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Tikinčioji Lietuva
Ilgų šimtmečių istorijoj Lietuva turėjo pakelti daug fizinių 

ir dvasinių kovų. Apie fizines kovas daug pasakoja istorikai, bet 
dvasinės kovos dokumentų mažai tėra likę, nes ir visa rašytinė 
lietuvių literatūra, kurioje atsispindi dvasinės kovos praeityje, 
nėra gausi. Visdėlto iš mums žinomų faktų matyti, kad yra pa
grindo didžiuotis ne tik Lietuvos valdovų ginklo pergalėmis, bet 
ir kieta lietuvio dvasine kova. Pastaroji ypač atkakliai reiškėsi 
religinėje srityje. Nuo seno lietuvių tauta buvo religinga ne tiktai 
Įprastine, paviršutine prasme, bet ir žymiai gilesne, būtent, mis
tine. Gamta lietuviui buvo toji knyga, kurioje jis Įžvelgė mistinį, 
slėpiningąjį pasaulį, sukurtą įvairiomis formomis besireiškiančio 
Dievo. Galbūt lietuvis ir neturėjo aiškiai formuluotos religijos 
tiesų, tačiau jam religija anuomet buvo daugiau nei doktrina — 
pačia būtimi pergyvenama, suvokiama misterija. Dievo apraiškas 
matė jisai ir gėlėse, ir bitėse, ir žalčiuose, ir medžiuose, ir upėse, 
ir audrose, ir žaibuose, ir žvaigždėse, ir pagaliau visoje begalinėje 
visatoje. Ta prasme lietuvis dar prieš krikščionybės atėjimą buvo 
krikščioniškas. Juk vėliau ir patys krikščionių teologai pripažino, 
kad žmogaus siela gali būti natūraliai krikščioniška. Lietuvis toks 
ir buvo. Tai matyti ir iš to fakto, kad lietuviai, ilgai kovoję su 
krikščionybės nešėjais, vėliau patys tapo uoliais krikščionimis, nes 
krikščionybė rado juose natūraliai palankią dirvą. Reiškia lietu
viai kovojo ne tiek su pačia krikščionybe, kiek su netinkamais jos 
skleidėjais.

•Ar ★ ★

Kaip ten bebūtų, krikščionybės atėjimas lietuviui reiškė dau
giau ar mažiau dvasinį lūžį. Pirmiausia krikščionybė atėjo pas jį 
ne natūraliu misijiniu keliu, bet kruvinų kovų būdu. Tai labai ap
sunkino kelią į pačią krikščionybę. Antra, pagonybė, buvo tapusi 
lietuviškojo gyvenimo tradicija, neatskiriama jo dalimi. Dėlto atsi
žadėjimas senųjų dievų, Įprastinių religinių formų nebuvo leng
vas. Ir jei ne tas natūralus lietuvio krikščioniškumas, vargu ar 
atneštoji krikščionybė būtų kada nors jame prigijusi. Taip, ji 
pagaliau prigijo, bet reikėjo ištisų šimtmečių, kol susidarė nauja 
tradicija, kol ji Įaugo lietuvio širdin. O ir prigijusi krikščionybė 
lietuvių tautoje liko nuspalvinta savitumu. Kaip ir senovėje, reli
gija tapo jos gelmių vertybe, nevisuomet išreiškiama regimais pa
vidalais, tačiau tyliai ir giliai gyvenama. Ji pasidarė integraline 
lietuvio gyvenimo dalimi, kuri savo dvasinėmis šaknimis pasiekia 
ne tik asmeninį, bet ir visuomeninį gyvenimą. Tai tarytum pože
minis šaltinis, gaivinantis visą buities plotą. Dėlto užsimojimas iš
plėšti lietuviui religiją reiškia paliesti pačią jo širdį. Pastangos su
naikinti lietuvių religiją reiškia pasikėsinimą prieš gelminį lietu
viškąjį gyvenimą. Taip buvo Rusijos tarinės okapžcijoš laikotar
pyje, taip yra ir sovietinės okupacijos metais. Tiesa, plėšriųjų pu
sėje yra ir pačių lietuvių, kovojančių su savo tautos religija. Taip, 
bet tokių lietuvių buvo ir carų, ir nacių, ir dabartinių sovietų lai
kais. Tai tik rodo, kad Kainas ir Abelis tebėra gyvi, kad jų tragiką 
reiškiasi ir lietuviuose.

★ ★ ★

Jei pagonybės atsižadėjimas ir krikščionybės atėjimas lietu
viui reiškė dvasinį dūžį, tai prievartinio komunizmo užgriuvimas 
yra daug didesnis lūžis. Žinome, kad lietuvių tauta kenčia politinę, 
tautinę, ekonominę vergiją, bet kad ji pergyvena didžiausio masto 
dvasinį lūži, regi tiktai įžvalgesnės akys. Dar niekad istorijoj lietu
vių tauta nebuvo išstatyta tokio masto dvasiniam bandymui, kaip 
dabar. Visas galingos valstybės aparatas su mokyklomis, spauda, 
radiju, televizija, organizacijomis yra nukreiptas prieš lietuvių reli
giją, kuri yra viena pagrindinių tautos atramų. Girdime apie pasi
priešinimą, apie kunigų teismus, tėvų tardymus, vaikų teroriza
vimą. Tai vis apraiškos tos dvasinės kovos, kurioje dalyvauja visa 
tauta, nors ir nevienodom pastangom. Vieni iškyla kaip didvyriai, 
kiti kovoja kaip eiliniai, treti kenčia tylumoje. Mes, gyvendami už
sieniuose, stebime tą Galijoto ir Dovydo kovą Lietuvoje, gėrimės 
drąsiaisiais, bet patys permažai drįstame būti tos kovos dalyviais. 
Moderniajame pasaulyje yra juk priemonių ir kovai iš tolo. Tai — 
tikinčiųjų malda, apeliavimas į viešąją opiniją, memorandumai, 
finansinė parama. Ta intencija Kanados Lietuvių Katalikų Cent
ras skelbia Tikinčiosios Lietuvos Dieną kovo 4, sekmadienį, kuris 
kartu yra ir Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero diena. Tebūnie tai ne 
tik maldos, bet ir veiklos diena, skirta tikinčiajai Lietuvai, laukian
čiai iš mūsų moralinės ir materialinės paramos. Pr. G.

Kanados įvykiai

Mažesni mokesčiai, didesnės pensijos

Pasaulio įvykiai
IZRAELIUI PARDUOTI JAV PHANTOM” NAIKINTUVAI NUMUŠĖ LI
BIJOS “Boeing 727” keleivinį lėktuvą okupuoto Sinajaus pakrašty
je, apie 20 mylių į rytus nuo Suezo kanalo. Iš Tripolio į Kairą skri- 
dusio lėktuvo prancūzas pilotas J. Bourges dėl instrumentų sutri
kimo ir siautusios smėlio audros buvo nukrypęs nuo kurso. Žuvo 
106 keleiviai ir įgulos nariai, o 7 buvo sužeisti. Pasak Izraelio, 
lėktuvo pilotas nevykdė Įsakymo nusileisti Izraelio aerodrome ir 
bandė pabėgti Egiptan. Buvo kilęs įtarimas, kad arabai teroristai

Finansų ministeris J. Turner 
federaciniame parlamente pa
skelbė rekordinį $18.975.000.000 
biudžetą su taip pat rekordiniu 
$975.000.000 numatomu defici
tu, nes pajamų tikimasi turėti 
tik $18.000.000.000. Didžiulį de
ficitą atneš mokesčių sumažini
mas, pensijų padidinimas, dides
nė parama neturtingoms provin
cijoms. Biudžetas yra griežtai 
priešingas ligšiolinei liberalų 
partijos politikai, padiktuotas 
paskutiniuose parlamento rinki
muose Įvykusio balsuotojų nu
sisukimo nuo liberalų partijos 
ir premjero P. E. Trudeau, pri
sitaikantis prie opozicinių parti
jų reikalavimų.

Asmeniniai pajamų mokesčiai 
visiems kanadiečiams sumažina
mi 5%, bet iš tikrųjų tai reiš
kia tik 2% naują sumažinimą ir 
pernai galiojusio 3% mokesčių 
apkarpymo pratęsimą. Pasak mi- 
nisterio J. Turnerio, kiekvie
nam kanadiečiui bus užtikrin
tas minimalus $100 pajamų mo
kesčių sumažėjimas, o kažkurio
se grupėse jis sieks iki $500. 
Neapmokestinama suma padidi
nama: dirbančiam viengungiui 
$100 iki $1.600. šeimos galvai 
— $150 iki $3.000. šie pakeiti
mai galios nuo 1973 m. sausio 
1 d. Biudžetan taipgi buvo 

įtrauktas konservatorių partijos 
vado R. Stanfieldo rinkiminia
me parlamento vajuje paskelb
tas planas kasmet padidinti ne
apmokestinamą sumą kiekvie
nam dirbančiam kanadiečiui to
kiu nuošimčiu, kurį pasiekia me
tinė infliacija, ir tuo būdu ap
saugoti išsikovotą atlyginimo 
padidinimą. Rinkiminiame par
lamento vajuje finansų minis
teris J. Turner šį konservatorių 
sumanymą buvo atmetęs, bet 
dabar pakeitė nuomonę, kai li
beralams per penkerius metus 
nepavyko sutramdyti siaučian
čios infliacijos.

Pensininkams pagrindinė mė
nesinė pensija nuo š.m. balan
džio 1 d. bus padidinta nuo 
$82.88 iki $100. Tai, be abejo
nės, džiugi žinia beveik dviem 
milijonam kanadiečių. Mėnesi
nis pensijos papildas šalutinių 
pajamų neturinčiam kanadie
čiui padidinamas $20.14 iki 
$170.14, vyrui ir žmonai — $39.- 
60 iki $324.60. Pilną ar dalinį 
pensijos papildą gauna maždaug 
milijonas kanadiečių.

Naujasis biudžetas taingi at
šaukia 12% federacini mokestį 
krautuvėse parduodamai vaikų 
aprangai bei anavui. šokoladui, 
saldainiams, vaisvandeniams. Vi
si maisto gaminiai dabar bus ne-

Kanados baltiečių vakare parlamento rūmuose dalyvavusi lietuvių grupė. Iš kairės: KLB Otavos apylinkės pirm. 
Priščepionka, dvi otavietės, inž. J. V. Danys, dr. M. Ramūnienė, KLB pirm. inž. E. čuplinskas, Kanados užsie
nio reikalų min. M. Sharp, KLB vicepirm. J. R. Simanavičius, sol. G. čapkauskienė, kun. dr. V. Skilandžiūnas

P /? A NEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Parodos proga prabilo ir spauda
Baltijos valstybių istorijos 

dokumentinė paroda,' kuri buvo 
surengta Stockholme ryšium su 
simpoziumu baltietiškųjų archy
vų klausimais, sulaukė' gražių 
atsiliepimų ir pasisekimo. Pra
džioje buvo numatyta, kad ji 
veiks dvi savaites, tačiau lanky
tojų skaičius buvo toks didelis, 
kad teko ją pratęsti dar dviem 
savaitėm. Paroda sužadino dė
mesį ne tik Švedijos valstybinia
me archyve saugomoms reteny
bėms, bet aplamai buvo gera 
proga priminti švedų visuome
nei Baltijos valstybių laisvės 
reikalą.

Dienraščio straipsnis
Ta prasme būdingą straipsnį 

vasario 12 d. paskelbė dienraš
čio “Svenska Dagbladet” ko
mentatorius Sagittarius. Tarp 
kitko jis iškėlė klausimą, ką 
Švedija yra nuveikusi Baltijos 
kraštų labui. Ginklo jėga pri
vertusi šiuos kraštus atsisakyti 
nepriklausomybės, Sovietų Są
junga ėmėsi iš pagrindų juos 
sovietinti. Sistemingai sunaiki
nus vadovaujančius sluogsnius, 
vadovaujančiose vietose pasili
ko tik režimui atsidavę talkinin
kai. Skaičiuojama, kad komunis
tų ir nacių bendromis pastan
gomis Baltijos tautos neteko 
40% gyventojų.

Dėl tos priežasties nusiaub
tuose kraštuose viešpatavo dide
lė tyla, tačiau Sibiro tundrų le
dinis vėjas, — rašo Sagittarius, 
— nesustingdė opozicijos Balti 
koje. Nežiūrint visų pastangų, 
rusams nepavyko perauklėti 
baltietiškojo jaunimo. Laisvės 
ilgesys ir nepriklausomybės no
ras išliko gyvi. Tais pačiais sie
kiais gyvena ir užsienin pasi
traukę baltiečiai, kurie, susibū
rę svetimoje žemėje, gina savo 
kraštų teises ir kalba jų vardu. 
Švedijoje gyvena keliasdešimt 
tūkstančių tokiu pabėgėlių. Jų 
Įnašas šio krašto visuomenei 

apmokestinami. Provinciniai ir 
federaciniai pardavimo mokes
čiai paliekami tik alkoholiniams 
gėrimams. Nuimamas ir 10% 
federacinis mokesti Į prabangos 
grupę įrikiuotiems tokiems ga
miniams, kaip kosmetikos bei 
tualeto reikmenys ir laikrodžiai 
iki $50 fabriko parduodamos 
kainos. Paskelbus prabangos 
mokesčio atšaukimą, paaiškėjo, 
kad krautuvės negalės sumažin
ti šveicariškų laikrodžių kainos, 
nes ją beveik 10% jau padidi
no užsienyje Įvykęs JAV ir Ka
nados dolerių nuvertinimas. 
Naujasis biudžetas vieneriem 
metam atšaukia muitą kaiku- 
riem importuotiem gaminiam 
— mėsai, vaisiam ir daržovėm 
nesezono metu. Šiuo nutarimu, 
atrodo, norima sumažinti per 
pastaruosius metus nepaprastai 
padidėiusias vietinių maisto ga
minių kainas, kurias šiuo metu 
tiria specialus federacinio narla- 
mento visu partiiu komitetas.

Neturtingoms nrovinci’oms ski
riama metinė suma padidinama 
$190.000.000 iki $1.400.000.000. 

buvo ir yra labai vertingas. Pa
žymėjęs tai, švedų publicistas 
klausia: bet ką mes padarėme ir 
darome Baltikai? Vietoj atsaky
mo jis daro tokį priekaištą.

Drąsūs priekaištai
Apie 35 valstybės vis dar ne

pripažįsta Baltijos kraštų nepri
klausomybę, kai tuo tarpu mes 
buvome iš pirmųjų ne tik pripa
žinti tų kraštų sovietinę okupa
ciją, bet dargi pasiūlyti savo pa
slaugas tai okupacijai diplomati
nėje plotmėje. Tada nebuvo jo
kių protestų, jokios tautinės 
manifestacijos, jokių parašų rin
kimo; Baltika perdaug arti! Prie
šingai, 1946-siais, kaip žinoma, 
mes išdavėme baltiečių karius 
sovietams.

Kas pastaruoju metu bent 
kiek iš arčiau stebėjo savotišką 
švedų laikyseną ir masinį užsi
angažavimą prieš Amerikos ka
rą Vietname, gali paliudyti, kad 
šiuo metu čia tokius karčios 
teisybės žodžius išrėžti savajai 
visuomenei gali tik neeilinės 
drąsos ir gerai įsitvirtinęs publi
cistas. Juo daugiau dėmesio ver
tos jo išvados. Maža nauda, — 
rašo jis, — gėdytis to, kas Įvyko. 
Vietoj to reikia mėginti atsily
ginti už klaidas ir apsileidimus 
pozityviu dėmesiu Baltijos tau
toms ir baltietiškosios kilmės 
žmonėms, kurie gyvena Švedijo
je ir čia siekia išsaugoti savo 
kultūrą. “Svenska Dagbladet” 
yra antrasis savo įtaka Stockhol- 
mo dienraštis, todėl galima ti
kėtis, kad šie skiltininko žodžiai 
nenuskambės veltui.

Ragina istorikus
Istorinės parodos proga ir li

beralinis “Dagens Nyheter”, 
kuri šiuo metu redaguoja baltie- 
čiams šaltai nusiteikę radikalai, 
taip pat įsidėjo platų istoriko ir 
publicisto Jolo (Jan Olsson) 
straipsnį. Jame peikiami švedų 
istorikai, kad nesidomi Baltijos 
respublikų nepriklausomojo lai-

Ją federacinė vyriausybė suren
ka iš trijų turtingiausių Kana
dos provincijų — Ontario, Al
bertos, Britų Kolumbijos ir iš
dalina keturiom Atlanto provin
cijom, Kvebekui, Manitobai ir 
Saskačevanui. Minėtasis $190 
milijonų papildas pirmiausia bus 
panaudotas mokykloms skirtiem 
provinciniam mokesčiam suma
žinti. Liberalų partijos kritikai 
šiame papilde mato premjero 
P. E. Trudeau bandymą pagerin
ti savo partijos pozicijas Mani- 
toboje ir Saskačevane, kur pas
kutiniuose parlamento rinki
muose buvo išrinkti tik trys li
beralų atstovai. Tačiau negali
ma užmiršti, kad Alberta neiš
rinko nė vieno liberalo ir kad 
albertiečiams nepatiks jų turto 
panaudosimas kitom provinci
jom. Vakaru Kanados liberalų 
vadų ir veikėiu konferencija yra 
numatyta birželio 22-24 d. d. 
Vankuveryje. Joje pagrindinis 
dėmesys kaip tik ir bus skiria
mas liberalų ponuiiarumui pa
didinti vakarinėse Kanados pro-

(Nukelta į 8-tą puslapį) 

kotarpio istorija. Anksčiau dide
lė kliūtis, anot autoriaus, buvo 
ta, kad visos trys kalbos smar
kiai skiriasi nuo švedų kalbos. 
Tačiau šiuo metu kalbinių kliū
čių nėra — švedai esą turi ge
ras galimybes ištyrinėti ir nu
šviesti naujausiąją savo kaimy
nų istoriją.

Be jokios abejonės, tai tiesa. 
Nuo savęs galėtume dar pridėti, 
kad savo turimų galimybių čia 
neišnaudoja ne vien tik istori
kai. Ypač daug galėtų nuveikti 
viešosios nuomonės formuoto
jai, kurie, Vietnamo karui užsi
baigus, savo nesunaudotą ener
giją galėtų nukreipti Baltijos 
tautų laisvės reikalui.

A. Lembergas

BALTIEČIAI 
PARLAMENTO 

RŪMUOSE
JAV-se Vasario 16 proga kon

greso nariai pamini Lietuvos ne
priklausomybės šventę specia
liomis kalbomis bei viešais pa
reiškimais. Kanadoje tai nėra 
įprasta, ir nė viena tautybė to
kios privilegijos neturi. Šiais 
metais buvo rastas būdas supa
žindinti federacinio parlamen
to ir vyriausybės narius su oku
puotų Baltijos valstybių būkle 
— surengtas specialus baltiečių 
vakaras “Baltic Evening” puoš
nioje parlamento rūmų salėje. 
Iniciatyvos ėmėsi estai. Pradžio
je jie norėjo tai padaryti vieni, 
bet, sen. P. Yuzyko ir kitų pa
tariami, nusprendė rengti su
planuotą iškilmę baltiečių var
du. Ji tad ir įvyko vasario 21 d. 
Į 400 pakvietimų atsiliepė apie 
100 atstovų rūmų ir senato na
rių. Jiems rengėjai įteikė po es
tų rašytojo Arved Viirlaid ro- 
maną“GravesWithout Crosses”. 
Iškilmėje dalyvavo apie 200 as
menų, jų tarpe keletas ministe- 
rių. Iš Toronto buvo nuvažiavu
si speciali ekskursija, sudaryta 
iš estų, latvių ir lietuvių (KLB 
pirm. inž. E. Čuplinskas ir vice
pirm. J. R. Simanavičius). Prie 
jų prisidėjo Otavos baltiečiai. 
Lietuvių ten buvo apie 10 asme
nų. Kalbas pasakė Kanados Bal- 
tiėčių Federacijos pirm. U. Pe- 
tersoo, E. Čuplinskas, T. Kron- 
bergs, užsienio reikalų min. M. 
Sharp, sen. P. Yuzyk ir kiti. Po 
vakarienės meninę programą 
atliko estų jaunimo choras, lat
vių šokėjų grupė ir sol. G. Čap- 
kaūskienė^ kuri sulaukė ovaci- 
niu ploiimu. Speciali baltiečių 
delegacija buvo priimta Kana
dos gubernatoriaus R. Michene- 
rio. (Platesnio nranešimo iš Ota
vos tikimės vėliau).

Tai buvo nuikiai suorganizuo
tas ir vykusiai pravestas vaka
ras. kurio metu Baltuos kraštų 
problema buvo tinkamai primin
ta Kanados vvriausybės ir par
lamento atstovams. Netolimoie 
ateitvie tikimasi nasjmatvmo ir 
SU Kanaane nromipru P. E. TrU- 
deau. KLB krašto valdyba svars
to galimybe tinkama nro^a įteik
ti narlamento atstovams leidinį 
“Lithuanians in Canada".

su bombomis pakrautu keleiviniu lėktuvu planuoja smigti į tirštai 
apgyvendintą Tel Avivo miestą. Tokį pradinį Izraelio pasiaiškinimą 
sugriovė egiptiečių paskelbtas Kairo aerodromo kontrolės magne
tofoninis įrašas. Jame pilotas J. Bourges praneša, kad jį seka keturi 
sovietinės gamybos “MIG” nai- • 
kintuvai, kuriuos turi tik Egip
tas. Sekantis pranešimas — nai
kintuvai šaudo į lėktuvą — bu
vo paskutiniai J. Bourges žo
džiai. Lėktuvo liekanose rastas 
nelaimėms numatyto aparato 
įrašas taipgi liudija, kad abiem 
pilotam nebuvo žinomas lėktu
vo nukrypimas nuo kurso į Iz
raelio okupuotą Sinajų. Jiems 
atrodė, kad lėktuvas yra per
daug priartėjęs prie Suezo ka-
nalo ir kad jį į vakarus bando 
nukreipti egiptiečių naikintuvai. 
Abu šie įrašai sugriauna Izrae
lio paskelbtą naikintuvų lakūnų 
įspėjimo ir reikalavimo nusileis
ti teoriją. Atrodo, keleivinis lėk
tuvas buvo numuštas be jokio 
įspėjimo. Izraelio krašto apsau
gos ministeris M. Dayan atsisa
kė pravesti tardymą ir netgi ne
paskelbė incidente dalyvavusių 
karo lakūnų pavardžių, nors 
jiem buvo leista pasiaiškinti 
spaudos konferencijoje. Jis bet
gi prašo arabus dėl šio ne
susipratimo nepradėti keršto 
veiksmų.

SIŪLO PINIGUS
Jungtinių Tautų sekr. K. 

Waldheimas keleivinio lėktuvo 
numušimą pavadino ląbiausiai 
sukrėčiaačiu įvykiu civilinės 
aviacijos istorijoje ir pilnai pri
tarė Egipto pasiūlymui, kad šį 
incidentą turėtų ištirti Jungtinių 
Tautų aviacijos’ agentūra. Tarp
tautinio tyrimo reikalauja ne tik 
arabų kraštai, bet ir Britanija, 
Prancūzija, Kanada bei visa ei-
lė kitų valstybių. Izraelis savo 
karo lakūnų kaltės nepripažįsta, 
bet jau pasiūlė finansinį atsi
lyginimą žuvusiųjų šeimoms. 
Sovietų spaudos teigimu, šiuo 
sąmoningu incidentu Izraelis 
nori sustabdyti Egipto pradėtą 
taikos ofenzyvą. Tuo metu Va
šingtone viešėjo Egipto prez. A. 
Sadato patarėjas saugumo reika
lams H. Izmailas ir turėjo pasi
tarimus su prez. R. Niksonu bei 
valstybės sekretorium W. Ro
gers. Jis taipgi buvo užsukęs pas 
Britanijos premjerą E. Heath 
ir užsienio reikalų ministerį A. 
Douglas-Home. Kelionei į Pe- 
kinaą ruošiasi Egipto užsienio 
reikalų ministeris M. Zayyat. 
Vašingtonan planuoja atvykti ir 
Izraelio premjerė G. Meir, no
rinti gauti $515 milijonų pasko
lą ir parama savo kraštui. Iš šios 
sumos net $300 milijonų numa
tyta karo reikmenims ir “Phan
tom” naikintuvams, kurių pilo
tai dabar spėjo pasižymėti kelei
vinio lėktuvo numušimu.

NESILAIKO PALIAUBŲ
Laoso premjero S. Phoumos 

vyriausybė ir komunistų parti
zanų atstovai pasirašė karo pa
liaubų sutartį, kuri abi puses 
įpareigoja per 90 dienų ati
traukti užsienio kariuomenės 
dalinius. Sutartyje betai nė žo
džiu nenaminėtas S. Vietnamas, 
Laose turintis net 65.000 karių. 
Premjeras S. Phouma norėjo, 
kad nHenio kariuomenė būtų 
atitraukta per 30 dienu. Ši rei
kalavimą atmetė komunistai, nes 
Š. Vietnamas, atrodo, nori tęs
ti tiekimą per Laosa savo ka
riuomenės daliniams P. Vietna
me, Nespėjus sutarties rašalui 
nudžiūti, komunistai partizanai 
su Š. Vietnamo kariais pradėto 
nauia ofenzyvą ir užėmė Pak- 
son«o miesteli metinėie Laoso 
dalvie. Amerikiečiai vėl buvo 
priversti pasiusti Laosnn di
džiuosius “B-52” bombonešius, 
kuriu bombos 50% susilnnino 
nolimihu nažeidimus. Kautynės 
tevyksta ir P. Vietnamo teritori- 
ioie. nors abieiu Vietnamu, ko
munistu narfizanu ir JAV kari- 
pin.Vn innrtlnė Varinė knmisjia 
paskelbė atsiSaukima. raginantį 
nutraukti visus karo veiksmus. 
Cnitrono duomenimis, nuo sausio 
28 d. nalianbos buvo pažeistos 
anie 4 OOO karty. Kautynėse ŽU
VO O 000. buvo suže’cfa 6.500. 
pateko nelaisvėn 2.000, pasto-

gės neteko 60.000 pabėgėlių. Iš 
Haifongo uosto laimingai iš
plaukė 10 komunistinių valsty
bių laivų, kurių kapitonams 
amerikiečiai parūpino minų iš
dėstymo žemėlapius, nors iš lėk
tuvų išmestų minų neįmanoma 
tiksliai sužymėti žemėlapiuose. 
Minų naikinimą pradeda apie 
20 amerikiečių karo laivų su 60 
malūnsparnių' ir 5.000 jūri
ninkų.

PIRMIEJI RYŠIAI
Prez. R. Niksono patarėjas H. 

Kissingeris Pekinge buvo pri
imtas premjero Ču En-lai ir net 
kompartijos vado Mao. Bendra
me pranešime skelbiama, kad 
abu kraštai atidarys oficialias 
ryšių įstaigas prekybos ir ki
tiems reikalams. Atrodo, ateity
je šios įstaigos bus paverstos 
diplomatinėmis atstovybėmis ir 
ambasadomis. Komunistinė Ki
nija pažadėjo paleisti du ame
rikiečius lakūnus, kurių lėktu
vai buvo numušti virš Kinijos 
teritorijos Vietnamo karo me
tu. Abi pusės įsipareigojo pra
dėti derybas dėl kompensacijos 
už nusavintą savo piliečių tur
tą. Amerikiečių sąskaita Kinijai 
siekia $250 milijonų, kiniečių 
Amerikai — $78 milijonus. Iš 
JAV Kinijoje lankysis Filadelfi
jos orkestras, gydytojų, moksli
ninkų, mokytojų, sportininkų ir 
parlamentarų grupės, o Kinija 
atsilygins archeologinių radinių 
paroda bei savųjų grupių atsiun
timu į JAV.

PARDUODA AUKSĄ
Pagrindiniai aukso tiekėjai 

pasaulinėje rinkoje yra P. Afri
kos respublika ir Sovietų Są
junga. Dėl JAV dolerio nuver
tinimo uncijos aukso kaina Lon
done buvo pakilusi net iki $91. 
Tokiomis progomis mielai pasi
naudoja Sovietų Sąjunga, kuriai 
reikia dolerių kviečiams pirkti. 
Sovietų parduodamas auksas 
dažniausiai sveria apie vieną to
ną, nes perdidelė jo pasiūla su
mažintų kainas. Kompartija ruo
šiasi pakeisti 14.500.000 savo 
narių korteles. “Pravdos” teigi
mu, iš partijos bus pašalinti blo
gieji jos nariai, bet netokiu mas
tu kaip būdavo Stalino “valy
mų” laikais.

PETAINO PALAIKAI
Dešiniojo sparno prancūzų 

politikas H. Massol su savo bi
čiuliais bandė pervežti maršalo 
P. Petaino palaikus iš Atlanto 
Yeu salelės į Verduno kapines. 
Šiam žygiui buvo pasirinktos P. 
Petaino pergalės Verdune 57-to- 
sios metinės. Policija iniciato
rius suėmė ir palaikus grąžino 
į Yeu salą, bet šis žingsnis gali 
padaryti nemažos žalos preziden
tui G. Pompidou ir jo gaullistų 
partijai artėjančiuose parlamen
to rinkimuose, nes P. Petainas, 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos 
už Vokietijai palankios Vichy 
vyriausybės sudarymą, turi sa
vo gerbėjų. Daug kam atrodo, 
kad jis tik atliko savo pareigą 
tėvynei jos skaudžiausią valan
dą ir kad tikrieji nusikaltėliai 
yra anuometiniai Prancūzijos 
vadai, tinkamai neparuošę ka
rui krašto.

PASKELBĖ AMNESTIJĄ
Čekoslovakijos prez. L. Svo-

boda komunistinės santvarkos 
25 metų sukakties proga paskel
bė visuotinę amnestiją pabėgė
liams. Ja galės pasinaudoti už 
pabėgimą kalinami asmenys ir 
užsienyje gyvenantieji, jeiau su
grįš čekoslovakijon iki 1973 m. 
pabaigos. Tokių pabėgėlių nuo 
L. Brežnevo suorganizuotos 1968 
m. invazijos yra apie 50.000. 
Amnestiia netaikoma politi
niams kaliniams ir antikomunis
tine veikla užsienyje pasižymė
jusiems veikėjams. Sukakties iš
kilmėse dalyvavo paerindinis 
invazijos organizatorius L. Brež
nevas, kuri prez. L. .Svoboda pa
bučiavo kaip geriausią bičiulį.
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* Praktiškasis netikėjimas, 

pasak Pauliaus VI, esąs vienas 
žymesniųjų reiškinių šio laiko
tarpio kunigų bei vienuolių tar
pe. Tai reiškinys, kuris esą silp
nina dabartinę krikščionybę. Pa
grindinė to reiškinio priežastis 
— nenuoseklumas galvojime, 
kuris nebeturi savyje norama- 
laus racionalumo, randamo sko- 
lastinėje filosofijoje. Pastaroji 
dabar esanti pakeista tam tikro
mis galvojimo formomis, kurios 
yra užkariavusios šio meto mo
derniąją galvoseną, bet savyje 
neturi pagrindų, galinčių ugdyti 
religines mintis.

* Ligonių sakramento apei
gos, naujai išleistoje apaštališ
koje konstitucijoje, pakeičiamos 
ir oficialiai visame pasaulyje įsi
galios 1974 m. sausio 1 d. Kana
doje ir kaikuriose kitose šalyse 
naujosios apeigos jau ir dabar 
buvo naudojamos, tačiau buvo 
bandymo stadijoje. Naujose 
apeigose ypatingai pabrėžiama, 
kad Ligonių sakramentas nėra 
mirštantiems, o sunkiai sergan
tiems ligoniams, ir kad jis yra 
teiktinas dažniau ligos metu nei 
iki šiol. Seniau to sakramento 
teikime buvo naudojamas tik 
alyvų aliejus, o dabar bus gali
ma vartoti kiekvieną vyskupo 
pašventintą daržovinį aliejų. 
Anksčiau sergančiam buvo pate
pamos akys, ausys, nosis, lūpos, 
rankos ir kojos, o dabar — kak
ta, lūpos ir rankos.

* “Dvasinis Amerikos kunigi
jos atsinaujinimas” — tokia ant
rašte JAV vyskupų konferenci
ja išleido penktąją dalį studijos 
apie savo krašto kunigus. Anks
tesnės dalys svarstė psichologi
nį, sociologinį, istorinį ir teolo
ginį kunigijos aspektą. Dabar iš
leistoji dalis žvelgia į tikėjimo 
ir maldos vaidmenį kunigo gy
venime, įieško ryšio tarp kuni
go pamaldumo ir apaštalavimo 
ir stengiasi atskleisti jo santy
kius su žmonėmis, jo ištikimu
mą Kristui bei tinkamą jungimą 
savyje įvairiu gyvenimo apraiš
kų. Pagal dokumentą, pagrindi
nis kunigo dvasingumo šaltinis 
— tarnavimas žmonėms, kurio 
kulminacinis taškas yra liturgi
ja. Pabrėžiama, kad nei kultūra, 
nei tarnavimas, nei bendruome
ninis gyvenimas, nei pati malda 
nesudaro kunigiškojo dvasingu
mo esmės, o Jėzus Kristus, ku
ris turi būti kiekvieno kunigo 
gyvenimo centras.

* įstatymų, draudžiančių 
abortus, panaikinimas, pasak Ro
mos universiteto teisės profeso
riaus Sergio Cotta, esanti didelė 
klaida, nes tokiu būdu suteikia
ma legali teisė žmogui žudyti 
žmogų. Kaikurių teisininkų aiš
kinimas, kad neveiksmingi įsta
tymai panaikinti (pvz. jei vistiek 
abortai slapta yra daromi), jokiu 
būdu nepateisinamas. Esą įsta
tymai skelbiami ne tiktai nusi- 
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kaltusiems bausti, bet ir tinka
mam socialiniam elgesiui bend
ruomenėje ugdyti. Panaikinus 
įstatymą, panaikinamas kartu ir 
moralinis žmogaus ugdymas. Ta
da kiekvienas elgesys, nesvarbu 
kiek jis blogas, tampa leistinas 
ir geras.

* Prieš JAV augščiausio teis
mo sprendimą, pasisakantį už 
abortų leistinumą, pasipriešino 
visa eilė JAV dvasininkų ir iš
reiškė viešus protestus. Kard. 
John Krol, JAV vyskupų konfe
rencijos pirmininkas, pavadino 
tą sprendimą “tautos tragedi
ja”. Taipgi iš katalikų tarpo pa
sisakė: kard. Terrence Cooke, 
kard. Patrick O’Boyle, kard. 
John Carberry, kard. Lawrence 
Shehan, JAV katalikų konferen
cijos šeimos ugdymo skyriaus di
rektorius mons. James McHugh 
ir eilė liberaliųjų JAV katalikų 
teologų: kun. Charles Curran, 
kun. Richard McBrien, kun. Ri
chard McCormick, SJ, kun. John 
L. McKenzie. Iš metodistų prieš 
tokį sprendimą pasisakė Prince
ton universiteto religijos profe
sorius dr. Paul Ramsey ir neg
ras gydytojas, pirmininkaująs 
Gyvybės Apsaugos Komitetui 
Bostone, dr. Mildred P. Jeffer
son. Iš žydų labai pasipriešino 
Amerikos Rabinų Taryba, ap
imanti visus ortodoksus žydus 
Amerikoje.

* Katalikų Bendrija P. Viet- 
name yra stipri ir sveika, pasak 
žurnalisto kun. Daniel Lyons, 
SJ. Šiuo metu ten esą 5,000 vie
tinių seselių ir 1,200 kunigų. 
Katalikai turi puikią mokyklų 
sistemą ir net 79 našlaitynus. 
Kun. Lyons tame krašte yra 
lankęsis net 17 kartų per ilgą to 
krašto kovų su prancūzais, o vė
liau su komunistais, laikotarpį 
ir to krašto katalikų gyvenimą 
gerai pažįsta.

* Lenkų vyskupų, konferenci
ja apkaltino komunistinę vy
riausybę, kad ji bandanti slopin
ti religinį mokymą Lenkijoje ir 
varžyti tikinčiųjų, o ypač moks
leivių bei studentų, religinę lais
vę ir kunigų kultūrinę veiklą.

* Katholike, Atėnų katalikiš
kosios arkivyskupijos savaitraš
tis, paskelbė, kad Aleksandrijos 
graikų patriarchas Nikolas VI 
ir Aleksandrijos koptų patriar
chas Senuda II ruošiasi šių me
tų vasarą aplankyti popiežių 
Paulių VI Vatikane.

* Šventieji Metai numatyti 
Romoje 1975 m., tačiau popie
žius įspėjo, kad jie gali nejvykti, 
jei Romos miestas nesutvarkys 
savo apleistas ir laužais tapusias 
kaikurias gyvenamąsias sekcijas 
ir jei neuždraus mieste viešai 
demonstruojamos pornografijos.

* Vatikanas ir Kipro salos 
prezidentas, ortodoksų arkiv. 
Makarios, susitarė užmegzti dip
lomatinius santykius.

Kun. J. Stš.

Šio rašinio autorius yra sovietų 
okupuotoje Lietuvoje užaugęs ir iš
simokslinęs advokatas, neseniai su 
šeima pasiekęs laisvąją Ameriką. 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo 55-sios sukakties minėjime To
ronte vasario 18 d. jis buvo kviestas 
pasakyti pagrindinę kalbą. Deja, ne 
dėl nuo jo priklausančių priežasčių 
jis iš Čikagos atvykti negalėjo, tačiau 
atsiuntė paruoštą kalbą. Gavę auto
riaus sutikimą, ją ištisai spausdina
me, juoba, kad minėjimo metu ji ne
buvo visai tinkamai perduota. Visos 
antraštės — “TŽ” redakcijos. RED.

Man labai džiugu šiandien 
kalbėti šios didelės šventės pro
ga visiems lietuviams, visiems 
tiems, kuriems brangi ir šventa 
laisvė, nepriklausomybė. O ma
no šeimai ši šventė yra labai 
svarbi dar ir tuo, kad ją šven
čiame pirmą kartą laisvajame 
pasaulyje. Lietuvių tauta, rusų 
okupantų prislėgta ir naikina
ma, negali viešai paminėti savo 
tautinės šventės -j- Vasario 16- 
sios, Lietuvos nepriklausomy
bės dienos. Negali to padaryti ir 
lietuviai, ištremti į tolimąjį Si
birą. Tik laisvojo pasaulio lietu
viai šią dieną mini ir minės. Tik
ras lietuvis — savo tėvynės sū
nus ar dukra, niekad nepamirš 
ir tų, kurie labai sudėtingose is
torinėse sąlygose išdrįso pada
ryti tokį žingsnį. “Įžūli gauja” 
— taip tarė vyriausiojo vokiečių 
fronto štabo (Obosto) žmonės, iš
girdę, kad 1918 m. vasario 16 d. 
Vilniuje Lietuvos Taryba pa
skelbė aktą, kuriame nebuvo jo
kių konvencijų. Tai tikrai buvo 
drąsus žygis, tautinės vienybės 
žygis, iš kurio turėtų pasimokyti 
kartų kartos. Iš jo turėtume pa
simokyti mes visi ir įsisąmonin
ti, kad tik vienybė, tvirtas, prin
cipingas savo teisaus reikalo su
pratimas gali nugalėti visas kliū
tis tautos nepriklausomybės ir 
laisvės siekiant.

Nepasiduoti skaldymui
Šiandien nelaikąs ir nevieta 

kalbėti apie susiskaldymą lietu
vių visuomenėje, ypač JAV, ta
čiau nereikia pamiršti, kad mes 
visi būsime atsakingi prieš isto
riją, prieš savo pavergtą tautą. 
Būtų žymiai geriau, jei valdžios 
įstaigų duris varstytų ne paski
rų, smulkių organizacijų veikė
jai, bet vieningos, darnios ir idė
jiškai stiprios emigracinės poli
tinės veiklos vadovai, nes visų 
vienas ir bendras tikslas — lais
voji Lietuva.

Lietuvių pėdsakai Montrealyįe
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Prancūzai pamaldose
Sąlygos taip susiklostė, kad 

šv. Kazimeiro šventovę vis gau
siau pradėjo lankyti apylinkės 
prancūzai. Vietoj kun. Mačiulio- 
nio paliktų dvejų sekmadienio 
Mišių, kum J. Bobinas įvedė tre
jas, o vėliau net penkerias. Tas 
kėlė nepasitenkinimo kaimynuo
se — prancūzų gretimose para
pijose. Jie skundėsi, kad apylin
kės prancūzai, grūsdamiesi klau
syti Mišių lietuvių bažnyčioje, 
negauna atitinkamos sava kalba 
sielovados.

Sv. Kazimiero šventovės pa
trauklumas prancūzams būdavo 
aiškinamas jų nenoru klausyti 
ilgų pamokslų savose. Lietuvių 
šventovėje reikėdavo tik evan
geliją prancūzų kalba išklausy
ti. Lietuvišką pamokslą klebo
nas paprastai sakydavo po Mi
šių, kad kikataučiams nereikėtų 
jo klausyti. Be to, pats klebonas 
vis labiau ėmė įgyti vietinių pa
garbą, nes dėl savo gero prancū
zų kalbos mokėjimo ir sugyveni
mo buvo laikomas “savu”.

Byla teisme
Būtų įdomu žinoti to meto 

nuomones arkivyskupijos kuri
joj apie Sv. Kazimiero parapiją. 
Jos negalėjo būti labai geros dėl 
gana staigių klebonų pasikeiti
mų. Geras vardas, be abejonės, 
dar labiau buvo pažeistas po me
tinio parapijos susirinkimo, ku
ris įvyko 1934 m. kovo 18 d. 
Kilo kivirčai dėl parapijos finan
sų. Atsirado grupė, panorusi 
įvesdinti klebonijon parapijos 
komiteto “sekretorių”, kuris 
vestų kiekvieno cento atskaito
mybę. Po smarkių žodžių įvyko 
pasistumdymų, ir du parapijos 
komiteto nariai su būreliu para
pijiečių išėjo iš susirinkimo, rei
kalaudami šaukti kitą, kad iš
rinktų naują parapijos komite
tą.

Klebonas atsiklausė kurijos ir 
paskyrė vieton išėjusių komite
to narių kitus du. Keli vyrai, ap
sivilkę ' kamžomis ir nešdami 
kryžių, demonstravo ties kuri
jos durimis. Kilo byla teisme, 

.kuri truko trejetą metų. Paga
liau augštesnioio teismo teisė
jas Guibault 1937 m. rugsėjo 20 
d. nusprendė, kad parapijos ko
mitetas, kuris veikia su klebono 
pritarimu, yra teisėtas ir turi vi
są galią.

šiuo nuosprendžiu nepaten
kintieji išspausdino prancūzų 
kalba lapelių, kuriuose niekino 
kun. J. Bobiną, bet nieko nepa
siekė.

Visas jėgas Lietuvos laisvei!
Maskvos vadai, turėdami 

vientisą valstybinį propagandos 
aparatą (jis veikia centralizuo
tai), visomis priemonėmis siekia 
savo tikslų. Labai gaila, kad Va
karai to nesupranta, o mūsų lie
tuviai emigracijoje pasiduoda 
skaldymui. Bandoma pasiteisin
ti laisvės sąvoka, diktatūros ne
buvimu ir t. t., tačiau jau priei
nama prie to, kad lietuviai savo 
vaikus pradeda patikėti komu
nistų auklėjimui pionierių sto
vyklose. O kas seks po to? Be
ne visiems reikės stoti į kompar
tijos eiles ir organizuoti Vakarų 
valstybėse socialistines revoliu
cijas!

Reikia kovos, o ne kivirčų
Šia proga aš noriu pacituoti 

Briuselyje leidžiamo rusų tauti
nio judėjimo organo “Ciasavoj” 
(Sargybinis, 1972 m. gruodis) 
mintis:

Baltasis karas Rusijoje ... Po to 
nesuskaičiuojami liaudies sukili
mai ... Karas Ispanijoje ... Stalino 
įvykdytas apgavimas ... Sukilimai 
Rytų Berlyne, Vengrijoje, Lenkijoje. 
Čekoslovakijos okupacija ... Paverg
tos Rusijos liaudies didvyrių kova ...

Zigmas Butkus, šio rašinio autorius, su savo šeima Jungti
nėje Amerikos Valstybėse

Vyt. Širvy das
Parapijos bazarai
Tų atmintinų 1937 metų para

pijos bazarą lapkričio 13 d. ap
lankė Kvebeko parlamento ats
tovas Candide Rochefort. Prieš 
tai jis turėjo pasikalbėjimą ra
šytojos Marijos Aukštaitės bute 
su iš Niujorko atvykusiu “Vie
nybės” redaktorium Juozu Tys- 
liava. Atsilankė operos solistė 
ponia Dubuc ir kun. Bobino bi
čiulio kun. profesoriaus Berge
ron sesutės Gabrielle ir Cecile. 
Jos padainavo prancūziškų dai
nų, o mūsų jaunimas lietuviškų.

Kitą šeštadieni bazarą aplan
kė miesto burmistras Raynault. 
Dienraštis “La Patrie” paskel
bė: “Tai pirmas Montrealio isto
rijoj oficialus atsilankymas pas 
lietuvius!” Iš tikrųjų pirmas ofi
cialus susitikimas įvyko 1912 
m., kai tuometinis miesto bur
mistras padovanojo kun. J. Vyš
niauskui $50 jo statomai lietu
vių bažnyčiai, tuos pinigus pri
dėjęs prie vyskupo duotų $50.

Atėjo pasveikinimas Šv. Kazi
miero parapijai ir iš neseniai 
Lietuvos garbės konsulu paskir
to pik. Grant-Suttie (mirė 1949 
m.).

Redaktoriai rašė
Į Brooklyną, JAV, sugrįžęs 

Tysliava rašė:
Keli metai atgal daugelis laukė pa

rapijos pakrikimo ir iširimo. Šian
dien ji tvirta ir vis didesnių darbų 
imasi. Priežastis glūdi darniame kle
bono Bobino veikime su rimtų vyrų 
parapijos komitetu.

1938 m. klebonas kun. J. Bo
binas jau turėjo sutelkęs pakan
kamai lėšų atnaujinti nuo 1916 
metų neliestam šventovės vidui. 
“Darbininko” redaktorius Anta
nas Kneižys, kurį Vilniui Vaduo
ti Sąjungos skyrius pakvietė 
tais metais kalbėtoju Vilniaus 
(spalio 9) dienoje, rašė:

šv. Kazimiero bažnyčia gražiai at
naujinta ir daro malonų, jaukų įspū
dį. Visi suolai Mišių metu užimti ir 
net stovinčių kimštinai, nors sekma
dieniais ketverios Mišios.

Šio darnaus darbo rezultatus 
aprašė “Drauge” (1942 m. gruo
džio 2 d.) kun. dr. K. Rėklaitis. 
Esą Montrealy radęs 3000 lietu
vių ir “gerai gyvuojančią Šv. Ka
zimiero parapiją”, kurios klebo
nas kun. J. Bobinas “rūpinasi 
visus suburti glaudesniu ryšiu.”

Taikos jieškant
Įdomus kivirčų vaisius buvo, 

rodos, Marijos Aukštaitės inicia
tyva į Mt. Royal viešbutį su
kviestas 1938 m. susirinkimas, 
kuriame dalyvavo: Lietuvos gar-

ZIGMAS BUTKUS
Ko dar reikia įtikinti laisvojo pasau
lio valdytojams, kad ne “saugumo 
konferencijos” gali juos išgelbėti, bet 
tvirta, ir neveidmaininga politika ko
munistinių satrapų atžvilgiu, privedu- 
sių savo šalį prie ekonominio bei po
litinio chaoso ir norinčių į tokį pat 
chaosą įtraukti visą pasaulį.

Tai tikrai teisingi žodžiai, nes 
Vakaruose tinkamai neįvertina
mas komunistinis pavojus. Mū
sų politiniai veikėjai turėtų 
baigti paikus savitarpio kivir
čus ir susivienyti bendrai kovai 
prieš komunizmą visur, kur tik 
jis bepasireiškia.

Tarptautinėje plotmėje
Labai dažnai, sprendžiant 

smulkmeniškas problemas, ne
matoma didelių. Pvz. labai, mū
sų manymu, mažai padaryta Eu
ropos saugumo konferencijos 
klausimu. O toks gyvybiškai 
svarbus Lietuvai klausimas. Be 
to, ypač Europoje, yra daug įvai
rių tarptautinių organizacijų, 
kuriomis reikėtų susidomėti, įsi
traukti į jų veiklą. 1972 m. gruo
džio 18—20 d. d. teko dalyvau
ti Tarptautinio Komiteto Žmo- 

bės konsulas Kanadai pik. 
Grant-Suttie, Lietuvos gen. kon
sulas Niujorke Petras Daužvar- 
dis, mokytoja Marija Arlauskai
tė, (neoficialiai, tik informacijos 
tikslams) Šv. Kazimiero parapi
jos komiteto narys Antanas Sa
kalas, Marija Aukštaitė ir aš. 
Klebonas kvietimą ignoravo, nes 
toks susirinkimas, aišku, neturė
jo jokio autoriteto parapijos rei
kaluose. Pik. Grant-Suttie nuro
dė, kad lietuviams būtų daugiau 
naudos iš stipresnės tautinės 
vienybės. Be darbotvarkės ar 
kokio konkretaus pasiūlymo, pa
sitarimams bereikšmiais pasi
kalbėjimais besivystant, atvirai 
paklausiau karščiausią kun. J. 
Bobino priešininką J. Ruzgaitį: 
“Tai ko jūs norite, kad klebonas 
darytų?” Jis taip atsakė: “Nieko 
nenoriu, tik kad kun. Bobinas 
susidėtų tulšes į baksą ir eitų 
kur kojos neša.”

Stiprėjimo keliu
1937 m. rudens bazaras davė 

parapijai $1.000 pelno. Lietuvių 
ir prancūzų santara sustiprino 
jauno klebono kun. J. Bobino, 
nuo seminarijos suolo puoselėtą 
svajonę — pastatyti naują Šv. 
Kazimiero bažnyčią. Senoji, sta
tyta 1916 m., buvo architektų 
skirta gyvenimą baigti po 25 
metų — 1941 m. Ji buvo gana 
skubotai statyta, ant nepakan
kamai giliai į požemį įremtų pa
matų. Salės grindys ėmė į lūži
nėti ir būdavo bijoma šokti 
smarkesnes polkutes, ypač ties 
scena, virš kurios buvo pastaty
ta klebonija.

Klebono poziciją ypatingai su
stiprino rašytojos Marijos Aukš
taitės (Navikevičienės) iniciaty
va 1937 m. birželyje suorgani
zuotas Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius, ši mintis kilo apsilan
kius 1936 m. Sąjungos atstovui 
iš Lietuvos Vincui Uždaviniui. 
Skyriuje netrukus susitelkė visa 
sveikoji tautinė ir katalikiška 
veikla, kurioje daugiausia reiš
kėsi antrosios ateivių bangos 
žmonės. Prie jų prisidėjo pirmo
sios geri vyrai ir Montrealy au
gęs jaunimas. Per pirmą gyvavi
mo pusmetį skyrius surengė dvi 
gegužines, rožių balių, Spalio 9 
minėjimą, vaikučiams Kalėdų 
eglutę ir Naujų Metų sutikimą. 
Pelno susidarė $450, kurių $200 
buvo pasiųsta Sąjungos centrui 
Lietuvoje. Tautinės sąmonės 
stiprėjimą rodė Naujų Metų su
tikimo baliai: į komunistų pa
rengimą atėjo 80. į Vytauto D. 
Klubo 200, į VVS skyriaus — 
beveik 450.

(Bus daugiau) 

gaus Teisėms Ginti Tarybų Są
jungoje simpoziume Briuselyje. 
Kai dar gerokai prieš kelionę su
pažindinau su jo veikla ir sim
poziumo tematika mūsų VLIKą, 
ALTą, buvau nustebintas jų 
skeptišku požiūriu į tą klausi
mą. Tačiau dalyvaudamas sim
poziume pamačiau, koks buvo 
susidomėjimas Lietuva ir kito
mis pavergtomis tautomis. Per 
tokį trumpą laiką teko kalbėti 
per Vakarų Vokietijos televizi
ją, radiją “Laisvė”, turėti inter
viu su visa eile Europos laikraš
čių korespondentų. Esu labai 
patenkintas dalyvavimu simpo
ziume. Be to, ateičiai pavyko už
megzti tamprius ryšius su minė
tu komitetu ir kitomis Europos 
tarptautinėmis organizacijomis.

Labai džiugu, kad rusų pa
vergtų tautų, jų tarpe ir lietu
vių, žmogiškųjų teisių gynimu 
domisi visas pasaulis, žymūs po
litiniai — visuomeniniai veikė
jai. Ir mes, emigrantai, negali
me neprisijungti prie šio reika
lo.

Nuotaikos Lietuvoje
Laisvąjį pasaulį pasiekė ži

nios apie rusų vykdomą mūsų 
tėvynės engimą, rusinimą bei 
naikinimą, trypimą pačių ele
mentariausių žmogaus teisių ir 
laisvių. Aš nenoriu kartotis, kal
bėdamas apie Jums žinomus 
teisminius susidorojimus su Lie
tuvos kunigais—Bubniu, Zdebs- 
kiu, Šeškevičiumi. Tačiau nega
lima nepaminėti tų, kurie neiš
sigąsta okupantų gąsdinimų, 
prievartos, išdrįsta pakelti gai
vą ir pasakyti tiesą. Aš noriu 
Jums pacituoti kunigo Zdebskio 
žodžius, pasakytus tardymo or
ganams, pateikusiems jam “kal
tinimą”:

Kai susiduria Dievo ir žmonių įsta
tymai, aš pasirenku Viešpaties įsa
kymą. Ateityje, kiek jėgos leis, ir 
toliau vykdysiu vaikų mokymą tikė
jimo. Tai, kas vadinama “kaltu”, skai
tau savo švenčiausia pareiga...”

Ryžto žmonės
O ką bekalbėti apie tokius, 

kaip Kalanta ir kiti, kurie net 
savo gyvybę paaukojo laisvosios 
Lietuvos vardan. Jeigu Jums bū
tų tekę pamatyti Kauną 1972 
metų gegužės 18—19 d. d., tik
rai būtumėte supratę, kad mūsų 
tauta nenusilenkė okupantui. 
Rusų vykdomos prievartos ir fi
zinio naikinimo liudininku aš 
buvau nuo pat vokiškųjų oku
pantų išvarymo ir kito, rusiško
jo okupanto, atėjimo. Puikiai 
prisimenu tą vadinamąją “kla
sių kovą”, katHTuvo išnaikinti 
mūsų miško broliai. Tada ir ma
niškėje Eržvilko vidurinėje mo
kykloje buvo suorganizuotas ir 

AUKOS LIETUVOS TIKINTIESIEMS
PARAMA PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI LIETUVOJE 

nuo 1972 m. vasario 1 d. iki 1973 m. sausio 31 d.
Sveikindami šių metų “Tikinčiosios Lietuvos Dieną” Kanadoje 

ir linkėdami sėkmės, skelbiame šią apyskaitą.
Pasigėrėjimas lietuviams už Kanados ribų ir džiaugsmas 

Kanados lietuviams 1972 m. yra labai ryškus. Jie įrodė savo lie
tuviškumą plačia patriotine veikla ir savo gerumą gailestinga 
širdimi. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos valdyba JAV-se nuo
širdžiai įvertina Kanados lietuvių gailestingumą persekiojamiems 
tautiečiams okupuotoj Lietuvoj.

Kanados Lietuvių Katalikų Centras pagalbą Lietuvai telkė 
ryšium su maldos sąjūdžiu “Tikinčiosios Lietuvos Diena” pirmąjį 
kovo sekmadienį. Visos lietuvių parapijos, vietovės bei misijos 
jungėsi maldoje už religinę Lietuvos laisvę, tikėjimo stiprinimą, 
šventovių išlaikymą brangioj Lietuvos šalelėj. Tai jau treti metai 
nuosekliai ir organizuotai vykdo minėtasis centras. Ta proga buvo 
sutelkta aukų:
Prisikėlimo parapija, Toronto, kun. PI. Barius, OFM ____ _ _____ $1,000.00
Aušros Vartų parapija, Hamilton, mons. dr. J. Tadarauskas___  800.00
Šv. Jono Kr. parapija, Toronto, kun. P. Ažubalis_______________ 510.00
Lietuvių katalikų misija, Sudbury, kun. Ant. Sabas___________ 210.25
Otavos lietuvių kapelionija, kun. dr. V. Skilandžiūnas_________ 132.00
Šv. Kazimiero parapija, Montreal, kun. dr. F. Jucevičius_______  111.00
Šv. Kazimiero parapija, Delbi, kun. dr. J. Gutauskas _________ 110.00
Aušros Vartų parapija, Montreal, Tėvai jėzuitai ______________ 106.30
Lietuvių katalikų misija, St. Catharines, kun. J. Liauba, OFM___  50.00
Lietuvių katalikų misija, Edmonton, kun. I. Grigaitis  40.00
Šv. Kazimiero parapija, Windsor, kun. D. Lengvinas___________ 30.00
Šv. Kazimiero parapija, Winnipeg, kun. J. Bertašius_________ 29.50
Kun. V. Stankūnas, Montreal____  100.00
Kun. Pr. Gaida, Toronto__  10.00
Kun. J. Gutauskas, Delhi 10.00 
Kun. L. Kemėšis, Webbwood _  10.00
Kun. Ant. Sabas, Sudbury__ _____ 10.00
Kun. Aug. Sabas, Manitouwadge 10.00 
Kun. V. Skilandžiūnas, Ottawa 10.00 
Kun. J. Pilkauskas, Whitby________________________________ 5.00
KLB Winnipego apylinkė 10.00 
Prof. dr. A. Šidlauskaitė, Ottawa_____ ______________________ 40.00
Inž. J. ir D. Daniai, Ottawa 10.00 
Dr. V. Kubilius, Ottawa 10.00 
J. Zalatorius, Ottawa 10.00

LKRŠ valdyba dėkoja visiem aukotojam. Už kiekvieną gera
darį kasdien aukojamos šv. Mišios. Negalime paskelbti visų auko
tojų, nes negautas sąrašas. Skelbiame dalinį sąrašą tų, kurie auko
ja $10 ar daugiau. Daug kas aukojo parapijų rinkliavose. Gaunan
tieji Jūsų visų paramą Lietuvos tikintieji yra giliai dėkingi. Dėko
jame ir jų vardu.

Dėkinga LKRŠ valdyba

► Viešėdami Čikagoje, '

neužmirškite aplankyti N, ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC. :
2501 w. 7ist STREET, Telefonas 471-1424 ’

’ CHICAGO, ILL. 60629. --------------------------------— <
' Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. (
1  Ypač didelis gintaro išdirbinitĮ pasirinkimas. - <

vėliau saugumiečių sunaikintas 
partizanų štabas su mokyklos di
rektoriumi Uolevičiumi prieša
kyje. 1956 m., būdamas Vilniaus 
universiteto studentu, aš nedve
jodamas dalyvavau Rasų kapinė
se įvykusioje demonstracijoje. 
Nors Vilnius atrodė beveik su
rusintas, protesto vardan prieš 
okupantus išėjo tūkstančiai žmo
nių. Mes, studentai, po demons
tracijos išvaikymo, organizavo
me universiteto kiemuose rašy
mą šūkių “Tegyvuoja Vengrijos 
revoliucija”. Žinoma, kaikurie 
studentai už tai buvo nuteisti, 
kaikurie pašalinti iš universite
to, o tie, kurie nebuvome pakan
kamai išaiškinti, buvome pri
versti išvykti į Kazachstaną pa
dirbėti.

Minėdamas visa tai, mieli lie
tuviai, aš noriu parodyti ypatin
gai svarbų jaunimo vaidmenį tė
vynės laisvinimo kovoje. Noriu, 
kad laisvojo pasaulio jaunuoliai 
lietuviai būtų verti savo tautie
čių pavergtoje tėvynėje. Nega
lima pasiduoti komunistų vilio
jimui vienašališkai bendradar
biauti, vykti net studijuoti į Lie
tuvos augštąsias mokyklas, už
imant vietas tų, kuriems jos 
labiau reikalingos. Dėlto jie gali 
būti priversti eiti dirbti į fabri
kus, gamyklas, žinoma, ir mūsų 
politiniai veikėjai turi pagerinti 
savo veiklos principus, siekda
mi apjungti daugiau jaunimo i 
politinį darbą.

Rusai nepasikeitė
Plačiau apsistojant ties pa

vergtos tėvynės problemomis ir 
dabartine padėtimi, reikia pažy
mėti, kad rusų nacionalinė poli
tika jos atžvilgiu yra tokia pati, 
kaip ir buvo prieš šimtą metų. 
Jėga įjungę Lietuvą į TSRS su
dėtį, komunistiniai Maskvos va
dovai visiškai nesiskaito su jos 
interesais, laiko absoliučioje sa
vo priklausomybėje.

Nors Rusijos tautų teisių de
klaracijoje bei TSRS konstituci
joje numatyta, kad kiekviena 
respublika, reiškia ir Lietuva, 
turi visus valdžios ir valdymo 
organus, konstituciją, gali bet- 
kada išstoti iš TSRS, tačiau es
mėje yra kolonijinė padėtis. 
Pvz. pravedant betkokius rinki
mus, ar tai į vietines tarybas, ar 
į Lietuvos, ar į TSRS augščiau- 
siąją tarybą, kandidatūros vi
suomet atitinkamai numatomos, 
patvirtinamos ir tik po to patei
kiamos rinkėjams, kurie neturi 
jokio pasirinkimo ir tik forma
liai, iš prievartos atlieka vadina
mąją “visuotinę” pareigą - balsa
vimą. O ką ir bekalbėti apie pa
sinaudojimą išstojimo iš TSRS 
teise, kai Maskva iš viso nepri
pažįsta jokio suvereniteto!

(Bus daugiau)
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Baltiečiai — naujo atoslūgio auka
Žymaus kanadiečio žurnalisto straipsnis didžiojo/ spaudoj

Pirmosios britu savaitės Europoje
K. KRAUZĖ 

Mūsų bendradarbis Britanijoj

Čekų kilmės Kanados žurna
listas LuDor J. Zink, nesėkmin
gai banaęs patekti į federacinį 
parlamentą per konservatorių 
partiją, kurį laiką buvo aptilęs 
— nerašė Įprastinių straipsnių 
dienraščiui “The Toronto Sun”. 
Praėjus rinkiminiams vėjams, 
jis vėl pradėjo rašyti politinius 
straipsnius, kuriuose gana daž
nai prisimena ir baltiečių pro
blemas. Vasario 14 d. numery
je, matyt, ryšium su Lietuvos ir 
Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktimis, L. J. Zink 
parašė ilgoką straipsnį tema 
“Baltics the victim of detente”. 
Su jo mintimis, manome, pra
vartu susipažinti ir “TŽ” skai
tytojams. * * *

Kai viešosios opinijos dėme
sys telkiasi ties Vietnamo pro
blemą, kurios išsprendimas ža
da naują Rytų-Vakarų santykių 
erą, Kanados etninės grupės, 
ypač Rytų Europos žmonės, su 
nerimu žiūri į naują atoslūgį 
Europoje. Tam nerimui pagrin
dą sudaro Maskvos peršama Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencija, kurioje gali 
pasikartoti Chamberlaino suda
ryta sutartis Miunchene, ir tai 
platesniu mastu. Tokia galimy
be yra labiausiai susirūpinę Ka
nados baltiečiai, kilę iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Mat, jeigu 
minėtoji saugumo konferencija 
Įteisintų pokarinius sovietų te
ritorinius užgrobimus, Baltijos 
kraštų likimas būtų užantspau
duotas — joms grėstų išnykimo 
pavojus. Didesnieji kraštai — 
sovietų satelitai turi bent fik- 
tyvinį suverenumą, o Baltijos 
kraštai buvo sovietų-vokiečių 
susitarimu įjungti Sovietų Są
jungom Vakarų valstybės atsi
sakė pripažinti tokį sovietų žygi 
ir nepasidavė sovietiniam spau
dimui jį pripažinti.

* * *
Nuo 1945 m. Maskva Baltijos 

kraštuose vykdo rusifikaciją (tai 
ji daro jau nuo 1940 m. birželio 
15d. Red.), masiškai deportuoda
ma baltiečius Į Sibirą, o jų vie
ton atsiųsdama rusus. Tuo būdu 
gyventojų sudėtis pasikeitė jau 
tiek, kad estai, latviai ii- lietu
viai yra arba greitai bus mažu
momis savo tėvynių miestuose.

Laisvojo pasaulio baltiečiai 
mano, kad rusifikacijos proce
sas padidės, jeigu Vakarų vals
tybės pakeis savo nusistatymą 
ir įteisins sovietų valdžią jų 
okupuotuose kraštuose, tikėda
miesi “atoslūgio” santykiuose 
su Maskva. Šis nuogąstavimas 
buvo išreikštas Kanados Estų 
Centrinės Tarybos memorandu
me, kuris buvo Įteiktas užsienio 
reikalų ministeriui M. Sharp. 
(Panašius memorandumus yra 
Įteikę lietuviai ir latviai, Red.).••I: * *

Sovietų Sąjunga, užgrobusi II 
D. karo metu visą eilę kraštų, 
jieško tarptautinio įteisinimo

LBETUVIAI FLORIDOJE
AL. GIMANTAS

Besilankant Floridoje, vis 
dažniau tenka matyti naujus lie
tuvių veidus. Taip, labai daug 
tautiečių įvairiais metų laikais 
atvyksta atostogų praleisti, bet 
vis daugiau lietuvių atvyksta į 
pietus ir apsigyventi. Vyrauja, 
aišku, Jungtinių Valstybių lietu
viai, bet vis daugiau tautiečių 
atvyksta ir iš Kanados. Galima 
būtų gana drąsiai tarti, kad 
labai artimu laiku lietuvių skai
čius Floridoje dar pagausės. 
Vieniems įsikūrus, aplanko juos 
giminės, bičiuliai, pažįstami. 
Daugumai aplinka ir sąlygos pa
tinka. Vieni keliasi Floridon 
tuoj pat, kiti jau sudarinėja 
konkrečius planus eventualiam 
persikėlimui. Labai maža tokių, 
kurie, kiek pagyvenę, nuspręstų 
grįžti atgal šiaurėn. Dauguma 
pasilieka, šiaurietis lietuvis pri
pranta ir prisitaiko prie skirtin
gų klimato bei aplinkos sąlygų.

Kaikas bando įrodinėti, kad 
lietuvis pasiges besikeičiančių 
metų laikų, nebegalės gerai 
jaustis be sniego, ledo, šalčio. 
Atrodo, kad visa tai Floridos 
lietuviams jau nebegalioja. At
rodo, čia galioja senasis lietuviš
kojo sodžiaus posakis: “Šiluma 
kaulų nelaužo”.

Iš pastoviai Floridoje gyve
nančių teko girdėti, kad drėgmė, 
itin ryški liepos — rugpjūčio 
mėnesiais, nėra maloni, bet pra
tus pakeliama ir netaip jau bai
si, gyvenant nepertoliausiai nuo 
jūros bei jaučiant nuolatinį gai
vaus vėjo dvelkimą.

Kiti tautiečiai, palikę savo ar
timuosius viduriniuose Vaka
ruose ar Rytuose, visdėlto nesi
jaučia atskirti nuo savųjų, nes 
(nekalbant apie kelione lėktuvu) 
per dvi dienas autovežimiu gali 
pasiekti beveik betkuria vietą 
šiaurėje. Tai ne Kalifornija, ku
rios nenasieksi be 4 ar 5 dienų. 
Dėlto Florida ir laikoma malo
nia vieta poilsiauti pensijon išė- 

savo kolonijinės imperijos, įtvir
tintos Rytų ir Vidurio Europoje.

Tai buvo išreikšta praėjusiais me
tais Varšuvos Sąjungos politinio pa
tariamojo komiteto, šis komitetas, 
paprastai netariąs nė žodžio be so
vietų žinios, nustatė “pagrindinį prin
cipą” Europos konferencijai: “Da
bartinės Europos valstybių sienos, 
įskaitant ir tas, kurios susidarė II D. 
kare, yra nepažeidžiamos.

Daugelis dabartinių sienų yra 
padaras sovietinių tarptautinės 
teisės pažeidimų, kurie ir sukė
lė šaltojo karo įtampas bei su
sikirtimus. Dėlto neaišku, kaip 
gali būti užtikrintas saugumas, 
nepašalinus pagrindinių pavo
jaus priežasčių.

Įtampos būtų atslūgusios, jeigu 
prievarta sovietų imperijon įjungtos 
tautos komunizmą būtų radusios pri
imtiną arba bent pakenčiama. Bet 
net ir Maskva negali tvirtinti, kad 
nuolat prasiveržiu sukilimai jos ko
lonijose, nepaisant priespaudos varž
tų, yra pasitenkinimo apraiškos. Ana
pus geležinės uždangos vykstančios 
desperatiškos kovos už laisvę reikš
mė yra aiški: nė viena pavergtų tau
tų nenori priimti raudonojo fašizmo 
kaip pastovios, nekeistinos santvar
kos.

L. J. Zink primena demokra
tiniams kraštams, kad dabarti
nės būklės Europoje stabilizavi
mas negali būti remiamas ne- 
normalybėmis.

Tad ar gali demokratijos apgau
dinėti save ir tikėti, kad Europa bus 
stabilizuota ir “sunonnalinta” nepa
šalinus nepastovumo bei nenormalu
mo priežasčių, pasitenkinant tiktai 
atoslūgio šypsniu? Ar iš tikro Vaka
rai gali tikėti, kaip kad Chamberlai- 
nas tikėjo, kad tikra taika gali būti 
laimėta tarptautinio plėšikavimo, jau 
nekalbant apie likimą daugiau kaip 
šimto milijono žmonių sovietinėse 
kolonijose?

Baigdamas straipsnį, autorius 
primena estų memorandumo 
tvirtinimą, kad pastovi taika ga
li būti laimėta tiktai atsiremiant 
į tarptautinę teisę ir tautinio ap
sisprendimo principą. Esą se
niai jau atėjo laikas Kanados už
sienio reikalų ministeriui M. 
Sharp pareikšti, kokią poziciją 
užims Kanada busimoj konfe
rencijoj. Taip pat šis klausimas 
turėtų būti diskutojamas parla
mente.

Prie šių teisingų L. J. Zink 
minčių galima pridurti, kad Ka
nados užsienio reikalų min. M. 
Sharp, atsakydamas i lietuvių 
memorandumą, atsiuntė KLB 
pirm. inž. E. čuplinskui Kana
dos atstovų pareiškimus Helsin
kyje (žiūr. "“TŽ” 5 nr.), bet juo
se kalbama labai plačiomis 
bendrybėmis, ir aiškios Kanados 
pozicijos okupuotų Pabaltijo 
kraštų klausimu kol kas nema
tyti. Tikimasi, kad Kanados vy
riausybė turės pakankamai drą
sos nepritarti imperiniams so
vietų užgrobimams. Ris.

jusiem ar bent atostogas norin
tiems praleisti. Jei šiaurėje net 
ir paskutinės kelios vasaros bu
vo vėsokos, tai Floridoje net ir 
vidury žiemos galima džiaugtis 
vasariška aplinka.

Tautiečių skaičių Floridoj pa
didina ir savieji verslininkai bei 
profesijonalai. Auga lietuvių 
motelių savininkų skaičius. Dau
guma jų — švariai ir pavyzdin
gai užlaikomos vietos. Jose gal 
kiek ir mažiau prabangos bet 
žymiai pigesnės kainos vilioja 
apsistoti pas savuosius, kurie 
tautiečius visur ir visada nuošir
džiai priima, stengiasi kiek ga
lint geriau patarnauti.

Atostogų vykstą turėtų at
kreipti dėmesį'į Juno Beach va
sarvietę Atlanto pusėje. Vieto
vė dar nedidelė, perdaug neišsi- 
plėtusi, dar labai daug vietos, 
nemažai privatumo. Juno Beach 
pirmuosius žingsnius motelio 
versle žengia ir kanadiečių lie
tuvių Dirsių ir Pilipavičių šei
mos.

Nuosavybių ir vasarviečių kai
nos Floridoje" sparčiai kyla. Yra 
vietų, kur žemės kaina (jei priei
na prie jūros) siekia nuo $1.000 
iki $3.500 už vieną pėdą! Neįti
kėtina? Galbūt, bet tai šios die
nos realybė. Toliau nuo jūros, 
krašto viduje (jei neperarti Dis
ney World), kainos dar gana pa
kenčiamos ar net ir prieinamos 
kiekvienam.

Vieniems geriau patinka At
lanto pakraštys, kiti daugiau ža
visi Meksikos įlankos vandeniu. 
Vakarinė pusė atrodo lyg ir ma
žiau žmonėmis perpildyta. Tuo 
tarpu rytinė Florida labai grei
tai statosi, plečiasi, auga žmo
nių skaičius ir stambūs pastatai. 
Atrodytų, kad vakariniame pa
kraštyje lyg ir erdviau, ir ma
žiau susigrūdimo. Lietuviu rasi
me abiejose pusėse. Jie turi sa
vuosius pasirinktos vietos argu
mentus.

Kai S. Amerikos lietuvių jaunimas slidinėja, Brazilijos tautiečiai prakaituoja miestuose ir stovyklavietėse. Kai
rėje _  “Nemuno” šokėjai, sėkmingai atlikę ištiso pusva'andžio televizijos programą Vasario 1C proga; dešinėje
_  scena iš stovyklos: Romą Kalantą vaidina Aleksandras Valavičius, o jo motiną — Vilma Šimonytė. Vyresniųjų 
stovykloje dalyvavo 26 jaunuoliai. Vadovavo — kun. H. Šulcas Nuotr. A. Saulaičio

"Lietuviai laukia karo
Paskutiniuoju metu pasipylė 

atskirais leidiniais ir periodinė
je spaudoje daug atsiminimų. 
Tikrai sveikintinas reiškinys. 
Tik tenka apgailestauti, kad kai- 
kada juos rašo asmenys aprašo
moje veikloje visai nedalyvavę, 
o tik pasinaudodami nugirstų 
gandų atgarsiais. Tokie rašiniai 
jokios istorinės vertės neturi. 
Toks pvz. yra K. Galmanto 
“Draugo” 1971. 5. 1 numeryje 
atspausdintas “Drumstų verpe
tų sūkuriuose”. Jame autorius 
suveda sąskaitas su LLK Sąjun
ga. Suprantama, į tokį rašinį 
niekas iki šiol ir dėmesio ne
kreipė.

“TŽ” 1972 m. birželio 22 d. 
numeryje teko atsitiktinai (lan
kant bičiulius Kanadoje) paskai
tyti A. Gražiūno atsiminimų at
karpos “Lietuviai laukia karo” 
dalį. Ten rašoma apie M. Naujo
kaičio sužeidimą:

Tik laimingų aplinkybių dėka gy
vas išliko ir Lietuvių Aktyvistų Fron
to Vilniaus štabo narys M. Naujo
kaitis, kuris, kaip jau buvo minėta, 
buvo pasiųstas iš Vilniaus į Vokie
tiją. Atlikęs savo uždavinį, M. Naujo
kaitis per Velykas leidosi atgal į Lie
tuvą. Bet pasienio palydovų buvo nu
rodyta netinkama perėjimui vieta. 
Yra įtarimo, jog vokiečiai sąmonin
gai tai padarė, norėdami trukdyti 
lietuvių pogrindžio veiklą, nes tasai 
pogrindis turėjo kitą tikslą, negu na
cinė Vokietija. Vos spėjus Naujokai
čiui nugalėti vielų kliūtis, į jį pra
dėjo šaudyti rusų pasienio sargybi
niai. Atsišaudydamas Naujokaitis 
bandė grįžti į Vokietiją, tačiau buvo 
sužeistas į kairiąją krūtinės pusę ir 
dešinę koją. Kad ir sužeistas, jis 
dar nušovė jį puolusius sargybinių 
šunis ir bandė pasiekti netolimą miš
kelį, bet buvo dar kartą pataikytas 
į krūtinę. Tad nors miškelį ir pasie
kė, nebeteko jėgų, ir rytojaus dieną 
jį jau be sąmonės pasienio sargy
biniai surado.”

Jokių vėlesnių patikslinimų 
neteko nei spaudoje pastebėti, 
nei kitur išgirsti. Turiu pasaky
ti, kad šis aprašymas pateikia 
tiktai dalį tiesos, ir tai gerokai 
iškraipytą". Būtų buvę daug ge
riau, jei būtų pasiteirauta pas 
patį Mykolą Naujokaitį, kuris, 
manau, būtų mielai sutikęs apra
šymą atitaisyti.

Tą įvykį ištisai žino buvęs va
do va's-palydovas J. S. (jis vienas, 
o ne du ar daugiau), iš dalies P. 
B. ir p. Sprogis, palydėję mus 
iki pasienio spygliuotų vielų 
tvorų ir patys matę bent pirmą
jį mūsų susidūrimą su rusais- 
pasieniečiais. Taip pat jie galė
jo girdėti šūvių aidus miškų to
lumoje, kai mums dar kartą te
ko susikirsti su tais pačiais ru
sais jau už kelių kilometrų nuo 
pasienio.

Vėliau, po karo, Kaune 1941 
m. teko juos visus sutikti ir ge
rai išsikalbėti apie tuos įvykius. 
Teko sutikti ir M. Naujokaitį. 
Pats įvykis nebuvo ypatingai 
sudėtingas ir ilgas laiko atžvil
giu, kad būtų galima jį jau po 
32 metų pamiršti, bet buvo vi
sais atžvilgiais pakankamai karš
tas.

Suprantama, kai kritę jau ne
beturi progos nei kalbėti, nei 
protestuoti, už juos prakalba “ži
novai”. Šiuo atveju, atrodo, visi 
dalyviai dar yra gyvi. Tik apie 
vadovą neturiu tikslių žinių. Gal 
tuo pačiu reikalu, jei jo sveika
ta leis, pasisakys ir P. B.

O buvo taip ...
1941 m. kovo 17 d., gavęs iš 

0KW atitinkamus karinius užda
vinius ir atsisveikinęs su mjr. 
St. Puodžiumi (vėliau nukankin
tu vokiečių kacete), atvykau į 
pasienį. Nors jau nuo 1940 m. 
gruodžio buvau LAF nariu, ta
čiau jokių specialių pavedimų iš 
jo neturėjau. Kadangi apytikrė 
karo pradžia jau buvo nujaučia
ma (žinios iš manęs 0KW turė
jo pasiekti nevėliau, kaip gegu
žės 15 d.), mjr. St. Puodžius ir

Pastabos ir patikslinimai

p. Sprogis man patarė atgal ne
begrįžti (Vokietijon, Red.), rei
kiamas žinias numatytais būdais 
perduoti, ir savo nuožiūra numa
tytoje vietovėje ruoštis sukili
mui. Buvo žinoma, kad vokie
čiai sukilimo pastatytos vyriau
sybės nepripažins, bet turėjome 
vokiečius pastatyti prieš įvyku
sį faktą.

Pačiomis pirmomis balandžio 
mėnesio dienomis į pasienį at
vyko ir M. N. Buvau painfor
muotas, kad jis vyks į Kauną 
ar Vilnių ir p. Sprogis teiravosi^ 
ar aš nieko prieš neturiu, jei ir 
jis kartu su manimi eitų. Atro
do, teiravosi todėl, kad dar Ber
lyne turėjau priskirtą kitą bend
rakeleivį studentą A. šis, vos 
gavęs ginklą, tą patį vakarą įsi
drąsinęs vokiečių alinėje pakėlė 
triukšmą, ir Gestapas jį suėmė. 
Vokiečiai sutiko jį paleisti, jei 
aš jį paimsiu kartu su savimi. 
Kadangi jis man buvo ir kitais 
atžvilgiais įtartinas, nuo jo atsi
sakiau. * * *

Pasienyje teko prabūti porą 
savaičių. Gamtos sąlygos, kaip 
tyčia, sienos perėjimui buvo be
veik neįmanomos: dienomis 
sniegas jau tirpo, o naktimis 
dar šąlo. Susidariusių sausle
džių palietimas vien tik koja da
rė nepaprastą triukšmą nakties 
tylumoje. Numatytas vadovas 
porą kartų pasirodė. Galėjau 
kartu su juo eiti. Atsisakiau, kol 
oras pasikeis, kad perėjimas bū
tų užtikrintas, nes laiko savo 
uždaviniams atlikti dar pakan
kamai turėjau. Mano manymu, 
bandymas eiti tokiose sąlygose 
būtų tik lindimas tiesiog rusams 
į maišą. Tą porą savaičių, kartu 
su P.B., išnaudojau pranešimų 
spausdinimui ir jų įvairiais bū
dais siuntimui į Lietuvos pusę, 
kad žmonės nebebėgtų, o tik 
slapstytus! vietoje, nes karas jau 
čia pat. P.B. teko patirti apie 
bėglius iš Lietuvos, rusų nu
šautus vos keletą žingsnių" prie 
sienos. Visas pasienis tuo lai
ku jau buvo gana stipriai sau
gomas net ir su dresiruotais šu
nimis. Vos atvykau i pasienį, 
pro tą pačią vietą iš Lietuvos 
atėjo gen. S. R. ir dar pora žmo
nių. Prisimenu labai gerus va
dovo užsiminimus apie jo, kaip 
kario, laikyseną.

* * *
Atvykus M. N., tuojau prisi

statė ir vadovas. Kadangi M. N. 
uždaviniai buvo gana svarbūs ir 
skubūs, reikėjo nedelsiant veik
ti. Pasisekimu netikėjau, bet — 
ryžausi į žygį.

Išėjome penki. Paėję Klaipė
dos krašto pusėje keletą kilo
metrų, sustojome retame miške. 
Priešais ant sienos — trijų spyg
liuotų vielų tvora. Toliau — 
dviejų šimtų metrų platumo ir 
apie tiek pat gilumo aikštelė. 
Aplink ją — miškas. Mėnesiena. 
Mėnulis — vos skystų debesėlių 
pridengtas. Pats miškas — pil
nas sausledžių. Kodėl tokia ne
vykusi perėjimui vieta ir laikas 
buvo parinkta, man ii' dabar ne
aišku. į tą klausimą galėtų atsa
kyti tik pats vadovas. Mano nu
jautimu, vadovas galėjo turėti 
ryšių ir su vokiečiais, ir su ru
sais. Ar prie to vokiečiai (Gesta
pas) buvo prisidėję, manau, ga
lėtų tikrą atsakymą duoti tik p. 
Sprogis. Kol kas aš taip dar ne
manau. Vėliau, po karo, to klau
simo nesiaiškinau, nors tas pats 
įtarimas ir tada buvo: buvome 
turbūt abu (ir M. N.) patenkin
ti, kad, nors ir skylėti, bet dar 
sveiki tokiose aplinkybėse išli
kome. ♦ * *

Dar būdamas Vokietijos pu
sėje prieš vielų tvoras, vadovui 
paabejojau, kad bus neįmano
ma per aikštelę nepastebėtiems 
prasiveržti. Jam užtikrinus, kad 

bus viskas tvarkoje, atsisveiki
nome su p. P.B. ir Sprogiu, per
lipome spygliuotų vielų tvorą ir 
bėgte leidomės skersai aikšte
lės. Tuojau sausledžiai sutraškė
jo ir, nubėgus vos apie 30 met
rų, iš abiejų pusių aikštelės (iš 
miško) pasigirdo rusų-pasienie- 
čių šūviai. Trumpai šūktelėjau 
vadovui, kad grįžtame atgal, nes 
prasiveržimas neįmanomas. Va
dovas pasakė “pirmyn, atsiplė- 
šime”, ir visi trys leidomės to
lyn skersai aikštelės. Pasiekę 
miško spindį, juo bėgome kele
tą kilometrų. Ar iš viso jau pa
stebėtiems betkoks atsiplėšimas 
buvo dar įmanomas, kai rusai se
kė mūsų pėdomis šunų ir raitų 
pagalba," — gali pasakyti kiek
vieno sveikas protas! Bėgant, 
sausledžiai visą laiką tratėjo.

Buvau sunkioje žieminėje ap
rangoje. Pajutau nuovargį dar 
ir dėl prieš keletą mėnesių su
žeistos kojos. Sustojome atsi
kvėpti.

Vos tik porai minučių susto
jom, čia pat užpakalyje amtelė
jo šuo. šokome bėgti toliau. 
Priekyje — miško praretėjimas, 
o jo viduryje — didžiulis krū
mas. Vadovas ir M. N. lenkė jį 
iš dešinės. Pasipylė šūvių seri
jos, kulkos zvimbė visur, visai 
pro pat ausis, bet manęs jos ne
kliudė. Tuo momentu šuo šoko 
man ant nugaros ir išplėšė gerą 
gabalą apsiausto. Man sustojus, 
šuo atšoko porą žingsnių atgal, 
pasiruošęs vėl pulti. Kilo" mintis 
šunį likviduoti. Tad išleidau į jį 
visą turimo pistoleto apkabą, nes 
kitaip joks atsiplėšimas nebuvo 
įmanomas. Daugiau šunų nega
lėjo būti, nes vėliau, jau rusams 
krečiant visą tą vietą, jokio šuns 
nebemačiau. Deja, sugaišau ke
liolika sekundžių ir, kol apibė
gau krūmą kairiąja puse, savo 
bendrakeleivių jau niekur nebe
galėjau matyti. Jiems tuo mo
mentu pavyko atitrūkti nuo są
lyčio su pasieniečiais. Kaip va
dovas man vėliau aiškino, tuo 
metu, M. N. prašant, jie pasuko 
i Vokietijos pusę, o aš — gi
lyn Į Lietuvos pusę. Taip ir li
kau vienas. Po poros valandų 
man dar teko susikauti su raitu 
pasieniečiu ir pora kareivių. 
Tuo metu buvau sužeistas. Su
imtas buvau tik už keliolikos 
kilometrų ir tik už poros dienų. 
Bet tai neliečia šio rašinio te
mos.

Vadovas ir M. N. vėl pasiekė 
pasienį. Vadovo žodžiais, jie kaip 
tik pataikė ant pasieniečių sar
gybų ar išstatytų slapukų. M. 
Naujokaitį kliudė keletas kul
kų. Jis buvo suimtas, o vadovui 
pavyko pabėgti. Ar M.N. sužei
dė jau ir pirmame su rusais su
sidūrime, tvirtinti nenoriu. Jis 
pats geriau apie tai žino.

M. N. buvo pagudytas Taura
gės ligoninėje, o man iki balan
džio 30 d. teko išbūti Tauragės 
seminarijos ar gimnazijos rūsy
je ir pergyventi pirmuosius tar
dymus. Mačiau, kaip M. N. at
vedė Į tą pačią kalėjimo auto 
mašiną ir jau balandžio 30 d. 
vakare buvome Kauno saugumo 
rūmuose, o iš ten — tiesiai į 
Mickevičiaus gatvės kalėjimą.

Taigi, tokia buvo, trumpais žo
džiais tariant, ta trumpa istorija.

Jei kur nors spaudoje šių įvy
kių aprašymas buvo kitoks, pra
šau šį mano patikslinimą ištisai 
(ar beit t santraukos formoje) per
sispausdinti.

J. Včj.

• Dabartinis Čilės prezidentas Sal
vador Allende pareiškė vienam P. 
Amerikos politikui: “Savo vyriausy
bėje bevelyčiau turėti du gerai pa
siruošusius technikus nei 50 komu
nistų. Ideologija nepadeda valdyti 
Čilės”. Taigi, Čilės prezidentas tai 
suprato per porą metų, o rusai vis 
dar nesupranta ir po 55 metų. Jiems 
ideologija, nors ir klaidinga, yra 
svarbesnė už žmonių gerovę.

Turėdama parlamente pakan
kamą daugumą, Britanijos vy
riausybė įjungė savo kraštą į 
Europos Ekonominę Bendruo
menę, nepaisydama darbo parti
jos priešinimosi. Danija, Norve
gija, Airija referendumais atsi
klausė gyventojus, ar jie nori, 
kad būtų įsijungta. Britanija ne
praktikuoja referendumų — jai 
parlamentas yra vyriausias ir ei
linių ir likiminių reikalų spren
dėjas. Artėjant šiam sprendimui, 
ir Britanijos darbo partija reika
lavo referendumo. Darbo parti
jos vadai vis tvirtino ir tebetvirti
na, kad vyriausybė nepajėgusi 
išsilygti gerų sąlygų, bet niekas 
taip ir neišsiaiškino, kokios tos 
sąlygos turėtų būti, nes reikalas 
yra perdaug sudėtingas, vienu 
kitu sakiniu neatsakomas.

Britai Europoje
Dabar jau Britanija formaliai 

yra Europoje. Augštieji ir že
mesnieji jos pareigūnai jau sėdi 
Briuselyje. Konservatorių ir li
beralų partijos nusiuntė ten sa
vo delegacijas svarstyti su kitų 
Bendruomenės kraštų atstovais 
visokių bendrųjų reikalų (dar- 
biečiai atsisakė siųsti delegaci
ją). Baigėsi tas laikotarpis, kai 
Bendruomenės šalininkai kal
bėjo, kiek ir kur bus įstojus lai
mėta, o priešininkai gąsdino vi
sokiais sunkumais. Dabar jau 
reikia gyventi Europoje ir susi
gyventi su laimėjimais ir pralai
mėjimais.

Žinoma, sunkumai pirmiausia 
pastebimi. Štai kažkada sausio 
mėnesį pasirodė žinia, kad iš 
Europos žemyno į Britaniją 
sunkvežimiais jau gabenamos 
daržovės. Tų sunkvežimių, ma
tyt, nedaug dar tebuvo, kad nie
kas net atidžiau nepasidomėjo, 
kur tos daržovės čia parduoda
mos ir kas jas užsakinėja. Be to, 
Britanija ir iki šiol nemažai dar
žovių atsigabendavo iš Europos 
žemyno, tai ar koks sunkvežimis 
daugiau, ar mažiau — viskas iš
eina į gerą.

Kiaušinių problema
Kiaušinių gabenimas jau su

daro gąsdinančią problemą. Nuo 
vasario 1 d. Britanija įsijungė į 
Bendrąją Europos Ekonominės 
Bendruomenės žemės ūkio poli
tiką, ir per 10 dienų iš Danijos, 
Prancūzijos ir Olandijos jai bu
vo atgabenta daugiau kaip 5 mi
lijonai kiaušinių. Tie kiaušiniai 
pardavinėjami žymiai pigiau, 
negu ligšiok Dar tiems ekspor- 
tininkams truputį primokama iš 
Bendruomenės lėšų. Sakoma, 
kad pirkėjams tai maloni nau
jiena, ir tuo turbūt niekas ne
abejoja. Bet britai savo kiauši
nių tiekėjams taip pat primoka 
iš valstybės iždo, kad jie galėtų 
išsiversti ir daugiau gaminti" 
Pastaraisiais mėnesiais rinka 
buvusi jau ir taip pergrūsta bri
tų vištų kiaušiniais, dėlto kainos 
buvusios žemesnės už gamybos 
išlaidas. O lesalas vis labiau 
brangsta, nes pasaulyje nėra 
grūdų pertekliaus (jų kaip tik 
ima trūkti, kai Sov. Sąjunga ir 
kiti duonos trūkstantieji kraš
tai išvalė didžiuosius aruodus). 
Taigi, jeigu ir toliau iš žemyno 
bus siunčiami tokiais kiekiais 
pigūs kiaušiniai, Britanijos 
smulkieji jų gamintojai, sako, 
neatsilaikys "ir turės bankrotuo- 
ti. Tas reikalas pasidarys dar 
opesnis kitais metais, kai Brita
nija nutrauks ar bent sumažins 
savo kiaušinių gamintojams pri- 
mokėjimus.

Kaltina vieni kitus
Kad tokie sunkumai ir nesu

sipratimai vyks, tai jau iš anks
to buvo numatoma. Sausio antro
je pusėje tarėsi EEB kraštų že
mės ūkio ministerial. Tai buvęs 
daugiau pasikeitimas kaltini
mais. Britai visai būdais stengia
si užsitikrinti, kad nesusidarytų 
pavojų jų gaminamajai paukš

Nepriklausomos Lietuvos laikais Palangoje prie aukuro Vytauto Didžiojo 
paveikslo sargyboje (iš vaizdų albumo "Palanga”)

tienai, kiaušiniams, kiaulių au
gintojams, kad danai, olandai, 
airiai neužverstų jų rinkos tos 
rūšies gaminiais. Kaip matome, 
kiaušiniais jau užverčiama. Vo
kiečiai kaltino britus, kad jie 
Europos žarnyną užverčia kiau
šiniais iš savo perteklių. Britai 
kaltino danus, kurie pigiai parū
pina bekoną ir tuo būdu smuk
do Britanijos kiaulių ūkį. Vis- 
tiek į Britaniją įvežamojo daniš
ko bekono kaina bus, palyginti, 
žema. Danų ūkininkams uz bri
tams pigiau parduodamąjį beko
ną bus primokama iš EEB fon
do žemės ūkiui remti (tą fondą 
visi devyni kraštai turi sudėti). 
Kadangi Europos žemyne beko
nas yra bangesnis, tai už ten 
parduodamąjį danai negaus pri- 
mokėjimų.

Grūdų kainos
Britams vis reikia pirktis grū

dų — duoninių ir pašarinių. Jie 
buvo pakankamai apdairūs dėl 
grūdų kainų dar tada, kai tarėsi 
dėl įstojimo į Bendruomenę są
lygų. Tada buvo sutarta prancū
ziškų ir vokiškų kviečių kaina. 
Kai grūdų kainos nežmoniškai 
pakilo, prancūzai tvirtina, kad 
sutartoji kaina yra nereali. Kaip 
žinia, prancūzų ūkininkai yra 
kovingi, dėlto visada laimi. Jei
gu kviečiai bus pardavinėjami 
britams ypač žema kaina, kas 
nors turės primokėti auginto
jams.

Bedarbiai
Britai turi ypač daug bedar

bių. Buvo svajojama, kad po 
sausio 1 d., kai kraštas įsijungs 
į Europą, tie bedarbiai tūkstan
čiais galės keliauti Į žetnyną. 
Pvz. Vokietijai vis trūksta dar
bo jėgos. Bet pasirodo, kad čia 
susiduriama su visokiais kabliu
kais. Britas bedarbis savo krašte 
gali naudotis valstybės moka
mąja pašalpa, kol jam nebus pa
siūlytas tinkamas darbas pagal 
specialybę. Europos žemyno 
kraštuose, ypač Vokietijoje, tas 
reikalas tvarkomas kiek kitaip. 
Ten į sergantį ar bedarbį žiūri
ma netaip liberaliai, kaip Brita
nijoje. Sergantį reikia pagydyti, 
kad jis vėl butų darbingas, o be
darbį, jei jam nėra darbo pagal 
turimąją specialybę, reikia ap
mokyti, duoti naują specialybę 
ir vėl kuo greičiausiai įjungti į 
gamybą. Britų bedarbių tokios 
sąlygos nevilioja. Jiems malo
niau iš pašalpos gyventi, o ne 
mokytis naujos specialybės.

ETNINĖS SPAUDOS 
ATSTOVAI OTAVOJ

Kanados etninės spaudos fe
deracijos valdyba (pirm. V. Mau
ke, buvęs pirm. dr. J. Kirsch- 
baum, vicepirm. dr. H. Hoetter, 
sekr. N. Hawrysch ir atskirų 
klubų pareigūnai — dr. J. Ka- 
ge, N. Kneider, B. Heydenkorn, 
1. Boyko, H. Roeder, L. Mokr- 
zycki) sausio 29 d., lankėsi Ota
voje pas naująjį daugiakultūrių 
reikalų minister} dr. S. Haidasz, 
kuriam išdėstė etninės spaudos 
būklę ir jos pageidavimus vy
riausybei. Pokalbis užtruko apie 
2 valandas. Buvo aptarti kaiku- 
rie kultūriniai projektai, finan
siniai reikalai, galimybė turėti 
etninės spaudos referentą prem
jero įstaigoje (tokius referentus 
turi anglų ir prancūzų spauda). 
Pietų metu etninės spaudos at
stovai turėjo progą susitikti su 
premjeru P. E. Trudeau, užsie
nio reikalų min. M. Sharp, imi
gracijos min. R. Andras ir prem
jero įstaigos vedėju buvusiu dar
bo min. M. O’Connel. Savo žody
je premjeras pareiškė, kad vy
riausybė tęs daugiakultūrę poli
tiką bei rems projektus, priside- 
dančiaus prie visų kanadiečių 
pažangos. Tikimasi, kad tai ne
bus tušti pažadai, kaip nekartą 
jau yra buvę.
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AVIACIJOS SUKAKTIS
Vilniaus karininkų namuose buvo 

paminėtas Sovietų Sąjungos civilinės 
aviacijos penkiasdešimtmetis, (vadinį 
žodį tarus nelietuviui Vilniaus 
miesto kompartijos sekr. G. Si- 
inenenkai, pagrindinį pranešimą pa
darė civilinės aviacijos Lietuvos 
valdybos viršininkas rusas G. 
Liachovas. Iš “Tiesoj” šia proga pa
skelbtų apdovanojimų paaiškėja, kad 
ir jo pavaduotojas yra grynakraujis 
rusas Ivanas Nagornas, o Vilniaus 
aerodromo viršininko pavaduotojas 
— Sergejus Sivakas. Nusipelniusio 
darbuotojo vardus taipgi gavo “TU- 
124” lėktuvo vadas Jurijus Smolia- 
kovas ir lėktuvo dalinio vadas Ro
mualdas Račkauskas. L. Braziulio re
portaže iš Vilniaus aerodromo mini
mi: pervežimų skyriaus viršininko 
pavaduotojas N. Ščerbakovas, geriau
sias pervežimų tvarkytojas Tichonas 
Goltvincevas, I klasės technikas R. 
Lakutjevskis, lėktuvų vadai V. Ti
tovas, S. Bojko, antrieji pilotai V. 
Jankūnas, F. Salachovas, šturmanas 
A. Liachovskis, bortmechanikas N. 
Strečenis. Rusų pilna ir techniniame 
aerodromo skyriuje: reportažą iliust- 
ruojančioj nuotraukoj naują aparatū
rą montuoja technikas J. Maslovas, 
vyr. inž. M. Gadilovskis, inž. L. Ilče- 
vičlus ir vyr. inž. L. Dadlomovas. L. 
Raziulio reportažas išryškina ir dar 
vieną įdomią detalę — “Pravda”, 
“Komsomolskaja Pravda”, “Izvesti- 
jos", “Selskaja žizn”, “Trud” bei 
kiti maskviniai laikraščiai skaityto
jams okupuotoje Lietuvoje yra spaus
dinami Vilniuje, panaudojant iš 
Maskvos lėktuvais atgabentas mat
ricas. Taigi, visur pilna rusų, kuriuos 
nuolat šlovina “Tiesos” puslapiai.

PAGALBA BE SIRENŲ
Su greitosios medicininės pagalbos 

tarnyba Vilniuje supažindina Vandos 
Bogušienės rašinys “Greitoji turi bū
ti greita", paskelbtas “Tiesos" 23 nr. 
Neseniai tarnybos septyniasdešimt
metį atšventusi Vilniaus greitoji pa
galba dabar yra įsikūrusi naujuose 
rūmuose. V. Bogušienė, aplankiusi 
juos vieną sekmadienį, pasakoja: 
“Dirba čia trys dispečerės ir budin
tis vyr. gydytojas. Pamainoje turi 
būti 24 brigados, tiek pat greitųjų 
pagalbos mašinų. Deja, atvažiavo jų 
tik vienuolika. Gerai, kad iškvietimai 
ryte dar nebuvo dažni, bet tolydžio 
jų ėmė daugėti, ir dispačerės Nijo
lė Trakymienė ir Palmyra Grytienė 
vis neramiau dairėsi į garažą. Iškvie
timų pas sergančius vaikus lapelius 
guldė ant stalo eilutėm, ir pediatrai 
nebesugrįždavo Į stotį, o tik per ra
diją sužinodavo naują adresą. Paga
liau 12 valandą dienos buvo visos 24 
mašinos ...” V. Bogušienė vaizdžiai 
aprašo kelionę pas vieną mirštantį 
ligonį: “Skuba reanimacinė-tennlna- 
line brigada — gydytojas Antanas 
Gagilas, felčerės Galina Samokaliova 
ir Lidija Repšys. Spaudžiame iš visu 
jėgų, bet miestas pačiame judėjime, 
ir stovime prie kiekvienos sankryžos. 
Pro šalį plaukia išvažiavusios pasiva
žinėti šeimos, šliaužia troleibusai, pa
siima pirmenybę taksistai ir t.t. Prie 
kitos sankryžos sustabdo — labai 
skuba milicija. Greitoji, vykstanti pas 
mirštantį, laukia . .. Matau, kaip ner
vinasi gydytojas, girdžiu, kaip niršta 
ir keikiasi vairuotojas, ir neišken
tusi klausiu, kodėl neįjungia sire
nos? — Iš kur ją paimsi! — meta 
vairuotojas ...” Nuvažiuoti pas mirš
tantį ligonį reikėjo net 22 minučių. 
Pagalba jam jau buvo pavėluota, nes 
mirties ištikto žmogaus smegenys su
yra po 4-6 minučių. V. Bogušienė rei
kalauja aprūpinti sirenomis bent tris 
kiekvienoje pamainoje esančius 
“Raf” automobilius, numatytus ypa
tingiem atvejam, ir Vilniaus gatvėse 

DUNNVILLE
VYTAUTAS KRYGERIS mirė š. 

m. vasario 3 d. automobilio nelaimė
je neišaiškintomis aplinkybėmis. Vy
tautas buvo gimęs 1922 m. Liutavė- 
nų kaime, Kelmės apylinkėje. Ten jis 
augo gausioje pasiturinčioje ūkinin
kų šeimoje. Baigė vietinę mokyklą. 
Po II D. karo 26 metų amžiaus Vy
tautas atsidūrė Kanadoje. Greitai įsi
kūrė Toronte, vedė Ellą Vilenbrech- 
taitę. Dešimties metų laikotarpyje 
sulaukė trejų dukterų. Žmona baigė 
augštuosius mokslus ir gavo gimna
zijos mokytojos vietą vienoje Toron
to gimnazijoje.

Siekdamas didesnio savarankišku
mo velionis 1968 m. įsigijo Dunnvil-

Brazilijos lietuvių jaunimas stovyklavo sausio mėnesį, kai S. Amerikoj siautė 
šalčiai. Nuotraukoje Jaunieji Sao Paulo lietuviukai užkandžiauja. Stovyklai 
vadovavo kun. II. Šulcas. Dalyvavo 22 moksleiviai. Nuotr. A. Saulaičio

jiems suteikti pirmumo teisę. Ji taip
gi pabrėžia: “Daugelis mašinų nebe
tinkamos. Naujų kol kas nėra. Defi
citinėmis atsarginėmis mašinų dali
mis praėjusiais metais susivienijimas 
“Lietuvos žemės ūkio technika” ap
rūpino nepakankamai. Dirbtuvių nė
ra, apie garažus galima tik svajoti. 
Visos medicininės tarnybos mašinos 
stovi po atviru dangumi. Įsivaizduo
kime, kaip reikia užvesti lauke esan
čią mašiną, spūstelėjus šalčiui?"

GUDIJOS LIETUVES
Vilniškė “Tiesa” paskelbė porą I. 

Simelionio pranešimų apie talentin
gąsias Gudijos lietuves ir lietuvai
tes. Varanavo rajono Pavalakės kai
me šeimos etnografinį ansamblį yra 
įsteigusios devynios dainininkės Ka- 
nevičiūtės, seserys ir pusseserės. Jos 
ne tik koncertuoja kaimyniniuose 
kaimuose, bet ir turėjo progą pasiro
dyti Gardino televizijoje. Varanavo 
rajono Pelesos kaime daug lanky
tojų susilaukia audėja Marija Kruo- 
pienė, austi išmokyta savo motinos 
Liucijos Kamenčienės ir jau spėjusi 
ją gerokai pralenkti raštų margumu. 
M. Kruopienės lovatiesių, staltiesių, 
rankšluosčių, juostų rinkinys žavi ne 
tik lankytojus, bet ir tautodailės ma
žėjus. Ji taipgi rašo eilėraščius ir ku
ria lietuviškuose kaimuose skamban
čias dainas.

SIMBOLINIAI RAKTAI
Pernai su ekskursija Baltimorėje 

viešėjęs Vilniaus vykdomojo komite
to pirm. V. Sakalauskas amerikiečiui 
burmistrui buvo pristatytas kaip Vil
niaus burmistras, nors iš tikrųjų vi
sus pagrindinius sprendimus Vilniuje 
daro ne jo vykdomasis komitetas, o 
miesto kompartijos komitetas. V. Sa
kalauskas gavo simbolinį Baltimorės 
raktą ir buvo paskelbtas šio miesto 
garbės piliečiu. Dabargi "Gimtojo 
Krašto" 7 nr. pranešama, kad V. 
Sakalauską Vilniuje aplankė du niu
jorkiečiai — rabinas Arthur Schnei- 
er ir pastorius Donald Campion. Jie
du V. Sakalauskui atvežė Niujorko 
burmistro John Lindsay sveikinimo 
laišką ir simbolinį Niujorko raktą. 
“GK” pabrėžiama: “Pokalbyje su sve
čiais dalyvavo Lietuvos TSR Užsienio 
reikalų ministerijos pirmasis sekre
torius A. Juodokas.” Matyt, tie sim
boliniai Amerikos miestų raktai tu
ri ryšį su simboline užsienio reikalų 
ministerija, neturinčia jokios galios 
ir tik tarnaujančia Maskvos propa
gandai. Amerikietį rabiną ir ameri
kietį pastorių taipgi priėmė Vilniaus 
arkivyskupijos kūrijos valdytojas C. 
Krivaitis ir J. Rugienis, Maskvos po- 
iitrukas religijai varžyti.

PANEVĖŽIEČIŲ SKUNDAS
“Tiesa” 33 nr. paskelbė panevėžie

čio B. Kartano visiems šio miesto gy
ventojams aktualų laišką: “Retas pa
nevėžietis neturi televizoriaus. Bet 
jis mums tarnauja kaip baldas. Te
levizijos laidų, kur galima būtų pa
ilsėti, žiūrint jas, nematėm nuo 1962 
metų. Apie tai rašė “Panevėžio tie
sa” 1965 m. rugpjūčio 3 d. korespon
dencijoje “Pabodo gadinti nervus”. 
Po mėnesio tas pats laikraštis iš
spausdino atsakymą, kuriame LTSR 
Ryšių ministerijos darbuotojai rami
no gyventojus, jog 1966 metais bus 
pastatyta galinga reatransliacijos sto
tis ir visi vargai baigsis. 1972 m. ko
vo 4 d. “Panevėžio tiesa” savo ko
respondencijoje “Kaip matysime te
levizijos laidas” vėl pasisakė tuo pa
čiu klausimu, bet padėtis lig šiol ne
pagerėjo. Laidos iš Vilniaus beveik 
neprieinamos mums. Kada pagaliau 
mes, panevėžiečiai, gerai matysime 
televizijos laidas?” Nuo ryšininkų pa
žadėtos 1966 m. pastatyti retranslia
cijos stoties panevėžiečius skiria še
šerius metus trukęs kantrybės ban
dymas. V. Kst.

,ONTARIO
le miestelyje viešbutį, kur ir persi
kėlė gyventi. Deja, neilgai jiems bu
vo lemta nauju gyvenimu džiaugtis. 
Žmonai su vaikais teko grįžti į To
rontą, kur žmona suspėjo baigti uni
versitetą bakalauro laipsniu. Po per
traukos vėl gavo senąją vietą gim
nazijoje.

Vasario 9 d. Vytautas, palydėtas 
daugelio giminių ir gausaus būrio 
draugų bei parapijiečių, palaidotas 
lietuvių Sv. Jono kapinėse, Mississau
ga, Ont. Paliko giliame skausme žmo
ną Ellą, dukras Zitą. Vivianą ir Ani- 
t<-

Tegul jam būna lengva Kanados 
žemelė. V. A.

f —TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ—.

I BLYNU BALIUS
• Įėjimas suaugusiems — $3.00, jaunimui — $1.00.
• Įvairių patiekalų vakarienė — nemokamai.
• Bus geras bufetas, linksma muzika.
• Rengia — KLK Moterų Draugijos Hamiltono skyrius

ir KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI

S

HAMILTON, ONT.
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ me

tinė šventė prasidės kovo 3, šeštadie
nį, 1.30 v. p. p. MAS centro valdybos 
pirmininkė Elenutė Razgaitytė skai
tys paskaitą: “Ką reiškia būti krikš
čioniu šiandien?” Po paskaitos bus 
susikaupimas. Kovo 4, sekmadienį, 
ateitininkai dalyvaus su vėliavomis 
11 v. Mišiose. Po jų Jaunimo Centro 
salėje bus akamedinė programa su 
Ramutės Virgilytės paskaita. Drauge 
bus ir Sv. Kazimiero minėjimas su 
menine programa. Dalyvauti kviečia
me visus ateitininkus ir plačiąją vi
suomenę. N. B.

KAUKIŲ BALIUS — šį šeštadienį, 
kovo 3 d.. Jaunimo Centre. Dar gau
tos šios premijos kaukėms: $20 pa
skyrė J. G. Kažemėkai, $10 — V. J. 
Seniūnai. Laimės staliukus aukojo 
po $20: J. Adomauskas, Ottawa Meat 
Market, Sakas Parcel Service ir TRI 
Realty Ltd. Visiems aukotojams nuo
širdi padėka už paramą jaunimui. 
Šokių metu veiks turtinga loterija, 
baras ir bufetas, šokiams gros “High
lights” orkestras. Pradžia — 7.30 v. 
v. Šio baliaus pelnas skiriamas choro 
“Aidas” išlaikymui.

“BALTOS GĖLĖS”, mergaičių 
choro “Aidas” plokštelę, jau galima 
gauti šiuo adresu; Mr. P. Grybas, 61 
Magill St., Hamilton 13, Ona. Čekiai 
rašomi “Hamiltono Mergaičių Choro 
“Aidas” vardu. Persiuntimui pride
dama 75 et. J. P.

“ŠIRVINTOS” TUNTO skaučių 
Vasario 16 minėjimo sueiga įvyko va
sario 18 d. tuoj po Sumos parapijos 
salėje. Išsirikiavus gražiam būriui 
skaučių ir “Nemuno” tunto vilkiu
kams su savo vadovu, sueiga pradėta 
vėliavos įnešimu ir įsakymų skaity
mu. LS Seserijos vyr. skautininkės 
v. s. L. Milukienės įsakymu “Širvin
tos” tunto tuntininke paskirta ps. 
Irena Zubienė. Skaučių įžodį davė L. 
Morkūnaitė, L. Petroantanio, V. 
Stonkutė ir jaunesnės skautės — R. 
Povilauskaitė. I vyresniškumo laips
nius pakeltos skautės: į skiltininkes 
vyr. sk. pskl. L. Zubaitė ir vyr. sk. 
pskl. V. Dronstavičiūtė, į paskiltinin- 
kės — Ina Kudabaitė ir Irena Pa- 
rėštytė. “Nemuno” vilkiukų draugo
vės draugininkas sklt. K. Deksnys 
pakeltas į vyr. skiltininko laipsnį. 
Sveikinimo žodžius tarė kun. L. Ja
nuška, Kanados rajono vadeivė s. M. 
Gverzdienė ir tuntininke ps. I. Zu
bienė.

Po to sekė linksmoji dalis su dai
nomis ir keliais trumpais pasirody
mais. Kanklininkės J. Jokūbynaitė ir 
A. Pakalniškytė atliko keletą daly
kėlių, L. Morkūnaitė pagrojo akor
deonu. Laužui vadovavo A. Mika
lauskaitė ir Rita Parėštytė. — Vasa
rio 11 d. “Širvintos” skautės organi
zuotai su vėliava dalyvavo 11 v. pa
maldose. Bendruomenės surengtame 
Vasario 16 minėjime skautės prise- 
giojo pačių paruoštas tautines vėlia
vėles atvykusioms į minėjimą sve
čiams. — Vasario 13 “Šatrijos Raga
nos” vienetas turėjo sueigą, kuri pra
ėjo darbingoje nuotaikoje. Vasario 
21 d. skautės vadovės bei vyresnės 
skautės lankėsi pas latves skautes. 
— Kovo 11 d. ruošiama Kaziuko mu
gė. Visi mielai kviečiami ir laukiami. 
Tad iki pasimatymo mugėje. S. R. B.

"AUKURAS” sausio 26 d. Tillson- 
burgo kat. moterų draugijos ir me
džiotojų klubo suruoštam baliuj at
liko įvairias ištraukas iš veikalų ir 
juokingą madų modeliavimą. Po to 
buvo skaniai pavaišinti. Kovo 10 d. 
“Aukuras” ruošiasi kelionei į Kleve- 
landą su J. Jankaus “Audrone”. Taip 
pat “Aukuras” yra pakviestas j Niu
jorką su dviem veikalais. Kelionė yra 
numatyta gegužės pradžioje. Gegu
žės 12 d. “Aukuras" ruošiasi premje
rai — naujai komedijai, apie kurią 
vėliau bus paskelbta. Rudenį bus 
atnaujinta grandiozinė vaikų pasaka 
“Sniego karalaitė”. Vaikučiai jau 
pradėjo ruoštis.

V. Stanevičienė
ST. IR N. SENKAI buvo pagerbti 

vedybinio gyvenimo dvidešimtmečio 
ir naujo namo pašventinimo proga 
sausio 27 d. Dalyvaujant šimtinei 
tautiečių, apeigas atliko kun. L. Ja
nuška. Sveikino šaulių kuopos pirm. 
P. Kanopa, St. Žioba, P. Simelaitis ir 
mons. dr. J. Tadarauskas. Kalbėtojai 
iškėlė sukaktuvininkų nuopelnus šau
lių ir aplamai lietuvių veikloje. Po
būvį surengė iniciatoriai: K. Kanopa, 
St. Žioba ir E. Milašienė. J. Pt.

GENE IR VLADAS STABINGIAI 
vasario 17 d. vakarą susilaukė nesi
tikėtų svečių. Būrelis jų artimųjų gu- 
vo užsukę pas juos pasveikinti 15 
metų vedybinės sukakties proga. Jie 
yra labai malonūs, draugiški žmonės, 
tad turi nemažai draugų. Jie augina 
dvi gražias dukreles — Aldoną ir Ri
tą, kurios yra stropios liet, šeštad. 
mokyklos mokinės, skautės ir “Ko
vo” klubo krepšininkės.
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UZGA VENIU
BALIUS
KOVO 3, šeštadienį, 7 v. v.
Courtlando salėje, DELHI

Delhi, Tillsonburgo ir kitų apylinkių tautiečius dalyvauti kvie
čia rengėjai —

KLB Delhi apylinkė ir vietinis kat. moterų skyrius

Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmėse Hamiltone, Ont., seserys Ri
ta ir Aldona Stabingytės neša vainiką žuvusiems už laisvę pagerbti

Nuotr. M. Borusienės

A. A. ANT. ŠVAŽAS, mūsų apylin
kės valdybos vicepirmininko H. Šva
žo tėvas, bevažiuojant automobiliu 
buvo ištiktas širdies priepuolio ir va
sario 16 d. mirė St. Catharines ligo
ninėj.

I FLORIDĄ žiemos atostogų pra
leisti išvyko M. V. Kazlauskai, O. Sa
vickienė, E. P. Vaitkai ir St. Pili
pavičius.

STASĖ IR ANTANAS JANKAUS
KAI nusipirko naują, gražų namą ir 
persikėlė į jį gyventi, įsijungdami į 
nemažą jau ant kalno gyvenančių lie
tuvių būrį.

TERESĖS IR ALFONSO KAL- 
MANTAVICIŲ sūnaus Vytauto ves
tuvės su S. Folkes įvyks kovo 10, šeš
tadienį. M. Renkienė suorganizavo 
būsimai jaunajai priešvestuvinį po
būvį, kuriame dalyvavo nemažas bū
relis artimųjų. Pobūviui vadovavo 
rež. E. Kudabienė, kurios “Aukure” 
vaidina ir jaunasis Kalmantavičius.

Iš AMERIKOS lankėsi V. P. Jaki
mavičius, H. ir D. Kazlauskai, buvę 
hamiltoniečiai, kurie dabar yra įsi
kūrę Ann Arbor mieste ir turi dar
bus Mičigano universitete.

AV PAR. BIULETENIS skelbia, 
kad 1972 m. Kronai parapijai paau
kojo $5000.

VIOLETA FALKAUSKAITĖ, me
dicinos studentė, ištekėjo už inž. W. 
Greiner. Sutuoktuvės įvyko AV par. 
bažnyčioje, o vestuvių vaišės “Hill 
Crest” viešbuty. Violeta, jos vyras ir 
T. J. Falkauskai jaučia gilią padėką 
par. klebonui mons. dr. J. Tadaraus- 
kni už tokias iškilmingas sutuoktuvių 
apeigas ir išreikštus linkėjimus.

K. M.
KELETAS HAMILTONIECIŲ jau

nuolių studijuoja Toronto universi
tete. Jie aktyviai dalyvavo Tarptau
tiniame Studentų Centre surengtoje 
Lietuvių Dienoje. Taip pat dalyvavo 
ir keletas vyresnės kartos tautiečių 
iš Hamiltono.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
Užtikrintas indėlių saugumas.

Mėsos ir putkūs dešros gaminiai

Skanėstai ---------------

kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

Hamiltone
Jaunimo
Centre,

f
KOVO 6I
antradienį, 
7 vai. vakaro

Veiks

bufetas,

gros 

lietuviškas

orkestras
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i
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DELHI, ONT.
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ ko 

vo 3, šeštadienį, 7 v. v., Courtlando 
salėje ruošia KLB apylinkės valdyba 
ir KLK Moterų Delhi skyrius. Visi 
plačiosios apylinkės tautiečiai kvie
čiami dalyvauti ir linksmai užsigavė
ti. Žiūr. skelbimą. Moterys kviečiamos 
dėvėti kartūno sukneles — bus pre
mijuojamos. Kor.

Ottawa, Ontario
NAUJAS KAPAS. Vasario 16 d. 

palaidotas a.a. Juozas Šimanskis. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. dr. V. 
Skilandžiūnas, atsisveikinimo kalbą 
pasakė apylinkės pirm. V. Prišče- 
pionka. Karstą puošė ir KLB Otavos 
apylinkės vainikas su įrašu: “Buvu
siam KLB Otavos apylinkės pirmi
ninkui a. a. Juozui Šimanskui. Velio
nis buvo gimęs 1914. I. 22 Lietuvoje. 
Dainavo Lietuvos operos chore ir 
buvo pradėjęs solisto karjerą 1939 m. 
Kanadon atvyko 1949 m. kovo 17 d. 
“Samarijos” laivu. Darbo sutartį at
liko Otavoje ir vėliau čia pastoviai 
įsikūrė kaip amatininkas. 1961-62 ir 
1964-65 m. buvo apylinkės pirminin
ku. Paliko liūdinčią žmoną Albiną, 
10 metų sūnų Edmundą, motiną, se
serį Eleną Ališauskienę ir kitus ar
timuosius. Pasigesime Tavęs, Juozai, 
visose mūsų sueigose. Ilsėkis ramy
bėje! M. R.

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

depozitus______________ 5Vz %
Šerus ir sutaupąs______614%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7%
ir 3 metams_____________7(4%
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš 814 %

Kapitalas — virš $3,800,000

'enninger Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641
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® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVOS ATSTOVAS J. RA
JECKAS gavo JAV valstybės sekre
toriaus vasario 2 d. rašytą laišką; 
“JAV vyriausybės ir tautos vardu su 
malonumu sveikinu lietuvius ir siun
čiu nuoširdžiausius linkėjimus Lie
tuvos nepriklausomybės 55-tųjų me
tinių proga. Lietuvių tauta visada 
stengėsi išlaikyti savo tautinę tapa
tybę ir užsitikrinti apsisprendimo 
teisę. Jos pastangos šioje srityje yra 
ryžto bei dvasinės ištvermės pavyz
dys viso pasaulio tautoms. Mes Jung
tinėse Valstybėse, kurios buvo taip 
praturtintos lietuvių kilmės piliečių 
įnašo, ypač jaučiame lietuvių troški
mą džiaugtis savo tautos nepriklau
somybe tėvynėje. Todėl man malonu 
perduoti Jums mūsų sveikinimus. 
Nuoširdžiai Jūsų William P. Rogers.” 

VASARIO 16 MINĖJIME JAV se
nate vasario 15 d. dalyvavo ALTos 
pirm. dr. K. Bobelis ir atstovas dr. 
J. Genys. Čia ilgiausią pranešimą pa
darė senatorius Ch. Percy, pasisaky
damas už “Amerikos Balso” lietuviš
kąsias laidas, už Lietuvos ryšius su 
laisvuoju pasauliu. Svarbiausias Eu
ropos saugumo konferencijos uždavi
nys — skatinti laisvesnį keitimąsi 
žmonėmis, informacija, idėjomis, rū
pintis, kad nebūtų Išduotos Baltijos 
valstybių piliečių laisvės ir gerovės 
teisės. Po minėjimo dr. K. Bobelis 
ir dr. J. Genys turėjo pasikalbėjimą 
su senatorium Ch. Percy Europos 
saugumo konferencijos reikalais.

VLIKO PASTANGŲ DĖKA leidyk
la “Robert Speller and Sons, Publi
shers, Inc.” (10 East 23 Street, New 
York. N.Y. 10010, USA) išleido dr. 
Br. Kaslo redaguotą sovietų-nacių do
kumentų rinkinį “USSR-Germany 
Agression Against Lithuania”. Šioje 
$15 kainuojančioje ir 543 psi. tu
rinčioje knygoje yra 250 dokumen
tų. Už išleidimą Tautos Fondas lei
dyklai sumokėjo $10.000. Dokumenti
nio leidinio idėją jau prieš keletą 
metų iškėlė VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, o jai pritarė VLIKo val
dyba ir taryba. Daug dokumentų 
JAV kongreso bibliotekoje surinko 
dr. J. Balsys, juos papildė leidinio 
red. dr. Br. Kasias. Naujasis leidi
nys pirmiausia bus įteiktas Europos 
saugumo konferencijos ruošiamuo
siuose posėdžiuose dalyvaujančių 
kraštų vyriausybėms, o taip pat ir 
kitoms, kai bus reikalas. Dokumen
tai atskleidžia gėdingą A. Hitlerio 
ir Stalino sandėrį.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS pakeisti įstatai krašto valdybą 
įpareigojo sudaryti visuomeninių rei
kalų tarybą, kuri planuos JAV LB 
visuomeninį ir politinį darbą, rūpin
sis studijinės bei informacinės me
džiagos rinkimu ir globa, organizuos 
visuomeninės veiklos studijines kon
ferencijas, rūpinsis JAV LB atstova
vimu valdžios įstaigose ir nelietuviš
kose organizacijose, derins apylinkių 
veiklą visuomeninėje-politinėje srity
je, palaikys ryšius su viešosios nuo
monės formuotojais, rūpinsis infor
macinės medžiagos paruošimu bei 
paskleidimu. JAV LB krašto valdyba, 
vykdydama tarybos VI suvažiavimo 
nutarimą, visuomeninių reikalų tary
bos pirmininko pareigas pavedė inž. 
Algimantui S. Gečiui ir patvirtino jo 
pakviestus asmenis. Visuomeninių 
reikalų tarybą, be pirm. inž. A. Ge- 
čio, sudaro: vicepirm. dr. Antanas 
W. Novasaitis, informacijos vadovė 
Aušra Mačiulaitytė - Zerr, politinių 
studijų centro vadovas inž. Bronius 
Nainys ir dokumentacijos centro va
dovas kun. Kazimieras Pugevičius. 
šie asmenys yra įgalioti sudaryti jų 
sričiai reikalingus pagalbinius vie
netus iš visuomenininkų ir moks
lininkų.

“DARBININKAS” SAVO METI
NĖJE šventėje jau trečią kartą įtei
kė žymenis labiausiai pasižymėju- 
siem Niujorko ir apylinkių lietu
viam. Žymiausiuoju 1972 m. lietuviu 
buvo pripažintas Romas Kalanta, ta
pęs kenčiančios, kovojančios ir pa
siaukojančios lietuvių tautos simbo
liu. Kiti žymenys paskirti: Vincui 
Mamaičiui — už ilgametį "Mūsų Ži
nių” redagavimą, vadovimą Vargo
nininkų ir Muzikų Sąjungai, jos jubi- 
lėjinio seimo surengimą, Loretai 
Vainienei — už darbą bei renginius 
su jaunimu, paramą Kultūros Židi
niui, Kęstučiui Miklui, BATUNO 
pirm., — už Pabaltijo klausimo kė
limą ir Lietuvos vardo garsinimą 
amerikiečių visuomenėje, Kęstučiui 
Čerkeliūnui — už sportinę informa
ciją bei sportinės kultūros kėlimą 
spaudoje, Jonui Klivečkai — už jau
nųjų sportininkų auklėjimą, lietuviš
ką veiklą ir paramą Kultūros Židinio 
statybai, Algimantui Gečiui, JAV LB 
krašto valdybos vicepirm., — už sėk
mingą organizavimą veržlios, taiklios, 
sistemingos akcijos Lietuvos reikalu 
amerikiečių valstybinėse ir bažnyti
nėse institucijose bei spaudoje.

Argentina
VASARIO 16 PROGA “Laiko” va

sario 12 d. išėjęs numeris yra skir
tas kovojančiam Lietuvos jaunimui. 
Numerio garbės leidėjas — JAV am
basados Buenos Airese pareigūnas 
dr. Vytautas A. Dambrava. Jis pa
rašė vedamąjį “Garbė kovojančiai 
Lietuvai”. Du vidiniai puslapiai yra 
skirti jaunimui. Viename jų ispanu 
kalba pateikiama istorinių duomenų 
apie Lietuvą, aprašomas Romo Ka
lantos susideginimas, Kauno jauni
mo demonstracijos, P. A. Bražins
kų pabėgimas Turkijon, S. Kudirkos 

išdavimas sovietams bei jo teismas 
Vilniuje. Kitas puslapis lietuvių kal
ba yra skirtas jaunimui, kongresams 
ir stovykloms. Iš jo sužinome, kad P. 
Amerikos lietuvių kongrese Brazi
lijoje, Sao Paulo mieste, Argentinos 
lietuvių jaunimui atstovavo Nelidos 
Zavickaitės vadovaujama grupė — 
Angelė Kisieliūtė, Marija Barzdžių- 
tė, Silvija Stankevičiūtė, Marija E. 
Usonytė, Marta Valantinaitė, Moni
ka Balčiūnaitė, Eva Didžiokaitė, Ali
cija Dementavlčiūtė, Ona Butrimaitė, 
Viktoras Barzdžius, J. C. Blumber- 
gas, J. C. Baltrūnas, Rikardas Va
nagas, Rikardas Rudis ir Angel Va
rela. Šiame puslapyje taipgi per
spausdinamas Janinos Degutytės 
prasmingas eilėraštis “Namo”.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL
SAS”, leidžiamas Prano Ožinsko Bue
nos Aires mieste, Vasario 16 proga 
paskelbė B. K. Algimanto vedamąjį 
“Vasario šešioliktoji mūsų tautos is
torijoje”, kuris pradedamas Mindau
gu, Vytauto D. laikais, išvardinami 
nepriklausomybės aktą pasirašinsieji 
Lietuvos tarybas nariai, o paskui 
tik pora sakinių skiriama nepriklau
somai Lietuvai, apibarami 1926 m. 
sukilimo dalyviai, prez. A. Smeto
nos ir kitų lietuvių pasitraukimas j 
užsienį, paliekant liaudį savo likimui. 
Keistai skamba B. K. Algimanto da
romos išvados: “Dabar visi dori žmo
nės pripažįsta, kad lietuvių tauta, 
būdama bendroje Tarybų Sąjungos 
šeimoje, žengia pirmyn bendro ir 
lituanistinio mokslo, meno ir kultū
rinio darbo srityse. Dabar labiau ne
gu kuomet nors branginamos ir gai
vinamos tautinės lietuvių tautos tra
dicijos. Daugeliu atžvilgiu — meno, 
pramonės, žemės ūkio — Tarybinė 
Lietuva pirmuoja Tarybinių respub
likų tarpe ..(“ALB” vasario 1 d.). 
To paties laikraščio sausio 18 d. lai
doje aprašomas ratelio “Lietuva” 
ketvertų metų veiklos minėjimas, 
kuriame dalyvavo “ALB” leidėjas 
Pr. Ožinskas ir Sovietų Sąjungos kon
sulas St. Patamsis. Ratelio veiklai 
apibūdinti skiriamas šis sakinys: 
"Ratelio tikslas yra supažindinti su 
dabartinės Liet, kultūriniais ir eko
nominiais pasiekimais, puoselėti lie
tuvybę tarpe jaunosios kartos ir pa
laikyti draugiškus ryšius vyresnės 
kartos tarpe ..Tas ratelis “Lie
tuva” 1972 m. liepos 23 d. surengė 
netgi Lietuvos įjungimo j Sovietų 
Sąjungą minėjimą, aprašytą “Argen
tinos Lietuvių Balso” rugpjūčio 3 d. 
laidoje. Minėjime žodį tarė ratelio 
pirm. K. Simanynas, Sovietų Sąjun- ■ 
ges konsulas St. Pasausis, o savo ke
lionės įspūdžius iš okup. Lietuvos pa
sakojo “ALB” leidėjas Pr. Ožinskas. 
Tų pačių metų lapkričio 23 d. laido
je “ALB” paskelbė P. Saulio korės- 
p-'ndenciją apie spalio 27 d. ratelio 
“Lietuva” surengtas pagerbtuves iš 
okupuotos Lietuvos į tarptautini miš- 
kininkų kongresą atvykusiam prof, 
dr. Leonardui Kairiūkščiui, Sovietų 
Sąjungos konsului Steponui ir Eleo
norai Pasausiams, komunistinės “Va
gos” redaktoriui Stasiui Žalkauskui. 
Šioje korespondencijoje “ALB” lei
dėjo Pr. Ožinsko pavardė neminima, 
bet kiti atvejai liudija jo ryškius ry
šius su prokomunistiniu “Lietuvos” 
rateliu, tokį didelį dėmesį skiriančiu 
Lietuvą okupavusios Sovietų Sąjun
gos konsului S. Pasausiui. Iš pateik
tų faktų matyti, kad “ALB” aiškiai 
pradėjo tarnauti Lietuvos okupantui.

Italija
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠE

FAS S. LOZORAITIS Vasario 16 
proga radijo bangomis tarė žodį lie
tuviams tėvynėje, pabrėždamas pasi
tikėjimą lietuvių tauta: “Šiandieną 
Lietuvos nepriklausomybė yra sveti
mųjų prievarta sunaikinta, prieš tau
tos valią ir priešingai betkuriems 
teisės bei teisingumo nuostatams. 
Tačiau tikras pirmiausias nepriklau
somybės pagrindas — tautos prigim
tis, jausmai, pasiryžimas saugoti ir 
ginti iš didžios praeities paveldėtas 
tradicijas palieka kaip buvę. Sava 
kalba, kultūra, tautinis solidarumas, 
patriotizmas, tikėjimas yra tos ver
tybės, kurias tauta išlaikė šimtmečių 
eigoje, išugdė savo valstybėje ir sau
go dabar net sunkiausiomis sąlygo
mis. Praėjusių metų Lietuvos jauni
mo sąjūdis, kilęs Lietuvos laisvės 
obalsiu, tai akivaizdšiai parodo. Jį 
ir dabar su užuojauta primena Vaka
rų viešoji nuomonė. Šia proga aš pa
garbiai paminiu mirusius tada Lie
tuvos laisvės vardan ir nukentėju
sius dėl savo patriotinių jausmų ...”

Vokietija
PO KALĖDŲ ATOSTOGŲ Vasario 

16 gimnazija mokslą pradėjo su 15 
naujų mokinių, kurių 13 neseniai at
vyko su tėvais iš okupuotos Lietu
vos. Taigi, gimnazija dabar turi jau 
92 mokinius ir laukia dar dviejų. 
Prieš Kalėdas ev. kun. J. Urdzė ap
lankė Nordhein - Westfalijoj repat
riantų Unn-Massen stovyklą ir rado 
apie 40 lietuvių, atvykusių V. Vokie
tijon ne tik iš Klaipėdos krašto, bet 
taip pat Vilniaus ir kitų miestų. Kun. 
J. Urdzė juos pakvietė į Annabergą 
sutikti naujųjų 1973 metų. Čia juos 
aplankė LB apylinkės pirm. M. Kliu- 
žauskas ir Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius. Kai pasta
rasis svečius supažindino su lietu
viška gimnazija, tą pačią diena jon 
buvo įrašyti 8 nauji mokiniai. Pirma
sis mokslo metų pusmetis baigėsi 
sausio 31 d. Mokinių tėvams buvo 
išsiuntinėti lapai su jų vaikų pažy
miais.
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Buvusiam KLB Otavos apylinkės valdybos pirmininkui 

a.a. Juozui Šimanskiui
mirus, liūdintiems — žmonai ALBINAI, sūnui 

EDMUNDUI, motinai J. ŠIMANSKIENEI, seseriai ELE

NAI ir svainiui PRANUI ALIŠAUSKAMS nuoširdžių 

užuojautą reiškia —

KLB Otavos apylinkės valdyba

A^A

I JUOZUI ŠIMANSKIUI mirus,
jo molinę, šeimę ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame -

N. ir V. TREČIOKAI
fe

w«r«mnki

AtA

Juozui Šimanskiui
mirus, žmonai ALBINAI, sūnui EDMUNDUI, motinai
JUZEI ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia — f

V. ir O. Ališauskai «

Mylimam broliui

Vladui Skilandžiūnui
mirus, brolius — kun. VIKTORĄ, PRANĄ su šeima, 

JUOZĄ ir sesutę MARYTĘ, gyvenančią Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučiame —
Marija ir Juozas Maldai 

Montreal's

Af A

Vladui Skilandžiūnui
mirus, liūdesio prislėgtus brolius — kun. dr. VIKTO
RĄ, PRANĄ, JUOZĄ ir seserj MARYTĘ bei kitus šei- j 

į mos narius nuoširdžiai užjaučiame —

KLB Otavos apylinkės valdyba

Mirus mylimam Tėveliui
iAntanui Švažui,

sūnui HENRIKUI ir jo šeimai gilių užuojautą
I

reiškia —
? %

H. L. M. Dramos Teatras "Aukuras"
Ę-7 ....

Mirus ANTANUI ŠVAŽUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui HENRIKUI 

KLB Hamiltono apylinkės valdybos vicepirmininkui 

;; bei jo šeimai —

KLB Hamiltono apylinkės valdyba

omk-

AfA

ANTANUI ŠVAŽUI mirus, 
jo žmonai BRONEI, sūnums — ALGIUI, ROMUI ir 

HENRIKUI bei jų artimiesiems reiškiame nuošir- f 

džiausią užuojautą —

Niagaros pusiasalio ramovėnai |

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus,
JONĄ DAINORĄ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame 

bei kartu liūdime —
B. ir P. Balsai M. ir S. Šetkai S

g M. ir A. Gverzdžiai K. ir P. Šukiai

F. ir S. Janušoniai

Mylimai Mamytei

Elzbietai Gecevičienei
mirus, dukrai STASEI, jos vyrui JONUI BERŽINSKUI

bei jų giminėms reiškiame gilią užuojautą —

A. ir A. Kazanavičiai 1

Galutinai nustatyta, kad mū
sų krepšinio rinktinė išskris iš 
Čikagos rugpjūčio 25 d. ir grįš 
rugsėjo 17 d. Tikslus kelionės 
maršrutas dar galutinai nenu
statytas, bet atrodo, kad bus 
aplankyta Olandija, Belgija, 
Prancūzija, Italija, Vokietija ir 
Šveicarija. Iš viso bus sužaista 
12-14 rungtynių.

Kaip bus sudaryta rinktinė?
Kovo 17-18 d.d. Čikagoje su

sirinks 42 kandidatai. Dauguma 
jų buvo pasiūlyta pačių mūsų 
sporto klubų. Tik maža dalis, 
nepriklausanti jokiems klubams, 
buvo pakviesta krepšinio komi
teto. Štai jų sąrašas:

Toronto Aušra: G. Rautinšas, Pr. 
Miniotas, A. Stonkus, S. Kaknevi
čius ir A. Nakrošius. Toronto Vytis:
A. Vaičeliūnas, S. Ignatavičius. Lon
dono Tauras: V. Navickas, V. Kazra- 
gis, J. Brikmanis. Detroito Kovas: 
P. Čekauskas, R. Janukaitis, A. Ma
jauskas, M. Mulata. Niujorko Atletų 
Klubas: Gintaras Miklas. Bostono L. 
S.K.: L. Gineitis, A. Barūnas, A. Ane- 
liauskas. Cicero Ateitis: Z. Tauginas. 
Čikagos Neris: L. Jesevičius, J. 
Kinčinas, R. Butkus, St. Pui
dokas, D. Stenkevich, A. Varnas. Či
kagos Lituanika: A. šakys, A. Baris, 
F. Vaičkus, R. Juška, G. Naujokas, V. 
Genčius, V. Abramavičius. Nepri
klausą jokiam klubui: Ed. Modestas, 
M. Baškauskas, E. Palubinskas, J. 
Burdis, S. Petraitis.

Jie visi bus suskirstyti į 4 ko
mandas, ir kiekvienam teks be
veik pilnos dvejos rungtynės. 
Juos stebės visas krepšinio ko
mitetas, kuri sudaro: pirm. A. 
Lauraitis, komandos treneris J. 
Valaitis, R. Dirvonis, V. Gry
bauskas (visi iš Čikagos), M. Du- 
liūnas iš Toronto ir A. Birutis 
iš Niujorko. Be to, pakviesta po 
vieną atstovą iš Kanados ir JAV 
rytų apygardų, taip pat du ame
rikiečiai — Lewis College atle
tikos direktorius ir krepšinio 
treneris. Jų uždavinys bus at
rinkti apie 15 kandidatų ir gal
būt sudaryti rinktinės branduo
lį. Galutinis 12-kos žaidėjų są
statas bus sudarytas per mūsų 
krepšinio pirmenybes Detroite 
gegužės 5-6 d.d.

Kodėl geriausia rinktinė?
Europoje krepšinis kasmet 

populiarėja ir jo lygis vis kyla, 
nes ten amerikiečių krepšinin
kų rasime kiekvienoje geresnė
je komandoje. Vien Prancūzijo
je, kur numatoma bent pusė 
rungtynių, žaidžia 62 amerikie
čiai. Prie jų reikia pridėti dar 
eilę Rytų Europos kraštų žai
dėjų. Dėlto nėra ko stebėtis, kai 
įvairiausios amerikiečių koman
dos iš Europos grįžta’ su ne
vienu pralaimėjimu. Lietuvio 
krepšininko vardas Europoje 
plačiai žinomas ir su pagarba 
minimas. Juk Lietuva buvo ne 
tik du kartus Europos krepšinio 
meisteriu — jos krepšininkai 
dar ir paskutinėje olimpiadoje 
buvo populiarūs, nors ir žaidė 
trijose skirtingose rinktinėse.

"T. Žiburiams"aukojo
$10: Agnė ir Jonas ArštikaiČiai; 

$8: Jonas Lapp-Lapavičius, kun. Aug. 
Sabas; $6: Vladas Mitokas; $5: Ka
zys Mikšys.

Rėmėjo prenumeratas po $10 (už 
dvejus metus) — Ant. Strakauskas, 
(už vienerius metus) — Jonas Lapp- 
Lapavičius, Juozas Lukša, Jonas Kas
paravičius, E. T. Apanavičius, Juozas 
Buivydas, dr. K. G. Ambrozaitis, K. 
Bernotavičius, H. Elvikis, Kazys Ga
jauskas, Kazys Kareckas, Jonas Ja- 
sinskas, Monika Jankauskienė, Br. 
Jakutis, Step. Kęsgailą, Jonas Gela
žius, P. Kitra, P. Jokšas, Jurgis In- 
čiūra, J. Gaivelis, VI. Kriaučeliūnas, 
dr. R. Karka, EI. Vaitiekūnienė, dr.
B. Znotinas, St. Yokubynienė, St. 
Žvirblys, Teod. Varneckienė, dr. K. 
Žymantienė, Jonas Vaznelis, V. Zu- 
jus, Arn. Žemaitis, Jeron. Jakelai- 
tis, Kazys Gečas, Juoz. Gataveckas, 
Vacį. Morkūnas, P. Augustinavičius, 
Martynas Biekša, Vine. Čerškus, Pr. 
Besąsparis, Mons. Vyt. Balčiūnas, P. 
Serepinas, Alb. Tarvydas, Vyt. Tu
rėta, Pov. Raudys, Petras šalna, Jo
nas Uogintas, Česl. Rickevičius, K. 
Šviežikas, Adolf. Jurjonas, Jonas Sta
naitis, Albertas šiaudinis, Ignas K. 
Skrupskelis, J. Vaškevičius, Ang. Lu- 
košiūnienė, A. Sagevičius, H. Jasins- 
kas, St. Rydelis, Jonas Matijošaitis, 
VI. Mikšys, Vyt. Liuima, kun. E. Ab
romaitis.

$3: Juozas Lukša, kun. V. Katars- 
kis, G. Evans-Ivanauskas, Mons. Vyt. 
Balčiūnas, St. Rydelis.

$1: Mrs. R. Prociw, Vyt. Morkūnas, 
Vine. Miniauskas, J. Naruševičienė, 
Ir. Ardavičienė, kun. A. Babonas, 
M. Malinauskas, Vine. Juralis, A. 
Kalvaitis, Jonas Kalinauskas, B. Ka
valiauskas, L. Grigelis, Kazys Gontą, 
Iz. Valančius, Vyt. Valskis, Paulius 
Vindašius, Juoz. Zurlys, Juoz. Vyš
niauskas, kun. J. Grabys, Pr. Kud- 
reikis, prel. J. A. Karalius, VI. Jo
mantas, Jonas Kažejnėkas, G. Kudž- 
mienė, A. Jonynas, Alf Biveinis, Alf. 
Skrebūnas, Titas Uogintas, A. D. Sid
ney, Juoz. Černiauskas, S. A. Šu- 
kaitis, Mamertas Telyčėnas, V. Rup- 
kalvienė, A. Kazanavičius, kun. V. 
Dabušis, B. Stonkus, A. Stankevičius, 
K. H. Smolskis, Em. Mačienė, J. Mac
kevičius, Juoz. Mikonis, L. Medelis, 
V. Sinkevičius. Nuoširdus ačiū Jums 
visiems!

Be to, mūsų krepšininkai pui
kiai pasirodė P. Amerikoje ir 
Australijoje. Dėlto ir šį kartą 
reikia 100% pastangų, kad mū
sų rinktinė būtų pati geriausia.

Kokio pajėgumo?
Mano nuomone, žiūrint į tas 

42 pavardes, ši rinktinė galėtų 
būti žymiai geresnė, negu ta' 
kuri taip puikiai pasirodė Aust
ralijoje. Pirmasis motyvas ir, 
galbūt svarbiausias, yra centro 
pozicija. Kandidatų sąraše turi
me centrų, kurie ne tik turi ge
rą ūgį, bet ofensyviniu požiūriu 
komandai gali daug daugiau 
duoti, negu anie paskutinėje 
rinktinėje. Antra, matyti dides
nis skaičius gerų pakaitų. Ko
mandos pagrindą sudarys ne 6- 
7 žaidėjai, kaip anksčiau, bet 
kiekvienas pakaitas, atrodo, bus 
pajėgus pavaduoti betkurį žaidė
ją. Ir pagaliau, atrodo, kad 
bendras gerų metikų skaičius tu
rėtų būti žymiai didesnis. Tai, 
žinoma, turėtų gerokai pakelti 
komandos taiklumo nuošimtį.

Šis naujas mūsų Sąjungos 
centro valdybos žygis yra ne
paprastai drąsus. Jis pareika
laus daug darbo ir pastangų. 
Tačiau ji jau įrodė, kad nebijo 
darbo ir sugeba organizuoti. Ji 
iškvietė Australijos lietuvius 
krepšininkus ir sėkmingai orga
nizavo jų gastroles Š. Ameriko
je, talkinama apygardų ir klu
bų. Reikia manyti, ir šiam žy
giui bus nugalėtos visos kliūtys, 
ir išvyka bus sėkminga.

♦ ♦ ♦
Šio straipsnio autorius 1959 m. va

dovavo š. Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinei ir buvo jos treneriu iš
vykoje j P. Ameriką, kur iš 17 rung
tynių nuskynė 13 laimėjimų. Taip 
pat 1964 m. išvykoje į Australiją, 
kuri laikoma vispusiškai pasiseku
sia, jis buvo rinktinės vadovu trene
riu. V. Grybauskas yra vienas iš 
tremties stovyklinio gyvenimo laikų 
iškiliausių lietuvių krepšininkų, nuo
latinis to meto rinktinių dalyvis. 
Persikėlęs Prancūzijon, žaidė ir tre
niravo augštosios lygos FC Mulhouse 
(Elzase) komandą, kurią iškėlė j pir
maujančias vietas. Krepšinį jis pra
dėjo žaisti Lietuvoje, Telšių gimna
zijoje, vėliau žaidė Vilniaus univer
sitete. Dabar V. Grybauskas žaidžia 
lauko tenisą ir yra aktyvus dalyvis 
Š. Amerikos lietuvių pirmenybėse. 
Su lietuvių rinktine V. Grybauskas 
vyks j Europą ir bus vienas pagrindi
nių reporterių spaudai. Sig. K.

Kanados slidininkų būrelis laukia malūnsparnio, kuris juos nuskraidins j snieguotus kalnus Bugaboo srityje, Britų 
Kolumbijoje Valdžios kelionių biuro nuotrauka

SUDBURY, ONTARIO
VASARIO 16 MINĖJIMAS, reng

tas KLB Sudburio apylinkės valdy
bos, įvyko ukrainiečių salėj vasario 
17 d. Iškilmę pradėjo pirm. J. Kru
čas. Sugiedojus Lietuvos himną, 
paskaitą skaitė J. Staškus lietuviš
kai ir trumpai supažindino angliškai 
kalbančius su šventės prasme. Grasė 
Petrėnienė pareiškė keletą patrioti
nių jautrių minčių šventės proga. 
Algis Kručas perskaitė rezoliucijas 
angliškai, kurios buvo priimtos ir 
pasiųstos Kanados valdžios įstai
goms. Raštu sveikino miesto bur
mistras J. J. Fabbro, ukrainiečių fe
deracija ir estų bendruomenė. Meni
nei daliai sumaniai vadovavo vice
pirmininkė Silvija Martinkutė. Ji 
pradėjo montažu “Leiskit j tėvynę” 
Kalantai pagerbti. Tautinių šokių 
grupė “Ramunėlė” atliko keletą šo
kių. Pirm. J. Kručas visiems padė
kojo. Šokiams grojo geras italų or
kestras ir veikė bufetas. Reikia su 
džiaugsmu pastebėti, kad parengimo 
programa buvo turtinga ir įspūdin
ga. Niekad tiek daug lietuviško jau
nimo nedalyvavo programoje kaip šį 
kartą. Silvija įdėjo daug darbo ir 
širdies, kad pasiektų tokių džiuginan
čių vaisių. Tačiau, iš antros pusės, 
tenka labai apgailestauti, kad perdi- 
delis nuošimtis mūsų tautiečių turi 
surambėjusią tautinę sąžinę. Jiems 
trūksta sąmoningumo — lietuvybei 
yra mirę. Tokie nedęro garbės nei 
sau, nei Lietuvai. Daug kas dar ga
lėjo ir privalėjo dalyvauti, bet be

AR JAU PRAŠĖTE
SAU PRIKLAUSANČIO

KREDITO?
Jeigu ir nemokate pajamų mokesčių, galite pasinaudoti naujų Ontario vyriausy

bės teikiamu nuosavybės mokesčių kredito planu. Kreiptis galite tiktai užpildydami 

savo 1972 metų pajamų mokesčių formas.

Prie pajamų mokesčių formos mes prijungėm rausvos spalvos blankų specialiai 

tam reikalui. J j rasite 1972 metų mokesčių voke kartu su plano paaiškinimu.

Jeigu pernai mokėjote nuosavybės mokesčius arba nuomų, galbūt turite teisę 

pasinaudoti minimuoju kreditu. Jei negavote paštu mokesčių voko, pasiimkite bet- 

kurioje pašto įstaigoje, užpildykite ir išsiųskite abu blankus — mokesčių ir prašomo 

kredito. Juo greičiau išsiusite, juo greičiau gausite paramų.

Jūsų apylinkės federacinių mokesčių įstaiga yra pasiruošusi atsakyti į visus jūsų 

klausimus.

Ontario nuosavybės mokesčių kredito planas (The Ontario Property Tax Credit 

Plan). Mes jį sudarėme, bet norime, kad jūs juo pasinaudotumėte.

Ontario
Hon. John White Hon. William G. Davis Hon. Allan Grossman
Treasurer Premier Minister of Revenue

velijo pasilikti namuose užsidarę sa
vo egoizme. Loterijoj laimė šyptelė
jo J. Stankui, E. Tolvaišienei ir J. 
Valui. Prie parengimo, be valdybos, 
daug prisidėjo A. Pranckūnienė, P. 
Griškonis ir K. Jonikas. Be vietinių, 
parengime dalyvavo Silvijos mamy
tė iš Hamiltono, I. V. Girdzevičiai, V. 
O. žurauskai, J. Gasparienė, Jaku- 
maitienė su dukra ir J. Valas iš 
Sault Stc. Marie. Sekmadienį buvo 
atlaikytos pamaldos už tėvynę su 
pritaikytu pamokslu. Prie Lietuvos 
trispalvės per pamaldas garbės sar
gybą ėjo Gediminas Rcmeikis ir Mag- 
dutė Stepšytė.

— Atlaikytos šv. Mišios už a.a. Jo
no Jasaičio vėlę, (užprašė Julija Kul- 
nienė) ir už a.a. Vlado Skilandžiūno 
vėlę (užpr. Juozas Skilandžiūnas).

— Pakrikštytas J. Dovydas Remei- 
kis. — P. M. Venskai ir A. Pranckū
nienė, Petras ir Grasilda Petrėnai su 
savo dukrele Teresėle išskrido atos
togų į Floridą. — Algis Milčius iš
skrido atostogų į Meksiką. K. A. S.

Los Angeles, Calif.
VASARIO 16 minėjimas įvyko va

sario 11 d. Po iškilmingų pamaldų 
šv. Kazimiero maldykloje gausūs 
dalyviai susirinko į netoli esančią di
delę amerikiečių gimnazijos salę, 
kur vietinės ALTos pirm. Čekanaus
kas pradėjo įspūdingą Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 55-sios su
kakties minėjimą. Invokaciją skaitė 

prel. J. Kučingis. Kalbą pasakė Lie
tuvos konsulas dr. J. J. Bielskis, vi
sus raginęs nepalaužiamai kovoti, 
veikti, iki Lietuva atsikovos laisvę ir 
nepriklausomybę (visų plojimai). 
Ypač vis džiaugėsi gausiu jaunimo 
dalyvavimu. Pagrindinę kalbą pasa
kė svečias iš Romos prel. L. Tulaba. 
Jo kalba buvo labai patriotiška, už
deganti ir taikliai aktuali, keliskart 
pertraukta plojimais. Jos atpasakoti 
neįmanoma (būtų gera, jei autorius 
tą visą kalbą paskelbtų spaudoje). 
Pažymėtina, kad kovodami prieš bal- 
ševikus okupantus Lietuvoje žuvo 
septyni prel. Tulabos artimi giminės 
— tėvas, broliai, pusbroliai. Pertrau
kos metu Lietuvos laisvinimui su
rinkta apie $3000. Sveikino Estijos 
konsulas, Los Angeles miesto atsto
vas, latvių atstovas. Mokyt. O. Razu- 
tienės vadovaujamas jaunimo an
samblis, apie 60 asmenų, pasipuošę 
tautiniais drabužiais, gražiai padaina
vo lietuviškų dainų, ir mažesnis bū
rys pašoko tautinių šokių. Los Ange
lės lietuviai skautai ir skautės turė
jo savo iškilmingą sueigą, žiūrovams 
tai buvo nauja, įdomu. Dalyvavo apie 
160 skautų. Esant taip gerai organi
zuotam lietuvių prieaugliui, galima 
drąsiai žiūrėti į lietuvybės išlikimą 
Amerikoje, net tolimoje Kalifornijo
je. Užbaigos maldą sukalbėjo protes
tantų kun. Preikšaitis. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu, galingai su
giedotu visos salės dalyvių. Iškilmių 
metu salėn buvo įneštos ir pabaigoje 
išneštos septynios lietuviškos vėlia- 
■•ns. P. Alvitas



Toronto lietuvių choras “Varpas” koncerto metu Detroite vasario 4 dieną. Diriguoja muzikas Aleksas Ambrozaitis, akompanuoja Eugenijus Krikščiūnas

Australijos kardinolai, lietuviai ir karščiai

KELIONĖ SU "VARPU" I
Ankstyvą sekmadienio rytą 

tyliai rinkosi kelionėn vos pabu
dę Toronto varpiečiai. Autobu
sams atvykus, visi 67 nariai pa
sirinko vieną ar kitą autobusą — 
sprendimas nelengvas.

Kelionė į Detroitą buvo tyli 
ir rami. Vieni choristai taupė 
balsus, o kiti dar spėjo dainų 
žodžius peržvelgti. Pusiaukely- 
je teko sustoti kavos išgerti ir 
papusryčiauti. Bet kas čia? Sop
ranai ir altai neišlaikė savo pa
žado. Sutarta buvo, kad vyrai pa
rūpins juodos duonos kelionei, 
o moterys — rūkytų lašinių; 
duona buvo, lašiniai liko To
ronte ...

Per JAV sieną pervažiavus, 
susimąstęs choro pirmininkas 
sekė žemėlapi, padedamas auto
buso šoferio. Jau 12 valanda. 
Laiko nedaug iki koncerto pra
džios. Atvykę į salę, visi sku
bėjo papietauti ir paskui dar 
kiek parepetuoti.

Koncerto pradžia — 3 valandą. 
Pažvelgus į salę, žmonių dar ne
daug. Su laiku prisipildė, ir kon
certas prasidėjo daina “Skam
bink per amžius". Programa bu
vo suskirstyta į dvi dalis. Pir
moje dalyje — liaudies dainos, 
antroje — operinės melodijos.

Prieš užbaigiant koncertą, 
choro pirmininkas J. Račys vie
šu žodžiu padėkojo detroitie- 
čiams už pakvietimą. Jis primi
nė, kad lietuviška daina visa
dos skambės, jeigu bus para
mos ir tokių išvykų. (Nesupran
tama, kodėl kiti lietuviai neran
da laiko dainai ir koncertams, 
bet jo pakankamai turi savo 
naujuose “recreation” kamba
riuose!). Publika nuoširdžiai pri
tarė.

Toliau įvyko reikšmingiausias 
ir jaudinantis momentas. Pirmi
ninkas priminė visiem, kad Lie
tuvoje šiandien tradicinis Lietu
vos himnas neskamba, bet jo 
vietoje girdime “Lietuva bran
gi”. Su ta gražia melodija ir žo
džiais choras užbaigė koncertą 
ir paliko visiems klausytojams 
neužmirštamą įspūdį. Detroito 
Bendruomenės apylinkės vardu 
trumpai padėkojo J. Urbonas.

Detroitiečiai pavaišino visus

užkandžiais. Netrukus visi lipo 
atgal į autobusus linksmai nu
siteikę kelionei namo. Grįžtant, 
sienos pareigūnai net netikrino 
dokumentų, pamatę, kad čia ke
liauja linksma grupė. Kiek ke
lionė į Detroitą buvo tyli, tiek 
grįžtant — judri. Dainų netrū
ko, dainininkų nestokojo, bet 
gal sekantį rytą visi pastebėjo, 
kad miego tikrai trūko!

G. Paulionienė
Apie “Varpo” išvyką rašė ir 

JAV lietuvių spauda, gražiai 
įvertindama choro pastangas. 
Bene plačiausiai ir su tam tikra 
doze kritikos atsiliepė Alfonsas 
Nakas “Naujienų” vasario 10 d. 
numeryje. Čia pateikiame jo ra
šinio ištrauką. Red.

Iš minėto skaičiaus aišku, kad cho
ristų būrys labai didelis. Jų tarpe 
esama tikrai gerų balsų. Jaunasis 
pianistas-akompaniatorius skambino 
labai jautriai ir subtiliai. Neveltui 
dirigentas jį kelis kartus nuo suole
lio pakėlė ir publikai parodė. Vis- 
dėlto kažko trūko, ypač pirmosios 
dalies mišraus choro pasirodyme. 
Ko? Čia jau turiu prakaituoti, mik
čioti ir spėlioti. Taigi, ko trūko? Gal 
repertuaras nuobodus, kaip mano 
kaimynė man šnabždėjo. Gal dirigen
tas perdaug flegmatiškas, kaip per 
pertrauką vestibiulyje man aiškino. 
Bet, sakau, buvo nuobodoka.Tik vy
rų choro trečioji, o iš viso devintoji 
daina “Pilki keleliai” buvo sudainuo
ta taip, kaip mes, publika, norėjome 
girdėti. Paskui audrą plojimų iššau
kė ir, kaip minėjau, buvo moterų 
choro pakartota "Nemunėlis”. Su 
operų ištraukomis sekėsi jau daug 
geriau. Čia bene geriausiai buvo at
likta "Vergų daina", su kuria diri
gento prestižas ypatingai pakilo.

Sį pavasarį “Varpas" švenčia 20- 
ties metų sukaktį. Didelė ir garbin
ga tai sukaktis. Nedaugelis chorų ir 
kitų meninių vienetų šitaip ilgai iš
tveria. Linkėtina “Varpui” nepailsti. 
Linkėtina "Varpui” atsijauninti dai
nininkais ir repertuaru. Linkėtina 
“Varpui” skambėti Amerikos konti
nente, iki'jis bus pakviestas grįžti į 
gimtąją, laisvąją žemę. O į koncertą 
atvykti pavasariškai šiltą, sausą die
ną patingėjusiems Detroito lietu
viams yra didelė gėda.

-
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PADĖKA
Mylimam vyrui ir tėveliui Vytautui Krygeriui neti

kėtai mirus, reiškiame nuoširdžią padėką visiems dalyva
vusiems pamaldose bažnyčioje, budėtuvėse, lankiusiems ve
lionį koplyčioje ir jį pafydėjusiems į kapines.

Ypatingą padėką reiškiame Lietuvių evangelikų liute
ronų parapijos klebonui kunigui A. Žilinskui už gedulingas 
pamaldas ir pasakytą nuoširdų pamokslą. Dėkojame 
visiems už gėles ir išreikštas užuojautas žodžiu bei raštu. 
Nuoširdžiai dėkojame parapijos ponioms už suruoštas vai
šes visiems laidotuvių dalyviams. Taip pat dėkojame

S

I
B
1

J visiems giminėms už didelę moralinę paramą, ypač bran- f 
giai seseriai Erikai Hagentornienei ir broliui Rudolfui Vi- B 

p lenbrechtui, kurie daugiausia prisidėjo moraliai ir mate- 1 
rialiai prie visų pareigų, susijusių su laidotuvėmis.

| Giliai liūdinčios:
žmona Ella, dukterys Zita, Viviana ir Anita >

į _______ 1

PADĖKA
1973 m. vasario 7 d. mirė

a.a. Stasys Lorenitis-Laurinavičius
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsto- i 

p miems už parodytą nuoširdumą bei užuojautą liūdesio va- t 
g! landose. Ypač dėkojame klebonui kun. P. Ažubaliui ir kun. g 
B J. Stoškui už visus patarnavimus. Reiškiame gilią padėką 1 
S karsto nešėjams už paslaugas ir visiems už velionies Ion- 1 
į kymą laidotuvių namuose, užprašytas Mišias, gėles, paly- g 
| dėjimą į lietuvių kapines.

Visų parodyta nuoširdi užuojauta, netekus brangaus ® 
Svyra ir tėvelio, liks mūsų širdyse — 1

Žmona Zuzana
Sūnūs — Stasys ir Bronius Ę

Nuoširdžiai užjaučiame H. SIMANAVIČIENĘ,

netekusię mylimos MAMYTfiS-
Toronto Lietuvių Namų moterų būrelio valdyba 

i

MIAMI, FLORIDA

Nauji kardinolai. Melburno m. ga
vo pirmą kardinolą. Juo nominuotas 
arkivyskupas dr. J. Knox. Taip pat j 
kardinolus pakeltas Sydnėjaus arki
vyskupas Freeman. Sydnėjaus kardi
nolas Gilroy, 77 m., iš arkivyskupo 
pareigų dėl senatvės pasitraukė ir 
savo pareigas perdavė arkiv. Free
man. Taigi, turėsime Australijoj 
(apie 3 mil. katalikų) 3 kardinolus. 
Naujai nominuotieji kardinolai bus 
pakelti kovo 5 d. Romoje, kai susi
rinks kardinolų kolegija.

“Pop” muzika pamaldose. N. Metų 
dieną Sydnėjaus tautiečiai turėjo 
progos pasimelsti “pop" muzikai 
skambant bažnyčioje. Alg. Plukas, 
naujų idėjų veikiamas, suorganizavo 
trijulę iš būgnų ir 2 gitarų. Jų skam
besyje malonūs balsai naujose gies
mių melodijose skambėjo kaikam 
imponuojančiai, o daugelį erzino. 
Tai jau nepirmas kartas Sydnėjuje. 
Senimui “pop” muzika bažnyčioj ne
patinka.

Maž. Lietuvos Bičiulių Dr-ja Mel
burne I. 20-21 Philipo salėj surengė 
Jūros Dieną. Čia buvo paminėtas 
1923. I. 15 įvykęs M. Lietuvos sukili
mas ir Klaipėdos išlaisvinimo 50 me
tų sukaktis. Po to pasilinksminta.

Kr. Tarybos atstovai Sydnėjaus klu
bo patalpose I. 21 padarė visuome
nei pranešimus apie kr. tarybos XIII 
sesijos darbus. Iš kelių asmenų jie su
silaukė skaudžių priekaištų ir pa
klausimų dėl savo abejingos laikyse
nos svarstant Lietuvos bylos infor
macijos reikalus.

Kanberos lietuviai studentai parė
mė lietuviškas organizacijas. Buvu
siai pirmininkei N. Svedaitei-Venclo- 
vienei apsimokėjus pačiai kelionės iš
laidas į jaunimo kongresą JĄV, gau
tas pelnas iš suruoštų parengimų 
taip paskirstytas: Tautos Fondui 
$150, Sydnėjaus Moterų S.G.D. — 
$50, Vasario 16 gimnazijai $50.

Naujos knygos. Australijos Catho
lic TRUTH Society Melburne išleido 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę anglų 
kalba “Mary Save Us”. Ji iliustruota 
Geelongo kapeliono kun. Pr. Dauk
nio rūpesčiu. Atspausdinta 11.000 
egz. Tautiečiai raginami ją paskleis
ti australiečių tarpe. — LSS Austra
lijos rajono spaudos sk. Sydnėjuje 
išleido knygelę “Lietuviai skautai 
Australijoj”. Autorius — v. s. B. Ža
lys. Angliškąją dalį paruošė P. Pul- 
linen, meniškai apipavidalino v. s. A. 
Jakštas. Knygelėje daug nuotraukų. 
Patrauklios išvaizdos, 32 psl. — Iš
ėjo iš spaudos “Poetry and Prose 
Broadsheet” Nr. 12 leidinys anglų 
kalba. Tai “Poetry of John žižys” — 
8 psl. knygutė. Leidėjai — J. Jana
vičius ir K. J. Kemėžys. — Newcast
le apyl. valdybos rūpesčiu pirmieji 
du tomai “Encyclopedia Lituanica” 
įteikti Newcastle miesto bibliotekai. 
— Gen St. Raštikio knyga “Įvykiai ir 
žmonės” tik dabar pasiekė Australi
jos tautiečius. Perskaitę liko tikrai 
patenkinti jos turiniu, nes sužinojo 
daug dalykų, iš praeities jiems ne
žinomų. Kaip praneša spauda, jos lei- 
da 1.500 egz. jau išparduota. Gaila, 
išleista permažas skaičius, nes šia 
knyga susidomėjimas ypač didelis.

W. Rask-Raščiauskas, American 
Travel Service Bureau pirm., sausio 
m. lankydamasis Sydnėjuje, aplankė 
ir jubilėjinę skautų stovyklą Jngle- 
burn. Čia jis filmavo skautų pasiro
dymus ir išvykdamas paaukojo $50. 
Vasario m. sulaukėm jo suorganizuo
tos pirmos didesnės Amerikos lietu
vių ekskursijos, atvykusios į eucha
ristinį kongresą.

Dr. V. Doniela, Newcastle univer
siteto lektorius, išvyko į Vokietiją, 
Angliją ir JAV vieneriems metams

V. ŠLIOGERIS
pagilinti studijų. Būdamas JAV-se 
dalyvaus PLB seime kaip vienas iš 
Australijos atstovų. Dr. V. Doniela, 
gyvendamas Newcastle, jau eilė me
tų plačiai reiškiasi visuomeninėj 
veikloj. Pvz. jo ten įsteigtas diskusi
jų klubas labai dažnai surengia kul
tūrines popietes. Keletą metų dr. V. 
D. buvo ir Newcastle apylinkės v-bos 
pirmininku. — Sydnėjaus universite
to lektorius dr. R. Zakarevičius, po 
ilgesnių pasitobulinimo studijų už 
sienyje, sugrįžo į Sydnėjų.

Sydnėjaus L. Klubo naujo moder
naus pastato statyba eina prie galo 
Baigiami vidaus įrengimo darbai. 
Sydnėjaus tautiečiai tikisi, kad klu
bo naujame pastate suklestės visoke
riopa lietuvių veikla, nes per pasta
ruosius porą metų mūsų veikla, ypač 
kultūrinė, gerokai šlubavo.

Sydnėjaus lietuviai vasario 11 d. 
iškilmingai paminėjo Vasario 16 
šventę. Priešpiet buvo iškilmingos 
pamaldos. Popiet lietuvių salėje bu
vo paskaita ir meniniai pasirodymai. 
Paskaita lietė Lietuvos ateities per
spektyvas. Iškelta mintis' (daugeliui 
nepriimtina) siekti Lietuvai nepri
klausomos valstybės — satelito sta
tuso su esama santvarka, kuri ilgai

niui galėtų tapti demokratine. Meni
nę dalį — deklamacijas, tautinius šo
kius, dainas atliko jaunimas ir mūsų 
“Dainos” choras.

Nepaprasti karščiai siautė nuo XII. 
20 iki 73. II. 5. Kankino ne tik mus, 
bet ir senuosius australiečius. Apie 
6 savaites karščiai laikėsi tarp +28° 
—40° C. Dėl tų karščių kiek apmirė 
ir lietuvių veikla. Kaikuriomis die
nomis fabrikai bei didesnės krautu
vės dėl karščių nedirbo. Nuo II. 6 
pradėjo labai plačiuose kontinento 
plotuose lyti, dažnai kaip iš kibiro. 
Tik nuo II. 14 nustojo lyti. Tikimės, 
kad jau didelių karščių nebebus. To
kių ilgų karščių Australijoj nebuvo 
nuo 1859 m.

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus T o r o n t e.
Alfonsas LE6-2805.

3333333 LOTERIJA 3333333 LOTERIJA 3333333 LOTERIJA
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DIDYSIS TRAUKIMAS - KOVO 21
Paskutinė bilietų pardavimo diena — 1973 m. kovo 14 

pardavėjui $3.333.33 
pardavėjui $ 333.33 
pardavėjui $ 33.33

i viso $52.909.92 JIMAMS

$33.333.33 į 
$ 3.333.33 
$ 333.33 |

333.33 LAIM1JIMAS
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$33
Province of Ontario Lottery Licence No. 120204 sponsored by 
Hamilton Latvian Society Youth Program and Building Fund, 
16 Queen St. N., Hamilton, Ont.

333 LOTTERY, P. O. BOX 6280 STATION F., HAMILTON, ONTARIO

Prašau otsiutti .................. bilietų po $1.50
arba 10 bilietų knygelę už $13.50
Ii viso pridedu čekį $.................. arba pašfa perlaidų,
išrašytų 333 LOTTERY vardu ar C. O. D.

PAVARDĖ: ....................................................... ...................................................................
Rašyti d td-Uosiom i s raidėmis

ADRESAS:

<A>

Piano - Grand Piano specialistas
Padeda perkant ar parduodant pianinus, sąžiningai atlieka 
------------  visokius remonto bei stygavimo darbus. ------------  
A. BRIČKUS • Tel. 534-0940 Toronte

“Tėviškės žiburių” spaudos baliuje loterijos metu. Viršuje — seka per 
garsiakalbį skelbiamus numerius, apačioje — traukia laiminguosius bilie
tus ir juos registruoja Nuotr. S. Dabkaus

VASARIO 16 paminėjimą surengė 
vietos ALTa. Vasario 16 vakare tu
rėjome koncertą Miami miesto am
fiteatre, ant Atlanto kranto. Progra
mą atliko sol. D. Stankaitytė iš Čika
gos ir Miami miesto orkestras, diri
guojamas Caesar LaMonaca. Progra
mos koordinatorium buvo Gordon 
Shaw. Nors oras buvo vėsokas, bet 
žmonių prisirinko apie 800 iš įvai
rių kraštų ir tautybių vasarotojų. 
Kai programos vedėjas paprašė čia 
esančius lietuvius pakelti rankas, tai 
pakilo visas jų miškas. Vien tik lie
tuviai sudarė kokį ketvirtadalį audi
torijos.

Vietos angliškoji spauda dar gero
kai prieš Vasario 16 rašė apie šį kon
certą. Amfiteatro programose irgi 
tai atžymėta, o vakaro programos 
vedėjas gausiai publikai net kelis 
kartus priminė pavergtą Lietuvą.

Vasario 18 d. buvo iškilmingas ak
tas ir graži meninė programa Miami 
liet, klube. Minėjimą pradėjo vieti
nės ALTos pirm. A. D. Kaulakis, o 
visą minėjimo programą labai pui
kiai pranešinėjo jaunas, bet labai 
energingas liet, organizacijų narys 
V. Semaška. Šiais metais mūsų minė
jime dalyvavo latvių ir estų atstovai 
su savo vėliavomis. Tuo būdu ši mū
sų šventė tapo dar iškilmingesnė. 
Labai prasmingą invokaciją paskai
tė svečias kun. A. Bielskus. Taip pat 
savo tarpe turėjome svečią didelį 
patriotą prel. Pr. Jurą. Sugiedojus 
himnus, vėliavoms pagarbą ir pasi
žadėjimą perskaitė O. Kaulakienė. 
Sveikinimo žodį tarė latvių ir estų 
atstovai. Pirmutinis į pilnutėlę salę 
publikos prabilo D. Kuraitis ir Čika
gos. Jo kalba buvo pynė gyvų pavyz
džių iš kelionių po platųjį pasaulį. 
Keliaudamas po pasaulį, D. Kurai
tis surinko ir perteikė publikai tai, 
kas liudija, jog komunistinė vergija 
eina prie savo žlugimo. Oficialus kal
bėtojas buvo svečias iš Čikagos dr. 
J. Valaitis. Jo kalba buvo pagrįsta 
istoriniais ir oficialiais šaltiniais. 
Taip pat tarė žodį svečias iš Čikagos

— žymus lietuviškų reikalų gynėjas 
inž. A. Rudis.

Meninę dalį ir čia atliko sol. D. 
Stankaitytė iš Čikagos, o visuome
nininke K. Kuodatienė paskaitė sa
vo kūrinį “Lietuva”. Solistei D. 
Stankaitytei publika nepagailėjo ka
tučių už jos gražų balselį ir dar iš
prašė “Kur bakūžė samanota”. Re
zoliucijas JT ir JAV valdžiai perskai
tė O. Kaulakienė, o Floridos guber
natorius ir Miami burmistro pro
klamacijas — p. Jankaitienė. Oficia
liai daliai užsibaigus, buvo renkamos 
aukos Lietuvos vadavimo reikalams. 
Viso buvo surinkta $1.400. Visi pi
nigai bus persiųsti ALTos centrui 
Čikagoje. Tenka tik vieną dalyką ap
gailestauti, kad šiais metais nebuvo 
galima surengti lietuviškas pamal
das Vasario 16 proga. Lietuvių kuni
gų nuolat gyvena net keletas. Ir liet, 
muzikų-vargonininkų yra. Gal tik 
stokojo iniciatyvos. Ir šiais metais 
didžiausia darbo našta, rengiant šį 
minėjimą, teko nešti jau gerokai pa
linkusių pečių, dideliam patriotui, 
lietuviškų reikalų puoselėtojui ALT
os Miami skyr. pirm. A. D. Kaula- 
kiui. Didelė pagarba priklauso jam.

Dalyvis

PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus 

ir pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes su
mažina niežejimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistų au
dinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams, įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
f ei. 533-7954

Štai kq turite žinoti apie
pajamų mokesčius Kanadoje

LONDON, ONT.
UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI su pirmą 

sykį lietuviams pasirodančiu lietuvių 
studentų orkestru ir turtingu Užga
vėnių bufetu (valgiais ir gėrimais) 
įvyks kovo 3, šeštadienį, parapijos 
salėje, 1414 Dundas St. E. Pradžia 
— 8.30 v.v., pabaiga 1 v.r. Nuotai
kinga studentų orkestro muzika, pri
taikyta ir senimo skoniui, ir jauki 
šeimyninė atmosfera Jus tikrai ge
rai nuteiks ir nesigailėsite atvykę. 
Savo atsilankymu paremsite KLK 
Moterų Londono sk. vykdomus už
simojimus: jų nuolatinį jaunimo 
veiklos, liet, spaudos ir labdaros 
reikalingų rėmimą. Bus grojami ir 
lietuviški šokiai. Tad užsigavėkime 
visi kartu lietuviškoj aplinkoj! D.E.

Kanadoje pajamų mokesčiais apdedami visi gyventojai, nežiūrint 
jų pilietybės. Čia gyventojai turi pranešti visas pajamas, net ir gaunamas 
iš už Kanados ribų. Jei savo pajamas gaunate algos forma, Jūsų 
darbdavys jau bus atskaitęs pajamų mokestį. Jis turi Jums išduoti T4 
raštelį iki vasario mėnesio pabaigos, kuriame surašyta, kiek 
uždirbote ir kiek pajamų mokesčio atskaityta. Vieną T4 raštelio 
kopiją turite pridėti prie užpildytos pajamų mokesčių formos.
Jei dirbote praėjusiais metais keliose darbovietėse, turėsite kelias T4 
kopijas pridėti. Dauguma mokesčių mokėtojų gauna paštu mokesčių 
mokėjimo formas. Jos yra atspausdintos su mokėtojų pavardėmis, 
adresais ir socialinės draudos (Social Security) numeriu. Naujai atvykę 
į šį kraštą pirmą kartą turi pasiimti šias formas iš pašto įstaigos. 
Informacinė brošiūra yra pridėta prie kiekvienos formos, joje yra 
atsakymai beveik į visus jūsų klausimus. Jeigu Jums dar būtų 
problemų, galite gauti nemokamai informacijų iš kiekvienos 
apylinkės mokesčių įstaigos. Galite apsilankyti, parašyti ar paskambinti. 
Telefono numeris ir adresas jūsų apylinkės įstaigos yra įrašytas 
pridėtoje brošiūroje. Užmiestiniams telefono skambinimams reikia 
išsukti "operator“ ir prašyti ZE0-4000. 
Nemokamai. Daug mūsų tarnautojų 
kalba įvairiomis kalbomis, bet jei 
norite, galite atsivesti savo 
draugą, kuris padėtų 
Jums susikalbėti.

National Revenu 
Revenue, national 
Taxation ImpOt



Knyga apie
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Apie J. Ereto indėlį j lietu

viškos žurnalistikos lobyną kal
ba J. Brazaitis. Jis jį pristato 
kaip nepavargstančios ir visad 
gaivios plunksnos darbininką, su 
retu atkaklumu kovojantį už 
Lietuvos ir kitų mažų tautų tei
ses į pastovų ir laisvą gyvenimą.

Štai tik vienas vienintelis 
trumpas sakinys iš gausybės 
profesoriaus žurnalistinių raštų, 
parinktas bene iš paskutinio jo 
rašinio Lietuvoje “Nei prakeiki
mas, nei kriminalas” (“XX am
žius”, 1940.VI.I) susipažinimui: 
“ ... Ir dėl to bandymo valanda 
— jei tokia mums išmuštų — 
ne prie Raudų sienos mus ras, o 
darbo plotuose, kur giname, ką 
turime, ir kuriame, ko siekia
me.”

Ir kažin, ar atsiras bent vie
nas skaitytojas, kuris šiame sa
kinyje neįžiūrės, jog J. Ereto 
žurnalistinė pažiūra nesibaigia 
vien informacija, bet ir nutei
kimu kovai už savo krašto lais
vę, tautinius interesus bei dva
sinius polėkius ir pagaliau už sa
vo kūrybinę ateities mintį. Ar
ba, kaip J. Brazaitis išsireiškia, 
tai yra “daugiau nei informaci
ja. Tai sykiu ir skaitytojo for
macija.”

J. Brazaitis, nagrinėdamas 
straipsnio “Nei prakeikimas, 
nei kriminalas” idėjinę paskirtį, 
formos eleganciją ir modernią 
konstrukciją, nejučiomis nusa
ko ir visų J. Ereto raštų, net ir 
paskaitų bei kalbų savitą kūry
binę techniką, kuri skaitytoją 
užburia, verčia nesustoti straips
nio viduryje ar pasimesti min
ties labrintuose, o ištesėti iki 
pat galo.

Nors ir netaip jau išsamiai, 
autorius apžvelgia taip pat J. 
Ereto veiklą ir savo tėvynėje 
Šveicarijoje. Ir čia jisai, nors ir 
sulaukęs apygilės senatvės, su 
jam įprasta energija ir turimais 
kultūriniais ginklais tęsia kovą 
už humaniškesnį pasaulį, kurią 
jis pradėjo daugiau kaip prieš 
50 metų. Straipsnio autorius jį 
gretina su prof. A. Maceina ir 
dr. J. Girnium, juos visus tris 
pavadindamas tremties šauk
liais. Tai tiesa, jie yra šaukliai. 
Tik jų balsas skamba skirtin
gais niuansais ir sklinda šiek 
tiek skirtingais keliais. 

♦ * *
Buvusi uoli pavasarininkų 

veikėja ir dirbusi artimame 
kontakte su prof. Eretu, Ona 
Labanauskaitė apie jį rašo kaip 
apie jaunimo avangardo pionie
rių. “Pavasario” organizacija 
buvo perdidelė ir jos veiklos ba
rai pertoli nusidriekę, kad būtų 
įmanoma keliolikos eilučių ap
raše išsemti jos turinį. Taip pat 
ir jos centrinių veikėjų — Do
gelių, Eretų, Leimonų, Laba- 
nauškaičių, 'Bazilevičių, Valai
čių, Balčiūnų, Barzdų ir kitų 
taip lengvai neaptarsi. Tenka 
tik prisiminti, kaip atrodė Lie
tuvos kaimas tamsiame trumpa- 
žiūrės Rusijos šešėlyje ir kas at
sitiko po kelių nepriklausomo 
gyvenimo metų. Ogi tenai, kur 
kadaise pakelėse riogsojo kar- 

1 čiamos, nustojo sruvenęs alko
holis, tūlų bernų nuščiuvo vieni 
kitiems grasinimai ir net muš
tynės, į kaimus sugrįžo ramybė. 
Vėjai padebesiais išnešiojo 
“velnio abrozėlius”, o seklyčių 
užstalėse ir kiemų patvoriuose 
suskambėjo jaunimo daina, sa
vo garsus nuskraidydama net į 
kelintą sodžių. Parapijų pasta
tuose atsirado mažutės bibliote
kėlės, kluonuose žvakių šviesose 
skendo kuklios scenų rampos, 
jauni želmenys nusidriekė kelių 
pakraščiais, paraudo ar subliz
gėjo sodybų stogai ir medinius 
šulinių rentinius pakeitė ce- 

» mento ritiniai. Šitaip gijo atgi
jo Lietuva. Stebėjosi seneliai ir 
senelės, gniaužydami savo ke-

nuotykįdidįjį profesoriaus Juozo Ereto 
pures ir skareles rankose, kaip 
dar nematytai kaimyno pusber
nio rankose raitėsi armonika ir 
kaip patrakęs jaunimas klumpa- 
kojais daužė svirno grindis, 
kaip jaunų berželių kartys kėlė 
sunkias naštas, norinčias per
šokti per ištemptą virvagalį ir 
kaip ore skraidė jietys, o pievo
se bumpsėjo futbolas ...

Vienu žodžiu, nutrynus juo
dąjį vergijos šešėlį, Lietuvos 
kaiman atėjo pavasaris, pražy
dęs daugybe spalvų, o šio žydė
jimo pirmūnai buvo pavasari
ninkai, kurių pirmuoju dirigen
tu buvo prof. J. Eretas, įkvėpė
jas ir vykdytojas didžių planų.

Ona Labanauskaitė yra jau 
labai retas kompetentingas as
muo, kuris galėjo šiuos planus 
atskleisti. Ji tai rūpestingai ir 
padarė. ♦ ♦ ♦

Apie J. Ereto idėjines užuo
mazgas šioje knygoje rašo prof. 
A. Liuima, S.J. Idėjos beveik vi
suomet yra susijusios su gyve
namo laikotarpio ir vietos porei
kiais. “Mūsasis Eretas”, kaip jį 
dr. J. Girnius yra pakrikštinęs, 
su mūsų krašto buitiniais ir dva
siniais poreikiais jau buvo gero
kai susipažinęs dar tebegyven
damas už jos ribų. Dėlto, galu
tinai apsisprendęs pasukti Gai
lestingojo Šveicaro keliais, jis 
Lietuvon atkeliavo jau su nema
žu krūviu idėjų. Be abejonės, 
jam dar gilokai teko pasinerti į 
naujo gyvenimo sūkurius ir per
žvelgti, kas idėjiniu atžvilgiu 
yra esmingiausia, ir paskui pra
dėti vykdyti savo planus.

Vakarų kultūros žmogui, ko- 
kiuo buvo J. Eretas, be abejo
nės, rūpėjo paskleisti šios kul
tūros idėjas ir naujame krašte. 
Kadangi anuomet Lietuva buvo 
kryžminėje ugnyje tarp Vakarų 
ir Rytų kultūrų, tai šių kultūrų 
partneriams teko gerokai pasi
tampyti už atlapų. O kad paga
liau Vakarų idėjiniai kovotojai 
iškėlė pergalės rankas, tai čia 
labai didelę dalį nuopelnų ten
ka atiduoti J. Eretui, kuris savo 
kultūrinėmis priemonėmis bene 
daugiausia Rytų kultūros atsto
vams išlupinėjo sagų.

Apie tai, kaip J. Eretas sklei
dė bei įgyvendino krikščioniš
kąsias, demokratines, patrioti
nes, kultūrines, visuomenines ir 
mokslines idėjas, prof. A. Liui
ma savo skersiniu pjūviu ir ati
dengia knygos skaitytojams. Jo 
straipsnis, kaip ir visi kiti, para
šytas akademiškai, bet populia
ria kalba, dėlto lengvai prieina
mas kiekvienam skaitytojui.

♦ ifc *

Kun. St. Yla lengvais, bet 
ryškiais brūkšniais paliečia Ere
tų šeimos gyvenimo sklaidą. 
Nors tai veikiau yra tik šemyni- 
nio gyvenimo fragmentų rinki
nys, bet juos sudėliojus į vaiz
dą, pro jo kontūrus pamatai ne 
tik sklindančią palaimą, bet ir 
gūdžią dramą, užsibaigiančią 
karčia ašara. Lietuvoje palaido
jami du sūnūs, komunistinių 
gundytojų pasikėsinimas, trem
tis, kurioje, tėvynės ilgesio pri
slėgta, miršta žmona ... Vienu 
žodžiu, tai dalia dalelė .. .

♦ ♦ ♦

Knyga yra baigiama užsklan
dos žvilgsniu. Tai yra lyg ir su
sumavimas to, kas buvo pasaky
ta anuose 7 straipsniuose, papil
dant juos naujais faktais, įvy
kiais, planais, kitų pastabomis 
ir atsiliepimais, paties profeso
riaus patirtais bolševizmo pavo
jais, jo stojiškais nelaimių išgy
venimais ir džiaugsmais, kurių 
jam suteikia jo šeimos atžaly
nas, darbai ir pan. Be to, čia 
bandoma atsakyti į klausimus 
— kaip, kodėl, kas. Kaip jo už
mojai ir veikla buvo vertinama 
jo antroje tėvynėje, kodėl šis 
kalnuotos šalies sūnus atvyko 
dirbti į lygumų kraštą ir jo ne
apleido net po atšiaurios patir

ties ir kas iš jo sukurtų vertybių 
išliko siaučiant nelemtiems me
tams. Taip pat pateikiama ne
mažai medžiagos apie jo dabar
tinę veiklą gimtajame krašte. 
Bet čia tegul prabyla pats pro
fesorius:

Aš Šveicariją telaikau platforma 
kovai už laisvos Lietuvos atstatymą. 
Ištrūkau iš bolševizmo nasrų ne tam, 
kad sukčiau istorijos vėjų neišdras
komą smagų lizdą — ištrūkau tam, 
kad laisvoje šalyje kovočiau už su
grąžinimą laisvės ir Pabaltijui... 
Kas išliko po baisios audros, tas turi 
veikti — veikti už tuos, kuriuos jau 
dengia žemė; veikti už tuos, kurie 
okupuotoje Lietuvoje gyvi palaido
ti; veikti už tuos, kurie laisvajame pa
saulyje yra tapę vergai pinigo, sma
gumų, geidulių, iš kurių atminties 
vis labiau išnyksta kraštas, kuris 
jiems davė gyvybę” (Didysis jo nuo
tykis, 234 psl.).

» * *
Taigi, nepažįstantiems ir ma

žiau pažįstantiems šį taurųjį vy
rą ta knyga atidengs plačią jo 
veiklos skalę, kurioje jie atras 
daug patrauklių pavyzdžių. Tie
sa, jie greičiausiai pasiges pla
tesnės jo asmeninio gyvenimo 
sklaidos, kurioje jis brendo ir 
ugdė savo asmenybę. Be to, ne
vienas skaitytojas susidurs su 
profesoriaus tautinio apsispren
dimo problema. Tiesa, ji yra pa
liesta knygos užsklandoje ir ki
tur, betgi vis dar ne tai, ką tūlas 
skaitytojas pajėgtų lengvai per
prasti. Ryšium su mūsų tautinio 
apsisprendimo maišatimi trem
tyje Gailestingojo Šveicaro ap
sisprendimo pavyzdys galėtų 
tapti geru kelrodžiu ir daugeliui 
mūsų tautiečių, o ypač jauni
mui. Dėlto, atrodo, ši tema tu
rėjo būti nagrinėjama daug pla
čiau ir apdairiau.

Dar viena aplinkybė, kuri 
mums, atrodo, nerūpi, bet kuri 
mūsų bičiuliui greičiausiai yra 
labai svarbi, yra ta, kad jis, taip 
uoliai gindamas mūsų gyvybi
nius reikalus iš savo šveicariš
kos “platformos”, iš mūsų tur
būt negauna jokios finansinės 
paramos, o visas gynybos išlai
das dengia iš savo kuklios pen
sininko kišenės. Tai yra labai 
graži jo asmenybės puošmena, 
betgi ją vertėjo bent paminėti 
jam skirtoje knygoje, juoba, 
kad jo profesoriškos pajamos 
buvo labai kuklios ir Lietuvoje. 
Jis buvo labai mėgstamas įvai
rių aukų rinkėjų, nes visados 
šypsodamasis ištraukdavo iš ki
šenės penklitį, a gal ir daugiau.

Kalbant apie šią knygą apla
mai, tenka pasakyti, kad ji daro 
gerą įspūdį. Tai yra nuoširdus 
savo draugo vertinimas. Bet vis- 
dėlto ji nėra tai, ką pats profe
sorius yra padaręs savo drau
gams prof. St. Šalkauskiui ir 
prof. K. Pakštui. Tos monogra
fijos yra gerokai gausesnės ir 
solidesnės turinio atžvilgiu ir 
patrauklesnės išviršine forma. 
Eretui skirtos knygos vidinė 
struktūra yra tikrai eretiška, 
skaitytoją verčianti po ją pasi
dairyti. nekalbant apie patį skai
tymą. Klišės techniškai yra ne
labai pavykusios. Knygos gale 
pridėtoji biografinė chronologi
ja bei leidinių ir rašinių biblio
grafija yra vertingas knygos pa
pildymas.

Tarp kita ko, knygos pavadi
nimas “Didysis jo nuotykis” yra 
visiškai necharakteringas nei 
profesoriaus dinamiškam bū
dui, nei jo didžiajai misijai. Juk 
nuotykis gerokai atsiduoda 
avantiūra. Kad pats profesorius 
savo atvykimą Lietuvon kadaise 
apibūdino “Didžiuoju savo gy
venimo nuotykiu”, taip pat, at
rodo. buvo kalbinis neapsižiūrė
jimas. Argi ne tiesa, kad gailes
tingieji šveicarai važinėja ne 
nuotykiu (ieškoti, o aukotis, tar
nauti, dirbti? Taigi, būtų buvę 
geriau ši knygos pavadinimą pa
keisti “Prof. J. Eretas tarnybo
je Lietuvai”, t. y. paaiškinamai? 
navadinimą panaudoti pagrindi
niu.

DIDYSIS JO NUOTYKIS —Prof.
J. Eretas tarnyboje Lietuvai. Pa
rašė: St. Šalkauskis, A. Skrupske- 
lienė, A. Sešplaukis, J. Brazaitis, 
O. Labanauskaitė, A. Liuima, St. 
Yla. Spaudai paruošė J. Brazai
tis, techniškai sutvarkė P. Jur
kus, išleido prof. J. Ereto bičiu
liai. Spausdino pranciškonų 
spaustuvė. Kaina §5.00.

A. Kalnius

Atsiųsta paminėti
Mūsų Sparnai nr. 33, 1972 m. gruo

dis. Lietuvių evangelikų reformatų 
žurnalas. Administratoriaus adresas: 
Jonas Palšis, 5718 So. Richmond St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Kibirkštis nr. 9, 1972 m. gruodžio 
16 d. Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos mokinių šapirografuo
tas laikraštėlis, redaguotas Rūtos Ce- 
paitytės ir Ramutės Birgelytės.

žvilgsniai Ateitin 1972 m. 5 nr. 
Hamiltono, Ont., Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninės mokyklos neperiodinis 
šapirografuotas laikraštėlis, redaguo
tas X skyriaus mokinių. Viršelis — 
Algio Urbonavičiaus ir Benio Zubo, 
iliustracijos — Vidos Kamaitytės. 
Spausdino Kęstutis Šeštokas, 28 Tal
ly Ho Rd., Dundas, Ont.

ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ, Hamiltono teatro mėgėjų sam
būrio "Aukuras” režisorė, aiškina aktoriams Nuotr. Vyt. Beniušio

"ŠAMO EŽERO SEKLIAI"
Tai Nijolės Jankutės nauja 

knyga paaugliams. Vientisinis 
turinys apima 22 pasakojimus. 
Veiksmo fonas — vasarvietė Ša
mo ežero pakrantėje, kur vasa
roja Jurkūnienė su vaikais Ale 
ir Rimu. Čia vaikai susidraugau
ja su Tomu ir kaimynu Fordu, 
prisiriša prie jo šuniuko Čang- 
Po. Pirmajame pasakojime “Pa
slaptingi žingsniai” prasideda 
vaikų atostogų nuotykiai ir per
gyvenimai. Vaikai savo sumanu
mu padeda surasti pavogtą šu
niuką ir automobilį. Jų pastan
gos palengvina policijai susekti 
Hollywood© artistės Ritos Reil
ly deimantinės apyrankės vagis. 
Rimas ir Tomas policijos įverti
nami, net laikraščiai pamini jų 
nuopelnus. Artistė Rita radybų 
sumą skiria detektyvui Rimui — 
jo studijoms.

Vaikai nekartą mato filmuose 
ar televizijos programose teis
mus, nusikaltėlius, seklius. Jų 
pasakojimų turinys jiems bus 
įdomus, juo labiau, kad svar
biausieji veikėjai yra mokykli
nio amžiaus vaikai. Veiksmas 
vyksta šio žemyno vasarvietės 
aplinkoje, kuri yra artima vai
kams. Pasakojimai nuoseklūs ir 
veiksmo priežastys aiškiai su
prantamos, o intriguojanti įvy
kių įtampa išlaikoma iki galo. 
Vaikų chrakteriai yra teigiami 
— aktyvūs, drąsūs, kūrybingi. 
Jie moka sekti, tirti, protauti, da
ryti išvadas. Jie pasipiktina 
maudykloj plaunamu automobi
liu, palaiko ryšius su policija. 
Rimas orientuojasi vagystės si
tuacijoje, išlieja padangų ant
spaudą molyje, įsteigia slaptą 
seklių agentūrą ir pavyzdingai

KOMPOZICIJOS 
KONKURSAS

Gydytojų korporacijos “Fraterni- 
tas Lithuanica” Niujorko skyrius 
skelbia konkursą melodijai, kuri turi 
būti sukurta Birutės Pūkelevičiūtės 
premijuoto eilėraščio “Paskutinis 
birželis” žodžiam.

KONKURSO SĄLYGOS
Melodija turi atitikti eilėraščio 

dvasią.
Ji turi būti harmonizuota keturių 

balsų chorui su piano palyda, skam
bi, nesudėtinga, kad galėtų ją atlikti 
eilinis choras.

Už geriausią kūrini korporacija 
skiria 500 dol. Jei, komisijos nuomo
ne, nė viena iš atsiųstų kompozicijų 
neatitiktų skelbiamų sąlygų, — pre
mija nebūtų skiriama.

Konkurse gali dalyvauti betkuria- 
me krašte gyvenąs ir betkurlos tau
tybės muzikas. Pagal pageidavimą, 
išverstas į anglų kalbą eilėraštis gali 
būti gautas pas konkurso skelbėjus.

Tas pats autorius gali dalyvauti su 
kelių kompozicijų variantais.

Premijuota kompozicija laikoma 
korporacijos nuosavybe. Jos išpopu
liarinimu rūpinasi organizacija.

Konkursas pasibaigia 1973 m. rug
sėjo 1 d.

Kūriniai siunčiami šiuo adresu: 
Dr. Vaclovas Paprockas, 85-13 105th 
Street, Richmond Hill, N.Y. 11418, 
USA. Kompozicijos pasirašomos sla
pyvardžiu. Atskirame uždarame voke, 
kuris pažymimas tuo pačiu slapy
vardžiu, turi būti autoriaus vardas, 
pavardė, adresas ir telefono nume
ris.

Nepremijuoti kūriniai negrąžina
mi, nebent iš anksto būtų pareikš
tas autoriaus pageidavimas grąžinti.

Konkurso vertintojų komisija su
daroma iš penkių asmenų. Jos sudė
tis bus paskelbta spaudoj.

GYD. KORP! FRATERNITAS 
LITHUANICA N.Y. SKYRIUS

Pasaulio Lietuvis nr. 25/61, 1972 
m. lapkritis-gruodis. PLB valdybos 
biuletenis. Adresas: 17516 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio 44119, USA.

Vytis nr. 10, 1972 m. gruodis. Lie
tuvos vyčių žurnalas anglų ir lie
tuvių kalbomis. Vytis, 1625 W. Mar
quette Rd., Chicago, Hl. 60636, USA. 

išlaiko paslaptį. Alytė — rūpes
tinga, nepaprastai prisirišusi 
prie šuniuko. Vaikų tarpusavio 
santykiai malonūs, gyvenimiški. 
Nusikaltėlių charakteriai — ti
pingi.

Pasakojimai parašyti lengvu 
stiliumi, trumpais sakiniais, 
vaizdinga ir turtinga kalba. Au
torė aiškiai ir gražiai perteikia 
mintį. Pvz.: “Pirmas ilgas tam
sus debesies pirštas dūrė tiesiai 
į saulę. Ežeru nubėgo vėjo ato
dūsis ... Tartum milžino del
nais pliaukštelėjo perkūnas”. 
Knygutė skirta savarankiškam 
skaitymui. Sunkesnių žodžių pa
aiškinimai anglų kalboje nuro
dyti skaitomo puslapio apačioje.

Knygutė turi didelę estetinę 
ir auklėjamąją vertę. Ji ugdys 
vaikų estetines emocijas ir kūry
binę vaizduotę prieinamais, ver
tingais, grožiniais vaizdais. Skai
tytojai praturtins savo žinias 
apie policijos būstinę, teismo ei
gą ir pan.

Autorė sugeba nusileisti iki 
vaikiškos patirties, jų suvokimo 
lygio, įsijausti į ju galvoseną, 
tų įvykių gyvenimišką reikšmę 
ir atrasti kelią į skaitytojų šir
dis.

“Šamo ežero sekliai” — tai 
vienas iš retesnių savo kokybe 
kūrinių. Tai svarus įnašas į jau
nimo literatūrą ir išeivijos lietu
višką mokyklą. Ją su malonumu 
ir pasigėrėjimu skaitys ir vyres
nieji. Iliustracijos (juoda-balta) 
— Nijolės Palubinskienės. Jos 
yra subtilios, atitinkančios turi
nį-

Nijolė Jankutė, ŠAMO EŽERO
SEKLIAI. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1972 m. Čikago
je. Iliustravo Nijolė Palubinskie- 
nė. 137 pusi. Kaina — §4. Gau
nama "Drauge” ir pas knygų pla
tintojus. a A hr

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 
į LIETUVĄ 
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMIUI MUS 

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
§100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau. 
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. j reguliarius rublius 

augščiausia verte. 
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
g Mokama už specialų rublį $2.60 

§1 KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIU KITU MOKĖJIMU 
Galite siųsti, kiek norite 
PRAŠYKITE MUSU NEMO
KAMU ILIUSTRUOTU 

KATALOGU
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 9 8 2 - 1 5 3 0

Labai svarbu!
Automobiliai 

tik trumpam laikui 
skubiausias pristatymas 

"ŽIGULIS” VAZ 2101 
________________ $3535.40 

“MOSKVICIUS" 412 IE _ 
(Export model) _ , $3627.80

“MOSKVICP’S” 408 IE ___
__________________ $3336.30 
“ZAPOROŽEC” ZAZ 968 
_________ ______  $2228.60 
Prašykite m ū s ų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
Mes turime 23 metų patyri
mą ir daug tūkstančių paten

kintų klientų.
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d mLTŪRItfJE VEIKIOJI.
MOKSLO IR KŪRYBOS II SIMPO

ZIUMAS bus Čikagoje š.m. lapkričio 
22-25 d.d. Jo rengėjai — Lituanis
tikos Institutas, PLIAS-ALIAS ir 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga. Simpo
ziumą globos JAV LB krašto valdy
ba. Organizaciniais reikalais rūpina
si inž. J. Jurkūno vadovaujama ko
misija, šiuo metu jau jieškanti tin
kamų patalpų. Simpoziumas turės 
tris pagrindinius skyrius: 1. humani- 
tarinių-socialinių mokslų, 2. gamtos 
ir tiksliųjų mokslų, 3. taikomųjų 
mokslų. Lituanistikos instituto pa
stangomis humanitarinių - socialinių 
mokslų skyrius jau yra padalintas j 
aštuonias sekcijas: 1. istorijos, 2. me
notyros, 3. kraštotyros, 4. kalboty
ros, 5. literatūros, 6. psichologijos, 
7. visuomeninių mokslų, 8. filosofi
jos. Programos vadovas — dr. R. 
Šilbajoris, koordinatorius — dr. T. 
Remeikis. Gamtos ir tiksliųjų moks
lų skyriaus programos sudarymu rū
pinasi PLIAS-ALIAS vadovybė su 
pirm. dr. A. P. Mažeika, taikomųjų 
mokslų — Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
su pirm. dr. D. Giedraičiu. Visais 
simpoziumo klausimais prašoma 
kreiptis j Lituanistikos Instituto, 
PLIAS-ALIAS, Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos vadovybes ar JAV LB kraš
to valdybos atstovą Al. Vaškelį, 301 
Pinecrest Rd., Pa. 19064, USA.

“ANTRASIS KAIMAS”, A. T. An
tanaičio vadovaujama satyrinio teat
ro grupė Čikagoje, veiklos dešimt
metį paminės dviem spektakliais ko
vo 10 ir 11 d.d. Jaunimo Centre. 
Trečdalį programos sudarys į vieną 
veiksmą sujungti senieji škicai, o du 
trečdaliai bus skirti naujoms aktua
lijoms, kurių autoriai yra Kazys Al
menas, Jurgis Gliaudą, Aloyzas Ba
ronas, Vytautė Žilinskaitė ir kt. 
Spektakliai bus kabaretinio pobūdžio 
— žiūrovams prie staliukų gurkšno
jant kavą. "Antrojo kaimo" steigėju 
ir pirmuoju vadovu buvo rašytojas 
Kazys Almenas. Sukaktuviniuose 
spektakliuose žada dalyvauti ir jau 
iš grupės pasitraukę pirmieji "kai
miečiai” — K. Almenas, V. Deme- 
rėčkas, R. Jurkūnaitė, E. Kavaliūnai
tė, N. Linkevičiūtė, R. Vėžys, J. Žu
kauskas.

“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SO $1.000 premija Aloyzui Baronui 
už “Abraomą ir sūnų” bus įteikta 
kovo 4 d., 3 v.p.p., Čikagoje, Marijos 
Augštesniosios Mokyklos salėje. Kon
certinę programą atliks niujorkietis 
baritonas Kazys Yakutis ir koloratū
rinis sopranas Gina Capkauskienė, 
viešnia iš Montrealio. Programos 
pranešėja bus Los Angeles lietuvių 
saviveiklinio teatro aktorė ir rež. Da
ilia Mackelienė, kuriai teko būti ver
tintojų komisijoje, paskyrusioje pre
miją A. Baronui.

M. CAPK/WSKAS, montrealietis, 
jau seniau išleidęs dvi aforizmų kny
gas lietuvių kalba ir viena angliškai, 
dabar išleido 280 psl. prozos kny
gą “Nazareto malūnas”. Pirmieji ro
mano skyriai prieš kurį laiką buvo 
spausdinami “Nepriklausomos Lietu
vos” savaitraščio atkarpoje. Kaiku- 
riuose visuomenės sluogsniuose bu
vo iškilę priekaištai, kad veikalas 
esąs “grynai antireliginė propagan
da”, nors visas romanas tada visuo
menei nebuvo prieinamas. Dabar iš
leistąją knygą skoningai iliustravo ir 
viršelį piešė montrealietis dail. R. 
Bukauskas. L.

LES EDITIONS DE L’IIOM.ME lei
dykla Montrealyje netrukus išleis 
naują Liudo Stankevičiaus knygą 
prancūzų kalba. Knygoje aprašoma, 
kokiu būdu kortomis “buriama”, “spė
jama” ateitis ir pan. Įdomu, kad au
torius medžiagą rinko ne iš literatū
ros, bet iš gyvų žmonių, apklausinė- 
jęs keletą senesnio amžiaus lietuvių 
moterų, kurios, savo ruožtu, kortų 
burtų išmokusios iš savo mamyčių 
dar Lietuvos kaime. Autorius ruo
šia ir kitą knygą tai pačiai leidyk
lai. Liudas Stankevičius (Stankė) yra 
Montrealio lietuviškosios radijo pro
gramos vedėjas ir Lavalio prancūziš
ko savaitraščio knygų recenzentas. Z.

BOSTONE GYVENANTYS LIETU 
VIAI kompozitoriai, “Keleivio” pra
nešimu, sukūrė dvi naujas operas: 
Julius Gaidelis — “Lakštutę”, Jero
nimas Kačinskas — “Juodąjį laivą”. 
“Lakštutei” libretą parašė Anatoli
jus Kairys, “Juodajam laivui” — 
Algirdas Landsbergis. Kompoz. J. 
Kačinsko ir A. Landsbergio opera 
yra skirta Simo Kudirkos tragedijai. 
Naujosios operos buvo sukurtos 
Hartfordo universiteto muzikos prof. 
Vytauto Marijošiaus dėka, prieš ke
letą metų paprašius Lietuvių Bend
ruomenę paskirti kuklių lėšų ketu
riem kompozitoriam ir libretistam. 
Jam taipgi buvo pavesta surasti kom
pozitorius. Prof. V. Marijošius šio 
darbo imtis prišnekino Vladą Jaku- 
bėną Čikagoje, Joną Švedą Klevelan- 
de, Julių Gaidelį ir Jeronimą Ka
činską Bostone. VI. Jakubėnas dėl 
pašlijusios sveikatos, J. Švedas dėl 
kitų priežasčių operų negalėjo sukur
ti. Prof. V. Marijošius naująsias ope
ras žada perduoti Čikagos Lietuvių 
Operai ir tikisi, kad jų premjeros 
bus susilaukta sekančiais metais.

M. K. ČIURLIONIO GALERIJOJ 
Čikagoj balandžio 14-22 d.d. rengia
ma torontiečio dail. Jokūbo Dagio 
skulptūros darbų paroda.

ALGIRDO GRIGAIČIO kelios me
ninės nuotraukos puošia “Argus 
Communication” Čikagoje išleistą jė
zuito kun. Mark Link fotografijos- 
poezijos knygą “In the stillness is 
the dancing”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“VAGOS” LEIDYKLA VILNIUJE 

šiemet išleis J. Dovydaičio romaną 
“Pavojų jieškotojai”, V. Bubnio kny
gą “Perskeltas vasaros dangus”, V. 
Sirijos-Giros apysaką "Atlanto idi
lės”. J. Dovydaitis vaizduoja darbi
ninkų gyvenimą, V. Bubnys gvilde
na žmogaus atsakomybę už žemę, V. 
Sirijos-Gira skaitytojus supažindina 
su Atlantu ir jūrininkais. Naujų kny
gų rankraščius leidyklai yra įteikę 
prozininkai J. Baltušis, J. Grušas, K. 
Marukas, R. Kašauskas ir V. Miliū
nas, poetai E. Mieželaitis, J. Mar
cinkevičius, A. Žukauskas, J. Nek
rošius, A. Mikuta. Dviem tomais bus 
pakartotinai išleista ir V. Mykolaičio- 
Putino poezijos rinktinė.

LATVIU LITERTŪRINIS SA
VAITRAŠTIS “Literatūra un Maks- 
la” V. Mykolaičio-Putino 80-tųjų gi
mimo metinių proga paskelbė tris jo 
eilėraščius — “Lėlių baladė”, “Lino 
žiedas” ir “Sveikinu žemę”, išvers
tus poetės D. Avuotinios.

AMŽIAUS PENKIASDEŠIMTME
TĮ paminėjo kaunietis dail. Albinas 
Pivoriūnas ir vilnietis kompoz. Jus
tinas Bašinskas. Dail. A. Pivoriūnas 
yra pasižymėjęs keramikos darbais. 
Kauno kino teatrą “Neringa” puošia 
jo “Neringa ir Naglis”, Kauno žemės 
ūkio akademiją Noreikiškėse — 
“Grėbėja”, “Sodininkė”, "Rytas" ir 
"Duona”, Kėdainių chemijos gamyk
los kultūros rūmus — “Sadutė”, Jur
barko restoraną “Nemunas" — "Lie
tuviai barzdočiai dūmoja". Kompoz. 
J. Bašinskas pagrindini dėmesį ski
ria vokalinei muzikai ir už dainas 
yra laimėjęs kelias S. Šimkaus vardo 
premijas. Jis taipgi yra sukūręs ora
toriją "Ąžuolas”, kantatą “Sakmė apie 
kareivio duoną”, solisto, mišraus 
choro ir orkestro atliekamą “Re
quiem". Šiuo metu jau yra įpusėjęs 
"Varpų simfonijos” partitūrą.

VILNIAUS TELEVIZIJA pradėjo 
rodyti pirmąjį serijinį filmą “Ta
das Blinda”, sukurtą rež. B. Brat- 
kausko pagal dramaturgo R. Savelio 
scenarijų. Pagrindinį T. Blindos vaid
menį atlieka Vilniaus dramos teatro 
aktorius V. Tomkus.

LATVIJOS RAŠYTOJU SĄJUN
GOS literatūros propagavimo biuras 
Rygoje surengė 1972 m. respublikinę 
literatūros premiją laimėjusios Vy
tautės Žilinskaitės satyrų ir humo
reskų vakarą. A. Sukovskio išvers
tus jos kūrinius skaitė dramos ak
torė H. Romanova. Šia proga pluoš
tą V. Žilinskaitės satyrų bei humo
reskų paskelbė ir Rygoje leidžiami 
latvių laikraščiai.

VILNIAUS FILHARMONIJOS ka 
merinis orkestras, vadovaujamas 
Sauliaus Sondeckio, išvyko gastrolių 
į Vidurinę Aziją. Kustanajuje, Petro
pavlovske ir Karagandoje rengiamuo
se koncertuose bus atliekami M. K. 
Čiurlionio, F. Bajoro, D. Sostakovi- 
čiaus, J. Haydno, V. A. Mocarto kū
riniai. Koncertuose dalyvauja ir vio
lončelistas D. Geringas, P. Čaikovs
kio tarptautinio IV konkurso lau
reatas.

DAIL. R. GIBAVICIAUS apie 100 
estampų, knygženklių, knygų iliust
racijų bei kitų grafikos darbų paro
da Maskvoje šio miesto gyventojus 
supažindino su lietuvių dailininko 
kūryba.

TEATRALAI IR SPAUDA nuo
traukomis ir atsiminimais paminėjo 
didžiojo boso Fiodoro Saliapino 
šimtąsias gimimo metines. Pirmą 
kartą gastrolių į Kauną F. Saliapinas 
buvo atvykęs 1934 m. gegužės mėne
sį ir dainavo Mefistofelį Ch. Gounod 
operoje "Faustas”. Tame spektakly
je Margaritos vaidmenį atlikusi 
Aleksandra Staškevičiūtė “Tiesoj” 
rašo: “Apie Fiodorą Saliapiną, rusų 
kultūros pasididžiavimą, daug, susi
žavėjęs buvo pasakojęs Kipras Pet
rauskas, jo bičiulis, kartu dainavęs 
Marijos teatre. Nerimaudama laukiau 
susitikimo su didžiuoju vokalo meist
ru. Buvau prisiklausiusi įvairiausių 
legendų apie jo asmenybę, jo nepa
prastai didelį reiklumą sau ir part
neriams. Pamenu, išklausęs Marga
ritos ariją, pasidomėjęs, kur man te
ko mokytis, jis užsidegęs pradėjo 
dėstyti savo kūrybinius principus, 
aiškinti savąją Margaritos vaidmens 
traktuotę. Susijaudinęs jis kalbėjo, 
jog tikram menui nėra ribų, nėra iš
baigto vaidmens, kad kiekvieną sy
kį, prieš išeidamas j sceną, daininin
kas turi ieškoti naujų spalvų, naujų 
niuansų, naujų vokalinės ir sceninės 
išraiškos formų. Klausytojas kartu 
su dainininku turi išgyventi visus 
sielas virpesius. Todėl tokį didelį dė
mesį F. Saliapinas teikė emocinei 
vaidmens išraiškai. Dainininko bal
sas, — sakė jis, — jo jausmų išraiš
ka, todėl visad reikia galvoti, ieškoti. 
Fiodoras Saliapinas tąsyk vi'us mus, 
dalyvavusius “Fausto" spektaklyje, 
— Kiprą Petrauską. Juozą Mažeiką, 
mane ir kitus — uždegė didžiule ieš
kojimų aistra, privertė mane pasiti
kėti savo jėgomis. Tokia buvo ši ne
rami, nuolat ieškanti, didi asmeny
bė ... ” F. Saliapinas, išvykęs į už
sienį, negrįžo į Sovietų Sąjungą, mi
rė ir buvo palaidotas Paryžiuje. įra
šas marmoriniame antkapyje skel
bia: “Čia ilsisi Fiodoras Saliapinas— 
genialus Rusijos žemės sūnus". Pa
žymėtina ir tai, kad sovietų ambasa
dorius P. Abrasimovas, lydimas savo 
tarnautojų, padėjo vainiką ant Salia
pino kapo, nors velionis faktiškai 
buvo nuo Sov. Sąjungos nusisukęs.

V, Kst.



UNITED TRUST

BABY POINT, $25,900, 5 kamba
rių, mūrinis vieno augšto namu
kas, vienas kambarys įrengtas rū
syje. Gerai prižiūrėtas. Arti su
sisiekimo ir krautuvių.
SWANSEA, $6,000 įmokėti. Mū
rinis, vieno augšto, 5 kambarių 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Vandenlu-alyva šildomas. 
Pilnai įrengtas rūsys su virtuve 
ir prausykla.
HIGH PARK, 12 kambarių dvibu- 
tis (d u p 1 ex ) su įvažiavimu ir 
dviem garažais. Vandeniu-alyva 
šildomas, modernios virtuvės, di
deli kambariai. Viena skola.
NORSMEN HIGHTS, $47,800 pra
šoma kaina. Vieno augšto, 6 kam
barių mūro namas su privačiu 
įvažiavimu ir dviem garažais. 
Moderniai įrengtas rūsys su židi
niu. Arti mokyklų ir susisiekimo.

BALYS SAKALAS 
762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kotos valandos:
Pirmad.........10-3
Antrad..........10 - 3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad......... 10-7
Penktad......... 10-8
Seštad........... 9 - 12
Sekmad......9.30 - 1 

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas.

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — CLENDENAN AVE. Geroje vietoje 12 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 ekstra kambariai rūsyje. Trys virtuvės, alyva-vande- 
niu šildomas, privatus įvažiavimas, du garažai. įmokėti $15.000 ir vie
na atvira skola.
HIGH PARK BLVD. — RONCESVALLES. Gerai sutvarkytas trijų bu
tų namas. Šeši kambariai pirmame augšte. Viskas įrengta atskirai pa
togiam nuomojimui. Privatus įvažiavimas, trys garažai. Reikalingas 
galimai didesnis jmokėjimas. Namas be skolų.
BLOOR — RUNNYMEDE. Arti Bloor gatvės, 12 kambarių mūrinis dvi- 
butis (duplex). Dideli kambariai, alyva-vandeniu šildomas, privatus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai. Sklypas 40x150 pėdų. Retai pasitaikan
tis pirkinys. įmokėti apie $20,000.
RONCESVALLES — HOWARD PARK. Du mūriniai verslo pastatai. 
480 sėdimų vietų kino teatras, šiuo metu išnuomotas už $1,000 mėne
siui. Salės dydis 40x100. Parduodamas su visais įrengimais. Prašoma 
kaina — $108,000 su $20,000 įmokėjimo. Be to, krautuvė ir 5 kamba
rių butas gali būti parduota atskirai. Krautuvės dydis 20x60; išnuo
mota už $250 mėnesiui ir butas $155 mėnesiui. Turint atliekamo pinigo 
— geras investavimas.
JANE — WESTON. Puikus 24 butų komercinis pastatas. Visą laiką 
išnuomotas. Metinės pajamos $37,500, įmokėti $50,000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

«i RENGIATĖS VESTI?
Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos 
kainos. Paskambinkite man ir pasiteiraukite. 
Robert Soucie, d. i. photography, 
29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944 
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės Ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS T .
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 el*

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. T . A
(Warden & Ellesmere) ----------------- 1 ei*
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies Al jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti j šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

A & R TAILORS
Sav. 4. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

BLOOR — KEELE, $37,900 pra
šoma kaina. Mūrinis 9 kamba
rių atskiras namas su geru įva
žiavimu. Dvi modernios virtuvės 
ir dvi prausyklos. $265 pajamų 
mėnesiui ir butas savininkui.
JANE — BLOOR, $7,500 įmokėti 
ir viena skola. 6 kambariu, atski
ras, mūrinis namas su garažu ir 
įvažiavimu. Moderni virtuvė, dali
nai įrengtas rūsys.
LAKE SHORE, 6 butų mūrinis 
pastatas su garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Patogus nuomojimui 
rajonas arti krautuvių ir susisie
kimo. iVena skola balansui.
KINGSWAY, įmokėti, viena sko
la. 7 didelių kambarių vienaaugŠ- 
tis mūro ir akmens namas su dvi
gubu garažu ir privačiu įvažiavi
mu. Moderniai įrengtas rūsys su 
židiniu ir visais patogumais.

MOKA:
už termininius indėlius —
trejų metų ..............................7%
dvejų metų ............................7%
vienerių metų .....................6?2%
už taupomąsias (savings) s-tas 6!Zį%
už depozitų-čekių sąskaitas .. 53/i%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000 8%
nekiln. turto iki $50.000........... 8%

SbSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Kauno Žalgiris krepšinio pirmeny
bėse po 11 pergalių pagaliau patyrė 
ir kelis pralaimėjimus. Iš 15 žaidi
mų turi 12 laimėjimų ir. yra II vie
toje.

Vilniuje ir Kaune įvyko uždarų 
patalpų lengv. atletikos varžybos, ku
riose Lietuva nugalėjo Estiją 121:99.

Sov. Sąjungos ginkluotų pajėgų 
slidinėjimo pirmenybėse gerai pasi
rodė vilnietis Kazys Milašius, laimė
jęs 15 km nuotolį per 58:46. Jis 
aplenkė daug žinomų slidininkų.

Krepšinio pirmenybėse neblogai 
sekasi Vilniaus Statybai, kuri žaidžia 
antroje grupėje. Ji yra II vietoje. 
Paskutinėse rungtynėse Statyba įvei
kė pirmaujančią Rygos ASK 81:78.

Sov. Sąjungos stalo teniso pirmeny
bėse Asta Giedraitytė moterų, dveje
te laimėjo I v., moterų vienete — III.

Ženevoje įvyko tradicinės Šveica
rijos sporto draugijų varžybos, ku
riose dalyvavo ir vilnietis R. Bitė. Jis 
8,5 km nubėgo per 25:27,0 sek. ir lai
mėjo III v.

SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
Dėl susidėjusių aplinkybių vasario 

17 d. turėjusios įvykti Š. Amerikos 
lietuvių slidinėjimo pirmenybės ne
įvyko. Susitarus su SALFASS slidi
nėjimo komitetu, šias pirmenybes 
nuspręsta rengti kartu su baltiečių 
pirmenybėmis š.m. kovo 3 d. Devil’s 
Ellbow Ski Resort, Bethany, Ont. 
Pirmenybės prasidės 10.30 v.r. Pro
grama — ta pati, kaip buvo skelb
ta. Registracija, kaip buvo nurody
ta, pas M. V. Klavinš, 151 Evelyn 
Ave., Toronto 9, Ont. Iškiliausias lie
tuvių pirmenybių slidinėtojas bus 
apdovanotas Toronto lietuvių medžio
tojų - žuvautojų klubo “Kirvis” per
einamąja dovana. Praėjusiais metais 
šią taurę laimėjo Toronto Vyčio sli
dinėtojas Z. Ališauskas. Iškiliausiai 
lietuvių moterų slidininkei dovaną 
paskyrė torontiškiai — dr. J. A. Sun- 
gailos. Klubas, šiose pirmenybėse su
rinkęs daugiausia taškų, bus laikomas 
S. Amerikos lietuvių klubiniu nuga
lėtoju ir gaus V. Jokūbaičio vienkar
tinę dovaną. Smulkesnių informaci
jų teirautis pas V. Paulionį 488-2274.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio pirmenybėse dalyvavo 3 

Vyčio komandos — 2 vyrų ir 1 mer
gaičių A. Vyrų klasėje dėl gausaus 
būrio žaidėjų teko dalyvauti pada
lintomis jėgomis. Žaidė Vyčio I ir 
II komandos ir dėlto nukentėjo pajė
gumas. Vytis II pirmose rungtynėse 
pralaimėjo Hamiltono Kovui 61:81. 
Vytis I, be kelių geresnių žaidėjų, 
pralaimėjo Montrealio Taurui 76:84. 
Vytis I, nugalėjęs Vytį II 87:47 ir 
Ročesterio Sakalą 98:54, laimėjo vad. 
paguodos ratą. Mergaitės A, kurių 
dauguma yra jaunesnės klasės žaidė
jos, pralaimėjo Aušrai 20:30 ir Ko

V TORONTO"*
Metinis “Paramos” susirinki

mas įvyko vasario 25 d. L. Na
muose. Jis kartu buvo ir sukak
tuvinis (20 metų). Dalyvavo 480 
narių. Valdybos pirm. H. Ste- 
paitis sklandžiai pirmininkavo. 
Savo pranešime jis pabrėžė, kad 
pernai “Parama” paaugo vienu 
milijonu dolerių ir 1973 m. pra
džioje peržengė 6 mil. dol. kapi
talą. Po valdybos pranešimų kilo 
gyvos diskusijos, ypač dėl in- 
vestacijų pobūdžio' bei vertės. 
Pirmininkas ir iždininkas (gyd. 
J. Yčas) kantriai bei santūriai 
atsakinėjo į paklausimus ir prie
kaištus. Mažesnio susidomėjimo 
susilaukė pelno likučio paskirs
tymas. Įvairioms organizacijoms 
paskirta $2600 ir $500 dol. sti
pendija (smulkiau bus vėliau). 
Rinkimuose i valdybą išrinkti 
du nauji nariai — Vyt. Aušro
tas — 287 balsais, St. Kuzmas 
168. Po mažiau balsų gavo A. 
Petryla, A. Kalendra, K. Asevi- 
čius ir B. Jankauskienė. Iš buvu
sios valdybos pasilieka: H. Ste- 
paitis, S. Masionis ir gyd. J. 
Yčas. Kredito komisijon per
rinktas V. Petraitis 282 balsais 
(pasilieka L. šeškus ir M. Abro
maitis). Revizijos komisijon per
rinktas Aug. Kuolas 269 balsais 
(pasilieka A. Jucys ir O. Del- 
kus).

Susirinkimas, prasidėjęs 3 v. 
p.p. užtruko ligi 6.50 v.v. Daly
viai pavaišinti pyragais su kava 
ir apdovanoti rašyklėmis. Jubi- 
lėjaus proga išleistas gražus lei
dinėlis, redaguotas Prano Bas
čio. D.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo metinis ir sukaktu
vinis (10 metų) susirinkimas įvy
ko vasario 25 d. Dalyvavo apie 
300 asmenų. Pirmininkaujant 
dr. S. Čepui, susirinkimas pra
ėjo sklandžiai per pusantros va 
landos. Iš pranešimų buvo ma
tyti, kad visos operacijos vyks
ta tvarkingai. Organizacijoms 
paskirta $3.500. Į valdomuosius 
organus perrinkti tie patys as

vui 16:32. Žaidė: Vytis I — Akelaitis 
27, Klimas 101, Vaičeliūnas 31, Stan
kus 30, Ramanauskas 39, Nacevičius 
11; Vytis II — Balsys 6, Vitkus 16, 
Miečius 11, Saplys 14, Sepulis 12, 
Nacevičius 32, Bumelis 17, Nakas; 
mergaitės A — Underytė 8, G. Žu
kauskaitė 8, L. Žukauskaitė, Stočku- 
tė 5, Zubrickaitė 11, Ąžuolaitė 4, 
Valiukaitė. A. S.

RUOŠIASI IŠVYKAI
Š. Amerikos lietuvių krepšinio ir 

tinklinio rinktinių išvykai į Europą 
(rugp. 22 — rugsėjo 12) jau ruošia
masi. Centriniam išvykos finansų ko
mitetui vadovauti pakviestas inž. A. 
Rudis Čikagoje. ŠALFASS pirminin
ko pakviestas Pr. Berneckas sutiko 
organizuoti ir vadovauti Kanadoje 
lėšų telkimo komitetui, kuris bus pa
daliniu centrinio komiteto Čikagoje. 
Pr. Berneckas yra Toronto sporto 
klubo Vytis pirmininkas, sėkmingai 
suoragnizavęs Australijos lietuvių 
krepšininkų priėmimą Kanadoje 1972 
m. vasarą. Jam patikėtos ir šios išvy
kos į Europą lėšų telkimo komiteto 
pirmininko pareigos Kanadoje. S. K.
AUŠROS ŽINIOS

Vyrų krepšinio komanda sėkmin
gai apgynė apygardos čempijonatą. 
Pirmame susitikime lengvai nugalė
jo Londono Taurą 102:43. Aušroje 
žaidė: S. Kaknevičius 12, Stravinskas 
10, Stonkus 18, Underys 16, Miniota 
31, Akelaitis 2, J. Norkus 9, E. Nor
kus 4. Baigminėse rungtynėse auš- 
riečiai susitiko su Hamiltono Kovu. 
Greitais praėjimais, tiksliais meti
mais rungtynes pradėjo vesti Aušra, 
įpusėjus pirmam puslaikiui, aušrie- 
čiai pasimetė. Rungtynių iniciatyvą 
perėmė Kovas ir pralenkė 10 taškų. 
Po sunkios kovos aušriečiai atsigavo 
ir puslaikį baigė savo naudai vieno 
taško skirtumu. Antrame puslaikyje, 
prieš greitus Aušros praėjimus Ko
vas nesugebėjo suorganizuoti efekty
vaus gynimo. Taškų skirtumas kas 
minutę didėjo ir pasiekė galutinį re
zultatą 108:77 Aušros naudai. Prieš 
Kovą daugiausia taškų iškovojo: 
Stonkus 33, Miniota 22 ir S. Kakne
vičius su Underiu po 16.

Jaunių A komanda pralaimėjo Ha
miltono Kovo jauniams 70:23. Nuga
lėjus jaunuosius Tauro krepšininkus 
85:29, teko II vieta.

Mergaičių A krepšininkės pirma
me susitikime nesunkiai įveikė vy- 
tietes 30:20. Labai gerai žaidė S. Ra
nonytė, iškovojusi 13 taškų. Antras 
rungtynes pralaimėjo gerai žaidžian
čioms Kovo krepšininkėms 44:39 ir 
liko II vietoje.

Su dideliu pasisekimu praėjo Auš
ros rengti šokiai. Atsilankė beveik 
600 žmonių. Vien jaunimui parduota 
virš 300 bilietų. Visiems dalyvavu
siems klubo vadovybė didžiai dė
kinga.

menys, tik vietoj mirusio V. Vai
tiekūno revizijos komisijon iš
rinkta D. Keršienė. Dešimtme
čio sukaktis paminėta gražiai iš
leistu specialiu leidiniu ir vaka
riene. Sveikino Ontario koope
ratyvų lygos atstovas Richard, 
Hamiltono “Talkos” pirm. E. 
Sudikas, “Paramos” atstovas dr. 
J. Yčas, pirmasis vedėjas J. Ma
tulionis, raštu — Montrealio 
“Lito” ved. Pr. Rudinskas. Vi
si džiaugėsi institucijos klestė
jimu ir patarnavimu visuomenei 
finansiniuose reikaluose. K.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkime Prisikėlimo Parodų sa
lėje vasario 24 d. turėjęs kal
bėti Vyt. Kliorys iš Vašingtono 
negalėjo dalyvauti. Jo vietoje 
kalbėjo V. Kolyčius apie sekmi- 
nininkų (charismatinj) sąjūdį. 
Diskusijose dauguma kalbėju
sių pasisakė neigiamai dėl atei
tininkų dalyvavimo tame sąjū
dyje (buvo ir kitaip manančių). 
Esą ateitininkų misija, atsire
miant! į 60 metų tradiciją, yra 
ugdyti principingus ir tautiškai 
susipratusius lietuvius. Pirm. V. 
Aušrotas padarė pranešimą apie 
numatomą veiklą. Karolis Abro
maitis parodė savo pagamintas 
labai gražias skaidres. Dalyviai 
pasivaišino kava ir pyragaičiais.

Lietuvių Dieną un-te suren
gė TULSK vasario 23 d. Visi 
renginiai buvo sutelkti Tarptau
tiniame Studentų Centre. Vie
noje salėje buvo įrengta dailės 
ir tautodailės paroda, kurią die
nos metu aplankė apie 150 ki
tataučių studentų. Vakare gali
ma buvo pasivaišinti koldūnais, 
alumi, pasižiūrėti dail. Dagio 
skaidrių, tautinių šokių, pasi
klausyti kanklių muzikos ir pa
galiau pasišokti. Patalpos to
kiam renginiui pasirodė perma- 
žos, ypač dėl gausaus lietuvių vi
suomenės dalyvavimo. Rengėjai 
šia Lietuvių Diena patenkinti 
kaip pirmuoju bandymu. Sekan
čiais metais jie planuoja sureng
ti platesnio masto šventę.

Ateitininkų žinios
Į Toronto ateitininkų metinę šven

tę buvo atvykę atstovai net iš 
8 kitų kuopų, įskaitant MAS centro 
valdybos vicepirmininką V. Cyvą. 
Vyt. Kliorio paskaita buvo neilga, 
bet ypatingai gerai paruošta ir ak
tuali, sužavėjusi ne tik vyresniuosius, 
bet ir jaunimą. Smulkesnis šventės 
aprašymas bus kitame "T. ž.” nr.

Nuoširdi padėka tėvų komitetui 
ypač ponioms, puošusioms užkan
džius ir aptarnavusioms svečius atei
tininkų šventės metu.

Vasaros stovyklai, kuri įvyks nuo 
liepos 22 iki rugpjūčio 4 d., reikalin
gos šeimininkės. Skambinti Z. Gir- 
dauskui tel. 533-0342.

Visi ateitininkų susirinkimai vyks 
ir toliau iki mokslo metų pabaigos.

Skautų veikla
• Sį sekmadienį, kovo 4, “Šatri

jos” ir “Rambyno” tuntų rengiama 
tradicinė Kaziuko mugė Prisikėlimo 
salėse. Rankdarbius, laimikius ir ki
tokius dalykus išstatys 19 skautų- 
čių vienetų. Visi kviečiami atsilan
kyti. Skautai-tės renkasi 6 v. r.

• Mindaugo dr-vė vasario 25 d. 
iškylavo Albion Hills. Dalyvavo 19 
skautų. Žiemos sportas, maisto pasi- 
gaminimas, žygis per mišką užėmė 
visą dieną. Dėkojam tėvams — G. 
Smolskiui, A. Grybui ir p. Putrimui 
už transportą.

• Romuvos valdyba išsiuntinėjo 
nariams laiškus, primindama nario 
mokestį. Jį sumokėti galima prie Ro
muvos informacijos stalo Kaziuko 
mugėje.

• Vasario 22 — skaučių susimąs
tymo dieną tarptautinėj sueigoj lat
vių namuose J. šeškutė papasakojo 
apie lietuvaites, su dainomis pasiro
dė skautės, vad. B. Paliulytės. Daly
vavo 15 skaučių. Taipgi vasario 24 d. 
skaučių Mirgos ir “Dainos” dr-vės 
dalyvavo lenkių surengtoj tarptauti
nėj sueigoj.' Vadovavo B. Paliulytė.

• Čikagos aktoriai L. Barauskas, 
J. Kelečius ir kiti atvyks į Torontą 
balandžio 7 d. Grupė pastatys J. Mar
cinkevičiaus “Mindaugą”, V. Krėvės 
“Raganių” ir A. Vaičiulaičio “Uo
dą”. Bilietai į šį spektaklį bus pla
tinami šį sekmadienį Kaziuko mugėj.

• Vasario 16 proga LSS tarybos
pirmijos nutarimu Lelijos ordinu 
apdovanotas s. V. Sendžikas; į pa- 
skautininkės laipsnį pakelta Rita Ka- 
rasiejienė; į jūr. skaut. 1. — P. Bu
tėnas. Sveikiname. C. S.
KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vincijose, nes federaciniame 
parlamente Britų Kolumbija te
turi 4 liberalus, Manitoba — 2, 
Saskačevanas — 1, Alberta, 
kaip jau minėjome, — nė vieno.

Deficitinėms beveik bilijono 
dolerių išlaidomis ir nuolaido
mis finansų ministeris J. Turner 
tikisi duoti naują impulsą Ka
nados ekonomijai ir parūpinti 
net 300.000 darbų nedarbui su
mažinti. Daug kam betgi atrodo, 
kad tokiose viltyse esama per- 
didelio optimizmo, nes deficitas 
naują impulsą gali suteikti ir 
lig šiol nepažabotai infliacijai, 
jeigu nebus sutabdytas kainų ir 
atlyginimų kėlimas. Konserva
torių partija visiškai pagrįstai 
reikalauja įvesti kainų bei atly
ginimų užšaldymą ir netgi lai
kinę kontrolę, kurią jau daug 
kartų griežtai yra atmetęs prem
jeras P. E. Trudeau. Atrodo, 
naujasis biudžetas bus patvirtin
tas federaciniame parlamente 
be didesnių sunkumų — libera
lus rems D. Lewis vadovaujami 
NDP socialistai, kurių 31 atsto
vas niekada neturėjo tokio dide
lio balso, kaip dabar, kai libera
lų mažumos vyriausybei yra 
taip būtina jų parama. Susikir
timas gali įvykti kiek vėliau, 
svarstant pajamų mokesčių nuo
laidas didžiosioms bendrovėms, 
paskelbtas pernai, bet lig šiol 
dar nepatvirtintas. Daug kam 
naujasis biudžetas primena rin
kiminį biudžetą, kai valdanti 
partija nori įsiteikti rinkėjams. 
Jis yra aiškiai politinio, o ne 
ekonominio pobūdžio.

Sovietų Sąjunga nori padi
dinti alkoholinių gėrimų ekspor
tą Kanadon. Šiuo tikslu Kanadoj 
jau lankėsi degtinės importo 
ir eksporto direktorius L. Kai- 
ruk, alkoholio gamyklos Mask
voje vadovas P. Bačurin ir Gru
zijai atstovaujantis G. Tušmališ- 
vili. Maskvinė vodka dabar jau 
pardavinėjama visose Kanados 
provincijose, o Manitoboje yra 
ir ukrainietiškos vodkos. Onta
rio provincijoje gruziniško vie
nos rūšies vyno. 1969 m. iš So
vietų Sąjungos Kanada imnorta- 
vo 6.000 dėžių vodkos, 1970 m. 
— 12.000. 1971 m. — daugiau 
kaip 32.000. dėžių.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PRINCE EDWARD — KINGSWAY, $44.000 prašoma kaina, 6 kam
barių vienaaugštis, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, garažas su priva
čiu įvažiavimu, didelis kiemas, arti susisiekimo ir krautuvių. Tuo
jau galima užimti.
MOTELIS — 10 VIENETŲ, apie $30.000 Įmokėti, modernus, su elekt
riniu šildymu, apie 12 metų senumo, visuose vienetuose modernios 
prausyklos, 10 kambarių namas, užkandinė (snack bar). Apie $22.500 
metinių pajamų, prie Transcanada greitkelio, puiki ir judri vieta, 
neaugšta kaina.
GAZOLINO STOTIS, krautuvė ir užkandinė prie Barrie miesto ribų. 
Sklypas 370’x300’. Vietos pakanka statyti 20 vienetų moteliui. Gazo
lino parduodama 170.000 gal. Prašoma kaina $125,000 grynais. Labai 
gražiai įrengtas 10 kambarių namas, garažas ir dvi kabinos.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4 
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-alyva 
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau į pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
HIGH PARK AVE., 10 originalių dvibučių (duplex), prašoma kaina 
už kiekvieną $42.000, apie $8.000 Įmokėti. Modernios virtuvės, kili
mai, šildymas vandeniu, platus įvažiavimas ir vieta automobiliams.

AL GARBENIS PR. KERBERIS ST. DARGIS 
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584 Tel. 536-2738 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame /I A A JI
toronto lietuvių
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5%% už depozitus 

6% už šėrus 
6% už taupymo s-tas

6’/z% už 1 m. term. dep.
714% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — šeši

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius 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.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ; Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

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

Ontario fr Toronto Real Estate Board narys
ROGERS RD. — CALEDONIA, $2.000 Įmokėti, atskiras, 6 kambariai, 
2 virtuvės, garažas, pagrindinis planas. Prašoma $26.900.
ST. CLAIR — OAKWOOD, pajamų namas, $15.000 įmokėti, 14 kam
barių, atskiras plytinis. Savaitinės pajamos — $169.00. Be to, 4 kam
bariai sau, 3 prausyklos, 4 virtuvės, šoninis įvažiavimas, didelis skly
pas su ekstra sklypu už namo.
ROYAL YORK RD. vienaaugštis (bungalow), atskiras plytinis, van
deniu šildomas, sklypas 45 x 190’. Palikimas. Priimami pasiūlymai. 
INDIAN RD. — SUBWAY, $7.000 Įmokėti, atskiras, plytinis, 9 kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, vandeniu šildomas. Garažas. 8% % 
mortgičius.
PARKDALE rajone, $2.500 įmokėti, 6 kambarių plytinis namas, nau
ja šildymo krosnis, moderni virtuvė, įvažiavimas. Prašoma $21.900.

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

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

VYT. MORRIS, A. BLIUDZIUS

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.

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

geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugota nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jcu seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamųja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. Šios česnako kapsulės neturi nei 
kvapo, nei skonio.

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

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

LITHO-AHT SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ont.

Į vai rūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi_ v erslo be,
reklaminiai
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YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

SKAITYTOJAI PASISAKO

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Avė., 
TORONTO, ONTARIO I CL
• (vairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei
• Importuoti

mūsų rūkyta įvairi paukštiena 
maisto gaminiai

SLA IR REFORMOS
P. Lelis stebisi, “kur dingsta SLA 

pelnas”, kai “privačios bendrovės yra 
susikrovusios milijonus turto”. Gir
di, “ekonomiškai tvarkantis”, Susi
vienijimas būtų galėjęs pastatyti 
įvairiose vietose vasarvietes, sene
liams ir jaunimui namus”. Šitokiu 
pavidalu klausimas visai ne vietoje: 
tūkstančiais narių skaičiuojąs SLA 
savo pelnu jokiu būdu negali pri
lygti amerikiečių “Prudential”, “Met
ropolitan” ar kanadiečių “Sun Life” 
bendrovėm, kurių nariai skaičiuoja
mi milijonais.

SLA išgyveno katalikų išstojimą 
1901 m., o komunistų — 1930 ir to
dėl negalėjo suvienyti visų Amerikos 
lietuvių. Visdėlto per 86 metus su
krovė arti 4 milijonų turto. Prie to
lygių milijonų artėja Montrealio “Li
tas” ir “Parama” Toronte, o Čikagos 
lietuvių tolygios bendrovės jau ritasi 
į 10 ir 20 milijonų. Jos pačios nieko 
nestato, bet padeda kitiems. Galbūt 
ir Susivienijimui reikėtų savo kapi
talus pasukti ne apdraudai, bet pa
skoloms šeštu ar kiek nuošimčių? 
Deja, sukrautą kapitalą saugo bud
ri valstybinių įstaigų akis, davusi 
oficialų leidimą pinigus rinkti tik na
rių apdraudai, ne statyboms.

Kas valia lydekai, nevalia kvakei, 
todėl atpuola Lėlio viliojimas: “Ka
nadoje yra tik keturios SLA kuo
pos su apie 300 narių, bet jų jnašai 
— mokesčiai per 20 metų sudarė žy
mią sumą. Jei pinigai būtų sunaudo-

ti vietos reikalams, tai gal šiandieną 
turėtume jau užpildytą Lietuvių Fon
dą, stipresnę Bendruomenę, parapi
jas, mokyklas ir Lietuvių Namus” 
(“Tž” 1973, nr. 1). Sakykime tie na
riai per 20 metų sumokėjo po $100. 
Išeitų $30,000. Jei po $200—$60,000, 
o jei po $300 — tai $90,000. Sumos, 
atrodo, išeitų gana kuklios (net nuo
šimčius įskaitant), todėl nestebėtina, 
jei Kanados lietuviai ir be nukreipi
mo SLA narių duoklių “vietos reika
lams” turi Lietuvių Fondą, Bendruo
menę, parapijas ir mokyklas iš kitų 
kapitalų.

Praėjusiame SLA seime pranešta, 
kad organizacija turinti $3,771,615.44 
turto, laikomo pomirtinių fonde — 
$3,506,091.71, pašalpoms ligoje 
$263,496.96 ir mišriame fonde $2,026. 
77. Iš narių 1971 m. surinkta 
$119,840.07, o pomirtinių išmokėta 
$117,984.00. Iš viso išlaidų organiza
cija turėjusi $321,826.29. Apyskaitą 
paskaičius, visos išlaidos, atrodo, bu
vo reikalingos. Kadangi narių duok
lių išlaidoms neužteko, imta iš bonų 
pelno $144,236.68, iš kurio galbūt 
“ekonomiškai tvarkantis” ir būtų ga
lima tikėtis kiek nors “vietos reika
lams”. t

Kiekvienas žmogaus darbas, lai
kui bėgant, reikalingas reformų. 
Toks jau gyvenimo dėsnis — nepa
taisysi ratų, nevažiuosi. Gal reikia 
reformų ir SLA, bet kas gi siūloma? 
Priversti narius centro valdybon 
kandidatus balsuoti ne dešimtu nuo-

PRIIMAMI TELEFONUUŽSAKYMAI

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Tel. 532-7733

tel. 277-0814Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų
2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA
Ilgametė patirtis — Įvairių draudos b-vių atstovybė

14, Ontario 
NARYS

Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

1613 DUNDAS Street West

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371)

persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •
• Statom ir taisom antenas •

• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių •

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvoirius siuntinius iki I 93/į svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningo! 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 r> ... C 480 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

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

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

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas

Bloor Autorite Garage *96 ®R,0<rK„ £V.E_______________________________ ° (tarp Dundas ir College)
Savininkas FRANK PETIT Tel. 531-1305
Autorite sales and service, 1636 Dundas Street West
Parduodami automašinų radijo priimtuvai, padangos ir kt. reikmenys

SVENTISKA PADANGĖ
Praėjusiam “Tž” nr. plačiau užsi

miniau apie JAV LB išleistą infor
macinį leidinį “The Violations of 
Human Rights in Soviet Occupied 
Lithuania — A Report for 1972”. 
Prieš Lietuvos nepriklausomybės 
šventę kaikurie jaunimo atstovai ap
lankė Čikagoje išeinančių dienraš
čių bei savaitraščių redakcijas, įteik
dami minėtą informacinį leidinį ir 
prašydami ta proga juo pasinaudoti 
bei parašyti apie Lietuvą. Dviejuose 
iš keturių Čikagos amerikietiškųjų 
dienraščių jaunimo balsas buvo iš
girstas. Minėtu leidiniu pasinaudo
jęs, “Chicago Today” vasario 16 d. 
paskelbė vedamąjį, pabrėždamas, kad 
Lietuvos nepriklausomybė nėra tik 
istorinis faktas, bet ir šių dienų de
gantis reikalas, dėl kurio lietuviai 
nebijo ir gyvybes paaukoti. Dienraš
tis priminė Kalantos auką, Lietuvos 
tikinčiųjų memorandumą JT gen. 
sekretoriui. Kiek trumpesnį vedamą
jį vasario 15 d. laidoje paskelbė ir 
smarkiai augantis dienraštis “Chica
go Sun-Times”, primindamas faktą, 
kaip sovietiniai okupantai 1940 m. už
grobė Lietuvą, sunaikino Lietuvos 
nepriklausomybę, o žaizdas tų, ku
rie iš Lietuvos pasitraukė, stengiasi 
užgydyti laisvoji Amerika. Dienraš
tis “Daily News” paskelbė ALTos in
formacijas apie įvyksiantį Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą su ži
nia, kad Illinois gubernatorius ir Či
kagos miesto burmistras savo raš
tais vasario 16 Illinois valstijoje ir 
Čikagos mieste paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės diena. Didysis dien
raštis “Chicago Tribune” atspausdi
no jaunos lietuvaitės gerai doku
mentuotą laišką. Taip pat Lietuva 
buvo paminėta kaikuriose amerikie
čių televizijos programose, univer
sitetuose ir net gimnazijose, kaip 
pvz. jėzuitų Sv. Ignaco, kur per gar
sintuvus mokyklos vadovybės duo
damuose pranešimuose mokiniams 
buvo pasakyta, kad šiandien yra Lie
tuvos nepriklausomybės šventė ir 
kad mokiniai mintyse bei maldose 
prisimintų Lietuvą. Toje integruoto
je mokykloje net vienas juodukas 
buvo prisisegęs lietuvišką trispalvį 
ženkliuką, žodžiu, vasario 16 d. Či
kagoje padangė buvo tikrai šventiš
ka. Šalia visų patriotų, besirūpinan
čių Lietuvos laisve, šį kartą vėl gra
žiai pasidarbavo ir mūsų jaunimas.

MENAS LIETUVAI
Žydrią vasario 16 d. padangę kiek 

sumaišė popietėje užėjus pūga, kuri 
nemažai sniego privertė ypač paeže
rėje. Kaikas suabejojo, ar užtektinai 
publikos suplauks į Jaunimo Cent
rą, kur tą vakarą buvo paskelbtas 
naujosios Čiurlionio galerijos ir lais
vėje gyvenančių dailininkų jungtinės

premiją 
dail. T. 
paskirta 
Budrių, 

dailinta-

parodos atidarymas. Iškilmės buvo 
dedikuotas Lietuvos nepriklausomy
bės šventei ir iš anksto tam buvo

liai atidarė Lietuvos gen. konsule 
Čikagoje J. Daužvardienė, o smui
kininkas P. Mariukas atliko Haende- 
lio sonatą. Visus labai domino, kam 
bus paskirtos stambiosios premijos, 
nes vertintojų komisijoje buvo rim
ti meno žinovai bei kritikai: Museum 
of Contemporary Art meno direkto
rius S. Prokopoff, dienraščio "Daily 
News” meno kritikas F. Shulze ir 
dail. A. Kašubienė iš Niujorko. Įdo
miausia, kad didžiąsias premijas lai
mėjo jauni Čikagos Meno Instituto 
absolventai. Už Lietuvių Fondo skir
tą $1,000 premiją Čiurlionio galeri
jos vadovybė, vertintojų komisijai at
rinkus, nupirko galerijai jaunos dai
lininkės Irenos Mitkutės kūrinį “Pas
toralės ofortai su lietuvių dainomis”. 
Tai labai originaliai iliustruotos lie
tuvių dainos. $500 Čiurlionio galeri
jos vadovybės premija paskirta jau
nai dail. Daliai Aleknienei už ofor
tą “Konstrukcijos”. Lietuvių jėzui
tų skirta $250 premiją už geriausią 
parodos darbą religine tema atiteko 
dail. A. Valeškai, o parodos lanky
tojų daugumos nubalsuotą 
gavo Kanadoje gyvenantis 
Valius. Tai S100 premija, 
gydytojų Mildos ir Stasio 
Aplamai, jungtinė lietuvių
kų paroda Čiurlionio galerijoje daro 
labai gerą įspūdi. Ji būtinai turėtų 
būti perkelta į Torontą ir kitas di
desnes lietuvių kolonijas.

PAGRINDINIS LAIMĖJIMAS
Pagrindinis Lietuvos nepriklauso

mybės šventės minėjimas, surengtas 
Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagos 
skyriaus, įvyko vasario 19 d. Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje, kuri buvo 
pilnutėlė žmonių. Pagrindiniai kal
bėtojai — JAV kongreso atstovas E. 
Dervinskis ir dr. J. Balys iš Vašing
tono. E. Dervinskis yra didelis kovo
tojas prieš komunizmą, plačiai da
lyvaująs bei kalbąs įvairiose tarptau
tinėse konferencijose, Jung
tinėse Tautose viešai kėlęs Lietu
vos bylą, ir šį kartą savo kalboje 
išreiškė tvirtą tikėjimą į būsimą Lie
tuvos laisvę. Jis ypač reiškė didelį 
džiaugsmą, matydamas taip gausiai 
visur dalyvaujantį ir Lietuvos ateiti
mi besirūpinantį mūsų jaunimą. Jis 
prisiminė IV tautinių šokių šventės 
vaizdus ir didžiavosi dideliu lietuvių 
veržlumu. Dr. J. Balys savo turinin
gą, gerai akademiškai parengtą pa
skaitą vietoj 20 minučių ištęsė net 
iki 50 minučių. Prasidėjo publikos 
nekantravimas ir plojimai, kad pre
legentas paskaitą greičiau baigtų. 
Minėjime taip pat dalyvavo ir vienas 
kitas žemesnio rango politikas, kurių 
trumpi žodžiai buvo taiklūs bei įdo
mūs. Meninėje dalyje jaunesnės kar
tos solistai N. Linkevičiūtė, V. Nakas 
ir B. Prapuolenis, muz. A. Vasaičiui 
akompanuojant, padainavo lietuviš-
kų dainų pynę. Dienraščio “Draugo” 
žodžiais, “dainos parinktos senos, 
skambančios neįprastu kitu stiliumi,

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY 
Burbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

parinktas vasario 16 d. vakaras. Bet 
ir šį kartą Čikagos bei apylinkių lie
tuviai savo pareigą atliko su netikėtu 
entuziazmu. Žmonių prisirinko dau
gybė — jų buvo pilnutėlės naujosios 
galerijos erdvios patalpos, kuriose

dainininkų balsai skambūs, jų solo, 
duetai ir trio susilaukė gausių plo
jimų. Tai buvo kažkas lietuviškai 
tradicinio ir kartu maloniai nau
jo ...” Tautinius šoktas šoko Jauni
mo Centro studentų ansamblis, nesc-

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turkas pilnai apdraustas 

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

buvo matyti 47-ių laisvėje gyvenan
čių lietuvių dailininkų 65 kūriniai, 
parodai atrinkti specialios vertintojų 
komisijos. Galeriją ir parodą oficia

ntai dalyvavęs prez. Niksono inaugu
racijos iškilmėse Vašingtone. ALTa 
aukų Lietuvos laisvinimui surinko 
minėjimo metu apie $5,090.

šimčiu, bet sovietiniu 99.99; privers
ti kontrolės komisiją pateikti prane
šimą seimui, nors jis būtų jau iš 
anksto kontrolierių nustatytas. Įsta
tų komisija privalėtų priimti daugiau 
iš kuopų gaunamų pasiūlymų, neat
sižvelgiant ar jie sutinka su organi
zacijos konstitucija. Leisti SLA sei
mui sudaryti rinkimų (turbūt nomi
nacijų?) komisiją, o ne centro valdy
bai. Bet labiausia, kaip Lelis sako, 
reikėtų “naujų žmonių, sugebančių 
dirbti”.

Visa tai yra SLA narių kompeten
cijoj. Tiktai klausimas, kaip tuos na
rius išjudinti? Atrodo, reikėhj 
įšvirkšti jaunatvės eleksyro, kad or
ganizacija iš “senelių fraternalinio 
sambūrio” pasidarytų “naujųjų” 
žmonių organizacija, kuri gal net 
drįstų operuoti amerikietišku 
“What’s Constitution among 
friends?” Kitais žodžiais, reikėtų 
naujos dvasios, kurią vargiai įkvėptų 
“komisijinės” reformos, siūlomos 
Audėno, Lėlio ir kitų. Jaunas Jonas 
Šliūpas, 1886 m. tautinį Susivieniji
mą organizuodamas, metė idėjinį šū
kį Amerikos lietuviams: “Suvienyki
me visus Amerikos lietuvius”! Ka
dangi, kaip poetas Faustas Kirša sa
kė, mes visi vyrai nuo žagrės, o pa
gal Binkį, mes visi didieji kunigaikš
čiai, aišku, kiekviena idėja mumyse 
sutinka nenugalimų kliūčių. Kada 
1886 m. prieš Šliūpo idėją pakilo žag
rės vyrai ir didieji kunigaikščiai, jis 
tiesmukai paklausė: “Kiek lietuvių 
tautų gi esama ir kiek susivienijimų 
reikia?” Amerikos lietuvių istorija 
įrodė, kad reikėjo trijų susivieniji
mų. Dabar gal “naujieji” norėtų su
kurti ketvirtąjį? Analogiškai galima 
būtų ir dabar kelti šliūpišką klausi
mą: kelios gi Lietuvos yra ir kiek 
jai laisvinti organizacijų reikia?

Vyt. Sirvydas
NUSIBODĘ KALBĖTOJAI

S. m. “Tž” 4 nr. radau net du laiš
kus, į kuriuos norėčiau pora pasta
bėlių atsiliepti, žiogas rašo apie nu
sibodusius vietinius paskaitininkus- 
kalbėtojus. Aš nieko prieš juos netu
riu. Pas mus jų mažai yra, be to, jie 
apsipratę: į minėjimus tautiečiai ren
kasi labai pavėluotai, lyg tyčia atei
dami tik linksmajai programos da
liai. Paskaitininkas turi kalbėti tik 
keliolikai tautiečių. Kartais numaty
toji paskaita dėl mažo susirinkusių
jų skaičiaus visai neskaitoma. Į ma
žas Kanados užkampių kolonijas iš 
kitur paskaitininkai tik labai retai 
(arba niekuomet!) teatvyksta. Kaip 
ten bebūtų, svečias paskaitininkas 
(nebūtinai dr. Valiūnas ar gen. Raš
tikis!) yra kažkas naujo ir daugiau 
klausytojų susilauktų. Jokie pamoks
lai nuo kalno (kaip tautiečio Žiogo) 
nepakeis daupgelio mūsiškių nuomo
nių, kad paskaitoje vistiek nieko 
naujo neišgirsi. Mat, per porą de
šimtmečių šiame kontinente mes pa
sidarėm ne tik daug “bagotesnį”, bet 
ir daug “gudresni”!

Kitas tame pačiame “TŽ” nr. B. A. 
laiškas sako, kad antihumanistai 
švedai moko humanizmo, yra pagir
tinas už beveik pamirštų faktų bei 
švedų nusikaltimų lietuviams primi
nimą. Bet dar didesnė būtų nauda 
jeigu, B. A. ta tema parašytų laišką 
angliškoje spaudoje, ar suorganizuo
tų kokį nors protesto laiškų rašymą 
švedų vyriausybei ar tam besarma
čiui Palme.

Užkampio korespondentas
IŠ LAIŠKO ALSEIKAI

Red. pastaba. Vilnietis kun. V. 
Šarka, gyvenąs V. Vokietijoj, parašė 
viešą laišką perbėgėliui Vyt. Alsei
kai, atsidūrusiam Vilniuje. Jame au
torius sako:

“Man gaila, kad Jūs šiuo savo ne
laimingu žygiu sugadinote gerą lie
tuvio vilniečio vardą ir tuo būdu at
nešėte gėdą tikram lietuviui. Lenkų 
laikais turėjau garbės dalyvauti a. a. 
Jūsų tėvelio dr. Alseikos laidotuvė
se. Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo 
a. a. Jūsų tėvelis pašarvotas. Jo kars
tas buvo pridengtas Trispalve. Tada 
prie Vytauto Didžiojo paminklo, ša
lia Jūsų tėvelio karsto, stovėjau su 
broliais skautais pakaitomis garbės 
sargyboje, o laidotuvių eisenoje gro
jau Vytauto Didžiojo gimnazijos dū
dų orkestre, pūčiau bosą Es. Vilniaus 
gatvėse su didžiausiu įsijautimu ir 
su ašaromis akyse grojau gedulingus 
maršus. Tuomet mums, vilniečiams, 
ši diena buvo didelio gedulo diena, 
nes a. a. Jūsų tėvelio asmenyje nete
kome didelio lietuvio, gero gydytojo, 
kilnaus ir garbingo žmogaus. Tada 
pirmą sykį pamačiau Jus su mamyte 
ir sesute, atvykusius iš Kauno, žiū
rėjau į Jus su didele pagarba kaip į 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 
garbingus atstovus. O šiandien ... 
Šiandien Jūs esate pasigailėjimo ver
tas žmogelis, nes šie Jūsų gyvenimo 
žingsniai nėra O. K. Jie dvokia stip
riu nusikaltimu! Jums pasilieka da
bar tik — Tu autem, Domine, mise
rere nobis!” Kun. Vaclovas Šarka

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIU NEMOKAMAI

MONTREAL, Que.
(Atkelta iŠ 10-to psl.)

Vidai Blauzdžiūnaitei vasario 
11 d. buvo suruoštas priešvestu- 
vinis pobūvis p.p. Klicių namuo
se. Vida studijuoja McGill un-te 
ir ruošiasi ištekėti už inž. Rai
mundo Kličiaus. Dalyvavo gau
sus būrys ponių ir įteikė būsi
majai nuotakai daug gražių do
vanų, už kurias ji taisyklinga lie
tuvių kalba padėkojo.

“Tauro” klubo jauniai ir vy
rai vasario 24 d. dalyvavo krep
šinio žaidynėse Toronte. Jaunių 
treneris — Jonas Celtorius, ko
mandos kapitonas — Rimas 
Ališauskas. Komandą sudaro: R. 
Ališauskas, G. Nagys, S. Brikis, 
Š. Girinis, D. Makauskas, P. Bu- 
nys, L. Intas, A. Skučas, P. Rut
kauskas. Visi šie jaunuoliai taip
gi dalyvauja skautuose, ateiti
ninkuose ir “Gintaro” ansamb
lyje. Su komanda buvo išvykęs 
J. Celtorius ir tėvų komiteto at
stovas J. Intas, kuris savo auto
mobiliu vežė 5 krepšininkus be 
jokio atlyginimo. “Tauro” jau
niai ir tėvų komitetas J. Intui 
reiškia didelę padėką. “Tauro” 
klubo vadovas yra R. Otto, ku
ris, be krepšinio, dar daug dir
ba su skautais ir yra lituanisti
nės mokyklos Lietuvos istorijos 
mokytojas. . . A

Laiškas advokatui
Ortonos pašte Italijoje ilgai 

išgulėjo šitaip adresuotas laiš
kas: “Kvailiausiam Ortonos ad
vokatui”. Pagaliau vienas advo
katas paėmė tą laišką. Jame bu
vo 200.000 lyrų ir toks raštelis: 
“Jūs nesate toks kvailas, kaip 
galvojate”.

ŠYPSENOS
Pyragaičių amžius

— Pyragaičiai, kuriuos šian
dien rytą pas jus pirkau, yra 
seni, jų tiesiog negalima val
gyti, — skundžiasi pirkėja ke
pėjui. Pastarasis supykęs tarė:

— Atsiprašau, tamsta, pyra
gaičius aš jau pradėjau kepti 
prieš 20 metų ir... '

— Labai gali būti, tikiu, — 
dar vis nerimsta pirkėja. — Bet 
kodėl jūs taip ilgai juos laiko
te, kodėl neparduodate?

Rašytojas Shaw
Kartą Bernardas Shaw gyrė

si rašąs tik genialius kūrinius. 
Tai išgirdęs, vienas jo pažįsta
mas pastebėjo:

— Visdėlto kažkuri jūsų pje
sė buvo nušvilpta Londone, 
Berlyne, Niujorke ir Romoje!

— Taip, — atsakė Shaw, — 
bet kas gi kitas galėtų pasigir
ti tokiu pasauliniu triukšmu?

Parinko Pr. Alš.

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

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

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

be atskiro atlyginimo
> agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

• Namai

• Vasarnamiai

• Investacijos

• Viešbučiai
o Moteliai

• Mortgičfai

• Ūkiai

• Žemės
sklypai

FRANK 
BARAUSKAS,
F. R. I.

FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANK BARAUSKAS INSURANCE

38 28 Bloor St W., ISLINGTON

231-6226 231-2661
DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETISKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 

  KRAUTUVĖS KANADOJE ---------------------------- 

GAMINIAI “įl p -top JUIE ATS
kas savaite r delicatessen
1727 BLOOR STREET WEST cpriej keele požeminio stoti) 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

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

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 ir Skeliąs)

NUO L Ū S N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI 
BU>aiKaBa&aaaMEinBaaBMB9BaMaianBL

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone, 
e Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

R. Stasiulis Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

/^fORSALE^ 
tMĘFBb

NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ
Utopia-Organic Natural Foods
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont. 
Krautuvės tel. 537-3862 • Namų tel. 535-0164
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų

Notaras
A. Liūdžius, B.L., 
47 Howard Park Ave. 
(Toronto-Dominion Bank pastatai) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS.

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBER1S, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

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 vai 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vat ry

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 » 
yto iki 9 vai. vak.; šeštadle 

nnn 10 v ryto iki 6 v. v

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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Sy. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienį — Tikinčiosios 

Lietuvos Diena ir Sv. Kazimiero, Lie
tuvos globėjo, šventė.' Rinkliava — 
persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje.

— SJ penktadieni, pirmąjį kovo 
mėnesį, rytinės pamaldos — įprasta 
tvarka, vakarinės — 7.30 v.

— Anapilio sodybos statyboje pra
ėjusią savaitę išlieti salės balkonai. 
Statybą parėmė $1.000 — Kazimiera 
Ivanauskienė, $250 — Vaclovas ir 
Liudvika Morkūnai.

— Vasario 28 d., 10 v.r., iš Sv. 
Jono Kr. bažnyčios lietuvių kapinė
se palaidotas a.a. Petras Vilėniškis 
iš Montrealio. Vasario 26 d. liet, ka
pinėse palaidotas iš Hamiltono a.a. 
Jonas Petraitis. Abiejų artimiesiems 
— gili užuojauta.

— Kovo 11, sekmadienį, po 10 v. 
pamaldų, įvyks pasitarimas tėvų, ku
rių vaikai eis pirmosios Komunijos.

— Lietuvių kapinėse pasamdytas 
naujas sargas Cornelius Van Oss, 
buvęs kaimynystėje esančių Sv. Ma
rijos kapinių sargu. Naujasis kapinių 
prižiūrėtojas gyvena arti kapinių. Jo 
telefonas: 274-3390.

— Sį šeštadienį, 4 v.p.p., vestuvi
nės pamaldos Miko Valadkos ir Da
lios Balsytės.

— Pamaldos: Šį ketvirtadienį, 8 v. 
r., už a.a. Gružinskienę; šeštadienį, 
7.30 v.r., už a.a. Vyt. Ambaką, 8 v. 
r. — a.a. Kazimierą Salinską; sekma
dienį: 10 v.r. už a.a. Vladą ir Pra
ną Penkauskus, 12 v. — už a.a. Te
resę Mačiulienę.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sj penktadienį konfirmandams 

pamokos nebus, nes kun. A. Žilins
kas išvyksta į sinodo komiteto susi
rinkimą Kitčeneryje.

— Sekmadienį pamaldos — 9.30 v. 
r.; jų metu bus įvesta į pareigas 1973 
m. parapijos taryba. Po pamaldų — 
moterų draugijos susirinkimas pas p. 
Juknienę, 22 Indian Trail.

— Nuoširdžiai dėkojame skautėms 
ir skautams Iš “Šatrijos” ir "Ramby- 
no" tuntų, kurie Vasario 16 proga 
dalyvavo pamaldose su vėliavomis.

— Mūsų ligoniai: p. Masiulienė, p. 
Korkienė. p. Sturmienė Ir Petras 
Preikšaitis.
PLATINA ENCIKLOPEDIJĄ

KLB krašto valdyba ėmėsi 
iniciatyvos platinti lietuvių en
ciklopediją, leidžiamą anglų kal
ba ir vadinamą “Encyclopedia 
Lituanica”. Jau atspausdinti du 
tomai. Iš viso bus 6 tomai. Vie
no tomo kaina — $15. Iš Kana
dos kol kas gauta permažai už
sakymų. Reikėtų, kad Kanados 
lietuviai užsakytų bent 200 pa
pildomų egzempliorių. Krašto 
valdyba specialiu bendraraščiu 
kreipėsi į visas lietuvių apylin
kes, kviesdama jas surasti nu
statytą skaičių enciklopedijos 
prenumeratorių. Patariama jieš- 
koti prenumeratorių tarp augš- 
tuosius mokslus baigusių aka
demikų, tarp studentų tėvų ir 
šiaip sąmoningesnių lietuvių ir 
kitataučių. Enciklopedijos rei
kalais kreiptis šiuo adresu: KLB 
krašto valdyba, 1011 College St., 
Toronto 4, Ont._____________

SV. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
gauta monografija JURGIS KRAS- 
NICKAS 50 metų mirties sukakčiai 
paminėti. Kaina — $4.00. Antano 
Musteikio KIAUROS RIEŠKUČIOS. 
Romanas, $4.50. Plokštelės: “Anta
nas Kučingis" $5.50, "Baltos gėlės" 
(Hamiltono mergaičių choro “Ai
das”) $6.00.

VIENINTELE KANADOS VAL- 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. {vairūs 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.
REIKALINGA MOTERIS 5 mene 
šių vaikui prižiūrėti jos pačios na
muose: nuo pirmadienio iki penkta
dienio 8.30 v.r. — 5.30 v.v. Skambinti 
teL 364-8274 po 6 v.v.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS gra- 
šioje vietoje, prie gero susisiekimo. 
Tel. 239-7287.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatvmus. 
Išvalymus rūsių, kiemų Ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4“, durų, faneros. 
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.

BARONESSA
Beauty Salon

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

Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį minima Tikin

čiosios Lietuvos Diena ir šv. Kazi
miero šventė. Daroma rinkliava Baž
nyčiai okupuotoje Lietuvoje parem
ti; kviečiame duosniai prisidėti. Spe
cialios pamaldos — po Sumos. Visi, 
ypač jaunimas, kviečiami gausiai 
priimti šv. Komuniją.

— Ryšium su Tikinčiosios Lietu
vos Diena mėnesinė rinkliava par. 
skoloms sumažinti nukelta į kovo 
11 d.

— Nuoširdžiai sveikiname parapi
jos kooperacinį banką, valdomuosius 
organus, tarnautojus ir narius 10- 
mečio veiklos sukakties proga.

— Geriausi sveikinimai ir laimin
gų metų Adomui ir Irenai Kaliuke- 
vičiams, atšventusiems sidabrinį san
tuokos jubilėjų.

— Pirmasis mėnesio penktadienis 
— šią savaitę; Mišios, išpažintis ir 
Komunija — 7.20, 8 ir 830 v. ryto 
ir 7.30 v. v. Ligoniai ir seneliai ap
rūpinami sakramentais ligoninėse ir 
namuose iš anksto susitarus.

— Parapijos 20-mečio metinės re
kolekcijos bus balandžio 5-18 d.d. Ve
dėjas — Tėv. A. Tamošaitis, jėzuitas.

— Tėv. Tadas ilgesniam laikui iš
vyko į JAV. Aušros sp. klubo reika
lais rūpinasi valdyba, o stovyklavie
tės ir stovyklų — par. tarybos jau
nimo sekcija (pirm. V. Taseckas 535- 
6659).

— Sumažėjus kunigų skaičiui, šiuo 
metu šeimų lankymas yra labai sulė
tintas.

— Tretininkų susirinkimas nukel
tas į gegužės 20 d.

— Parapijos tarybos jaunimo sek
cijos organizuojama jaunimo stovyk
la (Aušros stovykla) Wasagoje bus 
rugpjūčio 5-18 d.d.

— Nuoširdžiai dėkojame klevelan- 
dietei dail. Valdai šiugždaitei-Fitz- 
patrick už 2 didelius ir gražius pa
veikslus. Po labai sėkmingos parodos 
dailininkė planuoja sugrįžti Toron- 
tan su naujais darbais ateinančiais 
metais.

— Pensininkų klubo Užgavėnių va- 
karienė — šį trečiadienį, vasario 28 
d., 6.30 v.v.

— Ryšium su Kaziuko muge, šį 
sekmadienį pirmosios Komunijos ir 
religijos pamokų vaikams nebus.

— Praėjusį sekmadienį tėvų pasi
tarime išrinktas pirmosios Komuni
jos iškilmių komitetas: J. Vitkūnie- 
nė (tel. 251-0448) — pirm.; V. Dun- 
derienė, J. Macijauskienė, B. Spu- 
dienė ir J. Aukštaitis.

— Metinė parapijos vakarienė — 
kovo 11 d., 5.30 v.v., parapijos audi
torijoje. Kvietimai-biiietai įsigyjami 
iš anksto — sekmadieniais prie baž
nyčios, o šiokiadieniais — parapijos 
raštinėje. Meninę programą atliks 
jaunimas. Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

— Kreipiamės į ponias, prašydami 
parapijos metinei vakarienei iškep
ti tortų, pyragų ir kt. skanumynų 
prie kavos. Galinčios tai padaryti, 
prašomos paskambinti A. Kuolienei 
RO 9-7951 arba par. raštinei 533-0621. 
Apytikrė produktų kaina bus priskai- 
tyta kaip asmeninė auka par. sko
loms sumažinti.

PADĖKA
Už mums suruoštą malonią staig

meną — vaišes, pareikštus sveikini
mus bei linkėjimus ir už įteiktas do
vanas mūsų sidabrinio vedybinio ju- 
bilėjaus proga reiškiame nuošir
džiausią padėką: Prisikėlimo parapi
jos klebonui kun. P. Bariui, OFM, 
kun. Br. Jurkšui, kun. L. Januškai, 
p.p. V, E. Abromavičiams, J. B. 
Aukštaičiams, Alf. Aisbergui, B. N. 
Batraks, I. I. Batraks, S. Batraks, 
G. Batraks. V. Bačėnui, G. Barce- 
vičienei, Dr. Barkauskui ir po
niai, St. R. Bekeriams, St. R. Ber
žiniams, V. I. Biskiams, J. Babraus- 
kui, Pr. M. Besąspariams, St. Bube- 
lienei, J. A. Cekeliams, >P. J. Davis, 
P. B. Daržinskams, St. Dabkui, J. L. 
Dagiams, K. O. Dalindoms, P. V. Da- 
lindoms, R. Dilkutei, A. K. Dobi
lams, J. K. Dobilams, V, A. Dobilams, 
Z. A. Dobilams, Pr. E. Girdvainiams, 
A. D. House, O. Juodviršienei, J. A. 
Krasauskams, K. K. Kaminskams. J. 
G. Kasperavičiams. R. Lee, J. V. Lė- 
veriams, V. P. Melninkams, V. O. 
Marcinkevičiams, F. Mockams, K. D. 
Manglicams, P. L. Murauskams, L. S. 
Olekams. B. K. Poškams, V. Prūsai
čiui, K. S. Pivorams, V. Pi’ioavičiū- 
tei. p. Romanoff. P. E. Z. Račiūnams, 
Br. Rakauskui, V. A. Simkams, K. S. 
Simonaičiams, P. A. Skrupskams. J. 
J. Šarūnams, K. Strimaitvtei, Ž. Šili- 
ninkaitei, J. O. Tunaičiams, St. V. 
Vaiikams, B. J. Vaišnorams, Br. D. 
Vaidiloms, J. E. Varanavičiams, J. J. 
Valiuliams, Br. L. Zabulioniams, M. 
Zabulioniams. J. Zabulioniui, L. Zig- 
mantavičienei. K. J. Žuliams, Prisi
kėlimo parapijos chorui ir visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie mūsų 
jubilėjaus.

Su didžiausia padėka —
Sofija Ir Antanas Dllkai

Pedagoginiame Lituanistikos
Institute Čikaeoie koresnonden- 
ciniu būdu studiiuoia nemažas 
būrys Kanados lietuvių jauni
mo. Pastaruoju metu jame pra
dėm sfodjjunti Laima Gustai* 
pvtn. Moksianini^illS nnrūnjna 
VLB švietimo ko^’slia. Ji kvie
čia studijuoti ir kitus.

Dail, A. Tamošaitienės pa
veikslu ir kilimu naroda Toron
te bus lankričio 10-1R d.d. Tuo 
načbi hiku dailininkė praves 
audimo kursus.

UŽSIGAVĖTI kovos
flg MONTREAL
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• Programoje — sol. Linda Marcinkutė
• "Gintaro" jaunųjų grupė, vadovaujama V. Turūtos
• Šokiams gros A. Dimskio orkestras
• Bufete: cepelinai, dešrelės, pyragai ir įvairūs gėrimai.

'J šeštadienį, 
I 7 vai. vakaro, 
į PRISIKĖLIMO 
{ PARAPIJOS SALĖJE

įėjimas — $2.50 suaugusiems, $1.50 studentams ir pensininkams. Rengėjos: KLK Moterų 
Stalus rezervuoti galima iš anksto telefonu 763-6984 Dr-jos Prisikėlimo par. skyrius ®

VISI MALONIAI KVIEČIAMI Į TORONTO
ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" TUNTŲ RENGIAMĄ TRADICINĘ

KAZIUKO MUGF
• Rankdarbiai • Riestainiai
• Laimės šuliniai • Tėvų komiteto
• Staigmenos valgykla
• Naminiai pyragai • Cepelinai, kugelis
---------------------------------- RENGĖJAI ------------------------------

kovo 4, sekmadienį, 
visose PRISIKĖLIMO 
parapijos salėse. 
Atidarymas - 10 v. ryto

MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJOS

ŠIUPINYS
Linksma programa

Turtinga loterija

vakarienė

;<
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■ ■
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Toronto Lietuvių Choro "VARPAS" dvidešimtmečio

sukaktuvinis koncertas
NAUJŲJŲ LIETUVIŲ NAMŲ didžiojoj auditorijoj 
KOVO 10, šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Chorui talkins — solistai G. Čapkauskienė, V. Verikaitis, 
muzikai — St. Gailevičius, ilgametis ir pirmasis choro 
----------- dirigentas, D. Viskantienė ir J. Govėdas. -----------  
Bilietus platina varpiečiai, “Varpo” rėmėjų būrelis ir 

parapijų spaudos kioskai.
Įėjimas — $3.00 suaugusiems, $2.00 — pensininkams ir moksleiviams

Tikinčiosios Lietuvos Diena 
skelbiama kovo 4, sekmadienį, 
visose Kanados lietuvių katali
kų parapijose bei misijose. Ji 
yra jungiama su šv. Kazimiero 
švente. Tą dieną rengiamos spe
cialios pamaldos už religijos lais
vę Lietuvoje, renkamos aukos 
Lietuvos tikintiesiems, prašoma 
vietinių vyskupų dėmesio Lie
tuvos reikalams. Surinktos au
kos persiunčiamos LK Religinei 
Šalpai Brooklyne. Šį fondą glo
boja lietuviai vyskupai ir rūpi
nasi konkrečia tikinčiųjų para
ma okupuotoje Lietuvoje.

VI. Pūtvio šaulių kuopa kovo 
4, sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių 
Namų posėdžių kambaryje, 1573 
Bloor St. W., šaukia metinį su
sirinkimą. Šauliams ir šaulėms 
dalyvavimas būtinas. Valdyba

Lietuvių Namų moterų būre
lis ruošia popietę kovo 11 d., 
4 v.p.p., L. Namų salėje. Pel
nas bus skiriamas įsigyti Lietu
vių Namų virtuvės reikmenims. 
Bilietai gaunami pas platintojus, 
Margio vaistinėje ir prie įėjimo.

Kanados tautinių grupių or
ganizacijų bei veikėjų konferen
cija — “Thinkers’ Conference”, 
kuri turėjo įvykti Otavoje ko
vo pradžioje, atidėta į kovo 30, 
31 ir balandžio 1 dienas.

Klevclando “Grandinėlės” kon
certas Toronte balandžio 1 d. 
bus specialus — skirtas jų gy
vavimo dvidešimtmečiu) pami
nėti. Vietos nenumeruotos, bi
lietai gaunami iš anksto pas 
Nek. Pr. Marijos seseles ir jų 
rėmėjas, kurios platins sekma
dieniais prie šv. Jono Kr. ir Pri
sikėlimo bažnyčių, o kovo 11 d. 
— per pobūvi (shower) Lietuvių 
Namuose. Bilietai tain pat gau
nami abieiu naraniiu knygynuo
se. Hamiltone kreiptis pas J. 
Pleinį. (Sk.)

Metinė ateitininkų šventė ir 
šiemet buvo sėkminga. Vasario 
24, šeštadienį, įvyko moksleivių

antradienį,

kovo 6
7 valandą vakaro
Prisikėlimo 
parapijos salėje

------------  Įėjimas, --------  
įskaitant vakarienę, $3.50, 

pensininkams ir 
studentams — $2.50

susirinkimas, prieššventinis su
sikaupimas, pasiruošimas įžo
džiui bei egzaminai ir šokiai 
drauge su sportininkais Prisikė
limo salėje. Sekmadienį, 12.15 
v.p.p., buvo specialios pamaldos, 
o po jų — užkandžiai ir iškil
mingas aktas, kuriame dalyvavo 
daug visuomenės, svečių is kitų 
vietovių ir net latvių katalikų 
būrelis. Įžodį davė 18 mokslei
vių, daugiausia mergaičių. Turi
ningai kalbėjo svečias iš Va
šingtono Vyt. Kliorys — mate
matikas, dabar atliekąs karinę 
tarnybą. Programą puikiai pra
nešinėjo Laima Gustainytė. Už
baigai parodytas filmas “Į sep
tintą dešimtmetį” apie ateiti
ninkų sukaktuvinį kongresą ir 
jo stovyklą, šis spalvotas filmas 
yra paruoštas kun. A. Kezio, SJ.

Ketvirtojo PLB seimo konsti
tucinė komisija vasario 24 d. po
sėdžiavo Toronte pas jos pirmi
ninką A. Rinkūną. Dalyvavo: jos 
pirmininkas kaip PLB valdybos 
atstovas, KLB pirm. E. Čuplins- 
kas, JAV LB tarybos atstovai — 
V. Kutkus ir A. Rugienius, buvę 
pirmininkai, išrinkti IV seimo 
atstovais — B. Sakalas, dr. P. 
Lukoševičius ir dr. S. Čepas.

Hamiltono mergaičių choro 
“Aidas” naują plokštelę “Baltos 
gėlės” galima gauti Toronte 
abiejuose parapijos kioskuose. 
Norintieji užsisakyti paštu krei
piasi; Mr. F. Grybas, 1 Magill 
St., Hamilton 13. Ont. čekiai ra
šomi — “Hamiltono Mergaičių 
Choras “Aidas”. Plokštelės kai
na — $6. Persiuntimas — 75 et.

Tirštas savaitgalis. Vasario 23- 
25 savaitgalis Toronte buvo pil
nas veiklos. Penktadieni įvyko 
Lietuvių Diena un-te, šeštadienį 
ir sekmadienį — ateitininkų su
sirinkimas ir šventė, Kanados 
lietuvių krepšinio žaidynės, abie
jų bankelių metiniai susirinki
mai. Matvt tarp organizatorių 
nebuvo koordinacijos.

-

Ii.

Kanados lietuvių krepšinio 
varžybose, kurios įvyko vasario 
24-25 d.d. Toronte, dalyvavo vi
sa eilė sporto klubų. Vyrų kla
sės laimėtoju tapo Toronto Auš
rą, jaunių — Hamiltono Kovas, 
mergaičių — irgi Kovas. Tiki
mės, sporto reporteriai aprašys 
plačiau.

Aktoriai Leonas Barauskas, 
Jonas Kelečius ir kiti atvyksta 
į Torontą balandžio 7 d. Prisi
kėlimo auditorijoje jie vaidins 
J. Marcinkevičiaus “Mindaugo” 
fragmentus, Vinco Krėvės “Ra
ganių”, Vaičiulaičio “Uodą”.

Sv. Kazimiero par. žinios
— Vasario 18 d. mūsų šventovėje 

buvo atlaikytos iškilmingos pamal
dos Vasario 16 proga. Klebonas pasa
kė tai dienai pritaikytą reikšmingo 
turinio pamokslą. Pamaldos buvo 
užbaigtos Tautos himnu. Nors oras 
buvo gan palankus, bet nepajėgėm 
užpildyti savo šventovės tokios die
nos proga. Nejaugi pradedam su
stingti ir atšalti nuo to, už ką taip 
narsiai kovojo mūsų protėviai?

— Vasario 18 d. par. k-to nariai, 
dalyvaujant klebonui, turėjo pasita
rimą metinės loterijos reikalu. Nu
tarta gauti iš Kvebeko valdžios spe
cialų leidimą. Loterijos knygutės tu
rės po 20 bilietų už $5. Knygutėje 
bus surašytos 10 piniginių dovanų ir 
kas jas aukojo. Dvi pirmosios bus po 
$50 ir 8 po $25. Taigi, metinėje lo
terijoje bus $300 pinigais. Vakarie
nės metu turėsime ir daiktinę loteri
ją, kurioje dalyvaus tik vakarienės 
dalyviai, nes tos loterijos bilietai bus 
pardavinėjami vakarienės metu. Me
tinės loterijos vakarienė numatyta 
lapkričio 10 d.

— Vasario 7 d. savo sūnų-dukterų- 
anūkų ir anūkaičių tarpe (sudarė 4 
kartas) Juozukas ir Jievutė Pazno- 
kaičiai atšventė savo 59 metų vedy
binę sukaktį. Turbūt nėra žmogaus 
mūsų parapijoj, kuris nepažintų Juo
zuko ir Jievutės, jų geros širdies bei 
didelio pasiaukojimo parapijai.

— Vasario 17 d. atlaikytos pamal
dos už a.a. choro dalyvį V. Vana
gą mirties metinių proga. Giedojo 
sol. Keblys su mūsų choristais. P. Va
nagienė visus dalyvavusius užkvietė 
į savo namus ir ten pavaišino.

— Parapijos k-to nariai A. Šmi
tas, J. Asipavičius ir K. Ambrasas, 
talkinami J. Kvietkausko, jau galu
tinai užbaigė scenos pagražinimo dar
bus. Didelis merci beaucup Mme. St. 
Amour — mūsų klebonijos šeiminin
kei, kuri įdėjo daug darbo, kol pa
siuvo scenos sienai užuolaidas.

— Mūsų jaunimas pradėjo akty
viai reikštis. Kovo 10 d. yra numa
tęs antrą išvyką į kalnus, balandžio 
28 d. — Margučių vakarienę, rude
nį — “Fashion Show”, kur mergai
tės demonstruos savo pasiūtus dra
bužius. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Šią savaitę — pirmasis mėnesio 

penktadienis. Vakare 7.30 v. bus Mi
šios prie Švč. Jėzaus širdies su pasi
aukojimu, litanija ir palaiminimu.

— Vyr. seselė Margarita su sesele 
E. Lukošiūte iš Putnamo lankėsi 
Montrealyje ir viešėjo visą savaitę 
seselių namuose.

— Staiga mirė Antanas Žukas. Pa
laidotas vasario 23 d. Taip pat stai
giai mirė Petras Vilėniškis. Palaido
tas Toronte kovo 1 d.

— Kovo 11 d. par. salėje po pa
maldų Šv. Onos Dr-ja ruošia Juoza- 
pines.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$215.19.

— Seselės nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo drabužiais ir 
pinigais prie šalpos lietuviams Puns
ko ir Seinų krašte, ypač dr. J. Ma- 
liškai, Intams, K. Moterų Dr., B. Na- 
gienei, Jurkuvienei, Jurgučiui, Bal-
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Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B. 
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBC

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS
MOKA Už:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias
Term. ind. 1
Term. ind. 2
Term. ind. 3
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

s-tas
m. _
m._
m. _

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766 5827

....5.5%
_6.0%
_6.5%
-.7.0%
_7.5%

__ 8.5%
__ 8.5%
__ 9.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______
Nekiln. turto______
Čekių kredito_____
Investacines __ nuo 9% iki t2%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

tuonienei, Kuncevičienei, Ališaus
kams, J. Kizerskienei ir St. Ališaus
kienei.

šventė ir pastabos. Nepriklauso
mybės šventės minėjimą KLB Mont
realio apyl. valdyba vasario 18 d. 
surengė Plateau salėje, kur susirin
ko apie 400 lietuvių. Sugiedojus Ka
nados himną, žodžiu sveikino Mont
realio latvių ir estų bendruomenių 
atstovai. Pagrindinę paskaita skaitė 
Vytautas E. Gruodis. Priimta rezo
liucija Kanados vyriausybei ryšium 
su busimąja saugumo konferencija 
Europoje. Abejotina, ar buvo pras
minga susirinkusiuosius varginti, ne
trumpą rezoliucijos tekstą skaitant 
ne tik lietuviškai, bet ir angliškai 
bei prancūziškai. Kanadiečių salėje, 
atrodo, nebuvo, o jei vienas kitas ir 
apsilankė, tai juk ne jie, o tik lietu
viai rezoliuciją priėmė. Buvo praneš
ta, kad rezoliucija skirta P. E. Tru
deau, M. Sharp ir VLIKui. Formaliai 
tai, žinoma, šioks toks nesusiprati
mas, nes rezoliucijos turinys skirtas 
tik Kanados vyriausybei, o informa
cijai rezoliucijos nuorašai turėtų bū
ti pasiųsti ne tik VLIKui, bet ir ki
tom organizacijom bei spaudai, ne
išskiriant nė KLB krašto valdybos.

Koncertinę minėjimo dalį atliko 
trys montrealiečių kolektyvai. Z. La
pino vadovaujamam jaunimo an
sambliui “Gintarui” laiko prasme te
ko didžiausias programos krūvis. Pro
grama, tiesa, nebuvo nauja — mont- 
realiečiams jau pažįstama, bet liau
dies instrumentų orkestras, tautinių 
šokių grupė, mergaičių pramoginis 
kvartetas, deklamacijos, kamerinė 
pučiamųjų grupė “Gintaro” pasiro
dymams visuomet suteikia įvairia
spalvį scenišką vaizdą. Aušros Var
tų parapijos choro vyrų balsų ok
tetas ilgainiui išsivystė į visiškai pa
trauklų atlikėją. Drausmingai paklus
damas dirigentės ir akompaniatorės 
Mme Madeleine D. Roch vadovybei, 
oktetas atliko 8 dainas, dvi jų kartu 
su solo dainuojančiu A. Kebliu. Be
ne įdomiausią ir iš tikrųjų gaiviau
sią programos dalį atliko “Neringos” 
tunto vyr. skaučių išraiškos šokių 
grupė, kuriai vadovauja Birutė Vait- 
kūnaitė-Nagienė. šįkart choreografė 
pasirinko senovišką mūsų liaudies 
dainą “Obelėlė”. Muzikinę palydą su 
būgneliu, trimis gitaromis atliko 
Ina ir Rasa Lukoševičiūtės ir Aldo
na Vasiliauskaitė, dainuodamos au
tentišku, kone archaišku stiliumi, 
kuris puikiai derinosi su penkių mer
ginų scenoje atliekama subtilia cho
reografine interpretacija.

Pranešėja trimis kalbomis buvo 
Rūta Rudinskaitė, savo užduotį, kaip 
paprastai, atlikusi grakščiai ir už
tikrintai. Prie įėjimo buvo renkamos 
aukos pagal aukotojų nuožiūrą) Ka
nados Lietuvių Bendruomenei ir 
Tautos Fondui. Sklandžiai suorgani
zuoto minėjimo metu buvo platina
ma šiaip tvarkingai paruošta pro
grama. kurioie, deja, pasitaikė šio
kių tokių loeikos, o gal ir korektūros 
klaidelių (“Lietuvos tautos him
nas”). Z. Am.

Vasario šešioliktosios proga 
šeštadieninė mokykla išleido 
laikraštėlį “Liepsna”. Daug gra
žių, nuoširdžių ir atvirų minčių 
įame yra. Tai musų mažųjų gra
žus darbas. Laikraštėlį redaguo
ja Kristina Mališkaitė. Jai tal
kina: Julytė Adamonytė, Vida 
Morkunaitė, Vilija Povilaitytė, 
Dalia Lukauskaitė ir Loreta Po
vilaitytė. šiam jaunam kolekty
vui padeda mokytojos — M. Jo- 
nynienė ir M. Malcienė.

šeštadieninė mokykla vasario 
17 d. minėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Paskaitą 
skaitė stud. R. Navikėnas. Mo
kiniai atliko gražią programą, 
kurią paruošė mokytojos — E. 
Navikėnienė, J. Baltuonienė, R. 
Lukoševičiūtė. Programos pra
nešėja buvo mokinė Vida Mor- 
kūnaitė. Tenka pasidžiaugti Vi
dos gražia lietuvių kalba. Daly
vavo tėvai ir svečiai. Po minėji
mo mokyklos vedėja E. Gedvi
lienė savo bute mokytojams su
ruošė priėmimą — vaisęs.

Pamaldos už dail. a.a. Vyt. 
Remeiką atlaikytos vasario 17 
d. AV šventovėje. Po jų kapinė
se'pašventintas paminklas. Apei
gas atliko kun. St. Kulbis, SJ. 
Pamaldomis ir paminklo pasta
tymu rūpinosi seserys — Elena 
Kerbelienė ir Skolastika Remei- 
kaitė. Po iškilmių E. Kerbelie- 
nės namuose įvyko priėmimas 
šeimos artimiesiems bei Vytau
to draugams.

Daug montrealiečių žiemos 
atostogas praleido Floridoje. 
Apylinkės pirm. S. Piečaitienė 
ir I. Kličienė atostogauja Baha
mose, o M. ir V. žižiai — Mek
sikoje.

Antanas Vaupšas, katalikų 
mokyklų komisijos direktorius, 
kuris yra ilgametis AV par. ko
miteto narys, daug padedantis 
mūsų parapijai, žiemos atosto
gas praleido Los Angeles. A. A

“Neringos” skaučių ir “Gele
žinio Vilko” skautų tuntai kvie
čia atsilankyti į Kaziuko mugę 
kovo 4 d. po 10 v. Mišių AV par. 
salėj. Čia jūs turėsite progos iš- 
bandyti savo laimę loterijose ir 
žaidimuose, pasigrožėti darbe
liais, išgerti kavos su skaniais 
pyragais ir kartu nasilinksminti.

(Nukelta į 9-tą psl.)


