. O. Perez Morales; jo dešinėje — La Vegos klebo
nas G. Gonzales, kairėje — lietuviu kapelionas kun. Ant. Perkumas, kurio
iniciatyva įrengtas minėtasis bareljefas

pavergtų tautų padėtį. Prašoma, 
kad kiekvienas tautietis surinktų 
bent dešimtį parašų ne vien tik 
lietuvių tarpe, bet ir kitataučių: 
savo darbovietėje, mokyklose, 
universitetuose, klubuose. Para
šo paprašymu yra atkreipiamas 
ir eilinio žmogaus dėmesys į pa
vergtų tautų padėtį. Jei peticijai 
parašų rinkimas nors tiek at
sieks, visas darbas ją ruošiant ir 
parašus renkant nebus veltui. 
Peticijos lapus galima gauti iš 
kongreso būstinės: II Lithuanian 
World Youth Congress, Petition 
Committe, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, U. S. 
A. Telefonas: 312-737-3300. Su 
jaunimo peticija beldžiamasi į 
Jungtinių Tautų sąžinę, reika
laujant ištirti Lietuvoje vykdo
mus žmogaus teisių pažeidimus. 
PARODOS Kongreso metu ruo- 
--------------šiamos kelios paro
dos: 1. grynojo meno jaunųjų 
dailininkų paroda, kurios kuri
niai premijuojami. Amžiaus ri
ba — iki 30 m.; 2. grynojo me
no vyresniųjų dailininkų paroda 
— kviestinė, kūriniai nepremi
juojami; 3. taikomojo meno — 
dalyvio amžius neribojamas, pre
mijuojami kūriniai autorių iki 
30 m.; 4. architektūros — kūri
niai premijuojami, amžius iki 30 
m.; 5. foto paroda — dalyvio am
žius neribojamas, premijos auto
riams iki 30 m.; 6. filmų festiva
lis — dalyvio amžius neriboja
mas, premijos iki 30 m.; 7. spau
dos paroda—kviestinė, nepremi
juojama; 8. tautodailės—kviesti
nė, nepremijuojama, kiekvienas 
dalyvis turi teisę atsiųsti 2 kūri
nius. Visos parodos atidaromos 
1972 m. birželio 24, šeštadienį, 
8 v. v. Jaunimo Centre Čikagoje, 
uždaromos liepos 4 d., 9 v. v. 
Kiekvienoje premijuojamoje pa
rodoje bus sekančios premijos: 
pirma vieta — $350, antra — 
$250 ir trečia — $100. Norintieji 
dalyvauti prašomi užsiregistruo
ti iki gegužės 1 d., sumokant $5 
registracijos mokestį ii- prisiun
čia autobiografines žinias, savo 
nuotrauką ir dviejų arba trijų 
kūrinių nuotraukas. Nuotraukos 
turi būti juoda - balta. Visi kūri
niai parodoms turi būti atsiųsti 
nevėliau birželio 12 d. Smulkes
nes taisykles ir informacijas tei
kia: apie grynojo jaunųjų ir vy
resniųjų dailininkų ir taikomojo 
meno parodas — Dalia Lukošiū- 
naitė, 124th and Archer Avė. Rt. 
1, Lemont, 111, 60439, U. S. A.; 
apie architektūros parodą—An
tanas Rimavičius, 3249 West 
65th. St., Chicago, Ill. U. S. A.; 
apie foto parodą — kun. A. Ke- 
zys, SJ, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60636, U. S. A.; 
apie filmų festivalį — Anatoli
jus Siutas, 2615 West 43rd. St., 
Chicago, Ill. 60632, U. S. A.

Jaunimo kongreso simboliu 
naudojamas PLB ženklas: vytis 
su pasauliu.

Jaunimo kongreso žiniarašty
je iškeliamas lietuviams svarbus 
įvykis — Lietuvos tikinčiųjų pe
ticija. Tai 123 lapų komplektas 
Jungt. Tautų sekretoriui Kurt 
Waldheim, kuris prašomas jį 
perduoti Brežnevui. Buvo ir 
anksčiau renkamos peticijos, bet 
sovietų milicija padidino grasini
mus ir suėmimai užkirto kelią 
surinkti didesnį skaičių parašų' 
Amerikiečių laikraščiuose nusi
stebima, kad tiek daug parašų 
surinkta ir kad peticijos komp
lektas buvo parodytas Vakarų 
korespendams Maskvoje. Šios ži
nios paskelbtos Maskvoje esan
čių amerikiečių korespondentų. 
Jaunimo kongreso komitetas ra
gina visus išreikšti solidarumą ir 
imtis greitos akcijos: siųsti tele
gramas ir laiškus Jungtinių Tau
tų sekretoriui reiškiant pritari
mą Lietuvos piliečių peticijai, 
siųsti telegramas arba laiškus 
gyvenamos vietos laikraščiams, 
vyriausybių vadams, prašant so
lidarizuoti su Lietuvos lietuviais. 
Jungtinių Tautų adresas: Mr. 
Kurt Waldheim, Secretary Gene
ral, United Nations, New York, 
U. S. A.

Sėkminga demonstracija buvo 
surengta Čikagoje D. šeštadienį. 
Joje gausiai ir aktyviai dalyvavo 
jaunimas su plakatais. Panašių 
demonstracijų reikėtų ir kitur. 
Reikalaukime religinės laisvės 
okupuotai Lietuvai. G. J.

Kanados Lietuviu Bendruomenės Edmontono apylinkės jaunimo sekcija. Pirmoje eilėje iš kairės: Vida Žolpytė, 
Birutė Kasperaviėiūtė, Dana Popikaitytė, Irena Balutytė; antroj eilėj: Daina ir Rūta Gudjurgytės, Rita Pilipavičių- 
tė, Veronika Šeikiūtė, Edmontono atstovė jaunimo kongrese, Kristina Kasperavičiūtė; trečioj eilėj: Edvardas Žol- 
pis, Raimondas ir Viktoras Popikaičiai, Antanas Kasperavičius; ketvirtoj eilėj: Bronius Kasperavičius ir Paulius Po- 
pikaitis Nuotr. A. D.

Gimnazija-lietuvių pilis Vokietijoj
Vasario 16 gimnazijos direktorius dr. V. Natkevičius dalyvavo veikėjų pasitarime Toronte

Kovo 31 d. O. ir J. Rinkevičių bu
te Toronte įvyko Vasario 16 gimnazi
jos bendrabučio statybai lėšų telki
mo reikalu pasitarimas, kuriame da
lyvavo JAV-se ir Kanadoje besilan
kąs tos gimnazijos direktorius dr. V. 
Natkevičius. Jis padarė jo vadovau
jamos gimnazijos ir bendrabučio sta
tybos reikalu išsamų pranešimą ir at
sakinėjo j pateiktus gimnaziją lie
čiančius klausimus. Jo lankymosi 
tikslas esąs Vasario 16 gimnazijos iš
laikymui ir bendrabučio statybai lėšų 
telkimo reikalai.

Kun. B. Sugintui pasitraukus
Dr. V. Natkevičius pasidžiau

gė, kad laisvuose kraštuose gy
veną lietuviai, įvertindami Vasa
rio 16 gimnazijos tremties gy
venime reikšmę, savo ištekliais 
gausiai remia. Be lietuvių ma
terialinės paramos gimnazija ne
galėtų egzistuoti. Kaip retą pa
vyzdį pažymėjo Čikagoje gyve
nantį kun. B. Sugintą, kuris ei
damas iš buto į butą, Vasario 16 
gimnazijos reikalams kas mėnesį 
surinkdavo ir gimnazijai atsiųs
davo apie 700 dol. Kun. Sugin
tui dėl senatvės atsisakius tą 
darbą toliau tęsti ir jo vietoj 
neatsiradus kitam, anksčiau re
guliariai atsiunčiama gimnazijai 
stambi piniginė parama buvo su
mažėjusi. Dabar, pačiam direk
toriui lankantis Čikagoje, esą, 
pavyko surasti dvi veiklias vi- 
suomenininkes, kurios sutiku
sios ir pasižadėjusios kun. Su
ginto darbą tęsti.

Darbas gimnazijoj
Direktorius pažymėjo, kad 

pastaraisiais metais Vasario 16 
gimnazijoj mokėsi 80-100 moki
nių. šiuo metu gimnaziją lanko 
ir 10 lietuviukų iš JAV. Turima 
vilčių, kad ir Kanados lietuviai 
paseks JAV lietuvius.

Gimnazijos mokomąjį perso
nalą sudaro 12 lietuvių moky
tojų ir 7 vokiečių tautybės mo
kytojai, iš kurių 2 turi pilną 
etatą, kiti dėsto po 2 dienas sa
vaitėje.

Gimnazija turi chorą, vado
vaujamą mokyt. R. Motgabio, 
ir tautinių šokių grupę, vado
vaujama mokyt. E. Tamošaitie
nės ir Eglės Pauliukonytės. Šo
kėjai yra laimėję kelias premi
jas tarptautiniuose šokių festiva
liuose ir kelis kartus pasirodė 
vokiečių televizijoje. Gimnazi
joje veikia skautų, ateitininkų 
organizacijos ir evangelikų jau
nimo ratelis.

Vasario 16 gimnazijoje užjū
rio mokiniai anglų kalbos mo
komi pagal JAV mokyklų reika
lavimus ir programą. Baigę 9 
klases, po abitūros egzaminų, 
gauna atestatą, kuris įgalina 
stoti į JAV ar Kanados univer
sitetus. Tokių abiturientų gim
nazija jau iki šiol yra išleidusi 
70. Jų dauguma, baigę moks
lus h- pasiekę augštų vietų, tei
kia didelę naudą lietuviams. Ar
ti 300 mokinių, baigę 4-6 klases 
ir įsigiję profesijas, ne tik už
tikrina savo egzistenciją, bet ir 
talkina lietuviškajai visuomenei.

Už maistą ir kambarį bendra
buty reikia mokėti $32 į mėne
sį, už specialias vokiečių kalbos 
pamokas — dar $10. švenčių ir 
vasaros atostogų metu vyres
niems mokiniams sudaromos są
lygos aplankyti Europos kraš
tus.

Medžiaginės sąlygos
Gimnazijos pastatai — sena 

pilis buvo nupirkta 1954 m. visų 
pasaulio lietuvių pinigais už 
$75.000. Kol nebuvo pastatytos 
naujos patalpos klasėms, tuo se
nu ir apgriuvusiu pastatu teko 
naudotis. Sutelkus iš lietuvių, 
daugiausia iš JAV, $80.000 ir 
gavus iš vokiečių valdžios įstai
gų $125,000, 1965 m. buvo pa
statytas naujas pastatas klasėms, 
o sena pilis panaudota bendra- 
bučiams ir kitiems ūkio reika
lams.

Gimnazijai išlaikyti padėjo ir 
dabar padeda visame laisvaja

me pasaulyje įsteigti 105 gim
nazijos rėmėjų būreliai, kuriui 
JAV-se — 96. Pastaruoju metu 
tų būrelių skaičius kiek sumažė
jo, o Kanadoje beliko veikian
čių vos 6, iš kurių 2 Toronte. 
Gimnazijai išlaikyti vokiečių 
valdžia per metus skiria DM 
370.000. Jų parama surišta su 
sąlyga, kad gimnazijai išlaiky
ti reikalingų lėšų Vb ateitų iš 
lietuviškų šaltinių.

Naujo bendrabučio statyba
Gimnazijos kuratorija, kurią 

sudaro 15 asmenų, susideda iš 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės ir gimnazijos atstovų. Ji, tu
rėdama galvoje perbrangų senos 
pilies remontą, nutarė statyti 
naują pastatą bendrabučiui. 
Šiuo metu mergaičių bendrabu
tis su 55 lovomis jau baigiamas 
statyti ir šių metų rugpjūčio pa
baigoj bus galutinai įrengtas. 
Pastačius ir įrengus bendrabutį 
mergaitėms, ' tuoj bus einama 
prie 70 lovų bendrabučio sta
tybos berniukams. Abiejų bend
rabučių statyba atsieis apie DM 
1,300,000 arba $400.000. Vokie
čių valdžia sutinka duoti DM 
880,000. o patiems lietuviams 
reikia sudėti DM 420,000 arba 
$130,000.

Iškilus klausimui dėl gimnazi
jos nuosavybės teisinės padė
ties, direktorius pareiškė, kad 
visas gimnazijos turtas — žemė 
ir pastatai sudarytu ipotekiniu 
aktu priklauso tik lietuviams ir

Ambasadorius kongresui ruošiant
JURGIS JANUŠAITIS

Šią vasarą į antrąjį pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą iš 
laisvojo pasaulio renkasi jauni
mo ambasadoriai — 250 rinktų 
atstovų. Prie jų glaudžiasi svečio 
teisėmis dar didesnis skaičius 
mūsų jaunimo. Įvykis vertas vi
sų kartų didesnio dėmesio ir vi
sokeriopos paramos.

Jau pats kongreso rengimas 
išjudino lietuviškąjį jaunimą 
įvairiems darbams. Kaikas ban
do teigti, kad kongresu esąs 
mažas susidomėjimas. Gal ir 
nevisai taip. Arčiau stebint pa
siruošimą kongresui, galima 
jausti, koks pulsas plaka jauni
me. O jaunimas šiuo kongresu 
domisi. Tai rodo iš įvairių lietu
vių kolonijų gaunami praneši
mai apie atliekamus kongresi
nius darbus.

Šis įvykis pareikalaus milži
niškų lėšų. Vieni teigia, kad per- 
didelės išlaidos, kad lėšas turėtų 
sudėti tie tėvai, kurių vaikai 
vyks į kongresą, kiti maną kad 
pats jaunimas daugiau savo įna
šu prisidėtų prie kongreso išlai
dų.

Visi turi tiesos. Tačiau kaip 
bekalbėtume, ką bedarytume, 
vistiek reikia tą vežimą vežti vi
siems ir prisiimti nors mažą da
lelę atsakomybės už kongreso 
sėkmę.

Kaikur sakoma, kad kongre
sas neturi ryškaus idėjinio vei
do, kad rengėjai nesusivokia ko 
nori, kad PLB jaunimo sekcijos 
vadovai nesugebėjo jaunimo už
degti naujomis idėjomis. Ir tais 
teigimais tenka suabejoti. Kon
greso rengėjai yra suplanavę 
studijų dienas Kent universite
te ir numato paliesti daugybę 
klausimų. Ju gal net perdaug nu
matoma. Iš studijų dienų prog
ramos kiekvienas gali susidaryti 
pilną vaizdą, ko mūsų jaunimas 
suskrenda į savo antrą kongre

i . tNuoširdi padėka 
visiems, išreiškusiems man užuojautą, mirus mano 

| mylimai Mamytei a.a. LINAI GAILIUVIENEI.

Anselmas Gailius, M.D. į
Hamilton, 1972. IV. 4.

Lietuvių Bendruomenei su sąly
ga, jei tie su vokiečių valdžios 
parama įgyti pastatai bus naudo
jami lietuvių meno, mokslo, kul
tūros, socialiniams ir kitiems ne
pelno lietuviškiems reikalams.

Vajus Kanadoje
Šiame pasitarime malonu bu

vo išgirsti, kad torontiškis J. 
Rinkevičius, Vasario 16 gimna
zijos įgaliotas, su keliais talki
ninkais jau antri metai sėkmin
gai telkia lėšas Toronte ir apy
linkėje Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybai ir tam 
tikslui iki šiol jau yra sutel
kęs apie $4,000. KLB krašto val
dybos Šalpos Fondas yra užsimo
jęs Vasario 16 gimnazijos bend
rabučio statybai platesniu mas
tu telkti lėšas. Šią iniciatyvą 
reikia sveikinti, tačiau norint iš
vengti dvilipumo, reiktų į bend
rą darbą įjungti jau turintį gerą 
tam darbui patyrimą minėtą įga
liotinį ir sudaryti bendrą atskai
tomybę. Vasario 16 gimnazijos 
direktorius dr. V. Natkevičius 
su Toronto apyl. pirm. J. Kar
piu pasižadėjo tą reikalą su KLB 
krašto valdybos pirm. inž. E. 
Cuplinsku išsiaiškinti.

Pasitarime dalyvavo: apyl. 
pirm. J. Karpis ir Vasario 16 
gimnazijos bendrabučio staty
bai vajaus aktyvūs talkininkai 
— inž. Dragašius, E. Jankutė, V. 
Birieta, J. Tumosa ir S. Bane- 

są, ko siekia, ko jieško ir kuriuo 
keliu po to bandys eiti.

Studijų dienų programoje nu
matyta paliesti' mūsų religijos, 
kultūros, politikos, moralės, gy
venamosios aplinkos įtakos, auk
lėjimo, jaunosios lietuviškos šei
mos, pasaulio lietuvių jaunimo 
organizaciniai klausimai, jauni
mo vieta bendruomenėje ir pan.

Jeigu jaunimas rimtai ir išsa
miai tas temas išstudijuos, tai 
padarys išvadas ir nuties gaires 
ateičiai. Tad kokie bus atstovai, 
tie laisvojo pasaulio jaunimo ab- 
basadoriai, toks bus ir kongre
so svoris. Jau dabar išrinktieji 
atstovai savose kolonijose su 
jaunimu turi gerai išstudijuoti 
kongreso pateiktą, programą, ap
tarti numatomus svarstyti klau
simus ir į kongresą atsivežti vi
sas problemas, kurios būtų nau
dingos visam mūsų jaunimui. Iš
rinktieji atstovai turi važiuoti į 
kongresą ne papramogauti, ne 
lėbauti, kaip kad iš dalies buvo 
pirmajame kongrese, bet rim
tam darbui. Išrinktasis jaunimo 
atstovas atsiveš tos kolonijos, to 
krašto jaunimo mandatą. Jis tu
ri kongrese parodyti savo veikla 
ir darbu, kad yra vertas rinkėjų 
pasitikėjimo. Jaunimo kongreso 
atstovas turi jausti pilną atsako
mybę už savo veiklą ir darbus 
kongreso metu.

Blogas bus tas atstovas, kuris 
net į kongreso atidarymą neat
vyks arba besilinksmindamas 
viešbučio kambariuose praleis 
keletą dienų, išnaudodamas vi
suomenės pasitikėjimą, sutelk
tas lėšas ir nejausdamas jokios 
atsakomybės.

Atstovas turi visą kongreso 
laiką atidžiai sekti kongreso ei
gą, aktyviai dalyvauti svarsty
tose ir visa, kas bus kongrese 
naudingo, parsivežti į savo gyve
namą vietovę, perduoti jauni
mui.
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Pasaulio lietuviu jaunimo organizacija?
P. V. ZUBAS

š. m. kovo 16 d. “TŽ” 11 nr. 
vedamojo “Pastangos ir rezulta
tai” samprotavimus jaunimo 
kongreso tema A. Rinkūnas už
baigia nauja iki šiol nematyta 
spaudoj prielaida: ar antrasis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas nesibaigs įsteigimu pasaulio 
lietuvių jaunimo organizacijos 
“už struktūrinių Bendruomenės 
ribų? Jei taip atsitiktų, tai da
bartinė PLB valdyba būtų pakir
tusi šaką, ant kurios sėdi. Be
lieka tikėtis, kad taip neįvyks.” 
Straipsnyje prileidžiama, kad 
VLIKas ir PLB jei nepaskatino, 
tai ir nesudraudė jaunimo tarpe 
kylančių ta linkme nuotaikų.

Ne apie vienokį ar kitokį 
veiksnių nusistatymą norisi kal
bėti, bet eilinio, mokestį mokan
čio nario akimis pažvelgti, ar 
tikrai Bendruomenė “pakirstų 
šaką, ant kurios sėdi”, leisdama 
jaunimui įsteigti savą pasaulinę 
organizaciją? O gal kaip tik 
Bendruomenė užtikrintų sau at
eitį sekantiem keliem dešimtme
čiam, kai vyresniesiems natūra
liai iškrentant pakaitas ateitų iš 
tos pasaulio lietuvių jaunimo or
ganizacijos? Tai, rodos, būtų vi
sai nuosekli gyvenimo tėkmė, 
nes šiandieninis jaunimas už po
ros dešimtmečių bus praradęs 
žalumą, o iš vyresniųjų retas iš 
viso bebus gyvųjų bendruome
nėj. Tai viena. Antra, ir A. Rin
kūnas savo straipsnyje pripažįs
ta, kad PLB jaunimo sekcija ne
pasidarė jaunimo judėjimo cent
ru. O kodėl nepasidarė?

Šitam “o kodėl” pailiustruoti 
persikelkime su straipsnio auto
rium 5 metus atgal į Montrealį. 
Rengėm neeilinę Kanados Lie
tuvių Dieną. Posėdžiavom, dis- 
kutavom, kartais nesutarėm. 
Sprendėm ir jaunimo reikalus. 
Prie stalo sėdinčiųjų šeiminė pa
dėtis buvo tokia: 4 vyresnio am
žiaus, vedę, bet be šeimų, 2 su 
pradžios mokyklos amžiaus prie
augliu ir tik mudu turėjom po 
universitetą baigusią dukrą. Bet 
mes buvome prašalaičiai — A. 
Rinkūnas, kaip KLB pirminin
kas, tik eilėj paskutinių posėdžių 
dalyvavo, o man teko pakeisti 
pasitraukusį iš rengėjų tarpo as
menį (bevaikį). Tiesa, turėjom ir 
jaunimo atstovą (vedęs, jauna, 
lietuviška šeima), tačiau jį tik 
porą kartų matėm praeinantį 
per mūsų posėdžių kambarį į 
gretimą sporto reikmenų patal
pą krepšinio sviedinio pasiimti. 
Matyt, buvo rimtų priežasčių, 
kad jis mieliau krepšinį su lietu
viais jaunuoliais žaidė užuot ak
tyviai posėdžiuose dalyvavęs.

Šitokiai padėčiai esant, galim 
kelti trečią klausimą: o ką gi 

II pasaulio lietu viii jaunimo kongreso 
REGISTRACIJOS MOKESTIS -
6 dol., bet užsiregistravę iki birželio 1 d. moka tik 4 dol. 
ir gauna 20% nuolaida į visus jaunimo kongreso parengi
mus Čikagoje. Kongresan registruojasi atstovai, dalyviai ir 
svečiai virš 30 metų amžiaus. Registracijos anketos gau
namos jaunimo kongreso būstinėje (5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, III. 60636), registracijos komisijoj (tel. 312-863- 
1411) ir savo vietovių Jaunimo Metų komitetuose.
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mirus,, sūnui VILIUI nuoširdžių užuojautų reiškia—
Toronto lietuvių choras "Varpas" |I I

A + A

Sofijai Steponavičienei
Lietuvoje mirus, dukrai IRENAI PAŠKAUSKIENEI 
ir šeimai gilių užuojautų reiškiam —

I I
J. R. Rimai L. V. Kybartai I

J. A. Kaziliai

AfA i
• • nSofijai Steponavičienei

Lietuvoje mirus, IRENĄ PAŠKAUSKIENĘ ir jos |
I šeimų giliai užjaučiame — 8

P. Kučinskaitė K. Bučienė i
Af A

mylimai motinai Onai Pilipavičienei
mirus Lietuvoje, sūnui ALFONSUI PILIPAVIČIUI 
ir žmonai reiškiame gilių užuojautų —

J. L. Marcinėnų šeima |

mes rizikuojam, jei jaunimas 
įsteigs savą organizaciją, nors ir 
už Bendruomenės ribų? Rodos, 
prarasti jau nebeturim ko, o lo
šiančiam laimėti visada yra gali
mybė. Pagaliau argi taip jau 
lengva ranka galim pakaltinti tik 
jaunimą, kad jis nepritampa 
prie vyresniųjų? Ar neturim pa
vyzdžių, kad nemažiau įtampos 
yra ir tarp vyresnės ir vidurinės 
kartos? Pastarąjį atvejį matom 
tame pačiame Montrealyje, kur 
lietuviška, darbinga, pajėgi ir iš
silavinusi vidurinės kartos gru
pė (skaitant tarp spaudos prane
šimų eilučių) buvo pakeista vy
resnės kartos atstovais. Gi šei
minė padėtis gal net blogesnė, 
negu anuose posėdžiuose.

Rodos, ne vien tik amžiaus 
skirtumas atsistoja tarp kartų. 
Yra ir kitų, gal net didesnių 
kliūčių. Pvz. išsilavinimas ir pri- 
tapimas prie gyvenimo aplinkos 
duoda skirtingus atspalvius žvel
giant į tą patį objektą. Tai gali 
būti plati ir įdomi tema, verta 
atskirai panagrinėti.

Iš tolo išeivijos gyvenimą ste
bėdamas, norom nenorom jau
ti, kad yra jau daug vėliau, negu 
manome ir dėlto betkokią pozi
tyvią veiklą, nors ji būtų ir už 
galiojančių nuostatų paragrafo 
ribų, kol ji yra lietuviška, reikė
tų išnaudoti. Netrūksta nei vidu
rinėje kartoje, nei jaunimo eilė
se lietuviško potencialo, tačiau 
ar jie ištvers ir lauks, kol vyres
nioji karta natūraliai pasi
trauks? Ar neįvyks susidūrimas, 
kuris niekam nebus naudingas ir 
už kurio pasekmes moralinę at
sakomybę laikas priskirs vyres
niesiems? Pakaltins vien dėl to, 
kad jie taip mažai pasitikėjimo 
parodė savo jaunimui. Nors tai 
atsitiko ne iš blogos valios, bet 
vien dėlto, kad vadovaujančiose 
vyresniųjų grupėse dirbantieji 
mažai asmeninių kontaktų turė
jo su jaunimu.

Antroji mūsų nelaimė yra ta, 
kad daug vyresniųjų nemoka 
laiku ir gražiai pasitraukti ir už
leisti vietą kitam, jaunesniam, 
nors ir mažiau prityrusiam. Re
daktoriai redaguoja, mokytojai 
mokytojauja, visuomenininkai 
ir menininkai nesitraukia nuo 
scenos (nors plojama jau tik iš 
mandagumo) iki paskutinio ato
dūsio. Tos jų pastangos, be abe
jonės, yra kilniausių intencijų 
išdava ir gal net auka,' bet dažnai 
nebeatliepia gyvenimo reikalavi
mams ir, vietoj variklio, tampa 
stabdžiu. Dar liūdniau, kai visa 
tai atsitinka dirbant Lietuvos ir 
lietuvybės vardan.
Suva, Fidži, 1972.III.30
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© PAVERGTOJE TEVfflEJE
LIETUVIAI PASAULYJE

KALINAMAS SIMUTIS
Rusų pogrindžio leidiny “Paskuti

nių jvykių kronika” 18 nr 1971 m. 
kovo mėli., rašoma apie septynis Mor
dovijos stovyklų politinius kalinius 
Vienas jų yra lietuvis — Liudvikas 
Simutis, Adomo sūnus, gimęs 1935 
m. Paskelbta, kad Simutis laikomas 
specialaus režimo sąlygose, kad jis 
buvęs veiklus dalyvis pogrindžio or
ganizacijos “Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdis” — LLKS. Jis buvo suimtas 
1955 m. ir nuteistas mirties bausme 
— sušaudymu. Sovietų Sąjungos 
augšč. tarybos prezidiumas mirties 
bausmę pakeitė 25 metų sunkiųjų 
darbų stovykla. Penkiolika metų iš
kalėjęs, L. Simutis 1970 m. liepos 
mėnesį kreipėsi į Sov. Sąjungos 
augšė. tarybos prezidiumą, prašyda
mas paleisti. Deja, prašymas buvo at
mestas. Būdinga tai, kad L. Simutis 
išdėstė savo nusistatymo motyvus. Jis 
jautęs antipatiją sovietinei valdžiai, 
nes jaunystėje matęs jos darbus (nu
kankintas jo tėvas 1941 m., lietuviai 
vežami Sibiran, vykdomas teroras). 
Savo prašyme L. Simutis rašė: “No
rėjau gyventi, mokytis ir žaisti... Ta
čiau koks gyvenimas, kai jau trečią 
parą gatvėje guli nužudytas kaimy
nas ir neleidžiama jį palaidoti, koks 
gi mokymasis, kai tai vienas, tai ki
tas mokslo draugas neateina i mokyk
lą, šeimos išvežamos į Sibirą. Ar jau
nieji gali žaisti, kai suaugusieji ver
kia?” Savo veikloje jis nesiekęs as
meninės naudos, o tik vykdęs pareigą 
savo tėvynei, tautai, žmonijai. Kon
centracijos stovykloje jam per 15 me
tų esą teko badauti, kentėti parei
gūnų žiaurumus. Mirties bausmės pa
keitimas 1956 m. reiškiąs lėtą jo ma
rinimą. Prašymo pabaigoje L. Simu
tis išreiškė pasitikėjimą teisingumo 
laimėjimu, kuris, deja, nepasitvir
tino.

JAUNIEJI RAŠYTOJAI
Rašytojų Sąjungos partiniame su

sirinkime Vilniuje buvo svarstomos 
jaunųjų rašytojų kūrybos problemos. 
Platų susirinkimo aprašymą paskel
bė “Literatūra ir Menas” 13 nr. Al
gimantas Zurba susirinkimo daly
viams priminė naujosios prozininkų 
bangos atoslūgį — pastebimai suma
žėjusį jų skaičių, didokos talentingo 
jaunimo dalies sumiesčionėjimą. 
Apie jaunuosius poetus kalbėjęs An
tanas Jonynas labiausiai nepatenkin
tas buvo V. Kubiliaus vienu straips
niu: “Jaunųjų ugdymui anaiptol ne
pasitarnauja “Nemuno” š.m. 2 nume
ryje išspausdintas V. Kubiliaus 
straipsnis “Talento mįslės”. Jis tie
siog suglumina beprasmišku talento 
mistifikavimu ir visišku jo autono
mijos paskelbimu, jaunų rašytojų vi
suomeninio auklėjimo prasmės pa
neigimu. Norėtųsi išsakyti ir skau
dų pasipiktinimą dėl nebe pirmą kar
tą pasireiškiančios V. Kubiliaus ten
dencijos paleisti visuomenėn pikan
tiškas paskalas apie vyresniuosius 
mūsų rašytojus, pirmiausia apie po
kario kartą. Kodėl taip siekiama vy
resniuosius sukompromituoti ir nu
statyti prieš mūsų jaunimą? Kokią 
naudą tai duos? Ką galvoja šiuo 
klausimu “Nemunas”?” Minėtasis 
straipsnis, skelbdamas talento auto
nomiją, matyt, siūlė didesnę kūry
bos laisvę. Tokią išvadą patvirtina ir 
“Nemuno” vyr. red. Antano Drilin- 
gos susirinkime atlikta vieša išpa
žintis: "... reikia pripažinti, kad 
žurnalas ne visada buvo pakankamai 
reiklus, kad, tolernodamas jaunųjų 
ieškojimus, vis dėlto išspausdino ir 
menkaverčių rašinių bei kitokių me
džiagų, nebūdingų pagrindinei mūsų 
jaunosios kūrybinės inteligentijos 
daliai. Žurnalas nuolat didino reiklu
mą jauniesiems, pastaruoju metu 
ypač sustiprino dėmesį jų kūrybos 
idėjiniam kryptingumui, visuomeni
niam reikšmingumui. Bet, orientuo
dami jaunuosius kūrėjus, mes padarė
me dar ne viską. Ypač dideli žurna
lo trūkumai atsispindi literatūrinės 
kritikos srityje. Galimas daiktas, iš 
dalies dėl to, kad kritikos žanras 
labiausiai deficitinis, susigundyta 
spausdinti kritiko V. Kubiliaus 
straipsnį “Talento mįslė”. Deja, ne
galima sutikti su daugeliu V. Kubi
liaus teiginių. Bandydamas atplėšti 
kūrybos procesą nuo visuomeninių 
socialinių reiškinių ir sąlygų, talentą 
laikydamas aukščiau visuomenės sto

VANCOUVER, B. C.
K L B VANKUVERIO APYLIN

KES VALDYBA pradėjo leisti savo 
biuletenius - bendraraščius. Išėjo jau 
du numeriai. Antrajame nr. praneša
ma apie velykines pamaldas, kurioms 
atvyko kun. St. Kulbis, SJ, iš Mont- 
realio. Atvelykyje buvo surengti šo
kiai “Edelweiss" kredito unijos salė
je. Per Vasario 16 minėjimą surinkta 
aukų: Tautos Fondui $159, Vasario 16 
gimnazijai $22, šalpos Fondui $10, mi
nėjimo išlaidoms $45.25. Liet. Namų 
fondui įteikė $100 L. Belskis ir pa
žadėjo dar $1000, kai namai bus stei
giami. — P. B. Radzevičiui pasitrau
kus iš valdybos, parengimų vadovės 
pareigas sutiko eiti Stasė Simanavi- 
čienė.

“B. C. INTERETHNIC COUNCIL” 
apima 16 tautinių grupių, jų tarpe ir 
lietuvius. Pastariesiems atstovauja 
Rūta Radzevičiūtė ir Kastytis Batūra. 
Kovo 6 — 11 d. d. buvo surengti se
minarai, kuriuose buvo svarstomas 
tautinių grupių vaidmuo Kanadoje. 
Pagrindinė tema buvo: “The Role of 
Cultural Minorities in a Bilingual 
Society". Dalyvavo ir lietuvių atsto

vinčia substancija, autorius tuo pa
čiu išreiškia tendencijas, kurios gali 
nuvesti j kūrybos hermetizavimą, į 
jos atitrūkimą nuo gyvenimo...” 
Kompartijos centrinio komiteto sky
riaus vedėjo pavaduotojas Jonas Bie
linis susirinkimo dalyviams pasiūlė 
iš Maskvos gautą receptą: “Ištikimy
bė komunistiniams idealams — štai 
mūsų pareiga. Priešpastatyti jaunes
nę kūrėjų kartą vyresnei, nuvertin
ti pastarosios kūrybą reiškia perženg
ti elementarias etikos ribas . ..” Susi
rinkimo aprašymas baigiamas ideolo
ginį apynasrį pabrėžiančiu sakiniu: 
“Buvo priimtas nutarimas, kuriame 
numatytos gairės toliau stiprinti idė
jinį ir kūrybinį jaunųjų rašytojų ug
dymą.”

MOKSLŲ AKADEMIJA
Vilniuje dvi dienas posėdžiavo Lie

tuvos Mokslų Akademijos nariai. 
Akademijon tikraisiais nariais buvo 
priimti: Vilniaus konservatorijos ka
tedros vedėjas J. Gaudrimas (meno
tyra), Lietuvos miškų ūkio mokslinio 
tyrimo instituto direktorius L. Kai
riūkštis (miškininkystė), fizikos ir 
matematikos instituto direktorius V. 
Statulevičius (matematika). Narių 
korespondentų eiles papildė įvairių 
institutų vadovai ir darbuotojai: B. 
Grigelionis (matematika), R. Kuli
kauskienė (istorija), V. Mažiulis ir K. 
Ulvydas (lietuvių kalba), J. Mockus 
(kibernetika), A. Prokopčikas (fizi
nė chemija), L. Rasteikienė (bioche
mija), P. Sadauskas (veterinarija, 
citologija), J. Viščiakas (eksperimen
tinė fizika), R. Višoinirskis (elektro
chemija) ir istoriką vaidinantis pro
pagandistas R. šarmaitis, komparti
jos istorijos instituto direktorius. 
Mokslų Akademija dabar turės 19 
tikrųjų narių ir 25 narius korespon
dentus. Akademijos prezidentu vėl 
išrinktas J. Matulis, viceprezidentais
— A. Žukauskas ir J. Požėla, prezi
diumo vyr. moksliniu sekretorium — 
K. Meškauskas, fizikos, technikos ir 
matematikos mokslų sekretorium — 
P. Brazdžiūnas, chemijos ir biologi
jos mokslų — L. Kairiūkštis, visuo
menės mokslų — V. Niunka. Su Lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto 
direktorium K. Korsaku ir Vilniaus 
universiteto rektorium J. Kubilium 
jie taip pat sudaro akademijos pre
zidiumą. Akademijos institutų direk
toriais patvirtinti: fizikos ir matema
tikos — V. Statulevčius, puslaidinin
kių fizikos — J. Požėla, fizikinių 
techninių energetikos problemų — V. 
Dauknys, chemijos ir cheminės tech
nologijos — J. Matulis, biochemijos
— L. Rasteikienė, botanikos — K. 
Jankevičius, zoologijos ir parazitolo
gijos — P. Zajančkauskas, ekonomi
kos — K. Meškauskas, lietuvių kalbos 
ir literatūros — K. Korsakas. -

V. Kst.

ALTa gavo žinią iš Lietuvos, kad Vy
tautas Simokaitis yra gyvas, laikomas 
kalėjime už bandymą kartu su žmo
na Gražina nuskraidinti lėktuvą šve- 
dijon. Giminėms leidžiama jį aplan
kyti kartą metuose. Jam kalėjime teks 
sėdėti 15 metų, žmonai — 3 metus, ši 
nuotrauka paimta iš “Sėjos” žurnalo 
1971. III.

vai — apyl. valdybos nariai.
ESTŲ IR VENGRŲ tautinėse šven

tėse lietuviams atstovavo apylinkės 
pirm. F. Valys ir pasakė sveikinimo 
kalbą angliškai.

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
iš Hamiltono šią vasarą aplankys Va
karų Kanadą, jei gaus finansinę pa
ramą iš federacinės vyriausybės. Tuo 
atveju koncertai įvyktų rugpjūčio 12 
—27 d. d„ Vankuveryje — 12-17 d. d.

JURGINOS VILEITAITĖS meno 
paroda atidaryta kovo 25 iki balan
džio 14 d. Queen Elizabeth Theater 
Lobby.

JAUNIMO SUSIRINKIMAS įvyko 
kovo 4 d. Dalyvavo 15 asmenų ir iš
rinko valdybą: pirm. Rūta Radzevi
čiūtė, ižd. Eugenijus Kaulius, paren
gimų vadovė Danutė Vileitaitė, sekr. 
Milda Kauliūtė. R, Radzevičiūtė iš
rinkta atstove į jaunimo kongresą 
Čikagoje. Trylika asmenų ketina ja
me dalyvauti.

B. VILEITA, išleidęs lietuviškų 
dainų plokštelę, rengiasi išleisti jų 
ir daugiau. Pelnas bus skirtas jauni
mui. Kor.

Visi kviečiami į TRADICINĮ

pavasario BALIU
atžymėti šio Londono tautinio ansamblio PENKMEČIUI

balandžio 15,
ŠEŠTADIENĮ, 
8 vai. vakaro

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO

Visi kviečiami į

balandžio 15,
ŠEŠTADIENĮ, 
DELHI Vengrų salėj 
71 KING STREET

S HAMILTON
KLB HAMILTONO APYLINKES 

VALDYBOS rinkiminė komisija, 1972 
m. balandžio 5 d. susirinkusi posė
džio, pasiskirstė pareigomis: pirm. 
— J. Mikšys, sekr' — A. Matulienė, 
nariai — A. Kybartienė, O. Stasiulis 
ir J. Petraitis. Komisijos būstinė: 120 
Dunsmure Rd., tel. 549-2366. Kandi
datų j valdybą ir revizijos komisiją 
pristatymo laikas baigiasi šių metų 
balandžio 25 d., 12 v. nakties.

Rinkiminė Komisija
SESUO IGNE iš Toronto šiemet 

bus Motinos Dienos kalbėtoja. Mo
tinos Dienos minėjimą rengia Bend
ruomenės v-ba gegužės 14, sekmadie
nį, Jaunimo Centro salėje. Meninę 
programą atlikti ruošiasi Vysk. M. 
Valančiaus šeštad. mokykla.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS direk
torius dr. V. Natkevičius lankėsi Ha
miltone ir turėjo pasikalbėjimą su 
parapijos, Šalpos Fondo, Bendruomo 
nės ir liet, bankelio “Talka” vade, 
vais. Vienintelei dar išlikusiai liet, 
gimnazijai laisvajame pasaulyje yra 
reikalingą mūsų parama. Ypatingai 
dabar yra reikalingos lėšos, kai vyks
ta naujo bendrabučio statyba. Nori
ma mokinių iš Amerikos ir Kanados. 
Didesnis mokinių skaičius reikalingas 
tam, kad daugiau pašalpos gautų iš 
Vokietijos valdžios. Daugumai yra 
nežinoma, kad pajėgdami mokėti po 
$32 į mėnesį, t. y. už mokslą, maistą 
ir bendrabutį, galime savo vaiką leis
ti į gimnaziją, kurios baigimas yra 
pripažintas ten ir čia.

JUNGTINIO CHORO KONCER
TAS ir šokiai įvyks šį šeštadienį Jau
nimo Centre. Ročesterio Liet. Bend
ruomenės choras, kartu su Hamilto
no AV par. choru duos koncertą, ku
rio pasiklausyti turėtų ateiti visi.

RENKAMI PARAŠAI peticijai, ku
ri bus siunčiama Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui Lietuvos laisvės rei
kalu. Peticiją ruošia ir parašų rinki
mą organizuoja pasaulio liet, jauni
mo kongreso komitetas, ši peticija 
aktuali ypač dabar, kai Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriui įteiktas Lie
tuvos tikinčiųjų memorandumas.

DARBE SUSIŽEIDĖ J. Stanius. 
Užkritęs 500 svarų gumos gabalas pa
laužė petį; gydosi namuose.

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614,
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.

penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

'enninc^er Limited
204-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jame, St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

• Elegantiška salė, "Renaissance" muzika, laimės 

staleliai — "BALTIJOS" PROGRAMA —

Centennial Hall, 550 Wellington St., London, Ont.

įėjimas: suaugusiems — $2.50, jaunimui — $1.50.

...... BALIU
------------------------------------- (j

PROGRAMOJE: TORONTO "VARPO" CHORAS, 
vadovaujamas muz. A. Ambrozaičio.

• Šilta zuikiena. • Bufetas — įvairūs gėrimai. • Geras 
orkestras. • Šokiai, žaidimai ir gausi loterija.

Programos pradžia — 7 vai. vakaro. Rengėjai:
D. L. K. Gedimino — Delhi šaulių kuopa ir 

Tillsonburgo medžiotojų-žūklautojų klubas “Vilkas”

SUSIŽIEDAVO Aldona Eismantai- 
tė su Eric Ellis Windeler. Vestuvių 
data numatyta birželio 10 d. Jungtu
vės ir pokylis bus Oakvillėje.

GENĖS STABINGIENĖS sesuo O. 
Tarvydienė iš Čikagos švenčių pro
ga viešėjo pas savo seserį. K. M.

DLK ALGIRDO KUOPOS penkme
čio sukakties paminėjimas ir Kanados 
šaulių rinktinės atstovų suvažiavimas 
įvyks š. m. gegužės 6 ir 7 d. d. Hamil
tono Jaunimo Centre. 6 v. v. — mi
nėjimas, 7 v. v. — koncertas, 8 v. v.
— banketas su šokiais. Meninę prog
ramą atliks mergaičių choras “Ai
das”. Bilietus jau platina valdybos 
nariai, šventėje dalyvauti pakviesti
— gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, KLB 
pirm. inž. E. Cuplinskas, Šaulių Są
jungos pirm. V. Tamošiūnas, Hamil
tono ir St. Catharines karo veteranai, 
Toronto kūrėjai-savanoriai ir kt. Šau
liai ir šaulės dalyvauja, kiek įmano
ma, uniformuoti. Su vėliavomis pra
šome atsivežti ir stovus. Nakvynių 
reikalu kreiptis pas pirm. Kanopą, 48 
Holton St., Hamilton, Ont. Tel. 545- 
2703. J. P.

VENECUELOS LIETUVIŲ BARELJEFAS
Caracas La Vegos bažnyčios išori

nėje sienoje iš centrinės gatvės pu
sės, prie centrinės aikštės ir prie 
Centro Lituano, kun. Antano Perku- 
mo rūpesčiu š. m. kovo 5 d. buvo 
įrengtas ir pašventintas šv. Kazimie
ro bareljefas. Jis matomas iš toli — 
yra 1,60x2,40 mtr. didumo. Barelje
fas yra padarytas iš nerūdijančio me
talo. Jo šone padaryta spintelė, kurio
je įdėta šv. Kazimiero relikvija, iš 
Lietuvos atvežtos žemės saujelė (ga
vo Venecuelos L. B-nės pirm. inž. VI. 
Venckus iš a. a. Br. K. Balučio ir iš
saugojo), šv. Kazimiero bareljefo pa
šventinimo aktas ir prisidėjusių au
komis prie bareljefo įrengimo asme
nų sąrašas. La Vegos bažnyčia yra iš 
keturių pusių apsupta pradžios mo
kyklų: dvi mokyklos yra seselių vie
nuolių, viena mokykla parapijos ir 
ketvirta — valstybinė. Tokiu būdu ir 
mūsų šv. Kazimieras atsirado tarp 
mokyklų ir mokyklinio jaunimo, ku
rie dažnai dabar ties šv. Kazimiero 
bareljefu vienas kitą klausinėja apie 
Lietuvą, lietuvius. Pašventinimo ap
eigas ir tos dienos šv. Kazimiero mi
šias atlaikė Caracas vyskupas Ovidio 
Perez Morales. Meninę programą sa
lėje atliko LB Caracas apylinkės tau
tinių šokių šokėjai ir Maracay apylin
kės mokyklos mokiniai. Venecuelos 
kongreso atstovas Ruben Carlito Mu
noz pasakė labai malonią kalbą, pa
brėždamas teisingus lietuvių siekimus 
būti laisvais žmonėmis. Centro Litu
ano salėje buvo paruoštos Caracas 
ponių ir panelių vaišės.

Visi patenkinti skirstėsi namo, ži-

Mokame už: 
depozitus______________5%
Šerus ir sutaupąs_________6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius .... ............ ........
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 814%

S

>

M

Venecueloje, Caracas mieste, kun. 
Antano Perkumo pastangomis įreng
tas šv. Kazimiero bareljefas La Vegos 
šventovėje su įrašu dviem kalbom: 
“Šventasis Kazimierai, melskis už lie
tuvių ir Venecuelos tautas”.

nodami, kad šv. Kazimiero bareljefas 
ilgai kalbės apie Lietuvą. P. K.

LONDON, ONT.
SUKAKTUVINIS VAKARAS. Ba

landžio 15, šeštadienį, 8 v. v., gražio
joje Centennial salėje, 550 Welling
ton St., Londone, laukiami svečiai, 
kaimynai iš arti ir toli padėti londo- 
niškiams atšvęsti "Baltijos” ansamb
lio penkmetį. Programa bus atlikta 
pačių baltijiečių. Šokiams gros Lon
done ir apylinkėje pagarsėjęs “Re
naissance” orkestras. Neaplenkime 
šios metinės progos — praleiskime 
vakarą iškilioje nuotaikoje bei puoš
nioje aplinkoje, mielų jaunųjų balti
jiečių būryje. B.

KLAIDA SKELBIME. “TŽ” 14 nr. 
“Baltijos" vakaro skelbiman įsibro
vė klaidinga data — balandžio 8; 
turėjo būti — balandžio 15. Re
dakcija atsiprašo rengėjus ir visuo
menę.

Dr. Dalia ANDRULIONIS 
praneša, kad atidarė 

DANTŲ GYDYMO KABINETĄ 
ir priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. (519) 432-2111 

241 RIDOUT St., SOUTH 
(kampas Briscoe St.) 

LONDON 16, ONTARIO

WINNIPEG, MAN.
VASARIO 16 MINĖJIME 1972 m. 

winnipegiečiai Tautos Fondui auko
jo $10: V. Januška, L. E. Stanius, M. 
Sarauskas, Br. Bujokienė (pastaro
sios prierašas, kad savo auką skiria 
Simo Kudirkos vardui); $5: K. Stri- 
kaitis, V. Stankevičius, Alf. Balčiū
nas, A. Kuncaitis, P. Žiminskas, Br. 
Vaičaitis, J. Demereckas, P. Liauke- 
vičius; $3: A. Radzevičius, J. Bėžys; 
$2: J. Timmerman, P. Bagdonas, T. 
Lukas, M. Zavadskas, K. Malaškevi- 
čius, V. Zavadskienė, V. Rutkauskas, 
J. Grabys, Vyt. Kriščiūnas, Ev. Fe- 
deras, Vyt. Galinaitis, V. Simanavi
čius, J. Aiškinis, St. Ramančiauskas; 
$1: V. Šerkšnys, VI. Steponavičius, 
L. Bartininkas, V. Dėlininkaitis, Ger
trūda Galminienė, A. Novogrockas, 
Alg. Lingė, M. Januška; $0,80: Ona 
Nolienė; iš viso $122,80. Padaryta iš
laidų $22,40. Tautos Fondo atstovybei 
pasiųsta $100,40. Aukotojams reiškiu 
nuoširdžią padėką.

V. Stankevičius,
T. Fondo atstovas Winnipege

I. A. Valstybės
JAV LB TARYBOS SUVAŽIAVI

MAS bus balandžio 28-30 d.d. Čika
goje, Sheraton viešbutyje. Dėmesio 
centre yra JAV LB įstatų kaikurių 
paragrafų pakeitimas. Jų tikslas — 
išryškinti apylinkių valdybų uždavi
nius, kad jos savo vietovėse rūpintų
si Lietuvos reikalų kėlimu bei atsto
vavimu, steigtų įvairias nuolatines 
komisijas. Apylinkių valdybas siūlo
ma rinkti dvejiem metam rotaciniu 
būdu, t.y. pusę narių kasmet, kad 
būtų išvengta kasmetinio veiklos pri
stabdymo dėl pareigų perdavimo. 
Naujomis rinkiminėmis taisyklėmis 
norima JAV LB apylinkes suskirstyti 
į 15 rinkiminių rajonų. Atstovų skai
čius priklausytų nuo rinkėjų skai
čiaus paskutiniuose tarybos rinki
muose. Dviem šimtam rinkėjų būtų 
leidžiamas vienas atstovas. Jų skai
čius nebūtų pastovus, bet skatintų 
lietuvius gausiau dalyvauti tarybos 
rinkimuose, kad sekantį kartą jie 
gautų daugiau atstovų. Tarybos suva
žiavime taipgi bus paliestas ir JAV 
LB santykių klausimas su ALTa, va
dovaujantis Filadelfijoje įvykusios ta
rybos sesijos nutarimu. Tada JAV 
LB centro valdyba buvo įgaliota pa
siūlyti ALTai susijungti su JAV LB 
į vieną organizaciją, kuri pilnai at
stovautų visai JAV lietuvių visuome
nei ir įvykdytų visus jos politinius 
bei kultūrinius uždavinius. Tarybos 
prezidiumas šį klausimą yra pasiūlęs 
centro valdybai įtraukti į jos prane
šimą. Vėliau dėl jo bus galima pasi
sakyti pranešimų diskusijose ir poli- 
tinių-informaclnių reikalų komisijos 
posėdžiuose.

VALSTYBES SEKR. W. ROGERS 
surengtoje konferencijoje užsienio 
politikos klausimu nevaldiniu orga
nizacijų vadams dalyvavo ALTos 
pirm. dr. Kazys Bobelis, JAV Liet. 
Bendruomenės atstovai — Alg. Gu- 
rėčkas, A. Barzdukas, J. Micutaitė, 
BALFo — E. Armonienė. Lietuvių 
atstovai turėjo progos pateikti savo 
klausimus. Iš viso buvo apie 500 da
lyvių. Dr. K. Bobelis taipgi susitiko 
su senatorium Ch. Percy ir kongreso 
atstovu E. J. Derwinskiu. Sen. Ch. 
Percy pažadėjo JAV senate padaryti 
atitinkamą pareiškimą dėl Lietuvos 
katalikų pasirašytos peticijos, turin
čios daugiau kaip 17.000 parašų.

BALTIECIŲ II INFORMACINE 
KONFERENCIJA bus balandžio 15- 
16 d.d. Vašingtono priemiestyje Ca- 
rollton, Sheraton Inn viešbutyje. 
Konferenciją rengia Jungtinis Bal- 
ticčių-Amerikiečių Komitetas. Vienu 
žymiausių kalbėtojų bus prof. dr. F. 
Kraemer, pas kurį kadaise mokėsi 
prez. R. Niksono dabartinis patarė
jas dr. H. Kissinger. Prof. dr. F. 
Kraemer yra didelis autoritetas poli
tinėje strategijoje. Jo kalbos tema 
— “Baltijos tautos dabartiniame pa
saulyje”. Konferencijoje pranešimus 
padarys lietuviai — dr. Povilas Ma
žeika, Vilius Bražėnas, dr. Jokūbas 
Stukas, Gintaras Karosas ir dr. Jo
nas Balys. Moderatoriais bus dr. J. 
Genys, kun. K. Pugevičius, A. Damb- 
ritmas, jattn., A. Pautienis.

ANTANO IR MARIJOS RUDŽIŲ 
laišką apie Lietuvos katalikų petici
ją Jungtinių Tautų sekretoriui K. 
Waldheimui skaitytojų pasisakymų 
skyriuje balandžio 1 d. paskelbė 
dienraštis “Chicago Sun-Times”. Laiš
ko autoriai, primindami Lietuvos 
okupaciją, sovietinę Čekoslovakijos 
invaziją, žydų persekiojimą, Bražins
kus, Simokaičius ir Kudirką, pagiria 
dienraštį už vedamąjį bei tikslų žinių 
perdavimą, kurio dėka yra atkreipia
mas amerikiečių dėmesys į įvykius 
anapus geležinės uždangos. A. M. Ru
džiai pasisako prieš senatorių J. W. 
Fulbright, nes “Amerikos balso”, 
“Laisvosios Europos” ir Vatikano ra
dijas yra vienintelis sovietų paverg
tų tautų ryšys su pasauliu. Jiedu 
reiškia viltį, kad šiuos reikalus Jung
tinių Tautų sekr. K. Waldheim iš
kels pasaulinėn plotmėn.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS šeš
tadieninė mokykla Los Angeles mies
te, vadovaujama Vlado Pažiūros, nuo 
sekančio rudens planuoja įsteigti 2-3 
metų pedagoginius kursus, kurių tiks
las — paruošti jaunus mokytojus dar
bui lituanistinėse mokyklose.
Venecuela

VALENCUOS DIENRAŠČIO “EI 
Regionai” socialinio skyriaus redak
tore neseniai buvo paskirta Audronė 
Surošaitė-Martinez. Jos dėka šio laik
raščio puslapiai dabar yra prieinami 
lietuviams.

VENECUELOS SIMFONINIAME 
ORKESTRE jau daug metų groja 
smuikininkas Donatas Jakavičius. Jis 
yra sūnus Liudo Jakavičiaus, pasižy
mėjusio knygų bei kalendorių leidėjo 
ir Lietuvos laisvės kovotojo.

ROMAS JASINSKAS studijuoja 
mediciną Ispanijoje, Madrido uni
versitete. Staigi tėvo mirtis jam bu
vo skaudus ne tik dvasinis, bet ir 
materialinis nuostolis, nes mama bu
vo priversta sumažinti finansinę pa
ramą studijoms. Pagalbos ranką R. 
Jasinskiu ištiesė Valencijos lietuviai, 
nemažą aukų sumą sudėję per jų rin
kėją Antaną Gaižauską.

Australija
LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRE 

Adelaidės lietuviai pagerbė moterų 
kvartetą “Nemuno dukros”, neseniai 
išleidusį ilgo grojimo plokštelę 
“Rankšluostin jausiu — Lietuva tėvy
nė”. ši kvartetą sudaro vadovė A. 
Urnevičienė, B. Budrienė, U. Jucie
nė ir A. Kaminskienė. Joms talkina 

dvi jaunos pianistės — Nemira Ma
siulytė ir Rasa Kubiliūtė. Pagerbtu- 
ves suorganizavo Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija, vadovaujama pirm. 
T. Gasiūnienės. “Nemuno dukros” 
yra šios draugijos kūdikis, pirmuo
sius žingsnius pradėjęs draugijos 
rengtų šiupinių programose. “Nemu
no dukrų” plokštelės kritišką įverti
nimą atliko ilgametė dainavimo pe
dagogė ir buvusi Kauno radiofono 
sol. Antanina Binkevičiūtė-Gučiuvie- 
nė. Programos vadovas Pr. Pusdešris 
supažindino dalyvius su kvarteto 
įsteigimu 1965 m. Plokštelės leidėjas 
J. Cėsna džiaugėsi galėjęs prisidėti 
prie šio kultūrinio darbo. “Nemuno 
dukras” sveikino “Lituania” choro 
vadovė sol. G. Vasiliauskienė. “Ne
muno dukros” su vadove A. Urnevi- 
čiene, dėkodamos Adelaidės lietu
viams už jų pastangų įvertinimą, pa
dainavo keturias dainas.

Britanija
LONDONO LIETUVIAI paminėjo 

šv. Kazimiero bažnyčios pastatymo 
ir pašventinimo 60 metų sukaktį. 
Lietuviška parapija Londone buvo 
įsteigta prieš 70 metų, bet ištisą de
šimtmetį ji neturėjo tinkamų patal
pų savo bažnyčiai, šiame laikotarpy
je lietuviai turėjo tris klebonus — 
kun. B. šlamą, kun. A. Talmontą ir 
kun. K. J. Matulaitį. Dabartinės šv. 
Kazimiero bažnyčios statyba kun. K.
J. Matulaičio iniciatyva buvo pra
dėta 1911 m. Naująją bažnyčią 1912 
m. kovo 10 d. pašventino kardinolas 
F. Bourne. Statyba atsiėjo 4.108 sva
rų, kurių 3.000 teko pasiskolinti. Šiai 
paskolai buvo gauta Westminstcrio 
vyskupijos garantija. Didelį nuoširdu
mą lietuviams yra parodęs kardino
las F. Bourne. Kai klebonas kun.
K. J. Matulaitis bankui grąžindavo 90 
svarų skolos, kardinolas F. Bourne 
pridėdavo savo 10 svarų. Daugiausia 
pinigų bažnyčios statybai surinkta 
iš Londono lietuvių. Kunigaikš
tienė Magdalena Radvilienė paauko
jo 120 svarų. Kleb. kun. K. J. Matu
laitis buvo paralyžuotas 1930 m., grį
žo Lietuvon ir mirė 1944 m.

SUKAKTUVINES MIŠIAS Šv. Ka
zimiero bažnyčioje koncelebravo vys
kupas A. Deksnys, prel. J. Gutaus
kas ir dabartinis klebonas kun. dr. 
K. A. Matulaitis, MIC, dalyvaujant 
Westminsterio arkivyskupijos gene
raliniam vikarui vysk. V. Guazzelli, 
Brentwoodo vyskupui P. L Casey ir 
vysk. C. Sipovičiui. Gausių dalyvių 
tarpe buvo tos Londono dalies To
wer Hamlets burmistras W. Harris, 
Londono švietimo vadybos 
pirmininkas J. Branagan ir Lietu
vos atstovas Britanijoje V. Balickas. 
Po iškilmingų pamaldų visi susirin
ko pietums parapijos salėje. Meninę 
programą atliko P. Senkuvienės ir V. 
Jurienės paruošti šeštadieninės litua
nistinės mokyklos mokiniai, V. O’
Brien vadovaujamas jaunimo choras 
“Grandis”, savo eilėraščius skaitęs 
Vladas šlaitas ir kt.

SKAUTŲ VASAROS STOVYKLA 
bus liepos 22-29 d.d. Lietuvių Sody
boje. Jos organizaciniais reikalais rū
pinasi skautininkas J. Maslauskas,

Vokietija
VOKIETIJOS LB NAUJOSIOS TA

RYBOS posėdžiuose Romuvoje pra
ėjusių metų veikios apžvalgą pada
rė valdybos pirm. J. K. Valiūnas, fi
nansinę apyskaitą — ižd. J. Barasas. 
Garbės teismo pirm. J. Lukošius pain
formavo apie bylas su dr. P. Karve
liu dėl tarybos rinkimų. Naujojon 
VLB valdybon buvo perrinkti tie pa
tys jos nariai — Jurgis Barasas, kun. 
Bronius Liubinas ir Jonas K. Valiū
nas. Kontrolės komisijon taryba iš
rinko Jurgį Pauliukevičių, Fricą Skė
rį ir Ričardą Tcndzegolskį. Garbės 
teismo pirmininku sutiko pasilikti 
Justinas Lukošius, talkinamas išrink
tų narių — Vytauto Bylaičio ir Vy
tauto Svilo. Tarybos ketvirtuoju na
riu Vasario 16 gimnazijos kuratori- 
jon išrinktas mokytojas Ričardas Ba- 
liulis. VLB valdybos pirm, bus J. K. 
Valiūnas, vicepirm. — kun. Br. Liu
binas, ižd. — J. Barasas.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS kura- 
torijos metinis posėdis buvo kovo 18 
d. Romuvoje. Gimnazijos darbą 1971 
m. nušvietė direktorius Vincas Nat
kevičius, finansines problemas — ižd. 
Jurgis Barasas. Bendrabučio statybai 
nuo vajaus pradžios iki 1971 m. pa
baigos iš lietuvių buvo gauta 119.448 
DM, iš V. Vokietijos federacinės vy
riausybės — 200.000 DM. Ligi to lai
ko buvo išleista 117.111,46 DM, ižde 
buvo 203.337,45 DM. Dėl bendrabučio 
antrosios dalies statybos kilo nenu
matytų sunkumų: Baden Wuertem- 
bergas atsisakė teikti tolimesnę pa
ramą, o Bonna remtų tik tokiu atve
ju, jeigu prisidėtų ir Baden Wuert- 
tembergas. Viena pagrindinių ne
sklandumo priežasčių yra permažas 
mokinių skaičius. Reikalaujama, kad 
jų būtų bent 100, o yra tik 77. 1971 
m. gimnazijos tarnautojų algoms iš
leista 367.325,80 DM, vaikų maitini
mui — 64.530,40 DM. Aukų iš lietu
vių gauta 82.428 DM, iš mokinių tėvų 
—56.902 DM. Pagrindines lėšas suda
rė V. Vokietijos federacinės vyriau
sybės 285.500 DM, Baden Wuerttem- 
bergo vyriausybės 80.000 DM parama. 
Kuratorijos valdybon automatiškai 
įeina gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius, o naujaisiais jos nariai bu
vo Išrinkti — J. Barasas ir J. Luko
šius. Naujai sudaryton pedagoginėn 
komisijon kuratorijos nariai išrinko 
dr. Joną Norkaitį, ev. kun. Juozą Ur- 
dzę ir Aliną Griniuvienę.



AR VAIČIŪNAS DAR AKTUALUS?
AL. GIMANTAS

Banalu būtų tarti, kad Petro 
Vaičiūno vardas yra neatsieja
mas nuo lietuviškos dramaturgi
jos. Jis yra kūręs ir poezijos, 
davęs net ryškių lyrikos pavyz
džių, bet mūsų dramaturgijoje 
paliko neginčijamai ryškesnį, 
stipresnį įnašą. Bet tai būta va
kar. Tuo laiku jo draminė kūry
ba, idėjos ir temos buvo taik
lios bei aktualios laikinosios sos
tinės ir provincijos miestų visuo
menei. Tuomet ir profesiniai, ir 
mėgėjų teatriniai kolektyvai ne
galėjo apsieiti be Petro Vaičiū
no kūrybos. Jo dramos, kome
dijos, pjesės, dažniausiai nesu
dėtingo turinio, gal kiek dvel
kiančios lėkštu miesčioniškumu, 
buvo visiems suprantamos ir šil
tai priimamos. Dramos vetera
nams P. Vaičiūno kūryba nesu
darė didesnių kliūčių, bet mėgė
jų scenoms jau buvo kietesnis 
riešutas.

Tai buvo tėvynėje prieškari
niais laikais. Dabar, eilei de
šimtmečių praslinkus, kyla klau
simas, kaip tas pats P. Vaičiū
nas skambėtų ir prakalbėtų iš
eivių mėgėjų scenoje. Ar tas bu
vęs mielas, suprantamas ir po
puliarus dramaturgas gali būti

Kankintas dėl
Kristaus

Milan Haimovici
Liuteronų kunigas Milan Haimovici 
išbuvo aštuonerius metus Rumunijos 
kalėjimuose, pakeldamas neaprašo
mus kankinimus. Komunistai jį basą 
buvo užmetę ant degančių anglių. Jis 
buvo žiauriai mušamas į jautriausias 
vietas, verčiamas plikomis rankomis 
valyti tūkstančių kalinių išmatas. Jo 
tikėjimas išlaikė visus bandymus. Net 
komunistų pareigūnai stebėjosi ir vė
liau, kalbėdami apie tai, nusiimdavo 
kepurę, pareikšdami pagarbą šiam 
gyvam šventajam. Tūkstančiai krikš
čionių kalinių mirė Rumunijos ko
munistų kalėjimuose. Didvyriška jų 
laikysena ir tikėjimas Viešpačiu pil
niausiai aprašyti kun. Richardo Wurm- 
brando knygoje “Kankintas dėl Kris
taus”, išverstoje į 25 k. ir esančioje 
labiausiai perkamų knygų sąrašuose.

Susidomėkite už geležinės ir bam
buko uždangų savo brolių likimu.

Pasiųskite ši kuponą, prašydami 
kun. Richardo Wurinbrando knygos 
“TORTURED FOR CHRIST”:

1109 E. Chevy Chase Dr., Glendale 
Telefonas (213) 247-3711.

Iškirpk ir pasiųsk
VOICE OF THE MARTYRS NAU
P.O. Box 11, Glendale, 
CA 91209, U.S.A.

“PRISIMINK PAVERGTUOSIUS”

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Valstija Zip
Atsiuntęs kuponą, gausi knygą 
“Kankintas dėl Kristaus” nemo
kamai. Ačiū. 1549 LH 

TŪKSTANTIS DOLERIŲ DAILININKŲ kOHkurSOR
SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJAI ATVAIZDUOTI

1. GYDYTOJŲ KORPORACIJA "FRATERNITAS LITHUA- 
NICA" skiria 1000 dolerių premiją dailininkų konkursui 
Simo Kudirkos tragedijai atvaizduoti meno kūriniais, kuriuo
se būtų išreikštas Simo nelaimingas šuolis į laisvę, jo grąži
nimas tėvynėn, kalėjimas, teismas, jo ir jo šeimos tolimesnis 
likimas bei atmetimas betkurios pagalbos iš laisvojo pasaulio.

Menininkam paliekama pilna laisvė pasirinkti vieną ar kitą 
epizodą iš minėtos tragedijos.

2. Konkurse gali dalyvauti dailininkai iš viso pasaulio; gali 
pristatyti kelis savo kūrinius. Kūrybai jie gali naudoti tapybą, 
mozaiką, skulptūrą, grafiką bei kitas meno išraiškos formas. 
Meno kūrinių dydis nėra apribotas.

3. Meno kūriniai kartu su slapyvardžiais vokuose pristaty
tini Jaunimo Centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, III. 
60636, USA, ne vėliau kaip iki š.m. lapkričio 18 d. numato
mai parodai Jaunimo Metų užbaigimo proga.

4. Sudarytoji menininkų vertintojų komisija parodoj įver
tins kūrinius ir, esant reikalui, tūkstantinę premiją galės pa
dalinti dviem ar net trim premijom. Nesant premijuotinų kūri
nių, vertintojų komisija konkursą galės pratęsti bei atidėti 
vėlesniam laikui.

5. Vokai su slapyvardžiais atidaromi vertintojų komisijos 
tik po kūrinių premijavimo. Dailininkai savo kūrinius galės 
atsiimti, parduoti ar dovanoti tik parodai bei parodoms užsi
baigus.

6. Gyd. Korp! "Fraternitas Lithuanica" pasilieka sau pirme
nybę premijuotus kūrinius įsigyti ar juos dovanoti lietuvių 
meno galerijoms bei įstaigoms.

Gydytojų Korporacijos "Fraternitas Lithuanica" 
centrinė valdyba

įdomus išeiviškoje auditorijoje? 
Į tai, bent iš dalies, galėjome 
rasti atsaką vieną Gavėnios sek
madienį Detroito Lietuvių Na
mų scenoje, kurioje vietos teat
ralų pastangomis ir buvo ban
doma supažindinti su Petro Vai
čiūno kūryba, duoti bent skubų 
jo lyrikos ir dramaturgijos 
skerspjūvį. Dramos sambūris 
“Alka” gausiam žiūrovų būriui 
ne tik skaitė P. Vaičiūno poezi
jos, bet ir pateikė draminių vei
kalų ištraukas. Scenoje buvo 
parodyti iškilesni momentai iš 
“Tėviškės pastogėje”, “Aukso 
žaismas” ir “Prisikėlimas”. Re
žisūra — “Alkos” vadovo akt. J. 
Pusdešrio, scenovaizdis — dail. 
V. Ogilvio, šviesos — A. Pleč
kaičio. Pranešinėjo ir apie P. 
Vaičiūno kūrybą žodį tarė K. 
Gricius. Vaidintojų tarpe dėme
sį traukė K. Balys, D. Jankienė, 
A. Augūnas. Ir kiti aktoriai, at
rodo, buvo paklusnūs režisoriaus 
sugestijoms — stengėsi nuošir
džiomis pastangomis turtinti 
spektaklio visumą. Scenos vieną 
pusę puošė Petro Vaičiūno por
tretas (dail. V. Ogilvio), o pub
likos firmose eilėse sėdėjo Det
roito mieste gyveną dramatur
go artimesni ir tolimesni gimi
nės.

Iš tų ištraukų, kad ir nelabai 
būdingų P. Vaičiūno kūrybai, 
kurias girdėjome ir matėme det- 
roitiečių spektaklyje, norėtųsi 
daryti išvadą, kad esant už tėvy
nės ribų jau daug metų, P. Vai
čiūno žodis pasidarė tolimesnis, 
netaip žėrintis, mažiau aktualus. 
Žinoma, mažiausiai kaltas yra 
pats kūrėjas. Esame išlepinti 
kasdieninių televizijos progra
mų, paveikti tų visų “situation 
comedy”, pigių bulvarinių efek
tų, profesinių teatrų, na, ir vi
sos kasdieninės aplinkos bei sve
timybių. Dėlto ir toji kūryba, 
kuria žavėjomės gyvendami gim
tų namų prieglobstyje, jau ne
teko viso to patrauklumo ar 
įvertinimo.

Atsiųsta paminėti
Vladas Požėla, JAUNYSTĖS ATSI

MINIMAI. Redagavo Pranas Čepėnas. 
Išleido Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos Literatūros Fon
das 1971 m. 337 psl. Kaina $4.

Liudas Dovydėnas, WE WILL 
CONQUER THE WORLD. Išleido 
“Romuva” 1971 m. Niujorke. 220 psl., 
kaina $5. Leidėjo adresas: Romuva, 
84-20 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. 
11421, USA.

O. B. Audronė, LAUŽAI IR KI
BIRKŠTĖLĖS. Eilėraščiai vaikams. 
Viršelis — A. Barytės, iliustracijos 
— P. Osmolskio, klišės — “Eglutės”. 
100 psl. minkštais viršeliais. Kaina 
$4. Išleido 1972 m. Immaculata Press, 
Putnam, Conn. 06260, USA.

V. Mykolaitis-Putinas, RŪSČIOS 
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Didieji dabarties klausiniai
Prof. A. Maceinos veikalas, kuriame svarstomos gilios mūsų gyvenimo problemos

(Tęsinys iš praeito numerio) KUN. DR. P. CELIEŠIUS
4. Keletas pastabų

“Didieji dabarties klausimai” 
yra labai įdomi, skaitytoją ža
vinti knyga, kaip ir visos kitos 
prof. A. Maceinos parašytos re
ligijos filosofijos knygos. Šiame 
veikale autorius susitelkia dau
giau į krikščioniškąją ontologiją. 
Mes/lietuviai, esame girdėję A. 
Maceiną kalbant daugiausia kaip 
filosofą estetą, o šiuo veikalu 
jis prabyla i mus daugiau kaip 
filosofas ontologas. Jo lietuviš
kai parašytų veikalų serijoje 
“Didieji dabarties klausimai” 
yra itin išskirtina mokslinė kny
ga. Joje autorius pasiekia mąsty
mo viršūnės krikščioniškosios 
ontologijos plotmėje. Visus iš
keltus klausimus jis priveda iki 
būti-nebūti ribos. Tik Dievas yra 
visatos būties Kūrėjas. Jis sa
vuoju Žodžiu (Logos) pradeda 
iš nebūties visatos buvimą. Die
vo kūrimo atžvilgiu visatos kū
ryba yra antlaikinė. Dievas ją 
sukūrė staigiu vienu momentu 
tartu žodžiu ir toliau leido jai 
vystytis pagal jo duotus ir visa
toje veikiančius dėsnius. “Yra 
tik viena kūrimo teorija, būtent, 
staigaus kūrimo ... Staigus kū
rimas nėra nei statinė, nei dina
minė kategorija. Tai antlaikinis 
Dievo veiksmas, kuris su pasau
lio vyksmu laike neturi nieko 
bendro” (266 ir t.). Kadangi evo
liucija reiškia būtybių vystymąsi 
laike, todėl Dievo kuriamasis 
veiksmas iš jos išskiriamas: “To
dėl tęstinumas ir liečia ne Dievo 
veiksmą, bet kūrinio vyksmą ar
ba jo esmės skleidimąsi” (266). 
A. Maceinos manymu, ten, kur 
viena būtybė kyla iš kitos, pa
kanka gamtos dėsnių ar žmogaus 
proto bei jo valios. Nėra reika
lo šauktis Dievo išvystytojo 
(267).

Remiantis šia A. Maceinos 
samprata, ir scholastikų pateik
ti penki keliai Dievo buvimui 
įrodyti gali būti teisingi tiek, 
kiek jie gali būti suvedami į 
būties kilmės pagrindą (ontolo
ginį argumentą). Visi gi kiti, 
kaip judėjimo, priežastingumo, 
tobulumo ir būtybių tikslingumo 
keliai priklauso kosmologinei, o 
ne ontologinei sričiai. Iš visato
je esančio judėjimo, tobulumo 
bei tikslingumo Dievo atrasti 
negalime, nes “tik pagal senąją 
sampratą, — sako A. Maceina, 
— buvo manoma, esą Dievas rei
kalingas išaiškinti kiekvienam 
gamtos įvykiui, kiekvienam nau
jo padaro pasirodymui pasauly
je, tarsi pasaulis neturėtų savos 
autonomijos, o būtų tik paties 
Dievo veikimo erdve” (285 ir 
t.). Palikdamas visatą autono
mišką vystymosi atžvilgiu, A. 
Maceina ne tik nudievina kos
mologinę plotmę sekuliarizaci
jos prasme, kad ji nėra Dievas, 
bet ir nuprasmina ją — ji netu
ri ženklu Dievo veikimui nuro
dyti (261).

Lygiai taip pat A. Maceina 
sekuliarizuoja ir istoriją, nelai
kydamas jos įvykių Dievo veik
los pasekme, bet tiktai žmogaus: 
“Visi veikalai, kilę iš žmogaus 
laisvės, nėra ‘Dievo darbai’, nes 
jie labai dažnai yra kaip tik 
nukreipti prieš Dievą, neigdami 
Jo Valią arba ir net Jį patį” 
(261). Visi pasaulio reiškiniai 
priklauso gamtos mokslui, o 
žmonių veikalai — istorijai. 
“Štai kodėl, — tęsia A. Macei
na, — mokslas, šiuos reiškinius 
bei padarus aiškindamas ir ne- 
sišaukia Dievo” (t. p.).

Suvokus, kad “gamta ir isto
rija nustoja buvusios Dievo 
ženklu” (96), kyla klausimas dėl 
stebuklų galimumo iš viso. Juk 
stebuklai nėra kas kita, kaip Die
vo įsikišimas nukreipti gamtos 
dėsnius stebuklingo įvykio link
me. Bažnyčia stebuklų galimu
mo niekad neoaneigė, o tiktai 
pasiliko sau išimtine teise juos 
aiškinti ir skelbti kaip tikrus. 
Panašiai suvokia ir A. Maceina, 
sakydamas, kad stebuklų sritvie 
kiekvienu atskiru atveju reikia 
Bažnyčios pripažinimo, kad Die
vas per kurį nors pasaulio reiš
kinį tikrai yra kalbėles (96). Jei
gu bent retkarčiais Dievas gali 

kalbėti per gamtos reiškinius, 
tai kodėl kosmologinė pasaulio 
sąranga “niekad nėra rodžiusi į 
Dievą” (t.p.) arba nėra buvusi Jo 
ženklu? Jeigu ontologinėje plot
mėje pasaulis “kalba apie Dievą 
ir Jį reiškia” (98), tai kodėl jis 
“savo regimybe” bent retkar
čiais (stebuklų atveju) negali ro
dyti į Dievą? Juk ligonio ste
buklingas pagijimas yra regima
sis ženklas, nurodąs į Dievo 
veiksmą gamtoje (žmogaus kū
ne). Stebuklai Įvyksta “šalia 
gamtos” tik savo įvykimo būdu, 
bet jie būna įvykę gamtoje savo 
faktiškumu, šis faktiškumas ir 
yra tad ženklas, rodąs mums 
Dievo veikimą gamtoje.

Panašiai yra ir su istorija. 
Nors istorija kaip mokslas ir 
negali mums pasakyti, kad tam 
tikras įvykis yra antgamtinis, 
kaip antai Jėzaus įsikūnijimas 
ar jo iš numirusių prisikėlimas, 
tačiau tam tikri istoriniai įvy
kiai gali būti mums ženklai, ro
dą, kad šalia žmogaus valios ir 
Dievas veikia. Krikščionių per
sekiotojo Sauliaus atsivertimas 
ir jo tapimas Kristaus apaštalu 
Paulium yra kartu ir istorinis 
įvykis ir Dievo veikimo ženk
las istorijoje. Todėl teigimas, 
kad “istorija nustoja buvusi Die
vo ženklu” (96) yra teologiškai 
netikslus. Atrodo, kad Dievas 
pirmiau istorijoje veikė, o da
bar jau nebegali veikti ir savo 
veikimo ženklų mums teikti. Jei
gu Dievas pirmiau veikė Izrae
lio istorijoje, kodėl tad jis ne
begali dabar veikti kitos tautos 
ar tautų istorijoje? Tiesa, kad 
“Visi veikalai, — kaip teigia A. 
Maceina, — kilę iš žmogaus lais
vės, nėra ‘Dievo darbai’ ” (261), 
bet taip pat tiesa, kad kartais 
Dievas pažadina žmogaus valią 
(įkvėpimo atveju) ką nors veik
ti ir tuo būdu, bendradarbiau
damas su žmogaus valia, veikia 
istorijoje. Pagaliau Dievo kaip 
šventosios Dvasios veikimas 
Bažnyčioje yra kartu Dievo vei
kimas ir regimosios Bažnyčios 
bendradarbiavimas, šventoji 
Dvasia neduoda tikėjimo tiesų 
turinio Bažnyčiai betarpiškai, 
bet tą turinį išreiškia per jos 
atstovų protus ir valią. Ar tai 
nėra Dievo veikimas istorijoje? 
Tiesa, Dievo veikimas, būdamas 
antpasauliniu, yra tuo pačiu ir 
antlaikinis (taigi neistorinis), ta
čiau kiek jis apsireiškia laiko 
ženkluose, tiek yra kartu ir is
torinis.

Žvelgdami į “Didžiųjų dabar
ties klausimų” filosofinę sklai
dą, suvokiame, kad prof. A. Ma
ceina stengiasi krikščioniškąją 
ontologijos sampratą apsaugoti 
nuo dviejų priešingų kraštutiny- 
bių, būtent, nuo plotininio mo
nizmo ir nuo platoninio dualiz
mo. Man regis, pirmąjį uždavinį 
jis atliko puikiai, itin atskleis
damas Teilhardo monistinę sam
pratą, tačiau kiek jam pavyko 
atlikti antrąjį uždavinį, tenka 
suabejoti.

Samprata, kad Dievas, staigiai 
sukūręs pasaulį, daugiau į jį 
nesikiša, palikdamas jį gamtos 
dėsniams ir žmogaus proto bei 
valios jėgai, atsiduoda dualizmu, 
jeigu ne kilmės, tai būties pras
me. Perdaug yra išskirta dvasia 
nuo medžiagos ir Dievas nuo 
pasaulio. Yra labai girtina in
tencija apsaugoti Dievą nuo 
priekaištų, kad jis esąs kaltas už 
kiekvieną gamtos katastrofą ir 
kiekvieną blogos žmogaus valios 
įvykdytą nemoralumą, tačiau ne
galime visiškai nepaisyti Dievo 
apvaizdinio veikimo pasaulio 
vyksme, žmogaus kūrinys ski
riasi nuo Dievo kūrinio ne tiktai 
tuo, kad žmogus kūriniui nau
doja jau egzistuojančią medžia
gą, o Dievas kuria iš nieko, bet 
ir tuo, kad žmogaus kūrinys 
pats egzistuoja be kūrėjo palai
kymo, o Dievo kūrinys savo eg
zistavimui reikalingas nuolatinio 
Dievo palaikymo, kad negrįžtų į 
nebūtį. Būtybei kilti vienai iš ki
tos nepakanka vien žmogaus 
proto bei jo valios jėgų ar gam
tos dėsnių; reikia ir saveikinės 

Dievo apvaizdos paramos. Atme
tus apvaizdinį Dievo veikimą, su
kurtoji visata virstų tiek auto
nomiška savo tapsme, kad ją 
būtų galima laikyti kaip Die
vo priešybe. O tai ir yra ne kas 
kita, kaip dualistinės sampratos 
apraiška, tik ne kilmės, bet savo 
buvimo atžvilgiu.

Man rodos, kad krikščioniš
koji ontologija turi būti suvokta 
ne monizmo ar dualizmo kraštu- 
tinybėmis, bet jų vienybe. Die
vas nėra pasaulis (monizmas), 
nei pasaulis Dievo priešybė 
(dualizmas), bet pasaulis išsilai
ko Dievo veikimu ir, Dievo pa
laikomas, gali pats vystyti nau
jas būtybes. Kitaip tariant, pa
saulis yra sąveikoje su Dievu 
ir dėlto nėra visai autonomiškas.

Krikščioniškų ontologų užda
vinys yra atskleisti pasaulio su 
Dievu sąveikos būdą. Suvokus 
pasaulį kaip energijos būtį, rei
kia atsakyti į klausimą, kur yra 
susijus kosminė energija su dva
sine energija, Kokiu būdu, pa
vyzdžiui, žmogus stipriu savo ti
kėjimu ir dvasiniu susitelkimu 
gali paveikti kosminės energijos 
tam tikrą laipsnį, kad atsirastų 
stebuklinga pasekmė? Juk Baž
nyčia stebuklų galimumo nepa
neigia, o Kristus pabrėžia: “Eik, 
tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jis 
tuojau regėjo ir sekė ji keliu” 
(Mork. 10, 52).

Nors dvasinė būtis nėra moks
lo priemonėmis patiriama, bet 
ji yra tampriai susijus su regimu 
pasauliu. Kristaus dievystės 
moksliškai nebuvo galima patir
ti, bet ji buvo sujungta su žmo
giškąja prigimtimi į vieną ne
atskiriamą asmenį. Žmogaus sie
los buvimo kūne negalime pa
tirti jokiomis mokslinėmis prie
monėmis, bet ji veikia tame kū
ne dvasinių galių būdu. Jeigu 
pasaulis yra atviras mokslui 
kaip tyrimo objektas sekuliari
zacijos prasme, tai jis yra kartu 
ir ženklas krikščioniškam mi
tologui dvasinio veikimo pras
me. Visi mačiusieji Kristų nere
gėjo jo dievystės moksline pras
me, bet apaštalai ir daugelis jo 
mokinių išvydo Kristaus dievys
tę ženkiiškumo prasme. Kristus 
atvėrė savo dievystę padarytų 
stebuklų ženkliškumu. Dvasinę 
buitį nuo regimos gamtos galima 
skirti tik kaip dvi savarankiškas 
plotmes metodiniais sumetimais, 
bet jų negalima skirti viena nuo 
kitos sąveikos atžvilgiu. Krikš
čioniškų ontologų ir teolęgų už
davinys tad yra įžvelgti, kokiu 
būdu gamtinė regimybė siejasi 
su-antgamtybe ne tik kreaciniu, 
bet ir tapsmo požiūriu. Kokiu 
būdu, pavyzdžiui, Dievo kaip Lo
gos antgamtiškumas gali vienin
gai sietis su gamtine_ žmogaus 
prigimtimi? Kokiu būdu Kris
taus kaip Dievo Įvykdytas atpir
kimas yra kartu ir antlaikinis 
ir eucharistinės aukos metu is
torinis (laikinis)? Kokiu būdu 
amžinasis ir nesikeičiąs Dievas 
gali pasaulio sukūrimo veiksmu 
sietis su istoriniu laiku ir t.t.

“Didžiųjų dabarties klausi
mų” veikalu prof. A. Maceina 
sklaidė pasaulio sekuliarizaci
jos, evangelijų numitinimo ir 
ir monistinės evoliucijos sam
pratą. Tačiau jie klausimai, kaip 
pastebi autorius, yra tokie pla
tūs, jog jie apima daugelį kitų 
pagrindinių klausimų (7), ku
riems išspręsti yra permažai vie
no asmens jėgų.

Antanas Maceina, DIDIEJI DA
BARTIES KLAUSIMAI. Pasau
lio sekuliarizacija, evangelijų 
numitinimas, evoliucia ir religi
ja, 325 psl. Knygų serija “Krikš
čionis Gyvenime” 6 nr. “Drau
go” spaustuvė, 4545 West 63rd 
St., Chicago, III. 60629, USA. 
Kaina $6.00. Įrašus piešė dail. 
Telesforas Valius.

KAUNO MUZIKINIO TEATRO 
pantomimos grupė, vadovaujama M. 
Tenisono, gastroliavo Leningrade. Čia 
buvo suvaidinti M. Tenisono pastaty
mai “XX amžiaus capriccio”, “Ecce 
homo!” ir surengti keturi pantomi
mos vakarai, kurių programoje buvo 
įvairių spektaklių ištraukos.
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ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE bu
vo įteiktos žuriialo “Laiškai Lietu
viams” jau keturiolikto straipsnių 
konkurso premijos Vaciui Kupriui, 
dr. Grigui Valančiui ir Aleksandrai 
Eivienei. Premijas paskyrė vertinto
jų komisija — V. Kasniūnas, D. Bin- 
dokienė, N. Užubalienė, D. Kučėnie- 
nė ir kun. A. Kezys, SJ. Red. kun. 
J. Vaišnio, SJ, pranešimu, be įpras
tinio konkurso, šiemet numatoma 
premijuoti vieną žurnalo puslapiuo
se paskelbtą rašinį, kurį turės at
rinkti patys skaitytojai. Premijų įtei
kimo iškilmė užbaigta jaunųjų solis
tų Nerijos Linkevičiūtės, Vytauto Na
ko ir Bernardo Prapuolenio dainų, 
duetų, operų arijų ir ištraukų kon
certu. Solįstams talkino muz. A. 
Stephens-Steponavičienės vadovauja
mos “Aidulės”.

NIUJORKO LIETUVIŲ BEND 
RUOMENĖS teatrą organizuoja Niu
jorko LB apygardos valdyba. Kul
tūros Židiny įvykusiame steigiamaja
me susirinkime pranešimą šiuo klau
simu padarė valdybos vicepirminin
kai Paulius Jurkus ir Jonas Rūte
nis. Jie pabrėžė, kad LB valdyba 
nesikiš į naujojo teatro kūrybinį dar
bą, tik stengsis sudaryti geresnes dar
bo sąlygas ir techniniam darbui pa
rūpins administratorių. Naujojo teat
ro meno vadovu ir režisorium vien
balsiai buvo išrinktas Kazys Vasi
liauskas, buvęs Kauno dramos teatro 
aktorius. Teatro branduolį sudarys: 
aktorius Vitalis Žukauskas, Lina Čer- 
keliūnaitė, Aldona Rygelytė, Daina 
Šukytė, Vanda Galbuogytė, Audronė 
Bartytė, Daiva Jurytė, Tadas Alins- 
kas, Leonas Karmazinas, Marija Žu
kauskienė ir Vytautas Abromaitis. Vi
si jie yra steigiamojo susirinkimo 
dalyviai. Repertuaro komisijon buvo 
išrinkti: Vitalis Žukauskas, Paulius 
Jurkus, Jonas Rūtenis ir Daiva Jury
tė. Pastaroji jieškos vaidinimų jau
nimui ir vaikam. Susirinkime neda
lyvavusius, bet norinčius įsijungti į 
naująjį teatrą registruoja jo vado
vas Kazys Vasiliauskas, 28 Shepherd 
Ave., Brooklyn, N.Y., tel. MI 7-6014.

ČIKAGOS “MENĖJE" penkis 
spektaklius turėjo Algirdo T. Anta
naičio vadovaujamas satyrinio pobū
džio teatras “Antrasis kaimas”. Į mo
zaikinius spektaklius buvo įpinta apie 
30 aktualių gabaliukų, vaizduojan
čių maištaujančius studentus ir nai
vius profesorius, “objektyvią” kriti
ką, anglicizmų užvaldytą šeimos žo
dyną, moderniąją Raudonkepuraitę, 
ALTos, VLIKo ir LB posėdį ir kt. 
Spektakliam buvo panaudota rašyto
jų V. Alanto, K. Almeno, A. Anta
naičio, R. Cinkos, A. Gustaičio, F. 
Kiršos, A. Landsbergio, J. Tininio, 
Pr. Visvydo ir kitų medžiaga. Spek
takliuose dalyvavo “Antrojo kaimo” 
aktoriai — Jūratė Jakštytė, Eglė 
Juodvalkytė, Irena Rušėnaitė, Algir
das T. Antanaitis, Rimas Cinką, Vy
tas Marčiulaitis ir Romas Stakaus- 
kas. Žiūrovams patiko rūpestingas ak
torių pasiruošimas, trumpi tarpai 
tarp atskirų gabaliukų, nors reikėjo 
keisti scenovaizdžius ir drabužius.

RELIGINĖS MUZIKOS KONCER
TĄ Čikagoj surengė veiklos dvide
šimtmetį mininti lietuvių ev. liute
ronų “Tėviškės” parapija, vadovau
jama klebono kun. Anso Trakio. Dė
mesio centre buvo sukakčiai skirta 
Vlado Jakubėno kantata “Pranaše 
didis”, kurią atliko Jurgio Lampsai- 
čio diriguojamas parapijos choras ir 
solistai su paties autoriaus vargom; 
palyda. Koncerto programoje taip pat 
buvo Fr. Silcherio, J. Naujalio, G. 
Verdi, C. W. Glucko, W. A. Mocarto, 
J. Gruodžio kūrinių. J. Gruodžio ir 
VI. Jakubėno “Tėve mūsų” giedojo 
A. Paulikaičio paruoštas parapijos 
choro vyrų oktetas.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR AR
CHITEKTŲ Sąjunga šiemet skelbs 
konkursą Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenės Namams suprojek
tuoti. Namų valdyba pirmajai premi
jai jau yra paskyrusi $700. Bendruo
menės 1959 m. įsigyti namai pasi
darė permaži nuolat, augančiai Los 
Angeles lietuvių kolonijai. Juos tu
rės pakeisti naujas pastatas su 500 
vietų auditorija, foto ir televizijos 
studija, gydytojo ir dantų gydytojo 
kabinetais, vaistine ir valgykla su 
restoranu. Namų valdybą sudaro: 
pirm. K. Prišmantas, I vicepirm. inž. 
V. Lembertas, II vicepirm. J. Žukas, 
sekr. A. Telyčėnas, ižd. A. Skirtus, 
ypatingų reikalų vedėjas A. Saja ir 
ūkvedys J. Mitkus. Konkurso sąlygas 
netrukus paskelbs ALIAS ir PLIAS. 
Jame galės dalyvauti visame pasau
lyje gyvenantys lietuvių kilmės in
žinieriai ir architektai. Vertintojų 
komisijos pirmininkas yra čikagietis 
architektas A. Kerelis.

SAKSŲ MOKSLŲ AKADEMIJA 
Leipcige išleido baltistikos proble
moms skirtą prof. dr. Reiner Ecker- 
to knygą “Baltische Studien”, kurio
je yra paskelbtas straipsnis apie pir
mosios mokslinės lietuvių kalbos gra
matikos autorių Augustą Schleicherį, 
platesnės apimties studijos apie lie
tuvių kalbos slavizmus, senuosius bal
tų ir slavų kalbų santykius, vieno 
senovės prūsų kalbos žodžio kilmę. 
Knyga užbaigiama R. Vokietijoje 
1948-69 m. pasirodžiusių baltistikos 
darbų bibliografija. Prof. dr. R. Ec
kert yra keletą kartų lankęsis Lietu
voje, ilgesnį laiką gyvenęs Suvalkijos 
kaime, bendradarbiavęs lietuvių filo
logų leidiniuose “Baltistica”, “Kal
botyra”, “Lietuvių kalbotyros klausi
mai”.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 

savo repertuarą papildė čekų kompo
zitoriaus A. Dvoržako romantine ope
ra “Undinė”. Spektaklio režisorė ■— 
V. Mikštaitė, dirigentas — J. Idzelis, 
scenografas — M. Tenisonas, balet
meisteris — A. Kondratavičius. “Un
dinės” premjera yra neseniai Kievo 
konservatoriją baigusio dirigento J. 
Idzelio debiutas ir jo diplominis dar
bas. Undinės vaidmenį sukūrė pernai 
Vilniaus konservatoriją baigusi J. 
Bukauskaitė ir H. Darvydienė, kitus 
vaidmenis — didesnę patirtį turintys 
solistai. Kauno muzikinio teatro stip
rėjimą liudija dvigubas "Undinės” at
likėjų sąrašas. Nors Vilniaus operos 
teatras gauna geriausius konservato
riją baigusius jaunuosius daininin
kus, Kaunas stengiasi neatsilikti. 
Muzikinis teatras ateityje, atrodo, 
išaugs iki pilno operos teatro. Jo re
pertuare — ne tik operetės, bet ir 
keletas operų. N. Metų išvakarėse 
Kaune vėl skamba G. Verdi “Travia
ta”.

STUDENTŲ MOKSLINĖS DRAU
GIJOS konferencijoje Vilniaus uni
versitete dalyvavo ir referatus skaitė 
Greifswaldo, Prahos ir Krokuvos uni
versitetų atstovai.

KLARNETISTAS ALGIRDAS 
BUDRYS Vilniaus filharmonijos sa
lėje surengė R. Schumanno, J. 
Brahmso, C. Saint-Saenso, N. Rakovo 
kūrinių rečitalį, talkinamas koncert
meisterio pianisto Gyčio Trinkūno. 
A. Budrys yra geriausias klarnetis
tas Lietuvoje, tobulinęsis Paryžiuje.

KLAIPĖDOS ŽVEJŲ KLUBE 
J. Statkus suorganizavo etnografinį 
ansamblį, kurio repertuare yra seno
vinės lietuvninkų dainos ir žuvinin
kų šokiai. Ansamblį sudaro senesnio 
amžiaus saviveiklininkai.

DVIEJŲ DALIŲ KONCERTĄ su
rengė Kauno profsąjungų kultūros 
rūmų išraiškos šokių grupė “Sona
ta”, vadovaujama K. Daujokaitės. 
Per pastaruosius 25 metus nedidelė 
išraiškos šokių mėgėjų grupelė išau
go į didelę studiją, kurion priimamos 
mergaitės nuo 6 metų amžiaus. Šia
me laikotarpyje “Sonata” turėjo 
apie 900 koncertų. Jos repertuare yra 
sudėtingų M. K. Čiurlionio, F. Šope
no, L. Beethoveno, P. Čaikovskio bei 
kitų kompozitorių kūrinių.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ KLUBAS 
kauniečiams surengė Algimanto Bal
takio poezijos vakarą. Kaune gyve
nęs ir mokęsis A. Baltakis skaitė 
savo eilėraščius iš rinkinių “Lietu
čiui dulkant”, “Velnio tiltas”, “Ke
turios stygos”, “Požeminės upės”, 
naujausius kūrybos posmus ir kitų 
poetų vertimus į lietuvių kalbą. S. 
Šimkaus, L. Abariaus, V. Blūšiaus 
dainom ir G. Verdi operos “Simone 
Boccanegra” arija programą papil
dė Tulūzos tarptautinio dainininkų 
konkurso laureatas Vacys Daunoras 
su pianistu Gyčiu Trinkūnu.

GASTROLIŲ VILNIUN buvo atvy
kęs estų vargonininkas Rolfas Usve- 
lis. Po senosios katedros skliautais 
skambėjo jo atliekami J. S. Bacho, 
C. Francko, O. Messiaeno ir estų 
kompozitoriaus P. Sindos kūriniai.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGA pasipildė keturiais naujais 
nariais — kompozitoriais P. Dikčium, 
J. Domarku, muzikologais M. Slip- 
kum ir L. Tamulyte.

ALDONA SKIRUTYTĖ grafikos 
darbų parodas turėjo Druskininkų 
sanatorijoje “Dainava” ir Veisiejų 
vidurinėje mokykloje.

TAURAGĖS KULTŪROS NAMUO
SE II akvarelės darbų parodą suren
gė vietinė dail. Jadvyga Lengvinai- 
tė. Tauragiškiai susipažino su jos 
naujausiais kūriniais “Paukščiai iš
skrenda”, “Miražas”, “Meilė”, “Liz
dai” ir savo gimtojo miesto peizažais.

VILNIAUS OPEROS ir baleto teat
ro vyr. dail. Juozas Jankus atšven
tė amžiaus šešiasdešimtmetį. Sukak
tuvininkas Kauno meno mokyklą 
1936 m. baigė skulptorium, bet savo 
gyvenimą susiejo su teatru. Sceno
vaizdžius jis kūrė Šiaulių, Vilniaus, 
Klaipėdos dramos teatruose, nuo 
1953 m. — Vilniaus operos ir baleto 
teatre. J. Jankui teko apipavidalin
ti apie 100 spektaklių, jų tarpe J. 
Grušo “Herkų Mantą", V. Šekspyro 
“Hamletą”, E. Balsio “Eglę žalčių 
karalienę”, A. Račiūno “Saulės mies
tą”, A. Rekašiaus “Aistras”. Paskuti
nis J. Jankaus darbas — S. Moniuš- 
kos opera “Halka”.

“MOSFILMO” STUDIJA Maskvo 
je baigia kurti dviejų serijų spalvotą 
filmą “Soliaris”, kurio scenarijui bu
vo panaudota lenkų rašytojo Stanis
lavo Lemo fantastinė apysaka apie 
astronautų žygius erdvėse. Pagrindi
nį Kriso Kalvino vaidmenį atlie
ka Panevėžio dramos teatro ir filmų 
aktorius Donatas Banionis. Filmą re
žisuoja A. Tarkovskis.

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ V. 
Bagdono, F. Bajoro, V. Montvilos ir 
S. Vainiūno kūrybos vakaras įvyko 
Taline, Estijos Kompozitorių Sąjun
gos namuose. Estijos televizijos 
transliuotą koncertą-pokalbį komen
tavo muzikologė O. Narbutienė. Lie
tuvių kompozitorių kūrinius atliko 
Vilniaus operos sol. G. Apanavlčiūtė, 
filharmonijos fleitistas A. Vizgirda, 
altistė S. Kuncienė, pianistė G. Ru
čytė, kompoz. S. Vainiūnas, estų pia
nistai A. Valdma ir B. Roots, sty
ginis kvartetas — A. Vainiūnaitė, P. 
Kunca, D. Katkus ir A. Vasiliauskas.

V. Kst.-„.T f



BLOOR—RUNNYMEDE, $22,000 
prašoma kaina. Mūrinis 5-ių kam- 

i barių namas su įvažiavimu ir vie
ta garažui. Moderni virtuvė, dide
li kambariai.
ANNETE — RUNNYMEDE, $25, 
800 prašoma kaina. Mūrinis 7-nių 
kambarių namas su įvažiavimu ir, 
garažu. Dvi modernios virtuvės, 
naujas šildymo įrengimas. $3,900 
įmokėti.
BLOOR — JANE, prašo $10,000 
įmokėti. Atskiras, mūrinis, dvie
jų augštų, 7-nių kambarių namas 
su įvažiavimu ir garažu. Moderni 
virtuvė (galimybė antrai). Arti 
požeminio.
ISLINGTON, $32,900 prašoma kai
na. 3-jų miegamųjų, vieno augšto 
(bungalow) mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu. Arti susisie
kimo ir krautuvių. Norėtų $8,000 
įmokėjimo.

Parūpiname geromis

B. SAKALAS.

EAST DRIVE — JANE, $29,900 
prašoma kaina. 5-kių kambarių, 
atskiras, mūrinis, vieno augšto 
(bungalow) namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu. Du kamba
riai įrengti rūsyje. $3,900 įmokėti.
HIGH PARK, du butai po 4 kam
barius (duplex) ir galimybė 
įrengti trečią butą pusrūsyje. Du 
garažai ir privatus įvažiavimas. 
Vandeniu - alyva šildomas. Tik 
kelių metų senumo.
ROYAL YORK, dvibutis, 10 kam
barių po du miegamuosius kiek
vienas, plius mažas butukas rūsy
je. Privatus įvažiavimas ir vieta 
garažams. Prašo $37,500, viena 
skola.
SWANSEA, $32,900 prašoma kai
na. Atskiras 6-ių kambarių namas 
vieno augšto (bungalow). Beveik 
dvigubas rūsys su atskira prau
sykla. Arti požeminio.

sąlygomis mortgičius

Tel. 7 62 - 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 čiad. uždaryta
Ketvirtad 10-3 

ir 4.30-7
Penktod........ 10-3

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

MOKA:

už term. indėPus 2 metam 61/2%
už term, indėlius 1 metam 6Vą%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas 5 !/2 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 81/2% 
nekiln. turto — iki $50.000 8V4%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas padai 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
HIGH PARK — BLOOR, High Park gatvė, šešių butų gražus narnas. 
Visą laiką išnuomotas, geros pajamos. Įmokėti apie $25.000. Viena 
atvira skola 10-čiai metų.
MIDLAND — PENETANG, 35 akrai žemės, 7 kambarių mūrinis na
mas. Puiki vieta, tik viena mylia nuo Georgian Bay ežero. Graži 
vieta žiemą ir vasarą. Įmokėti tik $5.000. Prašo $19.900.
BLOOR ST. WEST, prie naujųjų Toronto Lietuvių Namų, graži krau
tuvė, tinkama betkokiam verslui, du butai: — 3 ir 5 kambarių, dvi
gubas garažas. Įmookėti apie $10—15.000. Namas be skolų.
JANE — BABY POINT, naujos statybos moderniškai įrengtas šešių 
kambarių namas. Ekstra kambarys rūsyje. Privatus įvažiavimas, 
garažas. Įmokėti $10.000.
BLOOR — ALHAMBRA AVE, prie Alhambra gatvės, arti Toronto 
Lietuvių Namų, 8 kambarių mūrinis namas. Naujas šildymas, 2 prau
syklos, garažas. Namas be skolų. Įmokėti apie $10.000.
BURNHAMTHORPE — 27 HWY, naujos statybos gražus 6 kambarių 
vienaaugštis. Puiki vieta, geras susisiekimas, arti mokyklų. Įmo
kėti apie $8.000.
RUNNYMEDE — BLOOR, Swansea rajone 6 kambarių mūrinis, atski
ras namas. Privatus įvažiavimas, dvigubas garažas. Namas be sko
lų. Įmokėti apie $10.000.

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, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- ųYt V CIRDAIKKA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus '• Y- tJlRUMUOKMO

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

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

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

0„t. 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 ŽEMĖS ir 8 kambarių mū
rinis namas. Prašo $10.900.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

©^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Atviros džiudo pirmenybės įvyko 
Rygoje. Dalyvavo geriausi lenkų ir 
rusų imtynininkai. Sėkmingai pasi
rodė vilnietis Viktoras Kairys, laimė
jęs I vietą.

Kaimo sporto draugijų sunkiosios 
atletikos pirmenybės įvyko Estijoj. 
A. Siškevičius pussunkiame svoryje 
laimėjo I vietą, B. Mačernis — II. 
Abu bendroje sumoje iškėlė po 492,5 
kilogramo.

Prieauglio klasės krepšinio turny
re Taline dalyvavo Pabaltijo ir Le
ningrado jauniai ir mergaitės. Buvo 
varžomasi 6 grupėse. I vieta atiteko 
Lietuvos krepšininkam, surinkusiem 
22 taškus, II — latviam su 20 t.

Kaspijos jūros pakrantėje įvyko 
baidarių pirmenybės, kuriose vilnie
tis V. Cesiūnas dviviečių baidarių 
lenktynėse laimėjo I vietą.

Oriole įvyko kaimo sporto draugi
jų laisvųjų imtynių atrankinės var
žybos. Jose sėkmingai pasirodė pusvi- 
dutinio svorio K. Songaila ir sun
kiasvoris V. Būdvytis. Jie abu lai
mėjo antras vietas; pakviesti j kaimo 
sporto draugijų rinktinę.

Lietuvos krepšinio 50-mečiui atžy
mėti įvyks veteranų turnyras. Daly
vaus 21 komanda.

Stambios bokso varžybos įvyks 
Krasnojarske. Dalyvaus ir keli lietu
viai. Profsąjungos rinktinėje bok- 
suosis J. Juocevičius ir G. Jaku
bauskas. Taip pat dalyvaus kaunietis 
V. Bingelis.

Lietuvos fechtavimo rinktinė vie
šėjo Berlyne, kur išbandė jėgas su 
R. Vokietijos ir Krokuvos fechtuo
tojais. Komandinėse varžybose tik 
moterys pasirodė kiek geriau — 
laimėjo II vietą.
VYČIO ŽINIOS

Stalo tenisininkai turėjo labai dar
bingą laikotarpį. V. Nešukaitytė žai
dė su po Kanadą važinėjančiais ki
niečiais ir laimėjo du susitikimus. 
Stalo tenisininkai dalyvavo Kingsto- 
no atvirame turnyre. V. Nešukaity
tė laimėjo visas pirmąsias vietas, 
įskaitant ir moterų dvejetą, kartu 
su seserimi Flora. J. Nešukaitis lai
mėjo vyrų B klasės ir senjorų kla
sės varžybas. Glorija Nešukaitytė 
Kvebeko provincijoje žaidė Ontario 
mergaičių komandoje. Lemiamose 
rungtynėse prieš BC ji nugalėjo pa
jėgią šios komandos žaidėją.

Golfininkų susirinkimas praėjusį 
sekmadienį buvo gana gausus. Ap
tarta naujo sezono programa, išrink
ta nauja vadovybė: Vyt. Siminkevi- 
čius ir R. Kymantas. Senasis vado
vas J. Žukas pasilieka kaip patarė
jas. Susirinkimas išreiškė padėką bu
vusiems vadovams J. Žukui ir M. Ig
natavičiui. Naujų vadovų telefonai: 
Vyt. Siminkevičiaus 239-2818 arba 
532-0100, R. Kymanto 694-5955, dar
bo 362-5777.

Mūsų rėmėjams J. Šulcui, St. Tel- 
šinskui, H. Stepaičiui, Alg. Bane
lių!, Vine. Baliūnui, Ant. Klimui ir 
Vyt. Siminkevičiui nuoširdžiai dėko
jame. A. S.

KANADOS

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Progresyviųjų konservatorių 

vadas R. Stanfieldas, ruošdama
sis federacinio parlamento rin
kimams, pradeda jieškoti stip
resnių kandidatų, kurie laimėji
mo atveju įeitų į jo ministerių 
kabinetą. Būti tokiu kandidatu 
Kvebeke jis bando prišnekinti 
buvusį šios provincijos teisingu
mo ministerį Claude Wagner 
1966 m. rinkimus pralaimėju
sioje premjero Jean Lesage libe
ralų vyriausybėje. C. Wagner 
yra kietų principų žmogus, siū
lęs įvesti mirties bausmę narko
tikų pardavėjams. Po eilės triuš
kinančių pralaimėjimų galvas 
vėl pradeda kelti Kanados ko
munistai. Federacinio parlamen
to rinkimuose jie planuoja turėti 
apie 30 kandidatų, pagrindinį 
dėmesį skirdami Torontui, kur 
kandidatuos pats kompartijos 
vadas W. Kashtan. Ligšioliniuo
se rinkimuose komunistų kandi
datai tesurinkdavo porą ar treje
tą šimtų balsų. Jie, matyt, vilia
si, kad dabartinę jų poziciją bus 
sustiprinęs A. Kosygino vizitas ir 
premjero P. E. Trudeau gerina
mi santykiai su Sovietų Sąjunga.

Kanados paštas šiemetiniame 
biudžete numato $82,4 milijono 
deficitą. Nepaisant paslaugų pa
brangimo, II klasės siuntos suda
rys $35,4 milijono nuostolio, III 
klasės — $32,6 milijono ir IV 
klasės — $11,8 milijono. Antra
jai klasei priklauso spaudiniai ir 
laikraščiai, kuriem dabartinis 
pašto tarifas jau yra sunkiai be- 
pakeliamas. Trečiosios klasės 
siuntos — įvairios reklamos ir 
skelbimai, prievarta brukami na
mų savininkams. Šios siuntos 
perkrauna paštą, nors daug ga
vėjų jų net neskaito ir meta tie
siai į šiukšlių dėžę. Deficitą su
mažintų ir jų bereikalingą ant
plūdį pristabdytų pašto paslaugų 
pabranginimas šiai klasei. Pašto 
ministro J. P. Cote pranešimu, 
jau yra užsakytos $70 milijonų 
vertės automatinės laiškų skirs
tymo mašinos, kurias 1973 m. 
pradžioje pirmiausia gaus Win- 
nipegas, Regina ir Saskatoonas, 
o vėliau — ir kiti pagrindiniai 
Kanados miestai. Mašinos galės 
skirstyti tik kodą turinčius laiš
kus, o kodui každokėl buvo pasi-

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

ĮVYKIAI

rinkta britiška šešiaženklė siste
ma su skaičiais ir raidėm, nors 
žymiai praktiškesnė yra ameri
kietiškoji skaičių sistema. Adre
sus rašant ranka, kaikurios rai
dės bus panašios į skaičius ir 
klaidins mašinas. Pašto proble
mas svarsčiusi komisija reko
mendavo Kanados paštą išjungti 
iš federacinės vyriausybės tiesio
ginės kontrolės ir paversti valdi
ne bendrove. Tada paštą būtų 
lengviau tvarkyti — sprendi
mams neturėtų įtakos politika.

SPAUDA . . .
(Atkelta iš 1-mo. psl.)

Idetuvoje nėra skilimo
Iki šiol buvo daugiau žinoma 

tiktai apie vidaus įtampą rusų 
ortodoksų tarpe. Patriarcho ir jo 
bendradarbių pastangos “sugy
venti” su aktyvią antireliginę 
politiką vykdančiu režimu susi
laukia vis garsesnės kritikos iš 
žemesniųjų dvasininkų ir tikin
čiosios liaudies, ištvermingai gi
nančios savo tikėjimą. Į šitą vi
daus kivirčą visai neseniai savo 
galinau balsu įsijungė ir garsu
sis rašytojas Solzenicinas, kuris 
savo atvirame laiške patriarchui 
Pimenui prikišo nuolaidžiavimą 
ateistinei diktatūrai.

Nežiūrint kaikurių išviršinių 
žymių, tokios aštrios įtampos ir 
plyšio tarp “viršūnės” ir “apa
čių” Lietuvoje nėra. Pačiais sun
kiausiais pokario ir stalininio 
siautėjimo metais Lietuvos Ka
talikų Bendrija išlaikė nepapras
tą vieningumą. Jos kankinių 
kraujas ir dvasia subrandino 
šiandieninius tikėjimo gynėjus 
masėse. Ta pati versmė brandina 
naujus Reinius ir Matulionius, 
Borisevičius ir Ramanauskus — 
kenčiančios ir kovojančios Bend
rijos ganytojus.

A. Leinbergas

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros

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

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Didžiausios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Dide*is pasirinkimo*. Konkurencinės kainos.

tip-topMEATS
KAS savaitę VK DEUCATESSEN

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

Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

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

a. čižikas ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

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

672 Landsdovvne Avė. • Tel. 531-6165

Ateitininkų žinios
Hamiltono moksleivių kuopa ba

landžio 9 d. atšventė savo metinę 
šventę. Kalbėjo dr. A. Dainušis te
ma “Ateitininkas šiandien”. Paskai
tininkas originaliai ir praktiškai pa
lietė tuos klausimus, kuriuos ateiti
ninkams šiandien reikėtų kas dieną 
prisiminti.

Toronto ateitininkų metinė šventė 
— šį savaitgalį, balandžio 15 ir 16 
d. šventės programa: balandžio 15, 
šeštadienį, 2 v.p.p., visi jaunučiai ber
niukai ir mergaitės renkasi L.V. Na
muose. Kadangi visi atvažiuos tiesiai 
iš lituanistinės mokyklos, bus paruoš
ti užkandžiai. Tėvai prašomi atsiimti 
vaikus iš L. V. Namij 4 v.

Vyresnieji moksleiviai taip pat ren
kasi j L. V. Namus 2 v., kur pir
miausiai bus registracija, po to — 
susirinkimas su iš kitur atvykusiais 
svečiais. Jaunimo šokiai prasidės 7.30 
v.v. St. Joan of Arc salėje (Bloor ir 
Keele gatvių kampas).

Sendraugių ruošiama vakarienė 
prasidės 6 v. Prisikėlimo par. paro
dų salėje. Vakarienės metu kalbės 
dr. P. Kisielius, atvykęs iš Čikagos. 
Vakarienėje kviečiami dalyvauti visi 
sendraugiai, tėvai ir studentai ateiti
ninkai.

Sekmadienį, balandžio 16 d., atei
tininkų Mišios bus 12.15 v. Prisikėli
mo par. Pamokslą pasakys kun. J. 
Staškus, “Ateities” redaktorius. Visi 
ateitininkai dalyvauja organizuotai ir 
prašomi rinktis parapijos salėn 11.30 
v. Mišių metu giedos jaunimas. Po 
Mišių, be jokios pertraukos, visi ren
kasi salėn, kur bus tėvų komiteto 
paruošti užkandžiai ir akademija. Bus 
įžodis, dr. P. Kisieliaus paskaita ir 
jaunimo išpildoma meninė progra
ma.

Tėvų komiteto ruošiamos loterijos 
laimingųjų bilietų traukimas įvyks 
balandžio 16, sekmadienį, šventės 
metu. Kurie dar negrąžino loterijos 
knygučių, prašomi būtinai iki šešta
dienio jas grąžinti savo būrelių va
dovams.

“Pirmyn Jaunime” Toronto vyr. 
moksleivių neperiodinis laikraštėlis 
bus pardavinėjamas sekmadienį po 
kiekvienų Mišių ir šventės metu.

Skautų veikla
• Bal. 9 d. "Rambyno" tunto va- 

dijos posėdyje aptarti registracijos 
pas kanadiečius ir Obuolių Dienos 
reikalai. Obuolių diena — balandžio 
29, šeštadienį, 9-3 v.p.p. Būstinė ta 
pati kaip pernai. Visi dalyvauja su 
tvarkingomis uniformomis. Kviečiami 
tėvai talkon pavežioti skautus į pos
tus. Nutarta pusę gausimų pinigų 
proporcingai padalinti dalyvavusioms 
draugovėms.

• šv. Jurgio šventės proga ba
landžio 23 d. šaukiama bendra “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų sueiga.

• LS Brolijos jūrų skautų skyrius 
dėkoja M. Slapšiui už jubilėjinės 
stovyklos ženklo projektą. Stovykla 
Romuvoje prasidės liepos 15 d.

• Gegužės 5 d., 7.30 v.v., Prisikėli
mo par. Parodų salėje bus etninių 
grupių ir Ontario provincijos bei To
ronto rajono skautininkų-kių susipa
žinimo bei pasiinformavimo sueiga. 
Norintieji joje dalyvauti registruo
jasi pas “Rambyno” tunto tuntininką.

• Sekmadienį, balandžio 16 d., po 
10 v. pamaldų, skautų būkle šaukia
ma vyr. skaučių kandidačių sueiga.

• Į specialią sueigą jūrų gintarės 
renkasi šį ketvirtadienį, balandžio 13 
d., Sv. Jono Kr. parapijos salėje. Č.S.
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■■■■■ GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naij..
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
BLOOR — 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. Paiki 
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 metą 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 vienaaugščių (bungalow)

Al. Garbenis, arba Pr. Kerber is,
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 
5V2% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Vą% už 1 m. term. dep. 
6 Vi % už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 va L iki 1 vai. p. p. (liepos Ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

pESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalinans česnako olwo«, 
kuri medicinoje jau seniai vaitojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Uos česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
WESTON RD., $1,500 įmokėti, plytinis namas, 6 kambarių, šoninis 
įvažiavimas, garažas, naujai išdekoruotas, 13 metų atviras mortgičius. 
Išrašomu kaina $19 900
BLOOR — OSSINGTON, $10,000 įmokėti, pirmą kartą parduodamas, 
atskiras, plytinis namas, 10 šviesių kambarių, privažiavimas, šildo
mas alyva, 1 mortgičius.
DOVERCOURT — BLOOR, $7,000 įmokėti, plytų, 14 kambarių tribu- 
tis (triplex), šiltu vandeniu šildomas, dvigubas garažas, vienas mort
gičius.
INDIAN RD. — BLOOR, $7,000 įmokėti, plytinis, dviejų augštų na
mas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, garažas, poilsio 
kambarys.
YONGE — BROOKDALE, $6,000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow),
5 kambariai ir 2 užbaigti kambariai rūsyje, nauja šildymo krosnis, 
šoninis įvažiavimas.

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.

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

_____________________________________________________Į

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

■ o.-ci5 TO riicope

domiltone įkyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2003

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ 1 
programos, 

97/ College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei 
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 rekiam-inioj | 

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
SS®SBiHMsi
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KODĖL NEDALYVAVO 
LIETUVIAI?

Parašyti kilo noras, Verbų sekma
dienį aplankius Toronto City Hali vi
sų tautų Velykų papročių parodą. 
Stalai apkrauti daugiausia valgiais, 
kaikur margučiais. Budėtojai vilkėjo 
savo tautiniais drabužiais. Beveik 
prie kiekvieno stalo buvo dalinami 
lapeliai, kaikur — net receptai ten 
esamų patiekalų-valgių. Estė visą lai
ką verpė. Kitur — dažė margučius. 
Stalai vienur skoningiau paruošti, 
kitur nelabai. Ant poros stalų ma
tėsi kepti paršeliai, ant vieno net 
avinėlis sukamas ant jiešmo. Tai ma
ne visada verčia pasipurtyti, o ne 
pasigrožėti!

Originaliausias, sakyčiau, buvo žy
dų stalas — gražiai padengtas, bet 
be valgių, tik bonka vyno, padėklas 
su keletu smulkių dalykėlių ir... 
didoku kaulu. Paklausus vieną iš 
dviejų prie stalo stovinčių mergaičių, 
paaiškino jo reikšmę, bet mano at
mintyje liko tik vienas atsakymas, 
kad tas kaulas reiškia “paaukotą avi
nėlį”. Ypač dabar, įpusėjus skaityti 
Balio Sruogos “Dievų mišką”, “paau-

St. Catharines, Ont.
SU PIRMAIS PAVASARIO ŽIE

DAIS Niagaros pusiasalio tautinių 
šokių grupė “Nemunas” rengia pir
mą savo pavasario vakarą. Pirmą 
kartą bus gausi ir įdomi Delbi tau
tinių šokių grupė su tautiniais šo
kiais ir dainomis. “Nemuno” vyres
nieji ir jaunesnieji supins tautinių 
šokių pynę. Gitaros aidai — p-lės S. 
Shortt iš Tonawanda, N. Y. Pralei
dę vakarą su šokančiu jaunimu, pa- 
remsite nemuniečių kelionę į pasau
lio lietuvių tautinių šokių šventę Či
kagoje. Laukiame visų iš Niagaros 
pusiasalio, tolimesnių ir artimesnių 
kaimynų balandžio 29, šeštadienį, 6 
v.v., slovakų salėje (Page ir Welland 
gatvių kampas). Gros puikus orkest
ras, veiks skanių valgių ir įvairių 
gėrimų bufetas, loterija ir t.t.

“Nemuno” tėvų komitetas

Sault Ste. Marie, Ont.
PRIESVEDYBINIS POBŪVIS Ire

nai Vainutytei buvo surengtas- VI. 
Trakinskienės ir J. Gasperienės ini
ciatyva kovo 18 d. Naujuose p. Vainu- 
čių namuose dalyvavo apie 30 asme
nų ir nuotakai įteikė daug dovanų.

PIUESVELYKINIAM SUSIKAU
PIMUI kovo 19 d. vadovavo kun. 
Augustinas Sabas, klebonaująs Mani- 
touwadge, Ont. Ta proga daugelis 
tautiečių atliko išpažintį.

ETNINĖS GRUPĖS kovo 25 d. su
ruošė savo kepinių išpardavimą, ku
riame R. Galinienės iniciatyva daly
vavo ir lietuvės. Jų stalai neturėjo 
lenkų ar ukrainiečių pavyzdžiu balan
dėlių, o ukrainiečių margučiai gal bu
vo truputį gražesni (trigubai branges
ni — $1.50), bet pyragais tai mūsiš
kės nukonkuravo kitas tautybes. Apie 
tai buvo paminėta “Sault Daily Star", 
kuriame buvo įdėta ir didelė nuotrau
ka (tik dviejų tautybių), kurioje ma
tėsi kaikurių mūsų tautiečių veidai. 
Kiek teko iš v-bos narės (marginu
sios lietuviškus margučius) R. Gali
nienės sužinoti, tai pelnas būsiąs ski
riamas luošų vaikų fondui ir kokiam 
nors lietuviškam reikalui.

Korespondentas

BALIO MASKELIŪNO 

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

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklo!, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1 93/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ *80 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA oaltlC txportinft Co. TORONTO 3, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098

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 

koto avinėlio" reikšmė man geriau 
suprantama.

Bet parašyti man kilo noras pasi
skaičius prie gudų stalo gautą lapelį 
su Vyčiu pirmame puslapyje. Jo že
mėlapyje Vilnius parodytas Byelo
russia žemėlapio ribose ... Pirmame 
puslapyje aiškinama, kad “Byelorus
sia” vardas įvestas 18-19 šimtmety
je Rusijos okupacijos laikais. Anksty
vesnis vardas buvęs Litva (Lithua
nia)!

Kodėl mes, lietuviai, suruoštam 
puikiausias vardines, gimtadienius ir 
visokius kitokius balius, o nepasiro- 
dome miesto rotušėje, kad esame 
tauta su savo papročiais ir kultūra? 
Kad ir mūsų brolių kaulai nuklojo 
Sibiro taigas ar Dievų miškus Vo
kietijoj. Kad mūsų šalis yra Lietu
va, už kurią partizanai praliejo savo 
kraują! Iz. Kandrotienė

ĮVARČIAI PATIEM SAU
Politika yra vienas labiausiai už

mirštų reikalų mūsų visuomeniniame 
gyvenime. Manoma, kad mes savo po
litika nieko paveikti negalime. Nėra 
tokios institucijoos ar organo visoje 
tremtyje, kuris informuoti; ir formuo
tų mūsų visuomenės politinę nuomo
nę, nurodytų tą ar kitą liniją. Mūsų 
tautos laisvės kova turi turėti tam 
tikrą kelią, kuriuo visi darniai eida
mi galėtume greičiau tikslą pasiekti, 
negu turėdami tiek planuotojų, kiek 
galvų.

Fizikos dėsnis sako, kad nėra tuš
tumos. Ir tikrai dėl rimto politinio 
darbo stokos turime pilnas rankas 
smulkių politinių intrigų. Pavergtai 
tėvynei tas politikieriavimas neturi 
jokios reikšmės. Juk kaliniui, pa
smerktam mirti, visiškai nesvarbu ko
kio modelio automobilio jis norėtų, 
jei būtų laisvas. Lietuviui pavergtoje 
Lietuvoje visai nerūpi kas valdytų — 
kuri partija ar grupė, jei Lietuva bū
tų laisva.

Kaip yra viršūnėse, taip yra ir šak
nyse. Nesant gairių, kiekvienas pa
sidaro savo. Daug politinių nesąmo
nių pasitaiko mūsų gyvenime. Mes, 
lietuviai, Kanadoje politiškai esame 
nereikšmingi, nors šio krašto lojalūs 
piliečiai. Lojalumas įpareigoja žiū
rėti, kad j Kanados valdžią nepatek
tų kraštui nenaudingi žmonės. Kokia 
buvo liberalų partija praeityje, kokia 
ji bus ateityje, tai kitas dalykas, bet 
kokia ji yra dabar, žinome. Jai nela
bai rūpi mūsų ir kitų pavergtų tautų 
interesai. Tuo tarpu konservatorių 
partijos veikla visais laikais respek
tavo pavergtų tautų interesus. Ji irgi 
siekia taikos su Sovietų Sąjunga, bet 
suranda progos priminti Rusijos 
skriaudą pavergtom tautom.

Daugeliui atrodo, kad mūsų yra 
tiek daug, jog galime būti visose par
tijose, kad mums visai nesvarbu, ko 
tos partijos siekia, kaip tiems labai 
smarkiems futbolininkams — svarbu 
spardyti futbolą, visai nekreipiant dė
mesio j kurią pusę. Svarbu įvartis, 
bet visai nesvarbu į kieno vartus.

S. Šetkus

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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.

< Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

800 TELEGRAMŲ
Kovo 28 d. rytą Čikagos rytiniai 

dienraščiai išėjo su didelėmis ant
raštėmis pirmuosiuose puslapiuose, 
skelbdami žinią apie Lietuvos tikin
čiųjų peticiją, pasiųstą JT gen. sek
retoriui su 17,000 parašų. Laisvieji 
lietuviai, sužinoję, kaip sunkiai už 
konstitucija tariamai garantuotas sa
vo teises kovoja pavergtieji broliai, 
nutarė veikti. To spontaniško sujudi
mo centru, kaip ir praėjusiais atve
jais, tapo "Margučio” radijo valandė
lė ir jo raštinė. Svarbiausia, kad 
“Margutis” turi pačias greičiausias 
komunikacijos priemones, t.y. valan
dos lietuvišką programą kiekvieną 
šiokiadienio vakarą. Be to, jis turi 
apsukrų ir greit besiorientuojantį 
štabą su P. Petručiu priekyje. Kiek
vieną akimirką jiems lengva prisi
šaukti jaunimo ir kitų talką. Taip 
ir kovo 28 d. vakarą “Margučio” be
veik visa programa buvo paskirta Lie
tuvos tikinčiųjų peticijos reikalui. 
Programos vedėjas P. Petrulis ir jau
nimo kongreso rengėjų k-to pirm. R. 
Sakadolskis radijo bangomis kreipėsi 
į klausytojus, prašydami nieko ne
delsiant siųsti telegramas JT gen. 
sekretoriui, kuriam buvo nukreipta 
Lietuvos tikinčiųjų peticija. Taip pat 
jie pranešė, kad tą pačią valandą 
"Margutyje” pradeda veikti telegra
mų siuntimo tarnyba, kad čia talkon 
persikelia jaunimo kongreso rengėjų 
k-to nariai ir kad klausytojams te
reikia tik paskambinti, o pinigai bus 
prirašyti prie telefono mėnesinės są
skaitos. Rezultatas šio spontaniško są
jūdžio buvo toks, kad tą patį vakarą 
visi “Margučio” telefonai be pertrau
kos buvo užimti, o rytojaus pusiau
dienį prisiskambinus, paaiškėjo, kad 
maždaug per 12 vai. buvo priimta 
vien iš Čikagos ir apylinkių apie 600 
telegramų. Vėliau skaičius pasiekė 
800. Lietuvių telegramas sekė pa
vergtųjų lietuvių kovai už savo teises 
labai palankūs vedamieji “Chicago 
Sun-Times” ir “Chicago Today” dien
raščiuose. “Chicago Sun-Times” tuo
jau įdėjo išsamius inž. A. Rudžio ir 
Lietuvos gen. konsulės J. Daužvardie- 
nės laiškus, kur iškeliamas ne tik 
Lietuvos tikinčiųjų kryžiaus kelias, 
bet taip pat S. Kudirkos, prof. J. 
Kazlausko ir kitų lietuvių tragedi
jos. Kai popiežius Paulius VI vely
kinėje kalboje prisiminė Tylinčią 
Bažnyčią, Čikagos didieji dienraš
čiai rašė, kad Šv. Tėvas turėjo gal
voje Lietuvą ir Ukrainą.

DEMONSTRACIJA MIESTE
Lietuvių jėzuitų provincijolo kun. 

G. Kijausko, vysk. V. Brizgio ir ki
tų iniciatyva nutarta Didžiojo Šešta
dienio vidurdienį Čikagos miesto 
centre surengti religinę demonstraci
ją. Tai pirmiausia pranešė "Margu
tis” radijo bangomis, paskiau didele 
antrašte dienraštis “Draugas” ir kiti. 
Vėl būriai jaunimo rinkosi į erdvią 
“Margučio" raštinę, kur piešė, kalė

pajamų mokesčius

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 atslkviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

plakatus. Prie jų gaminimo darba
vosi 20-30 jaunuolių iki nakties gi
lumos. Apie demonstraciją buvo 
pranešta visų keturių Čikagos didžių
jų dienraščių redakcijoms ir televi
zijos stotims.

Demonstracija įvyko D. šeštadie
nį 12 v. prie Picasso paminklo Civic 
centre. Suplaukė apie 2000 ryžtingų 
lietuvių bei jų draugų. Buvo labai 
daug plakatų, kurie dominavo didelę 
aikštę ir labiausiai krito reporte
riams bei praeiviams į akis. Demonst
racija pradėta giesme “Dieve mūsų 
prieglauda ir stiprybė”, kurią minia 
giedojo lietuviškai. Po jos sekė taik
lus, dokumentiniais faktais bei sta
tistikos duomenimis ataustas vysk. 
V. Brizgio žodis apie Lietuvos tikin
čiųjų kančias. Sukalbėjus tikinčiųjų 
maldą, invokaciją atkalbėjo evangeli
kų kun. P. Dilys. Po to sekė maldos 
ir giesmės iš Sibiro lietuvaičių malda
knygės. Jas skaitė jaunimo atstovai; 
Jūratė Jasaitytė, Daiva Vaitkevičiūtė 
ir Laima Nainytė. Priimtos peticijos 
ištraukas perskaitė Rimas Černius. 
Programą pranešinėjo akt. K. Valai
tienė. Trys amerikiečių dienraščiai 
(ketvirtasis Velykų dieną neišėjo) 
dėjo maldos demonstracijos nuotrau
kas ir apie ją rašė. “Chicago Sun- 
Times” velykiniame vedamajame vėl 
užsiminė apie Lietuvos tikinčiųjų pe
ticiją ir jų padėtį, kuri, anot veda
mojo, laisvojo pasaulio negali būti to
leruojama. Ir viso to išvada: panašų, 
gal dar baisesnį, Lietuvos tikinčiųjų 
laišką 1947 m. J. Daumantas ir kiti 
Lietuvos rezistencijos atstovai buvo 
atnešę popiežiui Pijui XII. Tada lais
vojo pasaulio spauda, o labiausiai 
amerikiečių, apie jį beveik visai ty
lėjo. Tuo tarpu 25 metams praslinkus 
apie kitą panašią peticiją ji prabilo 
visa sunkiąja artilerija. Tai ženklas, 
kiek mūsų yra pasidarbuota nutei
kiant pasaulio opiniją Lietuvos rei
kalu.

MIRĖ DAIL. Z. KOLBA
Tik palaidojus pedagogą D. Ve

ličką, sekmadienį, kovo 26 d. per 
Čikagą nuskambėjo žinia, kad mirė 
dail. Zenonas Kolba. Tai tas žmogus, 
kuris yra laikomas Čiurlionio Gale
rijos Čikagoje steigėju, pirmaisiais 
jos gyvavimo metais nuostabiai daug 
dirbęs. Jam rūpėjo, kad galerija ne 
tik plėstus!, bet ir kad joje sukrauti 
kūriniai ilgainiui nepatektų į sve
timas, nepageidaujamas rankas, kad 
tiesiogiai priklausytų teisėtam Ne
priklausomos Lietuvos atstovui — 
Lietuvos gen. konsului Čikagoje. Vė
liau reikalams kažkaip susipainiojus 
ir Z. Kolbai išėjus iš Čiurlionio Ga
lerijos direktoriaus pareigų, iškilusi 
byla atsidūrė net amerikiečių teis
me, kuri, berods, dar ir dabar nėra 
užbaigta. Kitas dail. Z. Kolbos nuo
pelnas — tai parengimas tautžudys
tės parodos, kuri tik neseniai buvo 
rodoma Klevelande. Minimai paro
dai medžiagą dail. Z. Kolba rinko su

Kanadoje yra dvejopos pajamų mokesčių pareiškimų formos. Turėsite 
panaudoti tokią, kokios rūšies pajamas gaunate. Informacinė brošiūra, 
kuri ateina kartu su pareiškimų blankais, išaiškins Jums kurią pasirinkti. 
Dauguma kanadiečių, gaunančių atlyginimus bei algas, naudoja T1 Short 
pajamų mokesčio formą. Jeigu jos negavote paštu, pasiimkite iš pašto 
įstaigos, užpildykite ir išsiųskite prieš galutinę datą balandžio 30. 
Kai mes ją gausime, tuoj įrašysime į sąrašą ir sekančiais metais gausite 
ją paštu. Nevisi pinigai, kuriuos jūs gaunate, yra apmokestinami. Vaikų 
ir šeimos priedai, šeimos nedarbo pašalpa, darbininko kompensacijos išmokos 
ir kaikurios invalidumo pensijos yra laisvos nuo mokesčių. Dauguma 
kitų pajamų yra apmokestinama, net jeigu jos ir gaunamos iš už 
Kanados ribų. Turite taipgi įrašyti pajamas, gaunamas arbatpinigių būdu 
(tips) ir už proginio pobūdžio darbus. Visa tai įeina į Jūsų apmokestinamas 
pajamas. Jums pridėta informacinė brošiūra atsakys beveik į visus jūsų 
klausimus. Jei visdėlto Jums susidarytų sunkumų, patikimą patarimą 
galite gauti iš kiekvienos apylinkės mokesčių įstaigos nemokamai.
Galite joje apsilankyti, paskambinti ar parašyti. Daugelis mūsų 
tarnautojų kalba įvairiomis kalbomis ... O jei norite, galite atsivesti 
savo draugą, kuris padėtų Jums susikalbėti.

nuostabiu kruopštumu bei užsispyri
mu. Kadangi bolševikai Lietuvoje 
1941 m. nužudė dail. Z. Kolbos bro
lį, jautri menininko širdis okupantų
vykdomos tautžudystės padarytų nuo
stolių lietuvių tautai negalėjo pa
miršti. Taip dail. Z. Kolbai iš gyvųjų 
tarpo pasitraukus, gyviesiems lieka 
ne tik jo meno kūriniai, bet ir taut
žudystės paroda.

BENDRUOMENĖ IR OPERA
JAV LB IV-tosios tarybos trečioji 

sesija buvo planuota Dainavos stovyk
lavietėje tuo metu, kai Čikagoje 
vyks naujos K. V. Banaičio operos 
“Jūratė ir Kastytis” pasaulinė prem
jera — balandžio 29 ir 30 d.d. Tuo 
reikalu spaudoje priešingą nuomonę 
pareiškė LB Vidurio Vakarų apyg. 
pirm. J. Jasaitis, siūlydamas, kad 
tarybos sesija įvyktų Čikagoje. Tuo 
būdu Bendruomenė parodytų daugiau 
respekto lietuvio kompozitoriaus ope
ros pasaulinei premjerai. LB tary
bos prezidiumas į J. Jasaičio nuomo
nę atkreipė dėmesį, sudarydamas pro
gą visiems tarybos nariams dar kar
tą raštu pasisakyti, kur turėtų įvykti 
trečioji sesija. Už Dainavą šį kartą 
pasisakė 22 tarybos nariai, už Čikagą 
— 23, 5 susilaikė. Tokiu būdu vieno 
balso persvara nulėmė, kad JAV LB 
tarybos trečioji sesija bus Čikagoje 
balandžio 29-30. Darbotvarkė taip su
planuota, kad šeštadienio vakaras bus 
laisvas, ir visi tarybos nariai turės 
progos stebėti operos premjerą.

Tomis dienomis bus neužimtas Jau
nimo Centras, kurį tarybos prezidiu- 
diumas iš anksto buvo rezervavęs se
sijai. Kaip pareiškė Jaunimo Centro 
direktorius, ta rezervacija vėliau bu
vo atšaukta, ir trečioji tarybos sesi
ja įvyks viename viešbutyje Čika
gos vidurmiestyje. Žinant, kad LB 
pagrind’nis uždavinys yra lietuvybę 
puoselėti bei tautinę kultūrą ugdyti, 
toks tolininiasis nuo savųjų patalpų, 
kur glaudžiasi Pedagoginis Lit. Insti
tutas, lit. mokyklos, galerijos bei LB 
globojami areryvai nėra sveikinti
nas.

NAUJAS KŪRINYS
Į “Jūratės ir Kastyčio” operos 

premjerą pirmieji iš tolimesniųjų 
vietovių bilietus užsisakė: Lietuvos 
gen. konsulas Kanadoje dr. J. Žmui- 
dzinas iš Toronto, PLB pirm. St. 
Barzdukas iš Klevelando, poetas 
Bern. Brazdžionis iš Los Angeles ir 
kt. Toronte organizuojama net eks
kursija. Čikagoje bilietai visiems ope
ros spektakliams smarkiai perkami. 
Skaitytojai prašomi tuo reikalu sek
ti skelbimus “TŽ”.

Tą sezoną, kai su Čikagos Lietu
vių Opera dirbo maestro Vyt. Mari- 
jošius, LB atstovai, susitarę su maest
ro ir tuometine ČLO valdyba, buvo 
iškėlę mintį užprašyti pas lietuvius 
kūrėjus — rašytojus bei kompozito
rius — tris trumpas operas. Šian
dien malonu skelbti faktą, kad viena 
tų naujų operų — libretas rašyt. A. 
Kairio, muzika kompoz. J. Gaidelio — 
jau yra parašyta. Plačiau apie tai 
teks užsiminti po “Jūratės ir Kasty
čio” spektaklių.

Ginčas
— Klausyk, Steponai, kuo pa

sibaigė tavo vakarykštis ginčas 
su žmona?

— Ji atsiklaupė prieš mane 
ant kelių!

— Ir ką pasakė?
— Išlįsk iš palovio, šėtone ...

ŠYPSENOS
Skelbimas

Prancūzijos laikraštyje “Mi
di” buvo išspausdintas skelbi
mas: “Aš labai dėkoju nežino
mam futbolininkui, kuris prieš 
mėnesi pritrenkė mano vyrą 
Marselio stadijone. Dėlto mano 
vyras išsigydė nuo futbolo psi
chozės. Dabar jis kiekvieną sek
madienį sėdi namuose ir apie 
futbolą nenori nė girdėti. Žmo
gui, kuris sutvarkė mūsų šeimos 
gyvenimą, aš nuoširdžiai dėko
ju.”

Tik vienas išsiskiria
Prancūzijos visuomeninės nuo

monės institutas kreipėsi į vy
rus su tokiu klausimu: “Kas bo- 
sauja jūsų namuose?” Buvo ap
klausta 500 vyrų. 305 vyrai at
sakė: “Mano žmona”, 194 vyrai 
— “mano uošvė”.

Tiktai vienas vyras pareiškė: 
“Aš”.

Patikrinus paaiškėjo, kad tas 
vyras jau ketveri metai yra naš
lys ...

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

Frank Barausku 2 31-8226
REALTOR T
Frank Barauskas

Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas^ g 3 96 3 2
Advokatas (barrister, solicitor)^r

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

Bloor Autorite Garage JuJd?scirKcouJg5
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

A & B T A I LO R S
Sov. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKU IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

1613 DUNDAS Street WestTek 532-7733

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

LOGO College St. * LE 1-3074 • Sav. P. Užbalii

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, BX.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank 

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980 
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. V. J. MEILUVIENf 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVĖ 

(prie Queensw«y) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
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.

Kolchoze
Pirmininkas: Kodėl dvi dienas 

nedirbai? Prastovėjo traktorius. 
Dirva liko nesuarta.

Traktorininkas: Kai aną sykį 
mane svarstėt, aš pasižadėjau 
girtas už vairo nesėsti. Savo žo
džio laikiausi. “V.L.”

Stipruolis
Londono cirke stipruolis iš

spausdavo citriną ir pasiūlyda
vo 1000 svarų tam, kas išspaus 
dar nors lašą. Aišku, niekam ne
pavykdavo. Bet vieną kartą 
smulkaus sudėjimo žmogelis iš 
išspaustos citrinos išsunkė dar 
vos ne pusę puodelio skysčio. 
Pritrenktas stipruolis paklausė:

— Kas gi jūs esate?
— Mokesčių rinkėjas.

Ilga kalba
Prie telefono automato eilu

tė žmonių. Kabinoje stovintis 
vyras jau'daugiau kaip pusva
landį laiko ragelį, bet jo lūpos 
nekruta. Vienas nekantruolis ati
darė duris ir paklausė: •

— Atleiskite, ar jūs kalbate 
su kuo nors?

— Taip, — pasigirdo atsaky
mas. — Su savo žmona.

• Jūsų vaikai pradeda subręs
ti, kai duktė pradeda dažytis lū
pas, o sūnus — dažus nušluos
tyti. Parinko Pr. Alš.

^ 231-2661

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
WIktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Tikybos pamokos vaikams, be

sirengiantiems šį pavasarį pirmajai 
Komunijai, nuo šios savaitės sudaž- 
ninamos. Jos bus sekmadieniais po 
10 v. pamaldų ir kiekvieną trečiadie
nį 7 v. vakaro.

— Pirmosios Komunijos vaikų iš
kilmės, pageidaujant tėvams, įvyks 
ne antrąjį gegužės sekmadienį, kaip 
buvo skelbta anksčiau, bet pirmąjį 
gegužės sekmadienį, 10 v. pamaldų 
metu.

— Prasidėjus gražesniam pavasa
rio orui, lietuvių kapinėse pradeda
mi kapų patvarkymo darbai. Netru
kus bus palaidota pora asmenų, kurie 
laikinai dėl įšalusios žemės buvo pa
dėti į kapinių koplyčios požemį.

— Balandžio 10 d. liet, kapinėse 
palaidotas a.a. Pranas Stankus iš Ha
miltono.

— Pamaldos: šį antradienį, balan
džio 11 d., 8 v.r. už a.a. Magdalena 
Josienę, 9 v.r. už a.a. Zigmą Piliponį; 
šeštadienį 8 v.r. už a.a. Sofiją Stepo
navičienę, p. Paškevičienės motiną, 
neseniai mirusią Lietuvoje; sekma
dienį: 10 v. už a.a. Alfonsą Dausą 5 
mirties metinių proga, 11 v. už a.a. 
Mikalojų Kuprevičių, 12 v. už a.a. 
Adolfą, Antaną ir Joną Mitalus. Pir
madienį, balandžio 17 d., 9 v.r., me
tinės už a.a. Uršulę Žvirblytę.
NAUJAUSI LEIDINIAI ŠV. JONO 

KR. PARAPIJOS KNYGYNE
1. AIDAI IR ŠEŠĖLIAI, Vacio Kava 

liūno premijuotas romanas; kaina 
$5.

2. BRĖKŠMĖS NAŠTA, Jurgio Gliau
dės tik išleistas romanas; $6.

3. FOTO KOMPOZICIJOS, Algimanto 
Kezio, SJ, antrasis apžvalginis nuo
traukų albumas; $6 (angliškoji lai
da pavadinta “FORM & CON
TENT”; tinka dovanoms).

4. ALPIS, Kęstučio išlaisvintojas, Ka
zio S. Karpiaus istor. apysaka; $5.

5. LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE 
1945-1971 m. Redagavo K. Bradū- 
nas; $13.

6. KAZYS PAKŠTAS (Tautos šauklio 
odisėja) 1893-1960. Parašė piDf. J. 
Eretas; $10.
Plokštelės:

1. TĖVIŠKĖS VEJAS, stereo, lengvos 
lietuviškos muzikos rinkinys; $6.

2. LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAI
NŲ REČITALIS, įdainavo Stasė 
Klimaitė, sopranas; $5.50.
Paštu užsakymus siųsti: V. Aušro

tas, 485 Windermere Ave., Toronto 9, 
Ont. Pridėti 50 et. už persiuntimą.

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

DĖMESIO, DĖMESIO'.
Medžiotojai ir žuvautojai, kitos to

kios progos nerasite! Matachewan 
miestelyje, Kanados šiaurėje, par
duodamas dviejų miegamųjų namas; 
tiltas ir šaltas vanduo, pilnas rūsys; 
prašo tik $1,500.

šiais metais prie Barrie miestelio 
turime ypatingai daug įvairaus dy
džio žemės plotų ir kitų nuosavybių 
pardavimui. Springhurste, netoli Ge
rojo Ganytojo bažnyčios, turime dvi
gubą sklypą. Prašoma kaina $6.000. 
Skambinti Juozui Grybui, E. Miller 
Real Estate Ltd. atstovui, 67 Dunlop 
St., Barrie, Ont. Tiesioginė tel. linija 
iš Toronto 364-7941, Barrie tel. 762- 
1881 ir namų tel. 728-8868.

IŠNUOMOJAMAS II augšte priekinis 
kambarys su galimybe virti; arti Pri
sikėlimo bažnyčios. Telef. 532-6453.
JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGO. 
Esu lietuvė. Prašau rašyti, kas pa
geidaujate turėti mane savo gyveni
mo drauge, atsakysiu į rimtus laiškus. 
Siųsti šiuo adresu; Lietuvaitei, 267 
Indian Rd., Toronto 3, Ont.

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo i naujus mortgi- 
Čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.
REIKALINGI VASARNAMIAI 
Springhurste Lietuvių Fronto Bičiu
lių ruošiamai studijų ir poilsio sa
vaitei š.m. liepos 22-30 dienomis. 
Tautiečiai, kurie galėtų išnuomoti, 
prašomi pranešti Vytautui Aušrotui 
tel. 757-1562.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS I augšte 
iš 2 kambarių, virtuvės, prausyklos 
labai geroje vietoje. Skambinti tel. 
533-4912.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė vienam asmeniui High Park 
rajone prie požeminio traukinio sto
ties. Tel. 762-9564.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

įvairioj savo pastate rūkytos dežros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 
užsakymai priimami ir telefonu. nemokamas pristatymas

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: penktad., 8.40 v. — už 

a.a. V. Kartavičienę, užpr. J. A. Buo
žių; šeštad., 9 v. — koncel., vienos 
iš jų už a.a. J. Baltakį, užpr. N. 
Baltakienės, o kitos — už a.a. O. 
Kudabienę, užpr. p. Janeliūnienės; 
9.20 v. už a.a. J. Smolskį, užpr. p. 
Smolskienės; sekmad., 8 v. — už šei
mos mirusius, užpr. P. Naudžiuvie- 
nės; 11.15 v. — už a.a. A. Aukštakal
nį, užpr. p. Aukštakalnienės; 12.15 v.
— už a.a. V. Virbicką, užpr. O. Čes
nauskienės.

— Seimų lankymas tęsiamas; su
sitariama iš anksto.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
sudažnintos — be įprastų pamokų 
sekmadieniais po 10 v. Mišių, jos 
dar dėstomos trečiadieniais, 7 v.v. 
Labai svarbu, kad visi vaikai pamo
kose dalyvautų.

— Sį sekmadienį prie bažnyčios 
Vokietijoje likusiems liet, seneliams 
ir ligoniams sušelpti aukas renka 
moterų šalpos grupė "Daina”.

— Iškelto Ročesterin, N.Y., T. 
Augustino pakeisti jau yra atvykęs T. 
Tadas Degutis. T. Augustinui dar 
kartą už visa nuoširdžiai dėkojame; 
T. Tadui linkime sėkmės ir Dievo 
palaimos mūsų parapijos darbuose

— Iš šiais metais apmokėtinų pa
rapijos skolų (apie $70,000), $50,000 
reikalinga sumokėti gegužės mėn. 
Nuodugniai apsvarsčius visas galimy
bes plenariniame parapijos tarybos 
posėdyje bal. 12 d., nutarta prašyti 
parapijos dirbančias šeimas specia
liai šiai skolai numokėtl paaukoti 
po $50, o kurios gali — ir dau
giau. Šeimos, kurios tos sumos ne
gali paaukoti iš karto, prašomos 
bent $25 paaukoti dabar, o likusią su
mą — vėliau. Be to, parapijiečiai 
kviečiami parapijai paskolinti dides
nes sumas be nuošimčių. Iš iki šiol 
įteiktų aukų ir paskolų matyti, kad 
parapijiečiai reikalą yra supratę ir 
parapijos tarybos rastam sprendimui 
pritaria. Parapijos vadovybė yra įsi
tikinusi, kad parapijiečių nuoširdu
mo dėka reikalinga suma bus sku
biai sukelta ir įsipareigojimai ban
kams išpildyti. Iš anksto visiems dė
kojame.

— Planuoją vedybų pokylius, su
kaktis, koncertus, vaidinimus ar kt. 
parengimus parapijos patalpose 1973 
m. kviečiami rezervacijas padaryti 
dabar. Gegužės mėn. salės pradeda
mos nuomoti kitataučiams.

— Pakrikštyta William ir Jackie 
Ross dukrelė Simone Michelle; Lu
ciano ir Liudos Rizzutti dukrelė Na
talie Elizabeth.

A.a. Marijos Jaseliūuienės at
minimui vietoje gėlių prie kars
to M. J. ir R. Punkriai paaukojo 
$30 Tautos Fondui.

“Paramos” Kredito Koopera
tyvas užbaigė š.m. pirmąjį ket
virtį su $5,132,631.38 balansu. 
Per tą ketvirtį paaugta $273,- 
109.43. Nekilnojamo turto pa
skolos (mortgičiai) padidėjo 
$246,290.47, asmeninės paskolos 
sumažėjo $27,341.45, depozitai 
(visi) padidėjo $235,098.71. To
ronto lietuviai turtėja — asme
ninės paskolos mažėja, bet ne
kilnojamo turto pirkimai didėja. 
Yra dar daug mūsų tautiečių, 
kurie skriaudžia save'imdami pa
skolas bankuose, finansų bend
rovėse bei krautuvėse ir mokė
dami didelius nuošimčius. Kodėl 
nepasinaudoti pigiu “Paramos” 
kreditu? Vedėjas

Ateitininkų sendraugių sto
vyklos šiais metais bus nuo lie
pos 30 d. iki rugp. 6 d. Dai
navoje; nuo rugp. 20 d. iki 26 d.
— Kennebunkporte.

Ontario Place, įdomybių vie
ta, pradės veikti gegužės 20 d. 
Net 4000 studentų kreipėsi ten, 
prašydami vasaros darbų, nors 
yra tik 396 vietos.

Dr. Aleksas Valadka su šeima 
savaitgaliui buvo išvykęs į sū
naus Andriaus vestuves, kurios 
įvyko balandžio 8 d. Charloten
town, P. E. I.

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

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 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 t.t. Prieinamos kainos.
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; T. L. MOTERŲ ŠALPOS GRUPĖ "DAINA" RUOŠIA

PAVASARINIU SUKNIU Dalių
8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. IV. 13 — Nr. 15 (1158)

ir 30 metų gyvavimo sukakties PAMINĖJIMĄ 
1972 m. balandžio 15, šeštadienį, 7.30 v.v., 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 College Street, Toronte. • B. Volkovo baleto 

mokyklos studentės 

atliks meninę programą.

‘ • Gros D'Amico orkestras.

• Turtinga loterija, pilnas bufetas — koldūnai, cepelinai ir t. t

• Trys gražiausios suknelės bus premijuotos.

Lietuvių visuomenę ir visas buvusias bei esamas dainietes kviečiame gausiai atsilankyti.
Įėjimas — $2.50, studentams — $1.00. VALDYBA
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Marijai Jaseliūnienei
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STASIUI, sūnums RIMANTUI ir JUOZUI, broliui | 

PETRUI JAV, Lietuvoje likusioms seserims ir bro
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giliausią užuojautą ir kartu liūdime —
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mirus, velionės vyrą STASĮ, sūnus — RIMANTĄ ir 
JUOZĄ, brolį PETRĄ MIKALAUSKĄ jų skausmin
go liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame —

ApoL V. Kazlauskai O. St. Baneliai
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VI. GermanavičiusI i
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“Action Canada” sąjūdis, va
dovaujamas buvusio federacinės 
vyriausybės ministerio Paul Hel- 
lyer, šaukia Toronto Trinity apy
linkės gyventojų susirinkimą ba
landžio 12, trečiadienį, 8 v.v., 
Bloor Collegiate Auditorium, 
1141 Bloor Street W. Pagrindi
nis kalbėtojas — P. Hellyer.

Tradicinė ateitininkų sendrau
gių vakarienė — šį šeštadienį, 
balandžio 15 d., 6 v.v., Prisikė
limo par: Parodų salėje. Vaka
rienės metu kalbės svečias iš 
Čikagos dr. P. Kisielius. Vaka
rienės bilietai gaunami pas val
dybos pirm. Vyt. Aušrotą (tel. 
767-1562) ir pas kitus valdybos 
narius. Bilieto kaina — $5.

Toronto ateitininkų metinė 
šventė — šį savaitgalį. Sekma
dienį ateitininkų Mišios — 12.15 
v. Prisikėlimo šventovėje. Tuoj 
po Mišių, apie 1.15 v., prasidės 
iškilmingoji dalis parapijos sa
lėje. Visa Toronto visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Steigiama blaivybės draugija. 
Turime įvairiausių organizacijų 
Toronte, bet vienos ir labai svar
bios dar neturime, būtent, Blai
vybės Draugijos. Reikalas labai 
pavėluotas, bet niekad nevėlu. 
Š.m. balandžio 16 d., 4 v. p.p., 
Prisikėlimo muzikos studijoje 
šaukiamas steigiamasis susirin
kimas. Iniciatoriai labai prašo 
visus šiame susirinkime daly
vauti. Jame paaiškės tikslas bei 
sąlygos draugijai veikti. Ypatin
gai kviečiamos moterys, kurios 
norėtų prisidėti prie šio kilnaus 
darbo. Iniciatoriai

Organizuojama ekskursija ba
landžio 29, šeštadienį, autobusu 
į Čikagą. Norintiems pamatyti 
K. V. Banaičio trijų veiksmų 
operos “Jūratė ir Kastytis” 
premjerą bilietai parūpinami. 
Autobuse yra dar 10 vietų. Ga
lutinė registracija ir pinigų įmo- 
kėjimas turi būti baigtas ši sek
madienį, balandžio 16. Pilną au
tobusą sudaro 41 asmuo. Visas 
informacijas teikia J. R. Sima
navičius tel. 534-1274.

KL Katalikų Centras rengia 
antrąjį suvažiavimą gegužės 6 d. 
Toronto Prisikėlimo par. Parodų 
salėje. Dalyvauti kviečiami —■ 
kunigai, parapijų, organizacijų 
ir institucijų atstovai. Priešpie
tinė suvažiavimo dalis skiriama 
veiklos klausimams, popietinė 
— simpoziumui tema “Jaunimo 
religija bei moralė”, šis simpo
ziumas bus atviras ir plačiajai 
visuomenei. Smulkesnė suvažia
vimo programa — vėliau.

Ateitininkų Sendraugių Są
jungos visuotinis suvažiavimas 
įvyks š.m. gegužės 27-28 d. d. 
Klevelande. Suvažiavimas prasi
dės šeštadienį, gegužės 27 d., 
12 vai. ir baigsis sekmadienį, 
gegužės 28 d., po pietų iškil
mingu posėdžiu. Suvažiaviman 
svečių teisėmis kviečiami visi 
nariai. Atstovų teisėmis, pagal 
kuopos narių skaičių, iš Toron
to galima siųsti 4 asmenis. Visi 
nariai prašomi dabartinę sąjun
gos sąrangą iš anksto išdisku
tuoti ir atsivežti minčių sąjun
gos sumoderninimui.

“The Toronto Sun” dienraštis 
kartą į savaitę duoda skyrių 
“The Ethnic Press”, kurį reda
guoja William Markiewicz. Vie
name iš praėjusios savaitės nu
merių cituojami ir “T. žiburiai”.

Choras “Varpas” su nauju 
chorvedžiu muz A. Ambrozai- 
čiu rūpestingai ruošiasi pavasa
rio koncertui, kuris įvyks gegu
žės 13 d. West Park Vocational 
mokykloje.

Iškiliąja Toronto lietuvaite iš
rinkta Silvija šarkaitė balandžio 
8 d. Estų Namuose įvykusiame 
baliuje, šio renginio pranešėju 
buvo Gintaras Karosas. Teisėjų 
komisijoje buvo: A. Sungailie- 
nė, R. Žilinskienė, St. Kuzmas, 
J. Margis, R. Sakadolskis. Ko
misija, prieš darydama sprendi
mą, pateikė 8 kandidatėm įvai
rius klausimus, kad galėtų nu
statyti jų lituanistinį išsilavini
mą. Be to, komisija atsižvelgė ne 
tik į išorinę išvaizdą, bet ir da
lyvavimą lietuviškoje veikloje. 
S. Šarkaitė yra veikli skautė, 
“Gintaro” šokėja, evangelikų pa
rapijos bei jos jaunimo ratelio 
darbuotoja. Jos pavaduotoja iš
rinkta Daiva Mikšytė. Iškiliosios 
lietuvaitės rinkimais buvo ypač 
susidomėjęs jaunimas, nors ne
trūko ir senimo. Naujai išrink
tajai S. šarkaitei teks atstovauti 
lietuviams tautybių savaitėje — 
karavane.

Rinktinės muzikos koncertą 
balandžio 9 d. Prisikėlimo salėje 
surengė KLB Toronto apylinkės 
jaunimo sekcija. Programą atli
ko iškilieji muzikai iš JAV — 
smuikininkė E. Kuprevičiūtė- 
Berg, pianistas A. Kuprevičius ir 
violončelistas Alg. Motiekaitis. 
Jie grojo įvairiais deriniais — 
trise ir solo, palydint pianinui. 
Atliko šių kompozitorių kūri
nius: J. B. Loeillet, K. V< Banai
čio, J. Gruodžio, C. Debussy, M. 
Ravel, C. Saint-Saens, J. Turiną. 
Tai buvo neeilinio lygio koncer
tas, sutraukęs apie 200 rinktinės 
publikos. Visi žavėjosi ne tik 
energinga, subtilia smuikininke, 
bet ir abiem vyrais muzikais, su
kūrusiais scenoje šventinę nuo
taiką. Labai gausiai plojusi pub
lika išprašė vieną priedą, būtent, 
“Plaukia sau laivelis”, kuris la
bai maloniai plaukė per visų šir
dis. Koncerto programos prane
šėja buvo S. šarkaitė. Įžanginį 
ir užbaigos žodį tarė apylinkės 
pirm. J. Karpis, kuris iškvietė 
scenon ir Toronto jaunimo kon
gresinius atstovus. Jų buvo 10 
(nevisi pasirodė). Sugiedota “Il
giausių metų” Alg. Motiekaičiui. 
išvykstančiam Australijon ir mi
ninčiam savo gimtadienį. Kon
certe dalyvavo ii- jaunimo kon
greso rengėjų komiteto pirm. R. 
Sakadolskis, kuris trumpame sa
vo žodyje skatino dalyvauti kon
grese.

Vyt. Meilus, pastaruoju metu 
dirbęs kaip imigracijos pareigū
nas Kanados pasiuntinybėje Is
panijoj, perkeltas panašiom par
eigom į Otavą. Praėjusį savait
galį lankėsi Toronte.

Elena ir Alfonsas Doviai ato
stogauja Floridoje; ketina grįž
ti balandžio pabaigoje.

Gintaras Karosas, suorganiza
vęs neperiodinį jaunimo laikraš
tį “Lietuvių Jaunimas” Bostone, 
balandžio 8-9 d.d. lankėsi To
ronte, dalyvavo jaunimo paren
gimuose ir atnaujino ryšius su 
torontiečiais. Netrukus išeis nau
jas “Lietuvių Jaunimo” nume
ris lietuviu, anglų, vokiečių ir 
ispanų kalba. Tai bus prieškon- 
gresinis numeris.
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“Baltijos” penkmečio koncer
tas — šį šeštadienį, balandžio 
15, Londone, Ont. Žiūr. skelbi
mą 4 psl.

Jaunimo kongreso pirm. Ro
mas Sakadolskis balandžio 8-9 
d.d. lankėsi Toronte. Dalyvavo 
iškiliosios lietuvaitės rinkimuo
se ir jaunimo sekcijos rengtame 
kamerinės muzikos koncerte. 
Tarėsi su vietos jaunimo veikė
jais būsimo kongreso reikalais. 
Paklaustas, kaip sekasi su kon
greso ruoša, atsakė: “Dabar — 
skausmo metas, bet vėliau ateis 
džiaugsmas.” “T. Žiburiuose” 
netrukus bus spausdinamas pasi
kalbėjimas su juo.

Sukaktys. Praėjusį savaitgalį 
buvo surengtas sukaktuvinis po
būvis vienam iš “TŽ” redakto
rių Vyt. Kastyčiui jo amžiaus 
penkiasdešimtmečio proga Br. ir 
St. Prakapų namuose. Dalyvavo 
gausus būrys sukaktuvininko bi
čiulių, draugų, pažįstamų, kurie 
sukaktuvininką apdovanojo įvai
riomis dovanomis.—V. E. Gruo
džiui ir jo šeimai buvo sureng
tos išleistuvės p. šernų namuo
se. V. E. Gruodis, KLB krašto 
valdybos vicepirmininkas, persi
kelia į Montreal), kur jau nuo 
seniau dirba. — L. Novogrods- 
kienė savo namuose, šeimos, gi
minių bei artimųjų aplankyta, 
paminėjo savo vyro a. a. Jono 
mirties sukaktį.

“Gintaras” balandžio 11, ant
radienį, nuo 7 iki 10 v.v. šoko 
Sherway Gardens. Pakvietė Folk 
Art Council ryšium su ruošia
mu karavanu liepos mėn. Lie
pos 2-3 d.d. “Gintaras” vyks Či
kagon dalyvauti IV tautinių šo
kių šventėje. Montrealio kviečia
mas, “Gintaras” atliks naujų šo
kių programą Lietuvių Dienoje 
Montrealyje spalio mėn. — Pa
dėkos savaitgalyje. Gintarietė 
Silvija šarkaitė bal. 8 d., Toron
to apylinkės valdybos jaunimo 
sekcijos ruoštame baliuje, iš
rinkta ‘“Miss Vilnius” ir atsto
vaus lietuvius Karavane, o gin
tarietė Rita Lapaitė bal. 10 d., 
su kitomis tautybėmis, Seneca ir 
Humber kolegijose demonstravo 
lietuvių tautinius drabužius. Ri
ta buvo pasipuošusi vilniečių 
tautiniais drabužiais; kartu buvo 
paaiškinta ajpie drabužių kilmę, 
reikšmę, rastų bei spalvų sude
rinimą. Pasirodymą rengė Folk 
Art Council ryšium su šią va
sarą įvyksiančia “International 
Fashion Show” Toronte.

Federacinė vyriausybė, vyk
dydama savo daugiakultūrę po
litiką, paskyrė $317.000 pašal
pos etnokultūrinėm grupėm. 
Ontario provincijai teko $110.- 
000, o metropoliniam Torontu! 
— $76.750. Be to, paskirti $22.- 
000 bendriem Ontario-Kvebeko 
projektam. Pastarųjų tarpe 
stambiausias projektas yra pran
cūzų - ukrainiečųi koncertas 
($20.000). Daugiausia pašalpų 
gavo estų kultūrinės organizaci
jos. Ontario provincijoj estų yra 
13.000, o pašalpų gavo $19'000. 
Lenkų Ontario provincijoj yra 
323.000, pašalpų gavo $17.000. 
Paskirta šiom estų draugijom; 
$6.000 centriniam archyvui, $6.- 
000 pasaulio estų festivaliui, 
$5.000 istorijos komisijai, $750 
jaunimo kultūros draugijai, $1.- 
500 mišriam chorui. Lenkų ty
rimo institutas gavo $6.000, stu
dijinė baltiečių konferencija 
$1.500, lenkų bendruomenė $4.- 
000, Šv. Cecilijos choras (mu
zikos plokštelėms įvairiom kal
bom) $5.000, Community Toron
to (10 filmininkų nepelno drau
gija) $9.500, imigrantų taryba 
$15.000, kroatų ūkininkų drau
gija $5.000, latvių labdaros 
draugija $2.000 ir kt. Lietuviai 
tame sąraše neminimi, nors yra 
jų įteiktų prašymų.

Trečioji baltiečių studijinė 
konferencija, kuri įvyks š.m. ge
gužės 11-14 d.d. Toronto uni
versitete, gavo iš federacinės vy
riausybės $1.500 paramą. Iki 
šiol jau užsiregistravo apie 100 
dalyvių iš įvairių pasaulio vieto
vių. Rengėjų komiteto atstovas 
lankėsi “TŽ” redakcijoj ir nusi
skundė silpnu lietuvių dalyva
vimu konferencijos ruošos dar
buose.

Angelė Urbaitė, 11 m. moki
nė, sužeista GO traukinio nelai
mėje, susilaukė plataus dėmesio. 
Dienraščio “The Globe a. Mail” 
IV. 10 laidoje įdėtas ilgas apra
šymas, jos nuotrauka su ją ap
lankiusiu ledo ritulio žaidėju 
Marty Staz, kuris buvo sužeistas 
žaidimo metu.
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Sv. Kazimiero par. žinios
— Beveik savaitę laiko, viešėjo 

Tėvas Leonardas Andriekus, Brokly- 
no pranciškonų vienuolyno viršinin
kas. Velykų rytą svečias laikė Pri
sikėlimo Mišias ir pasakė gražų pa
mokslą. Mūsų šventovė buvo pilna 
tikinčiųjų, o choras, vad. Ag. Pet
rauskaitės, gražiai giedojo Velykų 
giesmes. Po pamaldų mūsų klebo
nas kun. dr. F. Jucevičius pakvietė 
į kleboniją choristus, par. k-to narius, 
Mišių patarnautojus ir visus pavai
šino.

— Po sunkios ir ilgos ligos mirė J. 
Kalinauskas; palaidotas balandžio 3.

— Serga p. Mičelienė Montreal Ge
neral ligoninėje.

— Velykų dienos rinkliava — 
$458,17.

— “The Montreal Star” kovo 28 d. 
laidoje, 6 puslapyje, įdėjo platų 
straipsnį apie Lietuvos tikinčiųjų da
bartinę sunkią padėtį. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos choro vyrų oktetas 

kartu su solistais G. Capkauskiene, 
A. Kebliu ir choro dirigente M. 
Roch, Lietuvių Bendruomenės pa
kviesti, koncertavo Baltimorėje.

— Grupė montrealiečių moksleivių 
ateitininkų su sesele M. Paule daly
vavo Hamiltono, Ont., ateitininkų 
šventėje.

— “Neringos" jūrų šaulių kuopa 
rengia pobūvį šį šeštadienį, balan
džio 15; sekmadienį bus šventinama 
naujoji kuopos vėliava.

— Gyvojo Rožinio Draugijos susi
rinkimas šaukiamas sekmadienį, ba
landžio 16 d., po 10 v. Mišių.

— Velykų Prisikėlimo pamaldose 
parapijos choras labai gražiai pagie
dojo procesijos ir kitas Mišių gies
mes. Pamaldos buvo užbaigtos įspū
dinga F. Haendelio “Aleliuja”. Po 
pamaldų mūsų parapijos choristams 
buvo suruošti pusryčiai parapijos sa
lėje.

— Anastazija ir Antanas Tamošai
čiai padovanojo mūsų parapijai po 
puikų paveikslą, šie kūriniai bus pa
naudoti būsimoje parapijos loterijoje 
kaip laimikiai. Mieliems dailinin
kams viso parapijos komiteto vardu 
nuoširdus ačiū.

— Parapijai paaukojo $10 P. Va- 
lench, $50 I. Mališka ir $100 A. Vaup- 
šas.

— Velykų dieną buvo surinkta 
$191.25, Prisikėlimo pamaldose — 
$354.14.

Aušros Vartų parapijos meti
nė vakarienė numatyta spalio 
28 d. Ta proga bus didelė lote
rija, (televizija ir kiti vertingi 
laimikiai). J. L.

Priešvestuvinis pobūvis Karo
linai Buzaitei suruoštas kovo 12 
d. AV salėje. Dalyvavo 200 as- 
meftų. Karolina tuokiasi su Nar
vydu Baršausku, kuris dirba 
Banque de Montreal. Vestuvės 
numatytos gegužės 12 d. — Mar
garitai Buzaitei priešvestuvinis 
pobūvis įvyko balandžio 9 d. 
Gražiai dekoruotoje salėje susi
rinko daugybė viešnių. Margari
ta tuokiasi birželio 1 d. su P. 
Pliopliu, kuris iš profesijos yra 
mokytojas. — Abi Buzaitės yra 
AV par. choro dalyvės, talkina 
parapijos ir organizacijų paren
gimuose. Jų tėvai yra ankstyves
nės imigracijos, bet dukras iš
auklėjo lietuviškoje dvasioje. Jie 
patys priklauso šaulių organiza
cijai. Šiuo metu p. Buzas nega
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MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas N ORK ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _____ 5.0%
Taupomąsias s-tas _ _______ 6.0%
Term. ind. 1 metams 6.25%
Term. ind. 2 metams 6.5%
Term. ind. 3 metams .... 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Kasos valandos: 1465 De Scve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.

luoja. Linkime jam pasveikti, o 
dukroms, kuriančioms lietuviš
kas šeimas, laimingų metų! J.L.

Pomirtinė paroda. Vinco Pie- 
čaičio vadovaujamas Montrealio 
lietuvių Akademinis Sambūris 
savo veiklos planuose yra nu
matęs suruošti neseniai mirusio 
dailininko Vytauto Remeikos po
mirtinę kūrybos parodą.

Priešvelykinę savaitę gimines 
JAV lankė Roma ir Rimas La
pinai. Pas motiną ir seserį su 
šeima Toronte viešėjo Marytė 
Z i ž i e n ė. Niujorkietė, buvusi 
montrealietė Felicija Jasaitienė 
su dukrele Velykas praleido sa
vo sesers Nijolės Akstinienės 
šeimoje Montrealyje. Teis. A. 
Gražys su žmona ir A. Rudytė 
Velykų savaitgalį lankėsi jos 
brolio gyd. L. Rudžio šeimoje 
Bramptone, Ont., kur taip pat 
viešėjo trečioji sesuo L. Puske- 
palaitienė iš Detroito. Irenos ir 
Gyčio Vazalinskų šešiametė duk
relė sveiksta ligoninėje.

Vasario 16 gimnazijos direk
torius V. Natkevičius praeitą sa
vaitę kelias dienas buvojo 
Montrealyje, kur buvo apsisto
jęs savo žmonos brolio Povilo 
Povilaičio šeimoje. Velykų ato
stogų metu gimnazijos reikalais 
aplankęs š. Amerikos lietuvių 
telkinius, V. Natkevičius Mont
realyje susitiko su eile lietuvių 
ir jieškojo talkininkų vasaros 
bendrabučiui, kuris organizuo
jamas Vasario 16 gimnazijos pa
talpose po V. Europą keliaujan
tiems lietuviams studentams.

Keliauja Europoje. Mėnesį lai
ko išbuvęs Londone, Britanijo
je, kur buvo apsistojęs Lietu
vių Namuose, montrealietis Ri
mas B. Keturka išvyko į Skan
dinavijos kraštus. Jau antrus 
metus po V. Europos kraštus 
keliaujantis jaunas poetas mont
realietis Kazys Barteška, pasta
ruoju metu gyvenęs Hamburge, 
V. Vokietijoje, balandžio pra
džioje išvvko i Londoną Brita
nijoje.

Gausus posėdis. Balandžio 6 
d. “Lito” patalpose posėdžiavo 
XVIII Kanados Lietuvių Dienos 
rengimo komitetas, kuriame da
lyvavo pirm. Algis Kličius, KLB 
Montrealio apyl. pirm. Silvija 
Piečaitienė, Br. Staškevičius, Pr. 
Rudinskas, Br. Niedvaras, I. Lu
koševičienė, R. E. Maziliauskas, 
J. Piečaitis, J. Šiaučiulis, G. Va- 
zalinskas. Aptarti KLD ruošos 
klausimai.

“Bendras frontas”. 2 1 0.0 0 0 
narių atstovaujančios profesinės 
sąjungos, kuriom priklauso val
dininkija ir provincijos įstaigom 
dirbantieji, sudarė vadinamąjį 
“bendrą frontą” derėtis su Kve
beko vyriausybe dėl kolektyvi
nės darbo sutarties. Prieš dvi 
savaiti “bendras frontas” buvo 
paskelbęs 24 vai. streiką. Šią 
savaitę plačiu mastu vėl 
streikuojama. Stebėtojų nuomo
ne, busimasis streikas gali truk
ti iki trijų savaičių. Streikas lie
čia ir nemažai lietuviu: mokyto
jų, ligoninių tarnautojų, dirban
čių valstybinėse įmonėse ir kt. 
Kadangi streikuoja ir provinci
nės alkoholio valdybos tarnau
tojai, prie svaigalų parduotuvių 
susidaro nemažos pirkėjų eilės, 

za.

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


