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Turtai svetimiesiems
Lietuviai, gyvendami įvairiose šalyse kaip ateiviai, per dau

gelį metų sutaupė gana stambias sumas lėšų bei Įvairaus turto. 
Gal to turto mažiau uždirbo P. Amerikos lietuviai, nes pateko į 
tokias sąlygas, kuriose net ir labai uoliai dirbant neįmanoma nie
ko didesnio susitaupyti. Kituose kraštuose, ypač JAV-se ir Kana
doje, lietuviai gražiai prasigyveno ir sutaupė gana stambias sumas. 
Jų turto niekas dar neapskaičiavo, bet vien jau iš pažiūros ma
tyti, kad lietuviai varganumu skųstis negali. Žinoma, jie žydų lygio 
nepasiekė, bet daugeli anglų ir prancūzų pralenkė. Tai matyti jau 
iš to, kad daugelio naujųjų lietuvių ateivių namuose anglai ir pran
cūzai gyvena kaip nuomininkai. Senieji lietuviai ateiviai galbūt 
yra dar labiau pasiturintys, nes ilgiau gyvena Š. Amerikoje, bet 
tai sakant kyla ir klaustukas, primenąs, kad senieji ateiviai turėjo 
daug sunkesnes įsikūrimo sąlygas. Jie pergyveno labai sunkius 
depresijos laikus, kai vos prasimaitinti galėjo. Tai atsiliepė į visą 
tolimesnį jų ekonominį gyvenimą. Tuo tarpu naujieji ateiviai po 
II D. karo pataikė į daug palankesnes sąlygas ir galėjo žymiai 
greičiau įsikurti bei pasiekti vietinių gyventojų lygį. Dėlto, gali
mas dalykas, skirtumas tarp senųjų ir naujųjų lietuvių ateivių tur
tingumo nėra didelis imant vidurkio mastą. Be to, naujieji ateiviai 
su didele sparta veržėsi ir prasiveržė į gana stambias pozicijas, 
kurių nebuvo pasiekę senieji ateiviai.

* * *
Kiekvienas kraštas iš savo gyventojų laukia vienokio ar kito

kio įnašo. Ir lietuviai, būdami Kanados, JAV ar kitų kraštų gyven
tojai, prisidėjo ir prisideda prie tų kraštų ekonominio augimo. Tai 
normalus procesas. Juk negalima laukti, kad krašto gyventojas, 
naudodamasis visomis teikiamomis gėrybėmis, viską nukreiptų ku
rio kito krašto naudai. Visdėlto imigracijos kraštuose yra įprasta 
bent dalį savo pajamų skirti reikalams, kurie išeina iš gyvenamo 
krašto ribų. Visi supranta, kad ateivis turi teisę savo pajamų 
dalį skirti savo artimiesiems, likusiems tėvynėje. Dėlto pvz. Š. 
Amerikoje niekas nesistebi, kai ateiviai gana stambias sumas 
dolerių siunčia į savo kraštus. Dalykai betgi pasikeičia, kai norima 
jau labai stambias sumas pervesti savo kilmės kraštams. Tada 
atsiranda ir suvaržymai, ir įvairios painiavos. Dėlto pvz. ir korpo
racijos, turinčios didesnį turtą, likvidacijos atveju negali atiduoti 
savo turto, sakysim, Lietuvai (žinoma, nepriklausomai). Valstybi
niai įstatymai saugo savo krašto gerovę bei išteklius, kad jie ne
iškeliautų į kitas šalis. Tai saisto ir lietuvių fondus, turinčius jau 
gana stambias sumas, kurios ilgainiui gali labai išaugti. Reikia tad 
jau iš anksto pramatyti, kuriais keliais tie fondai ateityje galėtų 
pasiekti Lietuvą. Galimybių, atrodo, yra tik jas reikia surasti ir 
pagal tai rikiuoti turimų lėšų bei fondų panaudojimą. Tai matyti 
pvz. iš žydų veįklos. Jie randa kelius savo doleriams Izraeįin ir 
siunčia juos milijonais.

★ ★ ★

Lietuviai, atidavę savo duoklę gyvenamajam kraštui, neabe
jotinai turi teisę dalį savo santaupų skirti tėvynėje likusiems arti
miesiems. Privačiais atvejais, rodos, nei Kanados, nei JAV Įstaty
mai to nedraudžia. Saugotis tenka nebent sovietinių advokatų, ku
rie geros paslaugos priedanga dideles sumas perveda maskvinei 
valstybei. Juk svarbu, kad paliktu turtu pasinaudotų daug kentė
jęs bei vargęs tautietis, o ne koks maskvietis. Bet tai privatūs 
dalykai, kurie yra lengviau tvarkomi. Žymiai sunkiau yra su orga
nizacijų bei korporacijų ar institucijų turtu. Jam yra sunkiau rasti 
kelią Į Lietuvą, bet niekas nekliudo jo panaudojimo lietuviškiem 
reikalam gyvenamajame krašte kad ir, sakysim, likvidacijos atve
jais. Vienintelė kliūtis — nenoras skirti turimas lėšas visuomeni
niams lietuvių reikalams. Pvz. Cicero senų kareivių draugija, baig
dama savo veiklą, turėtus pinigus pasidalino, o kardą atidavė 
ALTai. Phoenixo Lietuvių Klubas turėtus $100.000 išdalino ame
rikiečių organizacijom, o lietuvių BALFui paskyrė tik $100. Tai 
liūdnas precedentas, kuris rodo, kaip gali atsitikti su įvairių or
ganizacijų lėšomis besikeičiant nariams. Dėlto dabar pats laikas 
dalykus taip tvarkyti, kad busimieji organizacijų įpėdiniai neiš
švaistytų sunkiai uždirbtų ir sutaupytų lietuvių pinigų bei kitokio 
turto. Lietuvių pinigai vienokiu ar kitokiu būdu turėtų atitekti 
lietuviškiem reikalam. Jų atidavimas kitiem yra skriauda saviem. 
Amerikiečiai ar kanadiečiai turi nepalyginti didesnius išteklius, 
tad nėra ko juos šelpti. Keista, kai visuomeniniai bei kultūriniai 
lietuvių reikalai šaukiasi paramos, o turtingos jų organizacijos 
savo lėšas atiduoda svetimiems.

Nijole Ziminskaite (kairėje), Winnipego lietuvių paviljono “Miss Vilnius”, aiškina lankytojams apie Lietuvą 
tautybių savaitės Folkloramos metu. Lietuvių paviljoną aplankė gana daug kitataučių

Savieji - baisesni už priešą

KANADOS ĮVYKIAI

JAUNIMĄ NUODIJANTI KOLEGIJA
Didžiausiu narkotikų platini

mo eentrii visoje Kanadoje yra 
tapusi Rochdale kolegija Toron
te. Beveik prieš šešerius metus 
moderniame 18 augštų pastate 
Įsikūrusi kolegija turėjo rūpin
tis savišvietos reikalais, bet šian
dien yra tapusi hipių ir narko
tikų vartotojų rojumi, viliojan
čiu nuo tėvų pabėgusi jaunimą. 
Rochdale kolegija Kanados vals
tybinei mortgičių agentūrai jau 
yra skolinga milijoną dolerių, 
miestui — $800.000 nuosavybės 
mokesčio. Pastato administravi
mas yra perduotas Clarkson 
bendrovei, bet jos atstovai net 
nežino pilno šiame pastate gyve
nančių asmenų skaičiaus. Nuo 
1970 m. Rochdale kolegijoje už
registruotos 9 tragiškos mirtys: 
vienas jaunuolis mirė nuo per- 
didelės narkotikų dozės, vienas 
nusižudė, septyni užsimušė iš
šokę pro langus. Pernai vėlyvą 
rudenį Įvykusi aštuoniolikame- 
čio Daniel Price nusižudymą ty
rė prisiekusiųjų taryba ir reko
mendavo iškraustyti iš Rochda
le pastato visus dabartinius jos 
gyventojus. Tardytojas dr. K. R. 
Baxter kolegiją pavadino pūliuo
jančiu vėžio augliu. Policijos 
duomenimis, per 1973 m. pir
muosius tris mėnesius šiame pa
state dėl narkotikų platinimo

bei vartojimo buvo suimti 795 
asmenys, kuriem iškelti net 
1.103 kaltinimai. Pasak detekty
vo G. Crease, suimtųjų būtų 
penkeriopai daugiau, jeigu po
licija pastato sekimui galėtų 
skirti daugiau pareigūnų. Roch
dale kolegijos uždarymo klausi
mas buvo keltas ir federacinia
me parlamente, kur R. Basford, 
ministeris miestų reikalams, pa
žadėjo imtis visų galimų prie
monių, bet lig šiol nieko nepa
darė. Reikalą komplikuoja dėl 
šio pastato susikertantys net 
trijų vyriausybių interesai — 
Otavos, provincijos ir miesto. 
Jų neryžtingumu naudojasi 
Rochdale kolegijos parazitai, 
drįstantys net akmenimis ap
mėtyti policijos automobilius, 
grasinti kruvinomis skerdynė
mis, jeigu kas juos mėgintų jė
ga iškraustyti. Atrodo, akcijos 
turėtų imtis federacinė vyriau
sybė, o iškraustymą lengvai ga
lėtų atlikti kariuomenės dalinys, 
jeigu kritikos dėl susirėmimo 
su tais visuomenės parazitais 
prisibijo policija.

Energijos išteklių problemas 
Vašingtone svarstė' Kanados ir 
JAV vyriausybių atstovai. Ka
nadiečių delegacijai vadovavo 
energijos išteklių ministeris D. 
Macdonald, amerikiečiams —

Britai II D. karo rr
A. Solženicinas “Gulago saly

ne” plačiau paliečia tėvynės iš
davimo klausimą, gen. Andrie
jaus Vlasovo armiją, karo be
laisvių tragediją, Roosevelto ir 
Churčhillio padarytas klaidas. 
Jis klausia skaitytoją, kodėl So
vietų Sąjunga turėjo milijonus 
išdavikų, o Britanija tik vieną 
vieninteli Lordą Haw Haw, vo
kiečių propagandai nuėjusį tar
nauti biznierių? Kapitalistinė 
Britanija, kurios liaudies var
gus* yra aprašęs Mdrksaš', šiame 
kare buvo Sovietų Sąjungos pu
sėje. Taigi, abu kraštai kovojo 
su tuo pačiu priešu. Britanija 
turėjo vieną išdaviką, Sovietų 
Sąjunga — milijonus. Kodėl? 
Priežasčių tenka jieškoti skirtin
goje valstybinėje santvarkoje.

Karo belaisviai
Raudonoji armija yra vienin

telė kariuomenė pasaulyje, 
draudžianti savo kariams pasi
davimą priešui. Tik jos kariai, 
atstumti ir paniekinti tėvynės, 
turėjo maitintis nacių kiemuose 
iš kiaulių lovio, tik jiems buvo 
užtrenktos durys grįžti Į tėvynę. 
Pabėgimas iš nelaisvės stovyk
lų pro sargybinių žiedą, prasi
veržimas per pusę Vokietijos, 
Lenkiją ar Balkanus į Sovietų 
Sąjungą visada baigdavosi susi
tikimu su kontržvalgybos atsto
vais ir kalėjimo bausme. Bėg
liams buvo statomas klausimas, 
kaip pats galėjai pabėgti, jeigu 
kiti negali? Nevaidink dur
niaus! Sakyk, kokius įsipareigo
jimus esi davęs priešui? Tokį 
priėmimą liudija Michailo Bur- 
nacevo ir Pavelo Bondarenkos 
atvejai.

Vokietijos karo belaisvių sto
vyklose kandidatų gen. A. Vla
sovo armijai ir vokiečių špiona
žui jieškojo buvusieji kompar
tijos kariniai komisarai, keikda
mi ir smerkdami sovietinį reži
mą. Daug kam tada atrodė, kad 
lengviausias kelias grįžti Sovie
tų Sąjungon yra Įsijungimas į 
vokiečių špionažą. Tokie pusiau 
iškepti šnipai, su vokiečių pa
galba pasiekę raudonosios armi
jos užfrontę, tuojau pat prisista
tydavo atitinkamiems pareigū
nam, atiduodavo radijo siųstu
vus, atskleisdavo gautas in
strukcijas. Jie jau iš anksto šir
dyje juokėsi iš vokiečių kvailu
mo, tikėjosi gauti naują raudo
nosios armijos uniformą ir grįž
ti į savo buvusius dalinius fron
to linijose, bet jų svajones pa
laidodavo Staliną apsėdusi šni
pų manija, siekianti dar prieš- 
karinuis laikus.

Šnipais Stalinas laikė visus 
Sibire gyvenusius kiniečius, pri
taikydamas jiems kodekso 58-6
Valstybės departamento pasek- 
retoris W. Donaldson ir energi
jos reikalų tvarkytojas W. Si
mon. Pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas energijos išteklių nau
jiems šaltiniams, naftotiekiams, 
dujotiekiams, turimų išteklių 
paskirstymui. Pasitarimo daly
viai nutarė sudaryti keletą 
bendrų komitetų, kurie rūpin
sis informacijos pasikeitimu, 

(Nukelta Į 8-tą psl.)

ietu turėjo tik vieną išdaviką, 
paragrafą ir pasiųsdamas juos 
mirti Į koncentracines stovyklas 
šiaurėje. Šio skaudaus likimo 
neišvengė net ir tie kiniečiai, 
kurie Rusijos pilietiniame kare 
kovėsi komunistų pusėje. Šimtai 
tūkstančių korėjiečių taip pat 
susilaukė Stalino Įtarimo ir bu
vo ištremti į Kazachstaną. Net 
ir pagarsėję latvių šauliai, išti
kimiausias pėstininkų dalinys 
pirmaisiais , revoliucijos metais, 
buvo apk«; ati špionažu ir visi 
suimti 193^711.' ’

Vlasovas ir Stalinas
Jokio gailestingumo ir amnes

tijos nesitikėjo tik gen. A. Vla
sovo vyrai, su kuriais A. Solže- 
nicinui teko susitikti koncentra
cinėse stovyklose. Apie vlasovi- 
ninkus jis jau buvo girdėjęs iš 
Oriolo fronte vokiečių išmėtytų 
atsišaukimų, kuriuose buvo gen. 
A. Vlasovo nuotrauka ir trumpa 
jo biografija. A. Solženicinas jį 
laiko vienu talentingiausiųjų 
naujųjų generolų. Neeilinį ta
lentą liudija istorijos puslapiai 
— gen. A. Vlasovo išsiveržimas 
1941 m. pabaigoje iš apsupimo 
prie Kievo, jo vadovautos XX 
armijos sėkmingi priešpuoliai 
prie Maskvos, sostinę išgelbėju
si ofenzyva.

Vėliau gen. A. Vlasovas buvo 
paskirtas Volchovo fronto vado 
Meretskovo pavaduotoju, II 
smogiamosios armijos vadu. Su 
šia armija 1942 m. sausio mėne
sį jis bandė pralaužti Leningra
do blokadą, įsiverždamas net 75 
km į vokiečių užfrontę vasaryje. 
Gen. A. Vlasovo laimėjimus pra
laimėjimu pavertė Stalino vy
riausioji kariuomenės vadovybė, 
sustabdžiusi paramą vyrais ir 
net amunicija. Gen. A. Vlasovo 
II armija pavasarį įklimpo pel
kėtos vietovės purvyne, prarado 
tiekimo kelius, nesulaukė avia
cijos paramos. Badaujančią ar
miją tegalėjo išgelbėti atsitrau
kimas, kuriam gen. A. Vlasovas 
negavo Stalino sutikimo. Dėl 
Stalino užsispyrimo žuvo visa ar
mija. Pats gen. A. Vlasovas iki 
liepos 6 d. slapstėsi pelkėse ir 
miškuose, kol pagaliau, neturė
damas jokios vilties, pasidavė 
vokiečiams Siverskajos vietovė
je. A. Solženicinas pabrėžia įvy
kusi tėvynės išdavimą, tačiau 
teisingai pastebi, kad šį nusikal
timą padarė ne gen. A. Vlaso
vas, o pats Stalinas, nutraukęs 
jam paramą ir neleidęs pasi
traukti.

Iš Siverskajos gen. A. Vlaso
vas tuojau pat buvo nugabentas 
į vokiečių štabą Lotzene, Ryt
prūsiuose, kur jau buvo sutelkti 
keli nelaisvėn paimti sovietų ge
nerolai ir net brigados komisa
ras G. P. Zilenka, prieškariniais 
metais vadovavęs vieno Maskvos 
distrikto partiniam komitetui. 
Visi jie jau buvo pasmerkę Stali
no vyriausybės politiką ir tik 
laukė pakankamą prestižą turin
čio vado, kurio pareigos ir teko 
gen. A. Vlasovui.

Kas išgelbėjo Prahą?
Šiandien skelbiama, kad Če

koslovakijos sostinę nuo visiško 
sunaikinimo 1945 m. pavasarį

o sovietai — milijonus
išgelbėjo rusai. Sovietų Sąjun
gos istorija netgi teigia, kad 
Prahos gelbėtojais buvo sovie
tinės divizijos, nors iš tikrųjų 
jos tos pagalbos nebūtų suėju
sios suteikti. Kai SS gen. šteine- 
ris ruošėsi sunaikinti Prahą, če- 
koslovakams į pagalbą atėjo ne 
sovietų, o gen. A. Vlasovo divi
zijos. Sutelkęs pustrečios divizi
jos savo karių, gen. A. Vlasovas 
puolė SS gen. šteinerio dalinius 
ir juos privertė skubiai trauktis 
iš Prahos. Išgelbėjęs Prahą nuo 
sunaikinimo, gen. A. Vlasovas 
su savo divizijom pasitraukė į 
Bavariją ir norėjo pasiduoti 
amerikiečiams. Pastarieji jį su
tiko tvirta ginklų siena, laikyda
miesi Jaltos susitarimo. Gen. A. 
Vlasovui ir jo vyrams ginklus 
teko atiduoti sovietų daliniams, 
vykdant amerikiečių įsakytą 
priverstinę kapituliaciją.

A. Solženicinas stebisi visišku 
Roosevelto, Churčhillio naivu
mu. Ką jie laimėjo karine bei 
politine prasme šimtų tūkstan
čių kapituliuoti nenorėjusių vla- 
sovininkų atidavimu mirčiai Sta
lino rankose? Ką laimėjo Chur- 
chillis, Vienoje sovietams atida
vęs kazokus?

Nepelnyta pagarba?
Prez. F. D. Rooseveltui ir 

premjerui W. Churchilliui A. 
Solženicinas pažeria ir daugiau 
karčių priekaištų:

Savo kraštuose jie yra gerbiami 
kaip valstybinės išminties pavyz
džiai. Munis, rusams kaliniams, ka
lėjimuose vesti pokalbiai pakanka
mai išryškino jų sistemingą trumpa
regystę ir kvailumą. Kodėl 1941-45 
m. jie nepasirūpino jokia sutartimi, 
kuri būtų užtikrinusi nepriklauso
mybę R. Europai? Kaip gi jie galė
jo atiduoti plačias Saksonijos ir Tiu- 
ringijos sritis už juokingą keturių 
zonų Berlyno žaisliuką, tapsianti 
Achilo kulnu ateityje?

Pasak A. Solženicino, žodis 
“vlasovininkas” dabartinėje So
vietų Sąjungoje yra lygus žo
džiui “atmata”. Šiuo klausimu 
niekas nedrįsta tarti daugiau 
kaip du ar tris sakinius. Istori
ja betgi kitaip turi būti rašoma. 
Praėjus ketvirčiui šimtmečio, 
didžioji vlasovininkų dauguma 
jau yra žuvusi koncentracinėse 
stovyklose, o išlikusieji gyvena 
tolimiausioje šiaurėje. Skirda
mas dalį “Gulago salyno” pus
lapių gen. A. Vlasovui ir jo vy
rams, A. Solženicinas sakosi te
norėjęs pabrėžti visoje pasaulio 
istorijoje iki šiol negirdėtą fak
tą apie šimtų tūkstančių jaunų 
vyrų kovą prieš savo tėvynę 
pikčiausio jos priešo eilėse.

Tokia mintis skaitytoją vėl 
grąžina prie A. Solženicino pra
dinio klausimo, būtent, kodėl 
britai turėjo tik vieną išdaviką, 
o sovietai — milijonus, ir prie jo 
prasitarimo apie skirtingą vals
tybinę santvarką. Nejučiomis 
peršasi išvada, kad sovietinė 
santvarka buvo baisesnė už bai
siausią priešą ir kad tie mili
jonai išdavikų savęs nelaikė tė
vynės išdavikais. Jų kova buvo 
nukreipta tik prieš nežmonišką 
kompartijos režimą. V. Kst.

Pasaulio įvykiai
PREZ. R. NIKSONAS BENDRAME JAV KONGRESO POSĖDYJE SENA
toriams ir atstovų rūmų nariams apibūdino pagrindines krašto 
problemas ir atskleidė savo planus. Didžiausią dėmesį jis žada 
skirti energijos išteklių krizei, kovai su infliacija. Remdamasis 
asmeniniais kontaktais su arabų vadais, prez. R. Niksonas pranešė, 
kad netrukus bus sušaukta speciali konferencija apsvarstyti JAV 
taikomam boikotui. Labai galimas dalykas, naftą tiekiantys arabų 
kraštai padarys nuolaidų Amerikai, atsilygindami už jos pastangas 
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s iš Var
liu 
au- 
ad 

isti 
rė

ptas

pr
jo aštuone etai su 
mus taikai, kuri ateities 
apsaugos nuo karų rykštę. Vi
sa jo kalba 33 kartus b o nu
traukta plojimais, bet plojo dau
giausia tik jo partijos nariai 
respublikininkai. Prez. R. Nik
sonas pažadėjo bendradarbiau
ti su JAV kongreso atstovų rū
mų teisingumo komitetu, tirian
čiu jo pašalinimo galimybę kons
tituciniu keliu. Tačiau jis steng
sis apsaugoti prezidento teises 
nuo jų susiaurinimo.

KRATOS LIETUVOJE
Vakarų žurnalistams Maskvo

je parūpintas “Lietuvos Katali
kų Bendrijos Kronikos” 7-8 nr. 
praneša, kad vietinis KGB apa
ratas pradėjo masines kratas 
namuose, įstaigose ir bažnyčio
se. Jieškoma asmenų, atsakingų 
už nelegalius leidinius ir pro- 
testo veiksmus sovietų okupuo
toje Lietuvoje. Pogrindinis laik
raštėlis taipgi pabrėžia didėjan
čią tautinių veikėjų ir religijos 
aktyvistų vienybę/ Šį trumpą 
pranešimą paskelbė Toronto 
dienraštis “The Globe and
Mail”. Platesnės informacijos 
tenka laukti kituose laikraš
čiuose, kurie turi savo korespon
dentus Maskvoje.

SVEČIAS IŠ MASKVOS
Kubos diktatorius F. Castro, 

jau keturis kartus lankęsis So
vietų Sąjungoje, Havanoje su
silaukė pirmą kartą Kubon at
vykusio sovietų kompartijos va
lo L. Brežnevo. Revoliucijos 
aikštėje įvykusiame mitinge L. 
Brežnevas kalbėjo apie taiką 
žmonijai. Sovietų Sąjungą su 
Kuba jungia ne strateginė šios 
salos vertė, bet socialistiniai 
sentimentai. Karinė sovietų pa
rama Kubai teikiama taikos ir 
ramybės tikslu, atsisakant agre
sinių planų. L. Brežnevas Kuoo- 
je pasirašė aviacijos sutartį, ku
ri greičiausiai praplės orinį su
sisiekimą tarp Maskvos ir Hava
nos. L. Brežnevas pabrėžė taiką, 
gerai žinodamas, kad per radiją 
transliuotos jo kalbos klausosi 
amerikiečiai. Tuo tarpu kompar
tijos oficiozas “Pravda” Mask
voje aštriai puolė Pentagoną už 
prekybinių ryšių trukdymą. Pa-
sak “Pravdos”, Pentagono moks
linių ir techninių tyrimų vado
vas Kerry įspėja amerikiečius 
prekybininkus nerizikuoti savo 
krašto saugumu ir neparduoti 
Sovietų Sąjungai technologinių 
laimėjimų. Straipsnyje netgi 
prasitariama, kad Maskva gali 
būti priversta jieškoti naujų 
prekybos partnerių. Tokiu nau
ju partneriu galėtų būti kanc
lerio W. Brandto valdoma V. 
Vokietija, bet jos santykius su
drumstė šešių vokiečių suėmi
mas Maskvoje. Tie vokiečių kil
mės sovietų piliečiai demonstra
cija prie V. Vokietijos ambasa
dos reikalavo teisės išvykti V. 
Vokietijon. Keturis tuojau pat 
suėmė KGB pareigūnai, o dviem 
pavyko pasislėpti ambasadoje, 
bet šiuos savo tautiečius milici
jai atidavė vokiečiai diploma
tai. Kitaip buvo pasielgta su 
bėgliais iš Lenkijos ekskursijų 
laivo “Stefan Batory”. Osle pa
bėgo 5 keleiviai, Kopenhagoje 
— 12, Hamburge — net 64.

bus suteikta politinė 
a. V. Vokietijoje jos jau pa

prašė 25 bėgliai. 81 ekskursan
to pabėgimas vienos kelionės 
metu yrą naujas rekordas šiam 
lenkų laivui.

MIRĖ KOVOTOJAS
inro salos \Limasolo uoste 

smū u rftirė 75 m. am
žiaus . Grigas, vedęs po
grindinę kovą už kipro prijun
gimą prie Graikijos* 1955-59 m. 
kovojant su 35.000 britų karių, 
jo sąjungininku buvo dabartinis 
Kipro prez. arkiv. Makarios. Jų 
keliai išsiskyrė 1960 m., kai 
arkiv. Makarios sutiko su Kipro 
nepriklausomybe, o G. Grivas 
norėjo tęsti kovą už prijungimą 
prie Graikijos. Slapta grįžęs 
Kipran, G. Grivas 1971 m. ru
denį pradėjo kovą prieš prez. 
arkiv. Makarios vyriausybę. Jo 
pogrindininkai net du kartus ne
sėkmingai bandė nužudyti patį 
prezidentą. Nors arkiv. Makarios 
savo buvusį bendrininką ir prie
šą buvo apšaukęs kraujo ištroš
kusiu žmogžudžiu, eiliniu krimi
nalistu, po jo mirties viešai pri
pažino jo nuopelnus Kiprui ir 
paskelbė amnestiją suimtiems 
teroristams.

POTVYNIS AUSTRALIJOJE
Tropinės liūtys^ iš dangaus 

per mėnesį pažėrusios 32 colius 
vandens, sukėlė potvynį Austra
lijos Queensland© ir New South 
Wales provincijose. Daugiausia 
nukentjo Queensland© sostinė 
Brisbane, turinti 866.000 gyven
tojų, kurių net 9.000 prarado 
pastoges. Vanduo užliejo apie 
250.000 kv. mylių Queensland© 
teritorijos. Potvynyje žuvo 12 
australų. Didžiausią problemą 
sudaro izoliuotų vietovių aprū
pinimas maistu.

MAIŠTAS BOLIVIJOJE

širdi

Sausio 20 d. prez. gen. H. 
Banzerio vyriausybė padvigubi
no maisto gaminių kainas, norė
dama sustabdyti jų kontrabandą 
į kaimyninius kraštus, nes ja ver
čiasi ir pragyvenimą užsidirba 
apie 600.000 bolivijiečių. Tačiau 
kainų padvigubinimas skaudžiai 
palietė mažiau uždirbančius Bo
livijos gyventojus. Kočambos 
slėnyje maištą vyriausybei pa
skelbė 6.000 žemės ūkio darbi
ninkų, barikadomis užblokavu
sių kelius. Prieš maištininkus 
prez. gen. H. Banzeris panaudo
jo ne tik kariuomenės, bet ir 
aviacijos dalinius. Dėl tokio 
žiauraus susidorojimo 48 valan
dų solidarumo streiką paskelbė 
beveik 5.000 cinkakasių, o cin
kas yra pagrindinis vyriausybės 
pajamų šaltinis užsienyje. Maiš>- 
tininkai ir streikininkai reika
lauja prez. gen. H. Banzerio at
sistatydinimo, tačiau jis valdžion 
yra atėjęs 1971 m. vasarą kru
vino sukilimo dėka ir, matyt, 
nesibaido kraujo praliejimo, kol 
jį remia kariuomenė.

GAISRAS BRAZILIJOJE
Brazilijos Sao Paulo miesto 

centre užsidegęs 25 augštų pa
statas pareikalavo 220 gyvybės 
aukų. Apie 10 jo žemutinių 
augštų sudarė garažai automobi
liams statyti, o viršutiniuose 
augštuose buvo banko išnuomo
tos raštinės. Gaisras, prasidėjęs 
12-me augšte, plėtėsi į viršų. 
Gaisrininkų kopėčios galėjo pa
siekti tik 11-tą augštą, o pernai 
pastatytas dangoraižis neturėjo 
gaisrui numatytų specialių iš
ėjimų. Didžioji pusė žuvusiųjų, 
nepakeldami karščio, iššoko pro 
langus. Malūnsparniais buvo iš
gelbėtas tik nedidelis skaičius 
susirinkusiųjų ant stogo, nes nu
sileidimą komplikavo dūmų de
besis ir dangun šaunančios lieps
nos. Viena moteris iššoko iš 16- 
to augšto su vienerių metų kū
dikiu rankose. Ji žuvo, o kū
dikis išliko gyvas jos rankose. 
Aukų skaičius gali gerokai pa
didėti, nes Sao Paulo ligoninėse 
yra apie 250 daugiau ar mažiau 
apdegusių asmenų.
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Atrieda krizės bangos G°h°

* MODERNUSIS ŽMOGUS labai 
dažnai būna tyčiomis aklas Dievo bu
vimui, pareiškė Paulius VI šv. Petro 
bazilikoje. Kaikurie esą perša minti, 
kad Dievo nėra arba kad Dievas yra 
miręs, tarsi tokios mintys būtų pa
žanga žmogaus galvosenoje ar moks
le. Patirtis rodanti, kad, panaikinus 
Dievo problemą, visi kiti dalykai 
tampa neišsprendžiamomis proble
momis, nes pagrindinis priežastingu
mo pagrindas lieka sugriautas. Die
vo užmiršimas todėl nėra žmogaus iš
silaisvinimo, bet jo sumenkėjimo pa
žymys. Tai nėra mokslinės logikos 
pabrėžiamas, bet pripažinimas savyje 
visiško neišmanymo apie neišspren
džiamą paslaptį. Krikščionys žinor* 
kad Dievas yra, bet juo labiau jie yft 
tikri Jo buvimu, juo sunkiau supran
ta kas Dievas yra. Bejėgiškumas Die
vą tinkamai suprasti kaip tik ir pa
rodo, kad nebūtinai pažanga moksli
niame žinojime eina paraleliai su 
Dievo supratimu. Dievo samprata yra 
tokia didinga ir visa prašokanti, kad 
žmogus jos neaprėpdamas ir susi
gundo ja paneigti — atsikratyti di
delio galvosūkio.

* KATALIKAI KUNIGAI imasi 
herojiškų pastangų vesti tikrą kuni
gišką gyvenimą, nežiūrint kaikurių 
moralinio nuosmukio bei įtampos at
vejų. Taip prabilo “L’Osservatore 
Romano”, Vatikano dienraštis, iškel
damas daugumos kunigų uolumą bei 
dorą. Žmogiškai esą suprantama, kad 
žmogus gali palikti Kunigystės pa
šaukimą, nes kiekvienas žmogus yra 
tam tikra paslaptis ir kiekvieno gy
venimas — skirtingas. Todėl negali
ma viską surūšiuoti vienon linijon 
ir pasmerkti žmogų, atsisakantį Ku
nigystės. Iš kitos pusės, kiekvienas 
kunigas, linkstąs atsisakyti savo pa
šaukimo, turi prisiminti, kad kan
čios bei įtampos yra ir nekunigiška- 
me gyvenime.

* MISIJŲ KRAŠTŲ KLIERIKUS, 
Vatikano pageidavimu, dabar bus 
stengiamasi paruošti Kunigystei jų 
gimtuosiuose kraštuose, o ne Romo
je. Tai pranešė kard. Angelo Rossi, 
kuris rūpinasi misijų veikla. Tiktai 
filosofiją bei teologiją baigusieji ir 
kunigais įšventintieji galės vykti Ro
mon tolimesnėm studijom. Tuo bus 
bandoma išauklėti kiekvienai šaliai 
savus kunigus.

* PROTINIŲ LIGŲ BEI JŲ 
ŽENKLŲ atpažinimo kursas turėtų 
būti išeitas kiekvieno į kunigus be
siruošiančio kandidato — pareiškė 
kun. Brian D’Arcy, Airijos protinio 
sveikatingumo draugijos leidžiama
me žurnale. Jis iš praktikos patyręs, 
jog bent ketvirtadalis pas jį patari
mo jieškančių žmonių būna reikalin
gi ne kunigo, o psichologo pagalbos.

* MAŽIEMS VAIKAMS MIŠIŲ di
rektyvų buvo pageidavę daugelis pa
saulio vyskupų konferencijų. Todėl 
Vatikano liturginė kongregacija iš
leido 3,500 žodžių instrukciją, pagal 
kurią vyskupai bei liturgistai turės 
vadovautis įvesdami pamaldas ma
žiems vaikams. Dokumente pabrėžia
ma, kad šeima esanti pagrindinis 
elementas, kuris vaiką turi įvesti į 
Mišių auką. Todėl nurodoma žodžio 
liturgiją Mišių metu vaikučiams pra
vesti atskirai jiems suprantamu bū
du, tačiau visuomet įjungti juos su 
visais vyresniaisiais Eucharistijos 
liturgijon. Bendroji vaikams pritai
kytų Mišių struktūra turi pasilikti ta 
pati. Kol bus paruošta ir patvirtinta 
speciali eucharistinė malda (kano
nas) vaikams, tegalima vartoti dabar 
mišiole esančias keturias eucharisti
nes maldas. Bet gali būti šiokie to
kie pakeitimai įžanginėje Mišių da
lyje, Sv. Rašto skaitymuose ir kaiku- 
riose maldose. Be visų Mišiose var
tojamų veiksmo ir aprangos simbo
lių, vaikų Mišiose galima įvesti įvai
rių pagalbinių priemonių, kaip pvz. 
pačių vaikų pieštų paveikslų ir te
mai pritaikytų skaidrių. Visos šios 
direktyvos yra skiriamos dar pirmo
sios Komunijos nepriėmusiems vai
kams ir asmenims, kurie yra atsilikę 
protiniu atžvilgiu.

* 90 JAV LITURGIJOS SPECIA
LISTŲ turėjo savo suvažiavimą Scot
tsdale, Arizonoje, kuriame buvo pa
siūlyta įsteigti liturgistų akademiją. 
Taipgi pasiūlyta, kad K. Bendrija at
sisakytų kūdikių krikšto kaip norma
lios praktikos ir pradėtų suaugusių 
“Bendrijon įvesdinimą” — Krikštą. 
Kun. John Gallen, SJ, vienas suva
žiavimo direktorių, pareiškė, kad pa
siūlymai raštu buvo išdalinti visiems 
dalyviams su prašymu siųsti savo at
sakymus bei nuomones vėliau paštu. 
Rezultatai bus paskelbti vėliau.

* KOMUNISTINĖS LENKIJOS 
min. pirm. Piotr Jaroszewicz pa
siuntė laišką su geriausiais linkėji
mais kardinolui Boleslaw Kominek 
70 m. amžiaus proga. Jis išgyrė jį 
kaip padariusį didelį įnašą vakarinė
se Lenkijos teritorijose (anksčiau

priklausiusiose Vokietijai) ir palin
kėjo toliau našiai darbuotis Lenkijos 
gerovei. Tai pirmas atvejis, kad Len
kijos hierarchijos narys gavo tokį 
pagyrimą iš komunistinės valdžios 
viršūnių.

★ 17 RYTŲ APEIGŲ RUMUNŲ 
PARAPIJŲ JAV Pauliaus VI po
tvarkiu organizuojamos į vieną sa
varankišką vienetą. Tam darbui va
dovauti Vatikanas parinko žymų ru
munų veikėją mons. Octavian Bar- 
lea, kuris viso Asvojo pasaulio ru
munus intelektualus apjungė, įsteig
damas Rumunų Akademikų Sąjungą. 
Apsk^itiojama, kad JAV dabar gy
vena apie 50,000 Rytų apeigų kata- 
likų0ei ortodoksų rumunų.

★ Atgailojančių pranciš
konų brolių bei seserų vienuolijos 
šiais metais švenčia savo deimantinį 
jubilėjų. Šios abi vienuolijos buvo 
įsteigtos JAV 1898 m. iš Anglijos at
vykusio anglikono kunigo Paul Wat
son ir anglikonės seselės Lurana 
White. Šios abi vienuolijos su visais 
savo vienuoliais 1909 m. perėjo į ka
talikų tikėjimą ir darbuojasi ypatin
gai santykių tarp katalikų ir angli
konų pagerinimo srityje.

★.TERESA DE JESUS JORNET 
Y IBARS 1974 m. sausio 27 d. buvo 
Pauliaus VI paskelbta šventąja Šv. 
Petro bazilikoje. Ji buvo gimusi 1843 
m. Ispanijoje. Būdama 29 m. am
žiaus, įsteigė Mažųjų Seserų Apleis
tiems Seneliams institutą, kuriame 
darbavosi iki pat savo mirties, tar
naudama neturtingiems ir ligotiems 
seneliams. Mirė 1897 m. ir buvo Pi
jaus Xlf paskelbta palaimintąja 1958 
metais.

★ ŠV. ELENOS ŠVENTOVĖ Lau
derdale Lakes, Floridoje, gaisro bu
vo visiškai sunaikinta. Miesto gais
rininkų viršininkas pareiškė manąs, 
kad gaisro kaltininkai yra šėtono gar
bintojai. Jau daugelyje vietų šėtono 
garbintojų grupės yra naktimis Įsi- 
laužusios į katalikų šventoves ir jose 
laikiusios “juodąsias mišias”, kurio
se niekinamas švenčiausiasis.

★ KUN. RENE D’OUINCE, SJ, te
ologas ir žymus prancūzų rezistenci
jos darbuotojas II D. karo metu, mi
rė Paryžiuje sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Jis vienu metu buvo kun. Teilhard 
de Chardin, SJ, viršininku ir pasku
tiniu metu rašė knygą, gindamas 
Teilhard mintis.

★ KUN. LADISLAUS BOROS, SJ, 
vengras, pagarsėjęs savo knygomis 
bei straipsniais apie krikščioniškąjį 
požiūrį į mirtį, pasitraukė iš kunigo 
pareigų ir paprašė atleidimo iš Ku
nigystės įsipareigojimų.

★ TARPTAUTINIS ŽYDŲ-KATA- 
LIKŲ RYŠIŲ KOMITETAS trečia
me metiniame suvažiavime Belgijo
je nutarė studijuoti moralinius ir 
dvasinius žmogaus teisių bei religi
nės laisvės pagrindus katalikų ir žy
dų tradicijose.

★ ORTODOKSŲ-KATALIKŲ KO
MISIJA studijuos dokumentą Santuo
kos šventumo reikalu. Dokumentas 
buvo paruoštas ir jau išstudijuotas 
tam reikalui skirtos pakomisijos.

★ KUN. PETER HEBBLETWAL 
TE, SJ, anglas, 1973 m. smarkiai kri
tikavęs Vatikano valstybės sekreto
riaus pavaduotoją arkiv. Giovanni 
Banclli, paprašė atleidimo nuo Ku
nigystės įsipareigojimų. Jis pareiškė, 
kad ir toliau pasilieka nuoširdžiu 
Bendrijos nariu.

★ VENGRIJOS KARDINOLO 
Mindszenty pasmerkimo metinės su
eina vasario 8 d. Prieš 25 metus ko
munistinis Vengrijos tribunolas ap
kaltino jį tėvynės išdavimu, siekimu 
atstatyti Habsburgų monarchiją ir 
valiutos spekuliacija. O ir dabar ko
munistinė Vengrijos vyriausybė ne
rimsta: reikalauja, kad Vatikanas at
imtų iš kardinolo Mindszenty Veng
rijos Katalikų Bendrijos primo titu
lą. Apaštalų Sostas atsisakė tai pada
ryti, nes tai reikštų nusilenkimą ne
teisingam komunistinio teismo 
sprendimui. Vengrijos komunistinei 
vyriausybei labai nepatiko kardinolo 
Mindszenty kelionės V. Vokietijoj, 
Britanijoj ir Š. Amerikoje, nes visur 
buvo sutiktas su didžiausiu triumfu.

★ KARD. LUIGI TRAGLIA pa
skirtas naujuoju kardinolų kolegijos 
dekanu vietoj mirusio kard. Amleto 
Cigognani. Vicedekanu paskirtas 
kard. Carlo Confalonieri. Kardinolų 
kolegijos dekano pareigas einantysis, 
popiežiui mirus, sukviečia visus pa
saulio kardinolus naujojo popiežiaus 
rinkimams. KUN. J. STŠ.

Arabų ir Izraelio karas yra 
bereikšmis, palyginus su naftos 
tiekėjų sukeltais rūpesčiais. 
Naftos gamybos varžymas skau
džiai palietė ypač vakarinio pa
saulio pramonės kraštus. Kele
riopas kainų pakėlimas palietė 
pramonę, vertė ją persitvarkyti 
ir atleisti šimtus tūkstančių dar
bininkų. Pramonės gamybos ir 
valstybių pajamų augimas šiais 
metais gali būti įšaldytas dau
gelyje kraštų. Neturintys naftos 
ir jos pakaitalų kraštai gali bū
ti priversti prekių įvežimą var
žyti ir vesti autarkinę ūkio po
litiką. Tarptautinės prekybos po
būdis turės keistis. Padrikame 
valiutų pasaulyje gali atsirasti 
naujos painiavos, kurių apval
dymas bus žymiai sunkesnis.

Per pastaruosius tris mėne
sius Sukelta daug triukšmo dėl 
naftos, bet nuskintos tik pirmo
sios blogio gėlytės. Didžiosios 
naftos sukeltos krizės bangos 
dar mums prieš akis. Jas reikės 
pergyventi, prie jų prisitaikyti 
ir turimomis priemonėmis jas 
apvaldyti.

Gamtos dovana
Naftos sukeltosios krizės rai

da priklausys nuo daugelio 
veiksnių: naujų jos šaltinių at
radimo, jos pakaitalų vartojimo, 
energijos šaltinių kainų mažini
mo ir išvengimo naftos monopo
lio nemalonių pasekmių.

Naftos šaltiniai yra gamtos 
dovana. Saudi Arabijos ir Persi
jos įlankos kraštų dykumos sle
pia milžiniškus naftos išteklius, 
kurie tik paviršutiniškai ištirti. 
Tikslių pasaulio naftos ištek
liaus duomenų iki šio meto ne
turima.

Jau 1922 m. buvo gąsdinami 
amerikiečiai: “Jei ir toliau taip 
sparčiai naftą vartosime, ateis 
metas, kai turėsime 10 milijonų,, 
autovežimių laikyti laužavietė
se.” Gąsdinimas nepasitvirtino, 
nes nuo to meto šiame krašte ir 
svetur atrasti nauji naftos ištek
liai.

Tas pats dėjosi ir paskutinia
me dešimtmetyje. 1960 m. pa

saulio naftos išteklius vertintas 
41 bilijonu, o 1972 m. jau 90,4 
bilijono. Nėra abejonės, kad ar
timoje ateityje bus atrasti nauji 
naftos ištekliai. Spėliojama, kad 
Kinija turinti pačius didžiausius 
naftos išteklius, kurie beveik ne
naudojami.

Technikos trūkumai
Technikos amžiuje per pasta

ruosius 50 m. labai mažai pato
bulintas būdas išsiurbti naftai. 
Net ir šiuo metu pajėgiama tik 
35% naftos ištekliaus išsiurbti 
Beveik du trečdaliai naftos lie
ka žemėje. Modernioji technika 
galėtų daugiau naftos išsiurbti, 
tačiau ji būtų perbrangi, taigi 
neekonomiška.

Arabų dykumose nafta be 
ypatingos technikos veržiasi į 
žemės paviršių, žemės sluogs- 
niuose esantis spaudimas išstu
mia naftą į jos paviršių. Kiek il
gai laikysis pačios gamtos suda
rytas spaudimas, niekas negali 
pasakyti.

Kanadoje atrasti milžiniški 
naftos ištekliai, tačiau šio meto 
technika jų nepajėgia ūkiškai 
panaudoti. Nauji išradimai iš
siurbti naftai iš žemės sluogsnių 
ateityje gali turėti didelės ūki
nės reikšmės. Deja, šios viltys 
nepadeda išspręsti dabarties 
klausimų.

Trumpalaikės pasekmės
Pramonės kraštai šiandieną 

svarsto, kaip varžyti naftos ga
minių vartojimą. Pramoningi 
Europos kraštai ir Japonija yra 
priversti imtis griežtų priemo
nių naftos gaminių vartojimui 
suvaržyti. JAV verčiasi netiesio
ginio varžymo priemonėmis, nes 
jų padėtis žymiai geresnė. Jos 
ir šiuo metu dar sugeba tris ket
virtadalius naftos paklausos 
dengti iš savo išteklių. Milžiniš
kos naftos atsargos tebelaiko
mos kraštui ginti. Aliaskos šalti
niai po kelerių metų palengvins 
spręsti energijos klausimą. JAV 
gali panaudoti milžiniškus ang
lies, nafta prisotintų uolų, vadi
namų skalūnų, vandens ir kitų 
sričių energijos šaltinius. Žino

ma, šiems reikalams spręsti rei
kia daug laiko ir didelio kapi
talo.

Arabų naftos tiekimo nutrau
kimas ir JAV-se padarė ryškias 
žymes. Vien 1973 m. gruodžio 
mėnesį atleista 172.000 darbi
ninkų. Bedarbių skaičius jau sie
kė 4,4 milijono" Vėlesniais duo
menimis, tuo pat metu, atleista 
20,000 sezoninių darbininkų, 
kurie iš dalies susieti su naftos 
gaminių trūkumu.

Tik 11% trūkumas (iš dalies 
perdėtas, nes didžiosios naftos 
bendrovės sąmoningai, kainų ki
limo belaukdamos, neištuštino 
atsargų) jau paliko pėdsakus. 
Autovežimių, ypač suvartojan
čių daugiau benzino, gamyba su
siaurinta. Jų prekyba krito net 
27%.

Kovos užuomazga
Naftos gaminių trūkumas pir

miausia palies pramonės įmo
nes, gaminančias nebūtinus 
reikmenis. Amerikiečiai išlei
džia virš bilijono dolerių sporti
niams motorlaiviams, kurie su
vartoja nemažai degalų. Šios ir 
panašios įmonės bus priverstos 
uždaryti duris, o darbininkus at
leisti.

Šiais metais bedarbių skaičius 
turės padidėti visuose pramonės 
kraštuose. Anglijoje kaikurios 
darbininkų sąjungos pasinaudo
jo naftos gaminių trūkumu ang
lies gamybai mažinti, o garvežių 
vairuotojai trumpam laikui nu
traukė traukinių judėjimą per
vežti kurui. Jie siekia jau ne 
ūkinių, bet politinių tikslų — 
nuversti dabartinę vyriausybę, o 
gal ir santvarką pakeisti.

Kiekvienas pramonės kraštas 
turi skirtingus galvosūkius. Vi
sų kraštų pramonės darbininkai, 
atsiradus didesniam nedarbui, 
gali iškelti kovos vėliavas ir 
įtempti visuomeninius santy
kius. 1974 m. gali būti neramūs. 
Jie bus nelengvi, nes tai pradžia 
užmojo persitvarkyti ir spręsti 
sunkų naftos pakaitalų klausi
mą, kuris perilgai buvo atidė
liotas.

ALGIRDAS PLISKEVIČIUS 

staigiai atsiskyrė su šiuo 
pasauliu 1974 m. sausio 
17 d. vakarą. Buvo gi
męs 1924 m. vasario 18 
d. Alytaus apskr., Ne
dingės valsč., Meškučių 
km. Į Kanadą atvyko 
1956 m. ir visą laiką gy
veno Hamiltone. Lietu
voje buvo šauliu ir Ha
miltone taip pat priklau
sė DLK Algirdo šaulių 
kuopai. Du vakarus už 
velionies sielą buvo kal
bamas Rožinis, ir dau
gelio žmonių buvo ap
lankytas laidotuvių na
muose. Sausio 19 d. po

gedulingų Mišių, gausiam hamiltoniečių būriui dalyvau
jant, buvo nulydėtas į Port Credit lietuvių kapines ir ten 
palaidotas šalia prieš metus mirusios savo brangios žmo
nos Mortos.

Norime padėkoti visiems, kurie tiek daug mums pa
dėjo tose skausmo ir liūdesio valandose. Dėkojame prel. 
dr. J. Tadarauskui ir kun. L. Januškai už Rožinio atkal
bėjimą, gedulingas šv. Mišias ir visus religinius laidotuvių 
patarnavimus. Dėkojame kun. B. Jurkšui už vargonavimą, 
vietos šauliams — už gražų prisidėjimą ir karstą nešu- 
siems: Alf. Budininkui, Vyt. Triponui, K. Karaškai, J. So- 
remeru ir M. Jonikiui. Dėkojame J. Simanavičiui, liet, ra
dijo valandėlės vedėjui, už prisiminimą mirusiojo ir visiems 
už užprašytas šv. Mišias, gražias gėles ir pareikštas užuo
jautas. Tegu Dievas už tuos gerus darbus visiems atlygina.

Nuliūdę vaikai: Vytautas, Kęstutis, Birutė, 
Algimantas, Jonukas; tėvas — Petras Pliskevičius, 
sesuo ir svainis — M. P. Mickevičiai

k SLOGUTIS
— Nesu tikras, bet, atrodo, 

išsigandau uniformos ....
Kai Dainius tai pasakė nusly- 

dusiame į griovį automobily, 
Džekas staiga pradėjo prunkšti.

— Jei taip, tai su tavim, drau
guži, kas nors netvarkoj ...

Dainius nežinojo ką besakyti.
Džeko automobiliu jie važiavo 

namo. Lijo ir snigo. Džekas pa
vargo ir, perdavęs vairą, parkri
to augštielninkas ant užpakali
nės sėdynės.

— Prieš temstant turiu būti 
namie. Neroplinėk kaip vėžys, 
bet žiūrėk, kad važiuotum!

— Tau linksmų sapnų! — juo
kavo Dainius. — Prie tavo na
mų. .. patiesiu ant prieangio ir 
paliksiu kaip vaiką.

Džekas užsnūdo. Kelias buvo 
tiesus kaip strėlė. Dainius spus
telėjo ir pakėlė greitį iki pažy
mėtos ribos. Po kelių valandų 
jis leidos į slėnį. Kaip "ant delno 
jis matė "plentą, krūmus, me
džius ir tris automobilius. Iš lė
to, žąsele, šie stūmėsi į priekį. 
Dainius riedėjo žemyn: pralen
kė paskutinį trejukės sedaną, 
neužilgo paliko ir antrąjį užpa
kaly; trečiame, lyg karavano 
priekyje, sėdėjo stambus unifor
muotas vyriškis...

— Drauguži, su tavim tikriau
siai kas nors netvarkoj, — vis 
dar irzliai kabinosi Džekas, — 
iš nuslydusio automobilio lipda
mas į dumbliną griovį. — Jei 
lenki, apie kitką ir negalvok! — 
kalbėjo mosikuodamas. — Uni
formos yra reikalingos. Kam rei
kėjo išsigąsti?

Dainius tylėjo. Taip. Jis išsi
gando. Bet kodėl? Turbūt uni
formos. Nebaigęs lenkti, nei iš 
šio, nei iš to jis staiga paspaudė 
stabdžius. Automobilis linktelė
jo ir lyg prisiplojo nosim prie 
plento. Nuo šito staigaus ir keis
to impulso atsikvošėjęs jis stai
ga atleido stabdį. Bet pervėlai.

Viduj viskas siūbavo... su
kosi . .. ant slidaus grindinio 
viskas margavo . . . Apsnigti 
krūmai matėsi tai iš kairės, tai

kokią uniformą, drebi ir viskas 
tau grįžta atgal. Čia laisvas kraš
tas, drauguži, uniforma tik pa- 

v dėti tau gali...
Džekas atrodė rimtas ir gan 

susirūpinęs.
— Kodėl kitį ler’Ąj nedrįso? 

— stengėsi'.Dainias ^©pasiduoti.
— Ne tavo reikalas. Jei lenk

tų, pralenktų. Jie — paprastes
ni. Tu — komplikuotas ... ir, 
kaip matai, pavojingas-. Lenkei 
ir sustojai... Kodėl? Uniformė- 
lės išsigandai?

Dainius tylėjo, nes Džekas, jo 
draugas, čia gimęs ir augęs, jo 
nesupras, nors ir jis daug pergy
veno kare — siaubingai bijojo 
žemai praskrendančio lėktuvo 
ūžimo.

Karas Dainiui įsispaudė gi
liau, ir jis pats nežinojo kas len
kiant su juo pasidarė ...

Juos apglėbė miškas. Ūžimas 
Dainių lyg migdė, liūliavo. Jis 
snausti panūdo. Bet nuotykis ir 
uniformos jam iš galvos neišėjo. 
Jis mąstė. Matė rudas, juodas, 
pilkas. 
formas 
vengė. 
spalvę.
žiuotų, dryžuotų ... Regėjo tan
kus ... Virš debesų girdėjo 
sprogimus ir cypiančių bombų 
švilpimą... Ir, kas keisčiausia^ 
kartais, kaip tas Tamošius, net 
savų uniformų prisibijojo... 
Ar ne todėl karas jam kiek gi
liau, negu Džekui, įsispaudė?

Tą žiemą . .. rodos; 1943 me
tais ... Dainius tik pas draugus 
temiegojo ...

Jo namus kratė ...
Draugo pažįstamas ūkininkas 

pasiūlė Dainių slapčia iš miesto 
išvežti...

Aprengę šiurkščia miline, nuo 
lietaus ant galvos užmetę maišą, 
jie pridengė susijaudinusį, iš 
miesto ištrūkti pasišovusį Dai
nių.

žalias ... įvairias uni- 
. Kaikurių jis bijojo ir 
Matė vėliavas . .. tri- 
daug raudonų ... kry-

PETRAS LAPAS

Ant tilto, prisimena kaip šian
dien, linojo... Už tilto — ke
lias į kaimą, į užsimiršimą . .. 
Bet reikia jį pravažiuoti! Jo vi
dury — pareigūnas. Savas. Lie
tuvis. Bet kas žino ką jis ten vei
kia? Baltom pirštinėm tvarko ju
dėjimą,’ bet kartais, atrodo, (Ste
bi kas bėga iš miesto. Dainius 
sulaiko kvėpavimą. Vežime ber
nas jį drąsina, kumšteli kartais 
į šoną. Jie darda per akmenuoto 
tilto paviršių. Prunkščia arkliai. 
Ilgu botagu bernas nekantriai 
juos pliekia. Staiga pareigūnas 
pakelia ranką, o kita sulaiko ve
žimą .. . Dainiaus krūtinėje ky
la savotiškas skausmas . .. Vis
kas aplinkui jam pradeda kauk
ti... Jis mato tą didelį žmogų, 
jo uniformą, bernas jam kažką 
kalba, bet Dainiaus klausa nu
stoja veikti...

— ... pergreitai tiltu važiuo
jat...— jį tepasiekia žodžiai...

Kai vakare jie pasiekė ūki
ninko trobelę, tikrasis Dainius 
dingo kaip po velėna. Kitam 
Dainiui, jau kaimo berniokui, 
niekas neprikišo, kad polkos 
šokti nemoka, kad rugiapjūtėms 
jo sprandas persilpnas, kad ant 
pečių bulvių maišai jam perdaug 
tabaluoja ... Dainių graužė min
tis, kad žmogus nelengvai at-

lengvai 
gyvenimo 

pravažiuo- 
siaubo... 
ir kažkur

tis, kad žmogus neleng’ 
randa ramybę, kad neli 
randa būdą, kaip 
sriautus ... tiltus . .. 
ti be baimės ... be 
kuris įsispaudžia ... 
pasilieka. O nevienam dar ir 
šiandien slogutis slepiasi už vei
do ... Kai kelias pradėjo vin
giuoti, automobilio ratai nykiai 
sudundėjo ant geležinio tilto pa
viršiaus . .. Apačioje rūsčiai 
šniokštė vanduo ...

Staiga nustojo snigti, ir silpni 
spinduliai tiesiog iš dangaus by
rėjo į vidų ... Jie žaidė ir smigo 
palengva Dainiui pro apsiaustą 
į jo krūtinę . ..

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

iš dešinės... Jis matė save lyg 
veidrodyje: sukantį vairą ... 
spaudžiantį stabdžius ... ir plau
kiantį lyg ant vandens ...

Po to atbulas įvažiavo į grio
vį... ir, kaip astronautas, su pa
kilusia motoro puse žiūrėjo pro 
langą augštyn... Priešakiniai 
ratai iš lengvo dar sukosi ore ...

Pravažiuojantis sunkvežimis 
padėjo išsikrapštyti iš griovio. 
Atsipūtę ir susitvarkę, jie tęsė 
kelionę, bet Džekas niekaip ne
galėjo suprasti, kas Dainių pa
kurstė paliesti stabdžius.

— Esi nerviškas.
— Netiesa, — atšovė Dainius.

— Buvau, bet tai karo metu.
— Karas praėjo, bet gal nevi- 

siem?
— Gal nevisiem,—sutiko Dai

nius.
— Jau virš dvidešimt metų, 

drauguži! Bet tu, pamatęs bet-

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas į namus pristatymas.

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

PADĖKA
Mirus Lietuvoje mūsų brangiajai Mamytei a.a. Adelei 

Balžekienei, liūdesio valandoje nuoširdžiai dėkojame vi
siems mus užjautusiems asmeniškai ir laiškais. Ypatingą 
padėką reiškiame kun. klebonui B. Pacevičiui už atnašau
tas šv. Mišias. Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, da
lyvavusiems maldose bažnyčioje ir namuose prisijungu
siems prie mūsų liūdesio: J. K. Valaičiams. E. J. Bersė- 
nams, V. J. Petruliams, L. J. Lukšams, O. k. Kudukiams, 
M. P. Genčiams, H. B. Keburiams, S. L. Narkevičiams.

Visiems nuoširdus ačiū.
Duktė Elena ir žentas Br. Keburiai

PADĖKA
Netekusi savo brangaus tėvelio ata KAZIMIERO, su

silaukiau daug užuojautų. Nuoširdžiausiai dėkoju visiems 
už užprašytas šv. Mišias Velionies intencija ir pareikštas 
užuojautas per spaudą, laiškais ar žodžiu.

Nuoširdžiai jūsų —
Bronė Prakapienė ir šeima

dr. MARTYNUI ANYSUI
mirus, žmonai VALERIJAI, dukrai GRAŽINAI, sūnui

JURGIUI, broliui JONUI ir jų šeimoms bei kitiems

giminėms gilių užuojautų reiškia —

t
■'i

n

Mažosios Lietuvos Moterų Draugija

Mažosios Lietuvos Rezistencijos

Sąjūdžio vicepirmininkui

Dr. MARTYNUI ANYSUI
mirus, jo šeimai ir artimiesiems nuoširdžių užuo

jautų reiškia —
Mažosios Lietuvos

Rezistencijos Sąjūdis |

Tėvynės mylėtojui ir tauriam Klaipėdos krašto lietuviui

d r. Martynui Anysui
mirus, jo žmoną VALERIJĄ, sūnų dr. JURGĮ, dukrą 
GRAŽINĄ, brolį JONĄ su jų šeimomis ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —
S. M. Šalkauskai J. U. Bleizgiai

A. G. Tarvydai

Mylimam TĖVELIUI
Lietuvoje mirus, ANDRIŲ TAMOŠAITĮ

kartu liūdime —

K. ir J. Ališauskai Z. ir

užjaučiame ir

J. Didžbaliai

J. ZenkevičiaiJ. irO. ir J. Ališauskai



KAM TIE ŠAULIAI REIKALINGI?
Kai ji pasipuošia uniforma ar tautiniais drabužiais, neša 

savo galvą... lyg jai visa Lietuva priklausytų"
GUNDA ADOMAITIENĖ
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KADA PRASIDEDA SENATVĖ?
PRANYS ALŠĖNAS

Išeivijoj gyvendami lietuviai, 
kaip ir kiti karo pabėgėliai, pa
siryžo atkurti tikrą nepriklauso
mos tėvynės laikų veidą — jei 
ir nevisai tokį, tai bent kiek ga
lima panašesnį. Vienas iš tokių 
užsimojimų yra organizacijos^ 
Lietuviai — dideli individualis
tai. Galbūt dėlto pralenkia ir ki
tas tautas savo organizacijų gau
sumu.

Niekas neneigia, kad organi
zacijos reikalingos, bet gal ne
vienam kyla klausimas, ar jų 
reikia tiek daug. Čia ir atsiran
da nuomonių skirtumas, juo 
labiau, kad k’aikurios tų organi
zacijų egzistuoja beveik tik ant 
popieriaus, nes labai maža dalis 
narių yra aktyvūs. Kaip ten be- 
būtų, bet geriau būti pasyviu 
nariu, negu visai niekur nepri
klausyti.

Gyvendami savo tėvynės rė
muose, buvome nariai didžiosios 
organizacijos — Lietuvos valsty
bės. Čia esame gyvenamo kraš
to lojalūs piliečiai, tačiau lietu
viui patriotui to neužtenka. Be 
to, gresia nuolatinis, dažnai mir
tims pavojus ištirpti ar paskęs
ti gyvenamo krašto jūroje.

Priklausant tik Lietuvių Bend
ruomenei, kuri svečioj šaly ne
įmanoma geografiškai apriboti, 
jaučiama kažkokia spraga, kurią 
stengiamasi užpildyti mažesnė
mis organizacijomis. Tremtyje 
neretai organizuojasi ir tie, ku
rie, tėvynėj gyvendami, nerastų 
reikalo mokėti nario mokesčio 
ir įsipareigoti kokiam nors dar
bui.

Viena tos gausybės organiza
cijų yra VI. Pūtvio įkurtieji 
šauliai. Kartas nuo karto pasi
girsta balsų, kad visai neverta 
Šią organizaciją atkurti, nes ji 
buvo sudaryta kariniais pagrin
dais, kurie dabar nereikalingi. 
Tačiau neužmirškime, kad pa
grindinis jos tikslas — įdiegti 
tautinės garbės jausmą eili
niams kaimo ar miesto suaugu
siems, dar neorganizuotiems 
žmonėms. Kitos organizacijos, 
kaip ateitininkai, skautai etc., 
veikė gimnazijų ribose. Kas ne
turėjo progos prie jų ten prisi
jungti, vėliau susidarydavo sun
kumų. Gi Lietuvos šauliai išva
rė gilią kultūrinę vagą ypač ma
žiau apsišvietusių kaimo žmonių 
tarpe. Prisiminus šios organiza
cijos garbingą praeitį tėvynėje, 
nereikėtų abejoti jos reikalingu
mu išeivijoje. Tai“nervus” rami
nanti organizacija, kuri nesivar
žo dėl vadovybės, pelno ar gar
bės. Susiėję į būrį, visada galime 
ką nors naujo išmokti bei pasi
savinti naujus metodus tėvynės 
meilei pareikšti ne tik iš moky
to akademiko, bet ir iš eilinio 
piliečio.

Štai ką sako vienos šaulės 
dukra: “Kai motina pasipuošia 
uniforma ar tautiniais drabu
žiais, neša savo žilą galvą taip 
augštai ir iškilmingai, lyg jai vi
sa Lietuva priklausytų.”

Daug kas abejoja, ar “Baltijos” 
šaulių jūrų kuopa autentiška. 
Taip, ji gyvavo pabaltyje, kur

Hočiminas tarnavo amerikiečiams
Antrojo pasaulinio karo metu 

Charles Fenn, Associated Press 
bendradarbis Kinijoje, dirbo 
Amerikos žvalgyboje Kinijoje 
ir Indijoje. Dabar jis gyvena ne
didelėje žvejų bendruomenėje 
Airijoje. Parašė knygą “Ho 
Chi Minh”, kurioje pasakoja, 
kaip jis “Dėdę Ho” užverbavo 
amerikiečių žvalgybon, kaip pa
starasis kovojo užfrontėje su ja
ponais, kaip buvo priverstas vė
liau kautis su prancūzais ir pa
galiau su amerikiečiais Viet
name.

1945 m. Kummingą užplūdo 
vietnamiečiai, kurie tuomet bu
vo vadinami anamitais. Japonai 
išardė Saigone slaptą amerikie
čių agentūrą, sudarytą iš sve
timšalių. Fennui buvo pavesta 
sudaryti ką nors panašaus iš 
vietnamiečių. Amerikiečiai bu
vo perspėti atrinkti tam darbui 
tinkamesnius asmenis. Vienas 
amerikiečių aviacijos žvalgybos 
karininkais Fennui nurodė vy
resnio amžiaus vietnamietį, iš
laisvinusį japonų pašautą lakū-

Daug jaunimo daly-
Nuotr. S. Dabkaus

Jaunimas “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje 1973 m. 
vaus ir šių metų spaudos baliuje vasario 9 d.

galėjo išmokti laivą vairuoti. 
Taip pat JAV-se jie seniai suor
ganizuoti. Montrealyje vyrai ir 
moterys kartu veikia. Tik To
ronto vyrų kuopa iki šiol neiš- 
vystė didesnės veiklos, bet da
bar, prisidėjus moterims ir jau
nimui, gal bus veiklesnė. Tau
tiečiai, pamatę per šventes uni
formuotą būrį (tamsmėlynės 
spalvos su baltais priedais), ne
klaus iš kur jie atvažiavo.

Mūsų visų šaulių (pilkose ar 
mėlynose uniformose) tikslas 
tas pats, todėl turėtume darniai 
sugyventi ir dirbti išvien.

Teko būti susirinkime, kur 
kanklių mokytoja O. Mikulskie
nė iš Klevelando (ji yra moterų 
būrio vadovė) gražiai apibūdino 
reikalingumą tęsti šaulių orga
nizaciją ne tik vyrams, bet ir 
moterims. Pasirodo, ji turi net 
šaulių-kanklininkių būrį.

Šaulės veteranės paaiškino jų 
organizacijos tikslą, būtent, ža
dinti tautiškumo jausmą senime 
ir jaunime. Be tautinių minėji
mų ir parengimų ruošimo, ska
tinama lankyti pamirštus tau
tiečius psichiatrinėse ligoninėse, 
senelių prieglaudose ir t.t.

Iki šiol torontiečiai — jūrų šauliai, 
ypač moterys, patraukė dėmesį tik
tai savo spalvinga uniforma. Viena 
veteranė šaulė, pastebėjusi kariuo
menės šventėje šalia vyrų ir moteris 
uniformose, buvo taip paveikta, kad 
tuoj padavė pareiškimą prisijungti. , 
Jau 30 metų aktyviai nedalyvavusiai 
šaulių organizacijoje pabudo tautinė 
savigarba. Iš tikrųjų, gera proga pa- 1 
traukti dėmesį bent patraukliu dra
bužiu, o po to jau galima paaiškinti 
ir tos organizacijos tikslą. 1

Prieš 1973 m. Kalėdas “Baltijos” 1 
jūrų šaulių kuopos susirinkime da
vė priesaiką nauji ir jauni amžiumi 
nariai. Sveikintinas pavyzdys! Susi- 1 
žavėję stebėjome, kaip atžalynas kar- < 
tojo priesaikos žodžius, stovėdami po ] 
vėliava, kurios viršūnė buvo papuoš- 1 
ta trispalve. Nors nedidelis mūsų bū- 1 
rys, bet prasmingi priesaikos žodžiai, 1 
kurie išreiškia pareigą ir meilę tėvų 
žemei, buvo įspūdingai perduoti VI. 
Rušo lūpomis. Prisiminėme Lietuvą, 
kur iškilmingai davėme priesaiką 
bažnyčioje, o teksto žodžiai buvo ku- ' 
nigo perskaityti. Taigi, jei kas prie- j 
kaištautų, kad šauliai nieko bendro ! 
neturi su religija, galime pasakyti, 
kad tai netiesa. Priesaikos tekstas 1 
dabar turi priedą, kuriuo pabrėžia
ma pareiga išeiviui lietuviui. Šios ■ 
priesaikos proga jaunimas, pasipuo
šęs tamsiai mėlynomis jūrų šaulių ’ 
uniformomis, baltomis kepurėmis bei 
kitais priedais, iškeltomis priesaikai I 
rankomis bei rožėmis papuoštais at- ' 
lapais, atrodė lyg gėlės lietuviškame 
darželyje.Viena jauna šaulė susijau
dinusi išsitarė, kad ji tik šią valan- 1 
dą pasijuto esanti lietuvė. Dieve 
duok, kad ir daugiau jų pavyzdžiu 
pasektų ne tik uniformos patraukti, 
bet ir meilės pavergtai tėvų žemei.

Girdėti kalbų, kad straipsniai apie 
šaulius nepageidaujami torontiškėje , 
spaudoje. Kaip matyti, tai nepasitvir
tina. Šitas straipsnis parodo, kad : 
tai neteisybė. Tik gal nereikia rašy- 1 
ti kas pešdina, bet tai, kas jungia 
tautiečius.

DR. PR. MAČIULIS
ną Itn. Shaw, vadovavusį dides
nei vietnamiečių politinei gru
pei.

Paskirtą valandą Fenno pasi
matymas su Hočiminu įvyko 
amerikiečių karo informacijų 
biure Kumminge 1945 m. kovo 
17 d. Pokalbis vyko prancūzų 
kalba. Ho vieno dalyko teprašė, 
būtent, kad jo šalininkai būtų 
pripažinti kaip Vietminh, t. y. 
Nepriklausomybės grupe. Anks
čiau amerikiečių OSS įstaiga 
buvo atsisakiusi tai padaryti.

Ho, tasai 55 metų džentelme
nas, gyveno apytamsiame kam
barėly virš žvakių parduotuvės, 
kiniečių papročiu vilkėjęs med
vilninės medžiagos švarku ir 
kelnėmis. Didžiąją dalį savo lai
ko praleisdavo amerikiečių in
formacijų biure, skaitydamas 
viską — nuo “Time” žurnalo 
iki “Encyclopedia Americana”.

Fennas jam davė slapyvardę 
Lucius, aprūpino radijo priim
tuvais ir medicinos reikmeni-

Los Angeles mieste išeinantis mėnraštis “Lietuvių Dienos” turi nemažas lietuviškų leidinių atsargas. Jomis'rū- 
pinasi ne tik leidėjas A. Skirius, bet ir jaunasis Vincas Skirius, matomas šioje nuotraukoje Nuotrauka A. D.
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Atsiminimai apie Lietuvos repatriantus
“Tėviškės Žiburiuose” per ke

lis numerius buvo spausdinami 
lietuvio repatrianto atsiminimai. 
Ten daug tiesos pasakyta, dau
giausia iš geros pusės. Istorija 
turi būti rašoma apie faktus — 
malonius ir nemalonius.

Kadangi 1938-1944 m. aš gy
venau Kaune, tai teko pažinti iš 
arčiau visų rūšių Lietuvos re
patriantus, kurie ir gero, ir la
bai daug blogo yra padarę lietu
viams. Šių faktų mes neturime 
nutylėti, smėliu’ apibarstyti.

Laimingųjų sąrašai
1940 m. birželio 15 d. Sovie

tų Sąjunga okupavo Lietuvą. 
Čia gyvenimas pasidarė dauge
liui lietuvių nebesaugus — pra
sidėjo suėmimai, išvežimai. Pir
mosios aukos buvo augštieji val
dininkai, karininkai ir kiti lie
tuviai, kurie buvo komunistų 
įskųsti ir įtraukti į pirmuosius 
sąrašus sunaikinimui, kaip liau
dies priešai.

Visų trijų Baltijos valstybių 
(Estijos, Latvijos ir Lietuvos) 
okupacijos planai ir gyventojų 
išretinimas, sunaikinimas buvo 
iš anksto Kremliuje paruošti, 
kontingentai nustatyti pagal “pa
vojingumo” rūšis.

J. Stalino ir A. Hitlerio 1939 
m. sutartimi visi Estijos, Lat
vijos, Lietuvos vokiečiai, jų gi
minės, turintieji vokiško krau
jo, ir net protestantai, galėjo iš
važiuoti į Vokietiją su savo kil
nojamu turtu. Už nekilnojamą 
turtą buvo žadama išmokėti vė
liau Vokietijoje, šis susitarimas 
buvo vykdomas griežtai. Net da- 

mis, kurių Ho prašė. Atsilygin
dami už visa tai, Lucius ir jo 
partizanai sutiko išlaisvint In
dokinijoje japonų pašautus la
kūnus ir teikti amerikiečių žval
gybai žinias apie japonų judėji
mą. Be to, jis prašė leisti jam 
susitikti su generolu Claire 
Chennault, tuomet buvusiu XIV 
JAV aviacijos bazės Kinijoje 
šefu.

Pasimatyme su generolu Ho 
laikėsi mandagiai, diplomatiš
kai: jis norėjo iš generolo tiktai 
fotografijos su jo parašu. Gen. 
Chennault mielai jam tą dova
ną suteikė. Kiek vėliau Lucius 
Fenną paprašė šešių “Colt” sis
temos 45 kalibro revolverių.

Su generolo nuotrauka ir tais 
šešiais revolveriais Ho įtikino 
abejojančius partizanus, jog turi 
amerikiečių pasitikėjimą, greit 
užėmė jų gretose pirmaujančią 
vietą. Su savo draugais jis iš
laisvino 17 amerikiečių lakūnų, 
japonų pašautų Indokinijoje.

Kai amerikiečiai 1945 m. rug
pjūčio mėn. numetė ant Hiro- 
šimos ir Nagasaki atomines 
bombas, Luciūs parašė Fennui 
paskutinį laišką. “Karas pasi
baigė”, rašė jis angliškai. “Tai 
didelė visiems dovana. Gailiuos 
tik vieno, kad amerikiečiai mus 
greitai paliks ir kad tai reikš 
musų ryšio pabaigą. Karas lai
mėtas, tačiau mes, mažieji kraš
tai, mažai ką laimėjom — tu
rėsim toliau kovoti. Tikiuosi, 
kad Arųerikos žmonės bus vi
suomet mūsų pusėje. Taip pat 
viliuosi, kad anksčiau ar vėliau 
savo tikslą mes pasieksime, nes 
tai teisinga kova” (suprask prieš 
prancūzus-kolonistus).

Lucius — Hočiminas, Vietna
mo komunistų tėvas, mirė 1969 
m., nesulaukęs savo kovų rezul
tatų.

Fennas, prieš pasitelkdamas 
Ho bendradarbiauti su ameri-

(Nukelta į 9-tą psl.) 

bar daugelis Lietuvos repatrian
tų, gyvenančių JAV ar Kanado
je, gavo atlyginimus iš V. Vokie
tijos už turėtus turtus Lietuvoj.

Vokiečiai ir vokiško kraujo 
turintieji Lietuvos piliečiai bu
vo praleidžiami labai lengvai. 
Atsirado ir daug lietuvių, kurie, 
jausdami rusų pavojų, visokiais 
būdais skverbėsi į laimingųjų 
repatriantų sąrašus.

Kaune advokato Lichtenštei
no ir jo žmonos namai tapo vil
čių pilimi. Per šią šeimą nevie
nas pateko į repatriantų sąra
šus. Kuriuos rusai anksčiau iš
šifravo, tų likimas buvo liūd
nas.

Manoma, kad į Vokietiją 
1939-40 m. iš Lietuvos repatria- 
vo arti 40,000 Lietuvos piliečių, 
jų tarpe daug grynų lietuvių.

Okupacijos talkininkai
Karas tarp Vokietijos ir Sov. 

Sąjungos prasidėjo 1941. VI. 
22. Beveik pęr savaitę vokiečiai 
okupavo visą Lietuvos teritori
ją, padedant lietuviams laisvės 
kovotojams.

Lietuvą valdė Berlynas per 
generalkomisarą dr. von A. Ren- 
teln. Jam talkino gebietskomi- 
sarai su SD, SA, SS padaliniais 
ir repatriantai.

Geriausi talkininkai civilinės 
vokiečių valdžios ir policijos bu
vo repatriantai su geltonomis 
žaliomis uniformomis, haken- 
kreuzais. Taipgi jie buvo “Drang 
nach Osten” politikos vykdyto
jai ir talkininkai. Jų pareigūnų 
buvo visur. Tai buvo Berlyno 
akys ir ausys.

Kaune ir Vilniuje veikė “Um- 
siedlungs” štabai, kurie rūpinosi 
grąžinamus iš Vokietijos repat
riantus įkurdinti Lietuvoje. So
vietinė valdžia, kaip žinome, bu
vo suvalstybinusi žemės ūkius, 
didesnius kaip 30 ha, prekybas, 
pramonės, transporto įmones, 
kurios turėjo daugiau kaip 3 
samdomus darbininkus.

Generalkomisaras nepanaiki
no turtų suvalstybinimo, net lie
tuviams negrąžino suvalstybintų 
turtų, nekalbant apie žydų tur
tus. Jų įmonės perėjo vokiečių 
patikėtinių valdžion.

Vėliau lietuvių ir žydų suvals
tybinti turtai buvo perduodami 
pirmoje eilėje vokiečiams ir 
maišytiems repatriantams. Ka
ras dar buvo nebaigtas, nelaimė
tas, bet grobis jau buvo dalina
mas savo ištikimiesiems.

Kaune “Umsiedlung” štabas 
surinko visus žydų, lietuvių, iš
vežtų Sibiran ar žuvusių turtus 
į sandėlius ir dalino repatrian
tams. Žydų ir kt. namai, butai, 
baldai paprastai buvo perlei
džiami repatriantams. Geresni 
butai iš lietuvių buvo atimami 
ir atiduodami atvykstantiems re
patriantams iš Vokietijos.

Kaune butus 1942 m. tvarkė 
repatriantas Raederis, buvęs 
matininkas Lietuvoje (žmona 
buvo gryna lietuvaitė).Daug lie
tuvių šeimų buvo išmesta iš ge
rų butų, skirtų repatriantams. 
Jo žmona, tiesa, palaikydavo lie
tuvius.

Generalkomisariate, žemės 
banko patalpose, G-ke (pusiau 
lietuvis) tvarkė žydų turtus.

1942 m. pradžioje Lorenz SS 
žurnale “Schwarzkorps” parašė, 
kad po karo lietuviai, latviai, es
tai būsią iškelti 400 km. į rytus. 
Repatriantai planavo ne tik per
imti žydų įmones, bet ir dides
nius. gerai’ sutvarkytus lietuvių 
žemės ūkius. Tuo būdu 1943 m. 
prasidėjo kolonizacija. Jei kuris 
repatriantas rasdavo gražų ūkį, 
ypač Suvalkijoje, per gebiets- 
komisarus . paimdavo, o lietu
vius išvarydavo.

Keletas faktų
Mano giminaitis prie M. turė

jo 85 ha gražų ūkį. Kartą du 
uniformuoti repatriantai atvyko 
žąsų pirkti. Nusipirko, buvo pa
vaišinti. Jiems ūkis patiko. Po 
kelių savaičių tas ūkininkas se
nukas G. gavo rekvizicijos raš
tą — duoti valdžiai 4000 kg mė
sos. Visi nusigandom, nes reikė
tų visas karves išpjauti. Ūkinin
kas nedavė. Po savaitės atvyko 
Gestapo pareigūnai, suėmė se
nuką ir išvežė M. kalėjiman, 
paskui Vokietijon.

Vėliau sužinojom, kad tas lie
tuvio ūkis jau “Umsiedlung” 
štabo paskirtas vienam repat
riantui. Sukrutom senuką gel
bėti. Sužinojom, kad apskrities 
agronomas vokietis B-baum ima 
bekonus, auksą ir kt. Per tarpi
ninkus buvo įduota jam viso be
kono rūkyta mėsa. Ir taip po 
dviejų savaičių tas senukas grį
žo namo. Kai mes šukelėm ant 
kojų daug įtakingų Kaunė lie
tuvių, suvalstybini’mas to ūkio 
buvo sustabdytas.

Vilkaviškio apskr., berods, Gi
žų valsč., vieną dieną vokiečiai 
iš’ Reicho ir repatriantas atvyko 
į lietuvio karininko ūkį ir pa
reiškė, kad jį paima. Karinin
kas nušovė du vokiečius. Vėliau 
Gestapas iššaudė visą to lietu- 
via šeimą su giminėmis.

Dar 1943 m., jau frontui griū
vant, ūkiai, fabrikai buvo dali
nami daugiausia repatriantams. 
Kaune repatriantai pradėjo per- 
iminėti nuosavybėn fabrikus, 
muilo, gazinio vandens, kartono 
ir kt.

Žinau vieną lietuvį repatrian
tą, kuris dar 1944 m. sausio m. 
gavo žydo malūną-lentpjūvę. 
Gal už nuopelnus.

Kauno cenzoriumi buvo Lie
tuvos kariuomenės majoras B. 
Sako, kad jis gera lietuviams 
padaręs, nes jo žmona buvo ge
ra lietuvaitė.

Panevėžio gebietskomisariat- 
te dirbo klaipėdietis Hans F-ris. 
Gebietskomisaras liepė jam nu
važiuoti į Rag, reikalauti duok
lių ir vyrų rytų frontui. Nuvykęs 
pasakė kelių sakinių kalbą (lie
tuviškai): “Vyrai, man liepė at
vykti, atvykau. Liepė pasakyti 
kalbą, pasakiau, 
taip darykite”.
buvo iškeltas Į rytų frontą. Buvo 
ir daugiau tokių, kaip Kaune 
Lubergeris, kuris mane ir kitus 
lietuvius įspėjo, kad bus didieji 
suėmimai dėl gen. P. Plechavi
čiaus atsisakymo organizuoti 
lietuvių SS dalinius.

Nusikaltę repatriantai
Buvo lietuvių draugų net SD 

daliniuose, kurie padėjo lietu- 
vaims. Tačiau repatriantų var
das Lietuvoje vokiečių okupa
cijos metu buvo nekoks. Jie 
daug nekaltų lietuvių išdavė, 
padėjo suimti, išvežti darbams Į 
rytus ir vakarus.

Okupuotoje Lietuvoje išleis
tose knygelėse apie vokiečių 
okupacijos laikotarpį yra nema
žai tiesos pasakyta apie repat
riantus ir jų veiklą. Istorinių 
faktų nėra ko į vatą vynioti — 
kas ką užsipelnė, tas toki užmo
kesti turi sumokėti.

Užtat nenuostabu, kad į DP 
stovyklas pradžioje repatriantai 
nebuvo priimami. Tik vėliau, 
iškošus, ištyrus, daliai jų buvo 
atkelti vartai. Aš nemetu į visus 
repatriantus akmens. Aplamai 
lietuviai yra atlaidūs. Dabar jau 
daug laiko praėjo. Po karo re
patriantai buvo maži žmogeliai 
ir glaudėsi vėl prie lietuvių ir 
net 60% vokiečių užsirašė lietu
viais. J. Labas

Kaip norite, 
Hansas už tai

“Winnipeg Free Press” at
spaude dr. Paul Popenoe straips
nį “How You Know When You’ 
re Old”. Jame rašoma, jog senė
jimas nėra vien gimtadienių 
skaičius. Senėjimas pasirodo ta
da, kai vis daugiau ir daugiau 
darbų pradedi dirbti paskutinį 
kartą, vis mažiau ir mažiau dar
bų — pirmą kartą. Senėjimo 
ženklas esąs, kai atsiskleidęs 
laikraštį pirmoj eilėj pradedi 
skaityti ne sporto, ne žinių, bet 
nekrologų skiltį.

Norint pačiam save patikrinti 
ar esi senas, reikia atsakyti de
šimt tikrai įtikinančių klausi
mų:

1. Ar jautiesi senas? 2. Ar 
manai, kad jau viską moki ir 
nebėra daugiau ko mokytis? 3. 
Ar pradedi samprotauti ir saky
ti: “Aš jau persenas tam dar 
bui?” 4. Ar jauti, kad rytojus 
nieko nebežada? 5. Ar nebepa- 
tinka jaunųjų žaidimai, ar erzi
na jų triukšminga elgsena? 6. 
Ar mėgsti labiau kalbėti, negu 
klausyti? 7. Ar jauti, kad “se
nieji laikai” buvo geriausi? 8. Ar 
jau nebemėgsti padėti tlarbe sa
vo kaimynams, draugams?*9. Ar 
jau nebeturi jokių planų rytdie
nai? 10. Ar labiau mėgsti laimėti 
ginčą nei tiesą?

Jei tavo atsakymas į nors vie
ną tų klausimų yra “taip”, tai 
saugokis! O jei atsakymas 
“taip” yra į pusę šių klausimų, 
laikas skubiai pradėti atsijau
ninti!

Poetai, žvelgdami Į minėtus 
klausimus, taip eiliavo:

A. a. d r. Martynui Anysui
mirus, žmonai, dukrai GRAŽINAI SLAVĖNIENEI su šei- | 

ma ir kitiems giminėms nuoširdžių užuojautų reiškia —

Musteikių šeima,
Buffalo, N.Y.

Tauriam patriotui, “Baltijos“ jūrų šaulių 
kuopos pirmininkui, laisvės kovotojui

VLADUI RUŠUI
mirus, jo mielų žmonų ONĄ ir sūnų VYTAUTĄ- 
JUOZA, didžio skausmo ištiktus, jautriai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje 
centro valdyba

Mylimam Tėveliui

POVILUI PREIBIUI
Lietuvoje mirus, sūnų PLATONĄ PREIBĮ ir jo žmonų 

NINĄ nuoširdžiai užjaučiu ir kartu su jais liūdžiu — 

Elena Šaltrnirienė
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STEPHAN’S FURS 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

2019 YONGE ST„ Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tek 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
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Aš žilas. Bet ne metai, ne — 
Skausmai susendino mane, 
Aš ne nuo siaubo netikėto 
Per vieną naktį pražilau — 
Nuo sielvarto ir vargo kieto 
Aš sulinkau ir pabalau ...

. Baironas
Anakreonas, gyvenęs 570 m. 

prieš Kristų, šitaip posmavo: 
Mano galvą žilės dengia, 
Smilkiniai balti kaip sniegas. 
Burnoje išklibo dantys, 
Dingo žydinti jaunystė.
Nebilgai man liko džiaugtis 
šio pasaulio rojum, 
Graudžiai verkdamas kasdieną 
Apie mirtį aš galvoju ...

N. Pr. Marijos vienuolijos seselė 
kalbasi Toronte su p. Grajauskiene 

Nuotr. St. Dabkaus

f

406 Roncesvalles Ave.,
telefonas 536-5936

■ J



© WERCTOJE TEVYffiJE
KOVA SU GIRTAVIMU
Kovos su girtavimu problemas 

svarstė vilniškės augščiausiosios ta
rybos prezidiumas. Nors 1972 m. lie
pos 4 d. buvo išleistas specialus įsa
kas “Dėl priemonių kovai su girtavi
mu ir alkoholizmu stiprinti”, daug 
kas į ji žiūri pro pirštus. “Tiesos” 
1973 m. 289 nr. skelbiamos augščiau
siosios tarybos prezidiumo išvados: 
“Nepakankamai kovoja su girtavimu 
ir alkoholizmu kai kurių miestų ir 
rajonų vykdomųjų komitetų vidaus 
reikalų skyriai. Lazdijų, Varėnos, 
Šalčininkų ir kai kuriuose kituose ra
jonuose silpnai kovojama su naminės 
degtinės gaminimu ir pardavinėjimu. 
Kai kurių autotransporto Įmonių va
dovai ir visuomeninės organizacijos 
dar nesuteikė savo kolektyvų griež
tai kovai prieš vairuotojų girtavi
mą. Kovos su girtavimu efektyvu
mą silpnina tai, kad daugeliu atve
ju pažeidžiamos alkoholinių gėrimų 
pardavimo parduotuvėse ir visuome
ninio maitinimo įmonėse taisyklės. 
Nemaža Vilniaus rajono vartotojų 
kooperatyvų sąjungos parduotuvių 
prekiauja alkoholiniais gėrimais, 
nors jose tokia prekyba uždrausta. 
Kauno, Varėnos, Alytaus, Lazdijų, 
Jonavos, Šiaulių, Vilniaus miesto 
Spalio ir kai kuriuose kituose rajo
nuose bei miestuose yra parduotuvių, 
kuriose alkoholiniai gėrimai buvo 
pardavinėjami nepilnamečiams ir 
girtiems asmenims. Susilpnėjo kova 
prieš asmenis, įtraukiančius nepilna
mečius į girtavimą. Nusišalina nuo 
kovos su girtavimu kai kurių įmo
nių, įstaigų ir organizacijų administ
racija. Jų vadovai retai atima pre
mijas asmenims, kuriems už girtavi
mą ne kartą buvo taikytos administ
racinio arba visuomeninio poveikio 
priemonės, neatsižvelgiama į pada
rytus teisėtvarkos pažeidimus, ski
riant lengvatinius kelialapius į poil
sio namus bei sanatorijas, nenukelia
ma jų eilė butui gauti. Silpnai pasi
telkiami į kovą su girtavimu kai ku
rių įmonių draugiški teismai...” Iš 
kaltinimų paaiškėja, jog 1972 m. įsa
ke buvo numatytas premijų neskyri
mas už girtavimą pakartotinai baus
tiems asmenims, nedavimas keliala
pių į vasarvietes ir net delsimas pa
rūpinti naują butą. Tokių priemonių 
nesilaikymas liudija, kad geria ne 
tik darbininkai, bet ir privilegijas 
tvarkantieji viršininkai.

BIUROKRATINIS RATAS
K. Žilėnas “Tiesoj” 1973 m. gruo

džio 31 d. pasakoja: “Tiesą pasakius, 
kol kas dar nieko rimto neįvyko. 
Paprasčiausiai gruodžio 22 dieną ties 
Vilniaus Lenino prospekto septin
tu numeriu paženklintu namu iš tre
čio aukšto nukrito balkono kampas. 
Laimei, šį kartą apsieita be aukų. 
Tačiau sunku pasakyti, ar likusi bal
kono dalis kurią dieną taip pat ne
sumanys “pasklandyti”. Todėl, atro
dytų, laukti nelaimės nevalia nė va
landos. Deja ...” Kadangi tas pasta
tas su pradedančiu sklandyti balko
nu priklauso Raudonojo Kryžiaus li
goninės poliklinikos skyriui, vyr. gy
dytojo pavaduotojas J. Derameris 
ėmė šauktis Vilniaus I namų valdy

ST. CATHARINES, ONTARIO
L I E TUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS šventė bus iškilmingai paminė
ta vasario 16, šeštadienį, 6.30 v. v. 
slovakų salėj, Page ir Welland gat
vių sankryžoj. Invokacviją sukalbės 
kun. J. Liauba, OFM. Pagrindinis 
šventės kalbėtojas pakviestas iš JAV, 
būtent, buvusio Lietuvos respublikos 
prezidento sūnus inž. Liūtas Grinius. 
Meninę dalį atliks Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos choras, vadovauja
mas muziko A. Paulionio, ir Niaga
ros pusiasalio tautinių šokių viene
tas “Nemunas“, vadovaujamas St. 
Zubrickienės. Šokiams gros šaunus 
orkestras, bus turtinga loterija ir 
laimės staliukai, veiks baras. Maisto 
paruošimui ir svečių pavaišinimui 
vadovaus P. Kalainienė. Vasario 17, 
sekmadienį, 10 v. r. bus iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą. Mišias atnašaus 
ir pamokslą pasakys kun. J. Liauba, 
OFM. Po pamaldų bus padėtas vai
nikas prie laisvės paminklo žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę, trumpas žo
dis ir Tautos himnas. Iškilmingame 
minėjime salėje ir sekmadienio pa
maldose koplyčioje organizacijos 
prašomos dalyvauti su savo vėliavo
mis. Vasario 16 d. rytą (valanda šiuo 
metu nežinoma) bus pakelta Lietu
vos trispalvė prie miesto rotušės.

Dažnai anglų spaudoje rašantis S. 
Šetkus pažadėjo parašyti net porą 

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo

MINĖJIMAS
įvyks vasario 16, šeštadienį, 7 v. v.,
Tillsonburgo Community Center, 45 Hardi Street

Oficialioje dalyje — žuvusių pagerbimas ir
A. Rinktino paskaita,

meninėje — Londono jaunimo ansamblis "Baltija" ir 
Delbi jaunimo ansamblis "Palanga".

Bus gera muzika, šokiai, bufetas, loterija.
Visi lietuviai prašomi gausiai dalyvauti.
Visų organizacijų vardu — KLB Delhi apylinkės valdyba

bos pagalbos, nes jai poliklinika kas
met moka beveik 6.000 rublių už mi
nėto pastato priežiūrą ir remontą. Iš 
namų valdybos viršininko G. Gricia- 
no buvo gautas atsakymas, patarian
tis medikams patiems sutvarkyti ne
lemtąjį balkoną. Biurokratas G. Gra- 
cianas, matyt, laukia, kol nukris vi
sas balkonas. Tada jo nereikės nė 
taisyti. Gaila, kad K. Žilėnas “Tie
sos” redakcijai nepasiūlė po tuo bal
konu pakišti jo nukritimo laukiančio 
G. Griciano. Vienu šūviu būtų nu
šauti du zuikiai — atsikratyta balko
no ir biurokrato G; Griciano, kuriam 
nerūpi vilniečių saugumas.

ORDINAS J. PALECKIUI
Vilniškės kompartijos I sekr. A. 

Sniečkaus mirties išvakarėse, sausio 
21 d., maskvinio augšeiausiojo sovie
to prezidiumo pirm. N. Podgornas ir 
sekr. M. Georgadzė prisiminė 75 me
tų amžiaus sukaktį švenčiantį Justą 
Paleckį. Jam buvo paskirtas rusiš
kas tautų draugystės “Družba naro- 
dov” ordinas “už vaisingą visuome
ninę ir politinę veiklą”. Lygiai tokį 
pat ordiną M. Suslovas Vilniuje yra 
prisegęs prie okupuotos Lietuvos so
vietinės vėliavos. Skirtumas tik tas, 
kad jis buvo atvežtas visai vadinama
jai respublikai. Dabar ją ir tą ordi
ną lengvai atsveria vienas J. Pa
leckis. *

AKUSTINIS TERMOMETRAS
Naują lietuvių mokslininkų laimė

jimą praneša “Tiesa” sausio 3 d. lai
doje: “Akustinį termometrą, matuo
jantį labai žemas temperatūras—iki 
minus 250 laipsnių Celsijaus, sukū
rė Kauno Politechnikos instituto 
probleminės ultragarso laboratorijos 
vadovas H. Jaronis, moksliniai bend
radarbiai K. Kundrotas ir V. Sukac
kas. Naujasis matavimo prietaisas į 
tiriamą erdvę paskleidžia ultragar
są. Priklausomai nuo jo skverbimo
si greičio, specialus keitiklis fiksuo
ja temperatūrą, šis metodas dauge
liu atžvilgių pranašesnis už iki šiol 
naudojamus. Jį galima taikyti, esant 
didelei radiacijai, kuri ultragarso ne
veikia ...” Tos pačios laboratorijos 
kiti mokslininkai kuria panašų ter
mometrą labai augštoms temperatū
roms, siekiančioms 5.000 laipsnių. 
Lietuvos Mokslų Akademijos fiziki
nių techninių energetikos problemų 
institute jiems jau pavyko išmatuoti 
plazmotrone iki 1.200 laipsnių C. 
įkaitintus dujų srautus.

FOTOGRAFŲ DRAUGIJA
Vilniuje įvyko Lietuvos Fotografi

jos Meno Draugijos pirmasis suva
žiavimas, susilaukęs apie 150 atstovų. 
Pranešimą apie numatytą veiklą ir 
fotografų uždavinius padarė organi
zacinio komiteto pirm. A. Sutkus, re
vizijos komisijos ataskaitinį praneši
mą — jos pirm. V. Juodakis, Vilniaus 
universiteto vyr. dėstytojas. Diskusi
jose pasidalinta mintimis apie foto
grafijos meno panaudojimą idėji
niam ir estetiniam darbo žmonių auk
lėjimui. Suvažiavimo dalyviai patvir
tino draugijos įstatus, išrinko val
dybą ir revizijos komisiją. Draugijos 
pirmininku išrinktas sovietinės EL
TOS direktoriaus pavaduotojas B. 
Bučelis, pavaduotoju — fotografas
A. Sutkus. V. Kst.

straipsnių St. Catharines “Standard” 
dienraščiui ir pravesti pasikalbėjimo 
forma valandėlę per radijo stotį apie 
Vasario 16 reikšmę Lietuvai ir pain
formuoti angliškai kalbančią visuo
menę apie dabartinę sunkią lietuvių 
būklę sovietinėje okupacijoje.

HAMILTONO MĖGĖJŲ TEATRAS 
“Aukuras”, vadovaujamas režisorės 
E. Dauguvietytės-Kudabienės, kovo 
3 d., 3 v. p. p., Ill Church St., Royal 
Canadian Legion salėje suvaidins 
“Sniego Karalienę”. Tai dvi su puse 
valandos trunkantis vaidinimas, kurį 
verta pamatyti suaugusiems ir jauni
mui. Kviečiame iš anksto ruoštis mi
nėtą dieną pirmą kartą St. Cathari- 
nėje pamatyti “Sniego Karalienę”.

Apylinkės valdyba

DELHI, ONTARIO
VASARIO 16 MINĖJIMAS rengia

mas vasario 16, šeštadienį, 7 v. v. Til- 
Isonburgo Community Centre, 45 
Hardi St. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
mokyt. A. Rinkūnas, buvęs Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
ir PLB švietimo tarybos pirminin
kas, savo straipsniais dalyvaująs lie
tuvių spaudoje. Taip pat bus įdomi 
meninė programa, kurią atliks Lon
dono ir Delhi jaunimo ansambliai. 
Žiūr. skelbimą. S. J.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Winnipego apylinkės 1973 metų valdyba, baigusi savo tarnybą. Iš kairės: 
vicepirmininkas ir jaunimo reikalų vadovas V. Januška, jn., pirm. K. Strikaitis, sekr. Eug. Fedarienė, narys kun. 
J. Bertašius, iždininkas ir Šalpos Fondo atstovas J. Demereckas, TF atstovas V. Stankevičius Nuotr. V. Mileišio

S HAMILTON"
LIET UVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo minėjimas — vasario 
10, sekmadienį. Šventė pradedama 
11 v. iškilmingom pamaldom AV 
šventovėje. Mišias atnašaus ir pa
mokslą sakys mons. J. Tadarauskas. 
Iškilmingas aktas-koncertas bus 4 
v.p.p. Scott Park gimnazijos audito
rijoj. Pagrindinę kalbą pasakys fe
deracinio parlamento narys S. Sul
livan, programą atliks sol. J. Sriubiš- 
kienė iš Toronto, mergaičių choras 
“Aidas” ir tautinių šokių grupė “Gy- 
vataras”. Visos organizacijos švento
vėje ir salėje prašomos dalyvauti su 
savo vėliavom, o Hamiltono lietuvių 
visuomenė kviečiama užpildyti audi
toriją ir tuo būdu parodyti meilę 
mūsų tėvų kraštui bei protestą rusiš
kam okupantui.

A. A. VYTAUTAS MORKŪNAS 
mirė sausio 24 d., eidamas 48 metus. 
Velionis dirbo Firth Bros, siuvyklo
je ir ilgesnį laiką sirgo. Buvo gimęs 
Kaune, kur ir baigė gimnaziją. Pali
ko žmoną, dukrą Ritą Burnes-Beren- 
sevičienę Miltone ir dukrą Kristiną. 
Palaidotas iš AV šventovės lietuvių 
kapinėse sausio 28 d. Mūsų užuojau
ta giminėms.

— Kovo 13 d. šaukiamas KLB Ha
miltono apylinkės valdybos ir visų 
organizacijų pirmininkų - atstovų su
sirinkimas.

— Balandžio 28 d. bus KLB krašto 
tarybos ir Hamiltono apylinkės val
dybose rinkimai.

— HLSK Kovas balandžio 20 d. 
savo gyvenimo 25-metį atžymės žai
dynėm ir vakare banketu.

— Kanados lietuvių mokytojų su
važiavimas bus kovo 23 d. Hamilto-

ZIGMAS DIDŽBALIS, kurį nuo
savybių pirkimo-pardavimo orga
nizacija “Metropolitan Hamilton 
Real Estate Board” metiniame su
sirinkime išrinko pirmininku. Z. 
Didžbalis šioje srityje dirba Ha
miltone nuo 1952 m. 1956 m. buvo 
brokeriu “Tri Realty Ltd.’’, 1968—
1972 m.—“Metropolitan Hamilton 
Real Estate” tarybos direktorium.
1973 m. išrinktas vicepirmininku, 
o šiais metais — pirmininku, ši 
organizacija yra viena geriausių 
Kanadoj ir turi apie 1.350 aktyvių 
narių

Vienintelės lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas “TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmodieniois - ketvirtadie
niais nuo 1 0 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš S5.000.060

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -----------------

kiekvieno skoniui

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

ne. Suvažiavimą globoja apyl. valdy
ba. K. B.

AV PARAPIJOS CHORAS yra pa
kviestas į St. Catharines vasario 16 
d. atlikti meninę programą Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje. Choro 
rengiamas vasario 9 d. sukaktuvinis 
banketas susilaukė didelio visuome
nės susidomėjimo. Bilietai jau bai
giami išparduoti. Dėl jų dar galima 
skambinti Albinui Lukui,, tel. 389- 
5935.

“AIDAS” dainuos KLB Hamiltono 
apylinkės valdybos ruošiamame Va
sario 16 minėjime vasario 10 d., o 
gegužės 4 d. yra pakviestas atlikti 
dalį programos Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninės mokyklos 25 metų su
kakties minėjime. “Aidas” taip pat 
ruošiasi savo metiniam koncertui - 
šokiams balandžio 27 d. Jaunimo 
Centre. J. P.

NAUJA ŠV. TOMO GIMNAZIJA 
atidaryta 1973 m. Ten yra nemažai 
mokinių, bet lietuvių nedaug. Veikia 
lietuvių klubas. Narių skaičiumi jis 
nėra gausus, bet stengiasi skleisti ži
nias apie Lietuvą, kuri kartais ma
žai tėra žinoma. Ir kftos gimnazijos 
turėtų pasekti šiuo pavyzdžiu.

Rūta Šiūlytė
ZUIKIŲ BALIUS praėjo su dide

liu pasisekimu ir rekordiniu svečių 
skaičiumi: viįos vieto,' buvo . užim
tos. Rengėjai nuoširdžiai dėkoja To
ronto gintariečiams, kurie prisidėjo 
prie tos sėkmės. Džiugu, kad beveik 
pusė salės buvo jaunimas.

H. ž. ir M. .klubo valdyba
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už man suruoš
tą pobūvį-staigmeną naujagimio lau
kiant ir už dovanas. Ypatinga padė
ka rengėjoms: sesutei Danutei, T. 
Apanavičienei, E. Dobilienei ir B. 
Prakapienei. Taip pat nuoširdus 
ačiū visoms dalyvavusioms ir prisi
dėjusioms: G. Baliūnienei, J. Bacevi
čienei, L. Ciparienei, S. Dambraus
kienei, O. Dzemionienei, M. Garkū- 
nienei, M. Genčiuvienei, N. Griguty- 
tei, S. Jankauskienei, G. Juodelienei, 
O. Jusienei, J. Kamaitienei, O. Ka- 
reckienei, T. Kareckienei, B. Kažu- 
kauskienei, D. Kekienei, A. Kuncai- 
tienei, E. Mačienei, I. Matušaitienei, 
A. Pajaujienei, -1. Pečiulienei, M. 
Renkienei, M. Remezienei, A. Sta
naitienei, B. Stanulienei, A. Stungu- 
rienei, P. Senkienei, D. Trečiokienei, 
M. Trumpickienei, G. Vaitkienei, B. 
Žemaitienei, B. Znotinienei. Lieku 
visuomet jums dėkinga —

A. Apanavičienė

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).........6%
šėrus ir sutaupąs...........7%
term. dcp. 1 m............ 8%
3 metu 8 Va %
ir 5 metų .....................  9%
DUODAME:

, asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9’/i %

'ennincįer Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

WINNIPEG, MAN.
METINIS SUSIRINKIMAS. Sau

sio 6 d. lietuvių parapijos salėje įvy
ko KLB Winnipego apylinkės visuo
tinis narių susirinkimas. Jį pradėjo 
pirm. K. Strikaitis, kuris pranešė 
valdybos atsistatydinimą, pateikė 
darbotvarkę ir pirmininkauti pakvie
tė Algirdą Eimantą, o sekretoriauti 
Mečį Šarauską. 1973 m. veikimo ap
žvalgą padarė v-bos pirmininkas. Ižd. 
J. Demereckas pranešė, kad B-nės 
ižde grynais pinigais yra $791.61. 
Taip pat pranešimus padarė Tautos 
Fondo atstovas V. Stankevičius, Šal
pos Fondo — J. Demereckas ir Vasa
rio 16 gimnazijai remti būrelio atsto
vas T. Lukas. Pastarasis, nesant pir
mininko, taip pat padarė Baltiečių 
Federacijos Winnipego skyriaus 
veiklos apžvalgą.

E. Šarauskas pasiūlė, kad liktų se
noji valdyba, bet v-bos p-kui nesuti
kus ir pasiūlius, kad į naują v-bą bū
tų renkama iš jaunesniųjų, eita prie 
balsavimo. Po mažiukų ginčų išrink
ta nauja valdyba, kuri sausio 13 d. 
posėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. A. Eimantas, vicepirm. J. Gra- 
bys, sekr. K. Strikaitis, ižd. Eugenija 
Fedarienė, Tautos Fondo atstovas — 
J. Demereckas, šalpos reikalams 
Teklė Timmermanienė, Vasario 16 
gimnazijai remti būrelio atstovas T. 
Lukas, kandidatas A. Kuncaitis. Ats
tovai Baltiečių Federacijai liko 
tie patys, nes rinkti dvejiem me
tam, būtent, Algirdas Januška, jn. — 
pirmininku ir T. Lukas — kandida
tu. Revizijos komisija: Mečys Šaraus
kas, Valentinas Rutkauskas ir Vin
centas Marozas. Gaila, kad iš jaunes
niosios kartos susirinkime nesimatė 
nė vieno, nors tiek džiugu, ka\l v-bos 
p-ku ir vicepirmininku liko išrinkti 
iš viduriniosios kartos ir jau baigę 
mokslus Kanadoje. Dar buvo prane
šimai V. Januškos iš PLB IV-jo sei
mo suvažiavimo ir J. Grabio apie 
VIII kr. tarybos III sesijos suvažia
vimą Londone, Ont.

Buvo ir tokių žmonių, kurie rūs
čiais veidais puolė buvusį v-bos pir
mininką, nors nebuvo jokio pagrin
do. Tad ir peršasi išvada: “Nors ir 
be kailio liksi, visiem neįtiksi.”

K. Str.
PRANEŠAME, kad š. m. vasario 

17, sekmadeinį lietuvių parapijos sa
lėje, tuojau po pamaldų, bus Vasario 
16 (Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 56 metų) minėjimas, į kurį 
maloniai visi kviečiami atsilankyti. 
Bus atitinkama programa su paskai
ta. Ypatingai prašome dalyvauti dau
giau buvusių Lietuvos kūrėjų-sava- 
norių. Valdyba

CALGARY, ALTA.
SOSTINĖS ĮKŪRIMO MINĖJI

MAS. C. L. Draugija rengiamų šokių 
proga paruošė trumpą Vilniaus mies
to kaip Lietuvos sostinės įkūrimo 
paminėjimą. K. Vaitkūnas savo kal
boje iškėlė Gediminaičių šeimos 
reikšmę Lietuvos istorijoj, ypač jų 
sostinės Vilniaus garbę, kuri ir iki 
šių dienų nėra sumažėjusi. Vilniaus 
miestas tebeliudija lietuvių tautos 
pastangas išlikti gyva prie Baltijos 
jūros. Lydija Ammon padeklamavo 
Maironio eilėraštį “Vilnius prieš auš
rą”. Scenos vaizdeliu “Rambyno 
šventovėj” buvo pavaizduotos Gedi
mino laikais vykusios kovos su kry
žiuočių ordinu. Palydint muzikai, Ev. 
Ammon padeklamavo paskutinio kri
vių krivaičio maldą. Vaidilučių mal
das deklamavo Joana Baruta, M. Va- 
nagaitienė ir A. Mackevičienė, apsi
rengusios tautiniais drabužiais. Sce
noje degė aukure sukurta ugnis. Lie
tuviškumo liepsnelė turėtų liepsnoti, 
kur dar yra lietuvių. Šiais metais
C. L. Draugijai vadovauja A. Macke
vičius ir P. Stakėnas.

MIESTO ADMINISTRACIJA do
misi mieste esančių organizacijų vei
kimu. Norėdami išsiaiškinti, kaip 
galėtų padėti socialiniams, kultūri
niams ir šalpos vienetams, išsiunti
nėjo klausimų anketą: kurioj srity 
dirbama, kas remia, ko siekiama, ko 
reikia tolimesnei veiklai. Tikimasi, 
kad ir etninių grupių pageidavimai 
bus įvertinti. C. L. Draugijai atsto
vaus P. Stakėnas. “Calgary Herald” 
dienraštyje buvo atspausdinta Car
ling alaus bendrovės centro informa
cinis straipsnis apie jos suorganizuo
tą fondą, remti etninių grupių veik-
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O LIETUVIAI PASAIHXJE
J. A. Valstybės

PREZ. ANTANO SMETONOS 
mirties trisdešimtųjų metinių minė
jimą sausio 20 d. Klevelande suren
gė Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos skyrius, vadovaujamas pirm. 
Jono Mockaus. Naujojoje parapijoje 
Mišias už velionį atnašavo kun. Juo
zas Angelaitis, giedant solistams Ju
liui Kazėnui ir Vaclovui Jurgeliui. 
Po pamaldų minėjimo dalyviai susi
rinko Knollwoodo kapinių mauzolie
juje, kur palaidoti a. a. A. Smetonos 
palaikai. Čia žodį tarė ALT Sąjungos 
centro valdybos pirm. Emilija Čekio- 
nė, padėjusi tautiniu kaspinu per
juostą vainiką. Visiems dalyviams 
šeimos vardu padėkojo velionius sū
nus adv. Julius Smetona. Lietuvių 
Namų salėje įvykusią akademiją ati
darė ALT Sąjungos Klevelando sky
riaus pirm. J. Mockus, įvadiniu žo
džiu prabilo centro valdybos pirm.
E. čekienė. Paskaitą “Antano Smeto
nos palikimas” skaitė Aldona Augus- 
tinavičienė. Programą Šopeno preliu
dais papildė velionies vaikaitis pia
nistas Antanas Smetona. Iš magne
tofono juostelės buvo išklausyta a. 
a. A. Smetonos kalba, pasakyta 1941 
m. Čikagos lietuviams, kurią įrašė ir 
išsaugojo “Margutis”. Porą A. Sme
tonos parašytų vedamųjų laikraš
čiams perskaitė akt. Ignas Gatautis. 
Minėjimas baigtas Čiurlionio an
samblio įdainuota daina “Lietuviais 
esame mes gimę” ir kavute.

VAŠINGTONO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖ leidžia laiškinio formato 
keturių puslapių biuletenį “Vašing
tono Lietuvis”. Sausio 5 d. išėjusia
me 4 nr. pranešama, kad Vasario 16 
minėjimą rengia specialus komite
tas, vadovaujamas B. Darlienės, va
sario 10 d. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Lietuvos atstovas J. Rajec
kas. Minėjime taipgi dalyvaus ir 
žodį tars JAV atstovų rūmų narys R. 
P. Hanrahan. Vašingtono LB valdy
bos pirmininkas yra dr. Jonas Ge
nys, nariai — Antanas Dambriūnas, 
Arvydas Barzdukas, Juozas Vytėnas 
ir Leonas Trilupaitis. Apie 40 moki
nių turinti šeštadieninė mokykla yra 
prisiglaudusi Marylando universiteto 
patalpose, kurias išrūpino dr. J. Ge
nys.

DR. R. SIDRYS “DRAUGE” PA
SKELBĖ neseniai JAV mirusio vete
rano diplomato ambasadoriaus Char
les E. Bohleno minčių, liečiančių so
vietų okupuotą Lietuvą. Ambasado
riui Ch. E. Bohlenui teko būti prez.
F. D. Roosevclto vertėju Jaltos kon
ferencijoje ir prez. II. S. Trumano 
vertėju Potsdamo konferencijoje, 
visų paskutiniųjų JAV prezidentų 
patarėju santykiuose su Sovietų Są
junga. Su ambasadorium Ch. E. Boh- 
lenu dr. R. Sidrys susitiko Filipinuo
se, dirbdamas JAV karo aviacijos li
goninėje, kurios paslaugomis naudo
josi ir civilinis atstovybės persona
las. Pasirodo, Ch. E. Bohlen 1940 m. 
iš Maskvos porai mėnesių buvo at
siųstas į Kauną prižiūrėti JAV at
stovybės likvidavimo. Dr. R. Sidrys 
pasakoja: “Sužinojęs, kad aš lietu
vis, ambasadorius su tikru nuoširdu
mu papasakojo apie savo liūdną mi
siją Kaune, domėjosi faktu, kad mes 
abu tuo laiku gyvenom tik poros gat
vių atskirti. Jau iš pirmo pasikalbė
jimo paaiškėjo, kaip puikiai jis bu
vo apie Lietuvą informuotas ir kaip 
gerai mokėjo atskirti pelus nuo grū
dų, nors Lietuvoje gyveno pirmosios 
okupacijos ankstyvo rudens metu, 
atseit, tam chaosiškam laikotarpyje, 
kai svetimšaliui tikrai turėjo būti 
sunku susigaudyti...” Dr. R. Sid
rys cituoja ambasadoriaus Ch. E. 
Bohleno jam tartus žodžius: “Man 
taip gaila buvo lietuvių. Jie kūrė sa
vo valstybę su entuziazmu, pasiekė 
nuostabiai daug per trumpą laikotar
pį, ir tas visas jų darbas buvo per 
trumpą laiką su tipišku komunistų 
nuožmumu sunaikintas. Atrodė, lyg 
Atilos hunai antrą sykį veržiasi į 
Vakarų Europą.”

DETROITO LIETUVIŲ ORGANI
ZACIJŲ CENTRAS savo veiklos tris
dešimtmetį paminės vasario 16 d. 
Lietuvių Namuose menine progra
ma, kurią atliks Windsoro lietuvaičių 
kvartetas “Aušra”, vakariene, Vasa
rio 16 kalbėtojo Valdo Adamkaus pa
gerbimu. Sukakčiai bus išleistas ir 
specialus leidinėlis. DLO Centras bu
vo įsteigtas prieš 30 metų atstovauti 
Detroito lietuviams miesto ir JAV 
įstaigose.

ČIKAGIETIS DR. ALGIMANTAS 
KELERTAS išvyko į Madagaskarą. 
Kurį laiką jis talkins misijonieriams, 
gydydamas akių ligomis sergančius 
ligonis.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
parūpino Lietuvos trispalvę Utah 
valstybiniam universitetui, prie ku
rio nuolatos plevėsuoja įvairių tautų 
vėliavos, ugdydamos studentų bro
liškumo jausmus. Vėliavos laišku pa
prašė Utah universitetas, kreipdama
sis į ALTos centrą Čikagoje.

Kolumbija
KLB BOGOTOS APYLINKĖS su

sirinkime pernai rudenį dalyvavo 39 
nariai ir 29 jaunuoliai. Naujon vai- 
dybon išrinkti: pirm. dr. Juozas Za- 
ranka, vicepirm. Kazimiera Kalėdie- 
nė, ižd. Aleksas šviedrys, sekr. Pra
nas Grigaliūnas ir narys Albinas 
Klemas. Susirinkimo dalyviai pagei
davo, kad lietuvių kalbos pamokos 
būtų penktadienių vakarais 7 v. ir 
kad būtų pradėtas valdybos numaty
tas paskaitų ciklas, šį ciklą spalio 5 

d. pradėjo dr. J. Zaranka paskaita 
apie lietuvių kalbos kilmę. Sekančią 
paskaitą lapkričio 16 d. apie lietuvių 
istoriją iki Mindaugo mirties skaitė 
Juozas Kalėda. Dėl prasidėjusių 
atostogų paskaitų ciklą teko nutrauk
ti ik š. m. vasario pradžios.

Argentina
DR. ALFREDAS STANEVIČIUS, 

odontologas, iŠ Urugvajaus ilgesniam 
laikui atvyko į Buenos Aires studi
jų reikalais.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL
SO” sausio 16 d. laidos vedamajame 
1973 m. problemas apžvelgia L. Ry
šelis, ilgiau sustodamas ties lietuvy
bės išlaikymu. Autorius teisingai pa
stebi: “Tiesą pasakius, kas buvo pa
siekta iki augščiausio laipsnio per 22 
nepriklausomybės metus, yra sunku 
išlaikyti, nors ir daromos milžiniškos 
pastangos. Ir pačioje tėvynėje nutau
tėjimas jaučiamas, bet lietuviškas 
kietas būdas atsilaikys nuo ištautė- 
jimo ...” L. Ryšelis taipgi paliečia 
ir mišrių vedybų klausimą, dėl kurio 
visa kaltė tenka tautinių ribų nepri
pažįstančiai meilei. Jis betgi džiau
giasi, kad didžioji dalis tokias šeimas 
sukūrusių lietuvių vaikinų ir mergi
nų Argentinoje nedingo iš lietuviško
jo horizonto, bet į bendrą lietuvišką 
veiklą sugebėjo įtraukti ir svetim- 
tautiškąją šeimos pusę. Gražiausias 
pavyzdys — Temperleiy mieste už 
lietuvio ištekėjusi bolivietė indėnė, 
kuri išmoko kalbėti lietuviškai, daly
vauja lietuvių veikloje ir netgi savo 
penkis vaikučius moko lietuvių kal
bos.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA

TALIKŲ FEDERACIJOS XI suvažia
vimas įvyko Adelaidės Lietuvių Ka
talikų Centre 1973 m. gruodžio 28- 
31 d. d. Jis buvo pradėtas kun. dr. 
P. Bačinsko, kun. P. Butkaus, kun. 
P. Dauknio ir kun. J. Petrausko Šv. 
Kazimiero šventovėje atnašautomis 
koncelebracinėmis Mišiomis, kun. 
Pr. Vaserio pamokslu, vainiko padė
jimu, Lietuvos, Australijos ir Vati
kano vėliavų iškėlimu prie Lietuvos 
žemės paminklo. Suvažiavimo prezi- 
diuman buvo pakviesti: Sydnėjaus 
lietuvių klebonas kun. P. Butkus, 
ALK Federacijos buvęs pirm. J. Pet
raitis ir įgaliotinė jaunimo reika
lams E. Varnienė. ALK Federacijos 
pirm. V. Laukaitis įteikė šios organi
zacijos naująjį ženklelį 63 suvažiavi- 
vimo atstovam, ALB krašto valdybos 
pirm. V. Neverauskui, “Mūsų Pasto
gės” red. dr. A. Mauragiui ir buvu
siam VLIKo įgaliotiniui J. Lapšiui. 
Jis taipgi padarė valdybos praneši
mus: pirmininko ir suvažiavime ne
galėjusio dalyvauti iždininko. Po 
pietų pertraukos Antanas Stcpanas 
skaitė paskaitą “Jaunoji karta lietu
vių katalikiškame darbe”. Pirmoji 
suvažiavimo diena užbaigta literatū
ros vakaru. Gruodžio 30 diena buvo 
skirta Adelaidės arkivyskupo pagal
bininko vysk. Kennedžio atsilanky
mui lietuvių Šv. Kazimiero parapijo
je, Marijonų vienuolijos 300 metų 
sukakčiai ir jaunimo talentų vaka
rui. Atskirą posėdį turėjo suvažiavi
me dalyvavę Australijos lietuviai ku
nigai Religinės šalpos ir rekolekci
jų reikalais. Nutarta Gavėnios reko
lekcijas lietuvių kolonijose vesti sa
vo jėgomis, nekviečiant pagalbinin
kų iš užsienio. Gruodžio 31 d. ryti
niame posėdyje apžvelgti ALK Fe
deracijos savaitraščio “Tėviškės Ai
dai” reikalai, išklausyti red. kun. Pr. 
Dauknio ir administratoriaus J. Se- 
lioko pranešimai. Po pietų pertrau
kos įvyko ALK Federacijos naujos 
valdybos rinkimai. Suvažiavimo ats
tovai iš pasiūlytų 11 kandidatų val- 
dybon išrinko: V. Laukaitį, V. Či- 
žauską, A. Kairaitį, H. Statkuvienę, 
V. Žemaitį, V. Vaitiekūnienę, S. No
reiką ir J. Jurgelaitį; revizijos komi- 
sijon — K. Mieidažį, J. Petraitį, V. 
Miliauską. Suvažiavimo oficialioji da
lis užbaigta kun. Pr. Vaserio paskai
ta “Išeivio religija”, vėliavų nuleidi
mu prie Lietuvos žemės paminklo ir 
tautos himnu. Vakare visi susirinko 
Lietuvių Katalikų Centre išlydėti 
1973 ir sutikti 1974 metų.

Antarktika
LIETUVIŠKOJI KALĖDŲ EGLU

TĖ, papuošta šiaudinukais, sužavėjo 
ne tik amerikiečių bazės karius, bet 
ir jos vadovybę. Tą nedidelę ant sta
lo pastatomą eglutę savo sūnui Arui, 
mokslinius tyrinėjimus atliekančiam 
leitenantui, nusiuntė Brookfielde, 
III., gyvenanti Marytė Dailidienė.

Britanija
“NIDOS” SPAUSTUVEI LONDO

NE talkina montrealietis lietuvis Al
gis Ptašinskas, gerai kalbantis lietu
viškai, angliškai ir prancūziškai. Jo 
brolis Vytautas tarnauja Kanados ka
riuomenėje ir yra gavęs leitenanto 
laipsnį.

WIDNES MIESTELYJE sausio 3 
d. mirė a. a. Petras Kisielius, pri
klausęs senųjų ateivių eilėms. Velio
nis buvo gimęs 1891 m. Paežerėlių 
valsčiaus Valejiškių kaime, Šakių 
apskr. Britanijon atvyko 1914 m., 
keletą metų praleidęs Vokietijoje. 
Įsikūrė Widnes miestelyje, turėju
siame didelę chemikalų pramonę. 
Tuo metu ten gyveno apie 50 lietu
viškų šeimų ir nemažas skaičius 
viengungių. Dabar šioje kolonijoje 
tėra likusios dvi lietuvės — Stepo
navičienė ir Rukštienė, turinčios 
apie 80 metų amžiaus.



Studentų ateitininkų suvažiavime Klevelande tariasi Onilė Vaitkutė su 
“Gaudeamus” laikraščio redaktoriumi Algiu Norvilą Nuotr. R. P. šilkaičio

Nauja jaunimo organizacija

Redaguoja Antanas Šileika ir Ramutė Birgelytė, talkinami kolektyvo

Steigiamos jaunimo sąjungos Amerikoj
Jaunimo atstovų suvažiavime Klevelande nutarta eiti prie konkrečių darbų

Dalyvavusiems Šiaurės Ame
rikos lietuvių jaunimo suvažia
vime Klevelande per 1973 m. 
Kalėdų atostogas jaunimo są
jungų organizavimas nėra nau
ja mintis. Klevelande įvykęs su
važiavimas nutarė, kad kraštuo
se būtų steigiami jaunimo pada
liniai jaunimo sąjungos rėmuo
se. Nutarimuose rašoma:

Pirmasis šiaurės Amerikos Lietu
vių jaunimo suvažiavimas, atsižvelg
damas į reikalą burtis bendram lietu
viškam darbui, steigia Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungą ir JAV Lietu
vių Jaunimo Sąjungą. Prie šios išva
dos prieita remiantis šiais motyvais:
a. sąjungos derinasi prie esamų kraš
tų LB rinkimų laiko ir struktūros;
b. esama Bendruomenės organizaci
nė struktūra ir finansinis sąjungos 
priklausomumas nuo kraštų LB val
dybų sąlygoja kurti dvi atskiras są
jungas.

Taigi, sąjungos skirstosi į pa
dalinius, vadovaujantis- geogra
fija. Kanadoje šiam reikalui 
spręsti nutarta šaukti artimiau
siu laiku Kanados lietuvių jau
nimo suvažiavimą, kurio ruoša 
rūpintis suvažiavimas prašė Kle
velande dalyvavusius Kanados 
lietuvių jaunimo atstovus. Šiuo 
metu yra ruošiamas tokioms są
jungoms statutas.

Dalyvavusieji Klevelande iš 
Toronto ir keli kiti turėjo pasi
tarimą šiuo reikalu, dalyvaujant 
KLB pirmininkui inž. E. Čup- 
linskui. Pastarasis su dalyviais 
svarstė galimybes tokiam suva
žiavimui ruošti, pasiūlė kaip at
stovus tokiam suvažiavimui iš
rinkti ir pareiškė savo pritarimą 
tokiai idėjai. Buvo kalbama apie 
galimybę prie renkamų asmenų 
i krašto valdybą prijungti ir jau
nimo atstovų rinkimus i suvažia
vimą, vadovaujantis krašto val
dybos nustatytais atstovų skai
čiais. Suvažiavimą, atrodo, būtų 
galima ruošti šį pavasarį, ge
gužės mėnesį. Jame būtų aptar
tas Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos reikalas, organizavi
mas, valdybos ir tarybos rinki
mas, statuto sudarymas, veiklos 
planai. Suvažiavimo ruoša rūpi
nasi pasitarime dalyvavę asme
nys.

Diskusijos studentų susirinkime
Tenka girdėti žmones kalbant 

apie kažkokį “bangos” efektą, 
tai yra siūbavimą tarp stipriųjų 
momentų, kai “banga” atsimuša 
į krantą ir paskui grįžta.

Tenka girdėti žmones taip kal
bant ir apie Toronto Universite
to Lietuvių Studentų Klubą. 
Esą praėjusieji metai buvo lyg 
bangos gaivinantis atsimušimas 
į pakrantę, o dabartiniai metai 
atoslūgis.

Šiuo atoslūgiu susirūpinę na
riai susirinko 1974 m. sausio 16 
d. naujoj Toronto universiteto 
John Robarts bibliotekoj. Pir
miausia Algis Stankus papasa
kojo apie naujai organizuoja
mas “kavutes” penktadienių va
karais Lietuvių Namuose. Vyte
nis Čeponis pranešė apie iki šiol 
atliktą darbą “Multilingual 
Broadcasting on CBC” komite
to. Paaiškino, kad sprendimas 
tuo reikalu atidėtas iki vasario 
mėn. ir ragino visus naudotis, 
išsikerpant iš “Jaunimo žibu
riuose” anksčiau atspausdintą 
pareiškimą. Vyto Leniausko, 
klubo iždininko, pirmieji žodžiai 
buvo: “Visi klubo suruoštieji 
parengimai buvo nuostolingi”. 
Paaiškėjo betgi, kad klubas fi
nansiškai gerai stovi.

Kyla klausimai ir diskusijos. 
Neaišku, kodėl taip vėlai prane
šama apie ateinančius rengi
nius. Pvz. šokiai bus vos už de
vynių dienų, o tik tą vakarą 
ateina pirmosios žinios. Savai
me aišku, šokiai negali pavykti. 
Tai ar ne priežastis nuolatinio 
finansinio nepasisekimo? Val
dyba patenkinamai paaiškina, 
kad tai nedidelio masto šokiai 
ir kad neįmanoma gauti orkest
rą “Muziką” kitu laiku dėl pa
starojo populiarumo.

Prieita prie bendros temos, 
apimančios visą reklamą. Būna 
nusiskundimų, kad peranksti 
pranešama apie renginius (kaip 
yra pasitaikę, kad sykį prieš 
mėnesį ar du būna pranešama) 
arba pervėlai. Ribojantis skel
bimu “Tėviškės Žibiniuose” pa
siekiama persiauna publika ir t. 
t: Pasiūlyta anksčiau buvę sėk

Klevelande įvykęs suvažiavi
mas buvo tuo našus, kad ir vėl 
sudarė naują organizacinę 
struktūrą. Reikia pastebėti, kad 
visdėlto organizacijos rėmuose 
turi kas nors daugiau reikštis. 
Turi būti konkrečių įvykdomų 
planų. Rezoliucijos, kilusios iš 
m a ž'ų j ų kolonijų problemų 
svarstymų, priėjo arčiausiai 
prie konkretumo.

Suvažiavimas, apžvelgęs mažųjų 
kolonijų veiklos problemas (finansi
nes, patalpų stokos ir kt.) siūlo: a. 
finansams sutelkti kreiptis i LB val
dybas bei vietovėje veikiančias or
ganizacijas, imtis iniciatyvos platinti 
lietuviškas knygas, plokšteles, spau
dą ir t. t. arba sudaryti keliaujantį 
vienetą, kuris aptarnautų kelias ma
žas kolonijas tokiomis prekėmis; b. 
patalpų stokos problemai išspręsti 
siūloma kreiptis Į vietinių organiza
cijų vienetus, miesto savivaldybes, 
kitas etnines grupes arba, sąlygoms 
leidžiant, įsigyti, jaunimo kambarius;
c. kitos veiklos problemos: trūkumas 
organizuotos kultūrinės veiklos, ne
įtraukimas vyresniųjų kartų ir sto
ka pasireiškimo spaudoje bei radijo 
programose; siūloma: skatinti orga
nizavimą socialinio bei kultūrinio 
pobūvio sueigų, stengtis įtraukti 
ankstyvesnių kartų kilmės lietuvius 
veiklon, raginti jaunimą mažose ko
lonijose reikštis platesnio masto lie
tuvių spaudoje bei vietinėse radijo 
ar televizijos programose, burtis 
į veiklą su kitom etninėm grupėm 
arba artimiausiom lietuvių koloni
jom, remti pastangas kurti lietuviš
kus židinius, įsigyti gegužinėm ir ki
tiem pobūviam vietas gamtoje.

Taip pat didelis dėmesys bu
vo kreipiamas informacijai iš 
Lietuvos apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje kultūrinėje, politinė
je, socialinėje srityje.

Kai įvyks Kanados lietuvių 
jaunimo suvažiavimas šį pava
sarį, bus įdomu pastebėti, ko
kias problemas jis iškels ir ko
kius veiklos planus sudarys. Ka
nadoje yra daug lietuvių jauni
mo. Šis reikalas liečia visus. Įdo
mu būtų gvildenti šias mintis ir 
toliau šio laikraščio puslapiuo
se prieš įvykstant suvažiavimui.

Gabija

mingi metodai — lapeliai uni
versiteto patalpose, žiniaraštis, 
pasiekiąs publiką tinkamesnių 
laiku, skelbimai universiteto 
laikraščiuose bei “Tėviškės Ži
buriuose”, parapijų biuleteniai.

Tikimasi, kad pastarieji meto
dai sutelks išsiblaškiusius klubo 
narius bei kitus. Bet sutelkus 
juos ką daryti? Štai antroji pa
grindinė diskusijų tema. Klubui 
trūksta užsimojimų, išskyrus 
pramoginius. Deja, taip lengvai 
konkrečių siūlymų neatsirado, 
nes dauguma susirinkusiųjų bu
vo tie studentai, kurie supranta 
kodėl jie darbuojasi lietuvių 
tarpe. Jų patraukti nebereikia, 
tačiau jie patys negalėjo pasa
kyti kas juos patrauktų. Kal
bant atsirado “naujoviškų” pa
siūlymų ir prieita prie techni
nių darbų pasiskirstymo.

Nariai, iškritikavę valdybos 
metodus, stengėsi pasiūlyti ki
tus ir prisidėti prie būsimų ren
ginių ruošos. Tikimasi, kad ant
rasis pusmetis TULSKo veikloj 
bus sėkmingesnis, visiem priei- 
namesnis, plačiau žinomas ir 
daugiau pasiekiąs.

Ramutė Birgelytė

Londono “Baltijos” pranešėja L. Ka
raite aiškina programą klausytojams

Antrajam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui baigiantis, 
atstovai ir kongreso darbuotojai 
angažavosi tautos labui ir dar
bui, kuris laukė jų sugrįžus į sa
vas kolonijas. Tačiau Šiaurės 
Amerikoje, kongresui pasibai
gus, tarp visų gyrimų, peikimų 
ir kritikų apie kongreso pasi
sekimą ar nepasisekimą kažkur 
dingo ar užmigo ryžtas, tas an- 
gažavimasis. Grįžę atstovai vėl 
užsidarė arba savo organizaci
niuose rėmuose, arba visai pasi
traukė iš aktyvios veiklos poil
siui po sunkių kongreso darbų. 
Tad iki šiol ir liko rezoliucijos 
ant popieriaus, o pasiryžimas 
sapnuose.

Pirmoji iniciatyva palaikyti 
gyvas kongreso mintis atsirado 
Čikagoje ryšių centro pavidalu. 
Centras pasiryžo leist bendra- 
raštį, skatinantį veiklą bei in
formuojantį apie kitų vietovių 
darbus kas porą mėnesių. Tikė
josi, kad toks ryšių palaikymas 
padės palaikyti kongreso mintis 
gyvas. Tačiau tai neįvyko, ir ki
lo reikalas greitu laiku kitais 
būdais pradėti darbus vietovė
se. Čikaga, vadovaujama Jūra
tės Jasaitytės, vėl ėmėsi inicia
tyvos suruošti suvažiavimą Kle
velande, atgaivinti kongreso 
mintis ir surasti formą, kuri bū
tų efektingesnė darbo vykdy
mui.

Ir, atrodo, suvažiavimas pavy
ko. Geras ženklas yra tas, kad 
tie, kurie suvažiavo grynai links
mai praleist laiką, kaip buvo pri
pratę panašiuose suvažiavimuo
se, grįžo pusiau nusivylę. Šalia 
Naujųjų Metų sutikimo, nebuvo 
ypatingų pramogų ir vakarinės 
programos; buvo daugiau kultū
rinio pobūdžio vakaronės. Lite
ratūros vakaras su Antanu Gus
taičiu davė progos įvertinti mū
sų humoristą ir mums patiems 
atsipalaiduoti nuo posėdžių 
įtampos bei paskaitų reikalau
jamo dėmesio. Panašiai buvo ir 
su filmų festivaliu, kuris prasi
dėjo tit pasibaigus darbo po
sėdžiui vėlai vakare.

Eikime tiesiai prie svarbių 
reikalų — suvažiavimo nutari
mų. Tokių buvo bent trys pus
lapiai. Kad suprastume jų svar
bą, turime pažvelgt į praeityje 
egzistavusią struktūrą Bendruo
menėje.

Po pirmojo jaunimo kongre
so buvo nutarta, kad Bendruo
menės valdybose — krašto ir 
apylinkių būtų bent po vieną 
jaunimo atstovą, kurie valdy
boms būtų atsakingi, būtų jų 
pilnateisiai nariai ir rūpintųsi 
jaunimo reikalais. Tarp pirmo
jo ir antrojo kongreso buvo pa
stebėta, kad vienas jaunimo at
stovas yra nepajėgus pats tokį 
sunkvežimį traukt. Bendruome
nių valdybos turi kreipti dėmesį 
ir į senimą, ir į jaunimą ir iš to 
kartais maža naudos abiem. 
Svarbiausia tai, kad ši sistema 
nepajėgė įtraukt didesnio skai
čiaus jaunimo ir nerado didelio 
pritarimo iš organizacijų, kurios 

Jaučiausi laiminga 
lietuvaitė

Pasirinkau žodį laimė todėl, 
kad gal niekad nebūsiu tokia 
laiminga, kaip praėjusiais me
tais, kai Winnipego Bendruome
nės valdybos buvau pakviesta 
atstovauti Winnipego lietuviams 
tautybių savaitėje (gal geriau sa
kyti — Lietuvai, mano tėvų že
mei). Pats žodis “atstovauti” tei
kė garbę ir atsakomybę. Todėl 
stengiausi būti visur, kur reikė
jo — prie miesto rotušės, prie 
parlamento, pas premjerą Folk- 
loramos atidarymo proga drau
ge su visų kitų tautybių mergai
tėm. Vėliau buvo vien džiaugs
mas kiekvieną vakarą būti lietu
vių paviljone, Šv. Kazimiero sa
lėj, priimti atsilankančius sve
čius, prisegti mažytę lietuvišką 
vėliavėlę, aprodyt gražius eks
ponatus ir paaiškint jų kilmę 
bei vertę. Daug svečių teiravos 
apie Lietuvą. Dauguma jų visai 
nežinojo, kad ji yra pasaulyje. 
Keista!

Aš ■ pati, vilkėdama dail. A. 
Tamošaitienės austais tautiniais 
drabužiais, ant kaklo nešiodama 
savo močiutės iš Lietuvos atsiųs
tus gražius gintaro karolius, jau
čiausi laiminga būdama tos gar
bingos tautos dukra.

Ačiū Winnipego Lietuvių 
Bendruomenės valdybai už pasi
tikėjimą. Ačiū Mamytei, daug 
padėjusiai. Ypatingas ačiū ma
no “šoferiui” Tėveliui. Tų dvie
jų savaičių laikotarpyje, kur tik 
man reikėjo, jis vežiojo su tik
ru tėvišku pasišventimu. Ačiū 
visiems! Jūsų —

Nijolė Ziminskaitė 

savo potencialius vadus bandė 
pasilaikyt savuose rėmuose, ne- 
skatindamos jų eiti į platesnius 
Bendruomenės laukus.

Antrojo kongreso metu buvo 
nutarta kurti atskirą Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą, ku
ri veiktų paraleliai ir prisitai
kančiai, bet ne kartu su Pasau
lio Lietuvių Bendruomene. Pa
raleliai reiškia, kad ir ši jauni
mo sąjunga atskiruose kraštuo
se veiktų atskirai kaip ir kraš
tų valdybos. Klevelando suva
žiavime buvo siūlymas sudaryti 
vieną Kanados ir JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą. Bet kadangi 
kraštų valdybų bei tarybų rin
kimai vyksta nevienodu laiku ir 
iždai veikia atskirai, buvo nu
tarta, kad ir jaunimo sąjungos 
turėtų būti sudarytos dvi — JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są- 
junga.

Tad ir prieiname prie dabar
tinio darbo — steigimo Kanado
je Lietuvių Jaunimo Sąjungos. 
Kadangi Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto tarybos

Lietuvių jaunimo suvažiavimas
Klevelande 1973 m. gruodžio 28 — 31 dienomis

Kai grįžęs iš kurio nors suva
žiavimo tempi nuvargusias ko
jas arba paskaitų metu univer
sitete kovoji su galingu priešu 
miegu, kuriam vistiek galų gale 
pasiduodi, — atsisėdi ir mėgini 
atsakyti į daugybę klausimų, 
kurie lekia per galvą: ko man 
ten važiuoti ir save varginti? 
Kodėl neuždėti slidžių ant auto
mobilio stogo ir su būriu drau
gų neišvažiuoti į kalnus bei ten 
gerą savaitę slidinėjant pailsėti 
ir užmiršti visas problemas?

Aš manau, kad daugumai ky
la šie klausimai ne tik grįžus iš 
suvažiavimų, bet ir po ilgų “gar
sių” posėdžių, stovyklų, studijų 
savaičių, organizacijų parengi
mų. Bet kažin kiek iš mūsų pa
gal vo j am apie jaunimą Argenti
noj ir jų problemas, ruošiantis 
trečiajam pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui, apie Bražins
kus, ypač Algirdą Bražinską, 
kuris yra mūsų amžiaus jaunuo
lis, uždarytas kalėjime? apie 
mūsų lietuvių kalbos išlaikymą 
išeivijoj, mūsų išlikimą Šiaurės 
Amerikoj ar aplamai pasaulyje? 
Šiaurės Amerikos jaunimo su
važiavime Klevelande šie klau
simai ir daugybė kitų buvo iš
kelti, svarstomi. Grįžęs į namus 
tu jau nebejautei nei kojų, nei 
galvos pavargimo, nes kelių die
nų laikotarpyje tavo brolis iš 
Argentinos, trečios ar ketvirtos 
kartos lietuvis, sugebėjo at
skristi į suvažiavimą ir lietuviš
kai pateikti visų lietuvių argen
tiniečių sveikinimus, užtikrinti 
jų visų vardu, kad nors jie ir ne
kalba lietuviškai, bet dvasioje 
yra tikri lietuviai, palaiko visus 
mūsų darbus ir pastangas. Stu
dentai iš Lietuvos rizikavo savo 
gyvybe ir savo ateitim, tau siųs
dami savo viltį ir pasitikėjimą. 
Bendruomenės atstovai tau pa
sakė, kad jie negali be tavęs, 
jauno žmogaus, toliau tęsti pra
dėtą darbą. Čia ir buvo viso su
važiavimo pasisekimas. Tu ne
begalėjai nukreipti galvos ir 
dairytis į kalnus. Per kelias die
nas tu pajutai atsakomybę ir pa
reigos jausmą tęsti tęsti tą 
Bendruomenės darbą.

Tuo būdu gal ir prieiname 
prie viso šio suvažiavimo tikslo. 
Lietuviai yra labai išsisklaidę 
visame pasaulyje. Tai yra viena 
iš priežasčių, kodėl mes steigė
me Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę ir atskirų valstybių lietu
vių bendruomenes. Mūsų nėra 
daug, tad juo labiau turime 
jungtis į vieną bendrą veiklą, 
kuri iki šiol mūsų Bendruome
nės vadų darbu yra pasiekus 
augštą organizacinį ir kultūrinį 
lygį. Bet pažiūrėkime realiai ir 
atsakykime sau labai tiesiai: 
kaip ilgai dar šie vadai, mūsų 
tėvai ar tėvų draugai, turės pa
kankamai energijos tęsti šiam 
sunkiam darbui? Kas juos pava
duos? Šiaurės Amerikos lietu
vių jaunimo suvažiavimas po vi
sų ginčų ir neaiškumų nutarė or
ganizuoti Amerikos ir Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungas. Šios 
sąjungos veiks kraštų bei Pa
saulio Lietuvių Bendruomenių 
ribose. Jų pagrindinis tikslas 
yra jungtf organizuotą ir neor
ganizuotą jaunimą į vieną są
jungą, į vieną bendruomenę. Są
jungos atstovai, įsijungdami į 
bendruomenių valdybas, ugdys 
ne tik naujus ir pasiruošusius 
jaunimo vadovus, bet taip pat ir 
žmones, kurie už kelerių metų 
perims Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę ir šiaip visą lietuvių 

rinkimai įvyksta šį pavasarį, tad 
ir buvo sutarta su krašto valdy
bos pirmininku inž. E. Čuplins- 
ku, kad rinkimai į krašto tary
bą ir į Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungos tarybą vyksta kar
tu. Centrinis rinkimų komite
tas rūpinasi kandidatais į abi ta
rybas. Įvairių apylinkių jaunimą 
perspėjame iš anksto, kad to
kie rinkimai įvyks ir kad atsto
vai turės būt renkami iš visų 
rinkiminių apylinkių.

Tačiau su šių atstovų rinki
mais ir jaunimo tarybos sudary
mu darbas tik prasidės. Valdy
bai rinkti jaunimo tarybos suva
žiavimas yra šaukiamas gegužės 
25, 26, 27 dienomis Toronte. Jau 
yra sudaryta programos komisi
ja, komunikacijos komisija bei 
techninė komisija šiam suvažia
vimui toliau organizuot. Iš jo ti
kimės daug. Iš jaunimo tikimės 
dar daugiau prisidėjimo, domė
jimosi ir pritarimo šiems pla
nams. Darbams konkretizuojan
tis, bus paskelbtos pilnesnės ži
nios artimoje ateityje.

Alinis Kuolas

veiklą. Ne kas kitas, bet mes, 
lietuviškas jaunimas, turėsime 
tęsti pradėtą bendruomeninį 
darbą ir dar glaudžiau negu bet- 
kada jungti visus į vieną Lietu
vių Bendruomenę.

Bet neišsigąskime pergreitai. 
Dar mūsų Bendruomenės vado
vai yra energingi ir jauni žmo
nės. Dar iš jų mes turime daug 
ko išmokti, dar juos galime labai 
gerai stebėti. Bet negi mes, jau
nimas, turėdami visą šitą ener
giją sėdėsime ir stebėsime, kaip 
reikia dirbti? Mes gi esame įro
dę, kad jau ir dabar galime da
lykus realizuoti. Jeigu ne jau
nimas, visi jaunimo kongresai 
niekad nebūtų įvykę, net ir šis 
Šiaurės Amerikos jaunimo su
važiavimas nebūtų įvykęs, jeigu 
tai nebūtų buvus jaunimo ini
ciatyva. Jame mes surašėme ga
lybę rezoliucijų, nagrinėjom 
daug klausimų, susipažinome su 
daug problemų. Bet dabar, kai 
visa tai žinome, tikrai ne laikas 
užsidėt slides ant stogo ir va
žiuoti slidinėti. Dabar laikas visa 
tai vykdyti. Tik tada, kai bus su
piltas augštas kalnas konkrečių 
mūsų darbų, mūsų realios veik
los rezultatų, galėsime visi dram 

•ge atsikvėpti.
Rasa Lukoševičiūtė, Montrealis

Montreal io 
studentai - 
ne kopūstai

Montrealio studentų ateitininkų 
1973 metai prašvilpė kaip vėjas. Pasi
žiūrėję atgal j praėjusius susirinki
mus, negalim sakyti, kad pėdsakų ne
same palikę, šiais metais nutarėm 
priklausyti Studentų Ateitininkų Są
jungai. Šiuo būdu mes būsime atpa
žinti Montrealyje ir kitur kaip orga
nizacija. Turėjome keletą įdomių su
sirinkimų. Viename iš jų Kristina 
Bendžiūtė pateikė įdomių minčių iš 
psycho-cybernetikos apie laimę. Se
kė klausimai ir diskusijos. Sunku bu
vo pasakyti, kas iš tikrųjų yra lai' 
mė, kurią anglai vadina “happiness”. 
Taip pat vieną vakarą buvome pasi
kvietę keletą svečių: Vytautą Spudu- 
lį, jaunuolį neseniai atvykusį iš Lie
tuvos; Rūtą Danaitytę, McGill stu
dentę; Ladą Giriūną iš Otavos. Šio 
vakaro tema buvo “Dabartinė Lietu
va”. Studentai savo aktyviom disku
sijom parodė didelį dėmesį šiam 
kraštui. Norėjome sužinoti apie stu
dentų gyvenimą — jų mokslą, laisva
laikį, organizacijas ir taip toliau. Ga
lėjome palyginti lietuvio gyvenimą 
Lietuvoje ir Amerikoje, nes Vytau
tas Spudulis ir Rūta Danaitytė, kuri 
šią vasarą lankėsi Lietuvoje, galėjo 
mums papasakoti, kaip jie jautėsi 
šiuose kraštuose. Po ilgų diskusijų 
Rūta Danaitytė ir Ladas Giriūnas pa
rodė skaidres. Paskutiniame susirin
kime turėjome svečią kun. St. Ylą. 
Jis mums kalbėjo apie studentų pro
blemas ir apie organizacijas — kaip 
jos turi veikti. Supažindino mus su 
Šiaurės Amerikos studentais, pasako
damas apie jų veiklą. Mes jį informa
vome apie Montrealio studentų bū
relius, būtent, skautus, ateitininkus, 
“Gintarą” ir krepšinio komandą 
“Taurą”. Be susirinkimų, turėjome 
taip pat ir išvykas. Rudenį, Otavos 
studentų pakviesti, nukeliavom jų 
aplankyti. Taip pat matėme filmą 
“Jesus Christ Superstar”, po kurio 
vyko diskusijos. Užbaigėm metus vy
no ir sūrio pobūviu Jono Abromai
čio bute. Visi skaniai vaišinomės ir 
linksminomės. VIDA KUDŽMAITĖ

Šiame numeryje netilpę 
straipsniai atidėti sekančiam nr.
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Toronto lietuvių vaidybos būrelis, jau nekartą gražiai pasirodęs su sce
nos veikalais. Iš kairės sėdi pirmoje eilėje: Stp. Ramanauskas, L. Nakro- 
šienė, V. Balčiūnaitė; antroje eilėje: V. Šilininkas, A. Zadurskis, D. Jokū- 
baitytė, A. Dargyte-Byszkiewicz — režisorė, V. Staškevičius, R. Kryžanaus- 
kaitė-Giniotienė Nuotr. S. Dabkaus

M i n i komentarai
Taigi, vėl tenka prabilti “Jau

nimo žiburiuose”. Nepirmas sy
kis norisi pasisakyti įvairiais 
klausimais, bet vis išeina, kad 
reikia pilną straipsnį parašyti 
viena tema (jeigu nori, kad pa
tektų į spaudą). Deja, nevisos 
temos vertos pilno straipsnio. 
Dažnai užtenka vieno sakinio pa
sakyti viską. Kartais ir to ne
reikia. Tad ir pradedu “komen
tarą”. Tikiuosi, kad bus galima 
ilgai ir trumpai pasisakyti ne 
vienu klausimu toje pačioje vie
toje, tuo pačiu laiku. Kviečiu 
skaitytojus perduoti savo nuo
mones, jeigu tokių (skaitytojų ir 
nuomonių) būtų. Be abejonės, 
mano tėvai perskaitys straipsnį. 
Taigi, dvi nuomones gausiu ir 
be prašymo.

* * *
Artėja lietuvių krepšinio tur

nyrų sezonas Kanadoje ir Ame
rikoje. Be abejonės, mes juos te
bevadiname krepšinio turnyrais, 
nors tiksliau pasakius jie dažnai 
neverti to titulo. Džiaugiamės 
savo sportininkų laimėjimais 
kolegijose ir visuomenėje, bet 
turėtume atsargiau kalbėti, mi
nėdami savo klubus ir turnyrus. 
Tie, kurie yra dalyvavę kasme
tiniuose šiaurės Amerikos tur
nyruose, žino apie ką kalbu, kai 
pasakau, kad ta proga vyksta 
vienas didesnių metinių balių. 
Žinoma, sportininkai nori laiką 
linksmai praleisti atvažiavę iš 
tolimų miestų ir tuo pateisina 
savo elgesį, bet nevadinkime se
kančios dienos rungtynių “čem- 
pijonatu”. Nežinau ką bandome 
apgaudinėti tuo pavadinimu.

* * *
Manyčiau, kad turnyruose rei

kėtų turėti teisėją kiekvienose 
rungtynėse. Jau nusibodo kvies
ti iš žiūrovų tarpo žmogų, kuris 
nei labai moka, nei labai nori 
tą darbą atlikti.

k k -k

Kalėdų atostogų metu įvyko 
jaunimo suvažiavimas Klevelan
de. Po antrojo jaunimo kon
greso kiti kraštai sudarė savo 
kraštų valdybas ir pradėjo veik
ti. Atėjo ir Kanados-JAV-bių ei
lė. Amerikoje Vytas Maciūnas iš 
Filadelfijos buvo išrinktas JAV

Atgaivintas 
Montrealio 
seminaras

1974 m. sausio 20 d. Montrealyje 
atgijo Lietuvių Studentų Lituanisti
nis Seminaras po trejų metų neak
tyvumo. Pirmoji tema buvo: “Lietu
vos politinis, socialinis ir jaunimo 
gyvenimas”. Prof. Genutis Procuta 
iš Otavos universiteto pedagogikos 
fakulteto kalbėjo 25 studentam apie 
marksizmo-leninizmo teoriją, apie 
tai, ką sovietų režimas bandė ir ban
do pasiekti, kokiais tikslais ir kokio
mis priemonėmis. Gavę tuos pagrin
dus, mes galėjome geriau suprasti 
pokalbius su Kristina Pavilanyte, 
kuri studijavo Vilniaus universitete 
šešias savaites praėjusią vasarą. Ji 
galėjo mums gerai išaiškinti studen
tų padėtį ir gyvenimą. Prisidėjo ir 
Lietuvą lankiusi Lilė Gedvilaite, ku
ri pasidalino su mumis bendrais įspū
džiais. Prof. Procuta plačiau aptarė 
Lietuvos studentijos Švietimą. Vyko 
aktyvios diskusijos. Seminaro orga
nizacinis kolektyvas šį seminarą lai
ko labai pasisekusiu.

Lituanistinis studentų seminaras 
yra suorganizuotas lietuviam univer
siteto studentam, kurie norėtų pil
nesnių ir gilesnių žinių apie Lietuvą, 
jos kultūrą, politiką, išeivijos lietu
vių veiklą ir t.t. Jis yra studentų 
suorganizuotas ir Montrealio lituanis
tinės mokyklos tėvų komiteto pa
remtas. Seminarai vyksta sykį į mė
nesį sekmadienio popietėje. Visi lie
tuviai studentai, iš arti ir toli, yra 
kviečiami dalyvauti, padėti suruošti 
seminarus, pateikti gerų idėjų ir kri
tikos arba bent atsilankyti. Sekantis 
seminaras yra numatytas vasario 24
d. Tema: “Modernioji lietuvių dra
ma.” Bus studentų suvaidintas vei
kalas ir vieno teatro žinovo įvadas 
bei kritika. Pilnesnių žinių teirautis: 
MLSLS, 105 Milton St., Apt. 702, 
Montreal, P.Q.

JONAS ABROMAITIS 

Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininku. Kanadoje Almiui Kuo
lui iš Toronto teko tos pareigos. 
Lauksime žinių ir planų.

* * *
Moksleivių Ateitininkų Sąjun

gos žiemos kursai Kalėdų atosto
gų metu vyko Dainavoje. Jų te
ma: akčiologija-veikimas. Iš an
ketų matosi, kad kursantai išva
žiavo gan patenkinti. Dalyvavo 
57 moksleiviai iš JAV ir Kana
dos.

* *
Reiškiu užuojautą visiems sli

dininkams, kurie po Kalėdų iš
važiavo į rytus. Čia sniego tai 
buvo! Nu, gal kitais metais ...

* * *
Vasario mėnuo atėjo. Studen

tai jau dabar turėtų ruošti išvy
kas ir keliones “study week” sa
vaitei.

* $ ♦
Turbūt niekas tiek nekeliauja, 

kiek etninių grupių jaunimas. 
Skristi į Europą arba Pietų 
Ameriką ir pasirodyti su tauti
niais šokiais, dainomis arba kon
grese dalyvauti darosi gana pa
prastas dalykas. Hamiltono “Gy- 
vataras” išskrenda į Kolumbiją 
vasario mėnesį, choras “Aidas” 
— vasarą į Europą. O kiek gru
pių jau yra apkeliavę šias vie
tas? Neblogos gyvenimo sąly
gos ...

* * *
Įdomu, ar reikės šiais metais 

vėl išklausyti visus pasveikini
mus, kuriuos ministerių sekreto
rės, mūsų prašomos, vis atsiun
čia Vasario 16 proga? Kol netu
rėsime daugiau savųjų (t.y. et
ninių grupių) atstovų valdžioje, 
mažai kas kreips tikrą dėmesį į 
mus.

* * *
Koks procentas lietuvių vai

kų nėra vienu metu skambinę 
ar groję kokiu nors instrumen
tu?

* * *
Trumpas, augštas, storas, plonas 
Iš rytų, iš vakarų, 
Džiaugias savo kilme — šaukia 
“I’m Lithuanian too!”

* * *
Daug mūsų moksleivių - stu

dentų gėdisi savo lietuvių kal
bos. Kažin, ar neklysta kas 
nors, bandydamas jaunimą pri
versti lietuviškai kalbėti? Jis 
turi pats norėti. Botagas nepri
vers. * * *

Po baliaus trys dainos prisi
mena: “Saulutė tekėjo”, “Sė
džiu už stalelio”, “Vai kelkitės 
vaikeliai”. * * *

Siųskite laiškus: 286 East 17th 
St., Hamilton, Ont., Canada. 
L9A 4M7. K. šeštokas

Kęstutis šeštokas, atvykęs iš Hamil
tono į Tolintą, linksmina savo dai
na ir gitara jaunuosius tautiečius Lie
tuvių Namų jaunimo kavinėje. Ši 
kavinė veikia penktadienių vakarais. 
Programą atlieka įvairūs talentai. 
Kavinės vardas — “Gedimino pilis” 

Nuotr. R. Sungailos
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tirosu- mažiesiems'.'!
Vasario šešioliktoji

Kiekvieni metai turi apie 365 
dienas, bet viena diena yra ar
čiau visiems lietuviams už visas 
kitas. Ši diena yra Vasario še
šioliktoji. Ta diena išsiskiria iš 
visų kitų, nes tada visi lietuviai 
atsimena Lietuvos laisvę ir pa
galvoja, kad kada nors Lietuva 
vėl bus laisva.

Kiekvienas gyvas sutvėrimas 
nori laisvės, taip pat ir žmogus. 
Niekas nenori būti surakintas 
belaisvis. Lietuviams reikia neš
ti sunkią naštą, nes Lietuva, 
mūsų tėvynė, nėra laisva. Vasa
rio šešioliktąją dieną visi lietu
viai prisimena laisvą Lietuvą, ir 
našta palengvėja, nes visi pagal
voja, kad kada nors Lietuva vėl 
bus laisva.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet ateina ta reikšminga 
diena. Ji turi mums būti labai 
svarbi. Mes turėtume atkreipti 
dėmesį į Lietuvą, sustoti ir pa
galvoti, ką Lietuvos laisvė 
mums tikrai reiškia. Mes, gimę 
Kanadoje, kurie nesame Lietu
vos matę, negalim tikrai supras
ti, ką ta laisvė tikrai reiškia. 
Mes žinome tiek apie Lietuvą, 
kiek mums tėveliai, mokytojai 
ar kiti yra pasakoję. Man rodos, 
tikrai Vasario šešioliktosios 
reikšmei suprasti reikia pama
tyti Lietuvą patiems. Tik tada 
tikrai suprasime, kodėl yra 
svarbu, kad mūsų tėvynė būtų 
laisva.
Almis Ledas, Xb sk., Torontas

Metuose yra keturi skirtingi 
laikai. Ruduo yra spalvingiau
sias iš visų metų laikų. Rudenį 
vieni lapai’ pradeda keisti spal
vas, o kiti jau krenta žemyn. Vi
si vaikai eina linksmi į mokyk
lą. Paukščiai skrenda į šiltes
nius kraštus. Greitai visi lapai 
nukrenta, paukščiai išskrenda 
ir dauguma medžių lieka pliki.

Ateina žiema. Šaltas vėjas pu
čia, šaltos dienos prasideda. 
Sniegas krenta ir kaip kilimas 
apdengia visą žemę. Žmonės ap
sirengia kailiniais ir šiltais dra
bužiais. Reikia sniegą kasti ir 
namus šildyti.

(Atkelta iš 4-to pel.) 
lai. Buvo malonu matyti, kad to fon
do lėšų skirstymo komisijoj yra ir 
“Tėviškės Žiburių” administratorė J. 
Kaknevičienė. A.

“SUGRĮŽIMAS I B ROOK S Ą”, 
spausdinti “Drauge” per eilę nume
rių kelionės aprašymai nuo Detroito 
iki Vankuverio ir atgal per Kanados 
prerijas, praėjo beveik nepastebėti. 
Kelionės aprašymų autorius A. Na
kas tvirtai ir gerai jaučiasi prerijo
se, Rocky kalnuose, mažuose mieste
liuose, bet paklysta patekęs į Kalga- 
rio Stampydę — nesusigaudo kaubo
jų mieste, nebepagauna vakarietiško 
svetingumo ir kaubojiškų pokštų

STUDENTAI ruošia šokių vakarą 
vardu "Naujo Meno Vakaras” para
pijos salėj, 1414 Dundas gatvėj, va
sario 9, šeštadienį, 8 v. v. Programą 
atliks Detroito lietuvių studentų vy
rų oktetas, kuris neseniai susiorga
nizavo ir darosi populiarus. Jis užkū
rė ugnį jaunimo suvažiavime Kleve- 
lande 1973 m. gruodžio mėnesį. Ok
tetas ten įdomiai pasirodė, todėl mes 
pakvietėm juos į Kanadą. Bus ska
nūs užkandžiai, gėrimai ir muzika. 
Kviečiame visus londoniškius ir apy
linkės' kaimynus atsilankyti — pa
šokti, susitikti draugus ir pasilinks
minti. Iki pasimatymo!

Laadono studentai

Ištraukos iš rašinių
Toronto Maironio mokyklos mokiniai

Kai sniegas pradeda.tirpti, pa
vasaris artėja. Lietus prareda 
lyti ir darosi šilčiau. Lenda iš 
žemės visokie žali augalai. Gėlės 
žydi ir paukščiai atskrenda. Vi
sa, kas mirė rudenį, atsigauna 
pavasarį. Saulė šviečia dangute, 
šildydama viską, kas buvo suša
lę. Šiltos dienos tampa karšto
mis. Vaikai paleisti iš mokyklų 
džiaugiasi, kad vasara pagaliau 
atėjo. Lengvai reikia apsirengti, 
nes labai karšta pasidaro. Vis
kas greit išdžiūsta ir reikia lais
tyti, jeigu nėra lietaus.

nuotaikos. Autoriui reikėtų dar kar
tą apsilankyti Kalgario Stampydėje, 
nors nėra vilties, kad gaus baltą kau
bojišką skrybėlę, jei nepakeis savo 
nuomonės apie kaubojų sostinę. 
“Prime Rib” kepsnys ne Detroito 
amerikiečiui. Būtų gera, jei "Tėviš
kės Žiburių" skaitytojai galėtų A. 
Nako bent dalį įspūdžių pasiskaityti. 
Mat, prerijose gyveną lietuviai yra 
neblogi pasakoriai ir mėgsta pasako
ti apie indėnų kovas, gaudyti nepa
prasto dydžio žuvis, bet nemėgsta 
spausdinto žodžio. K.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronte 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

EKSKURSIJA i
EUROPA

• 5 dienos Vilniuje
• 2 dienos Maskvoje
• 5 dienos Vakarų Europos miestuose

1. Išskrenda gegužės 30 d., grjžta birželio 13 d.
2. Išskrenda birželio 13 d., grjžta birželio 27 d.
3. Išskrenda liepos 18 d., grįžta rugpjūčio 1 d.
4. Išskrenda rugsėjo 5 d., grįžta rugsėjo 19 d.
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Kai aš važiuoju į lietuvišką 
mokyklą, matau didelį bokštą. 
Tas bokštas bus augščiausias vi
same pasauly.
Rimas Prakapas, III sk.

Per Kalėdas būna gražios eg
lės. Kai bus šalta diena, tai aš, 
mano broliukas ir mano tėvukas 
eisim čiuožti. Aš nemoku gerai 
čiuožti. Ir mano broliukas ma
žai moka. Mano mažasis broliu
kas visai nemoka čiuožti, nes 
yra penkerių metų. Mano sesu
tė yra visai maža — vienerių 
metų.
Marytė Balaišytė, II sk.

Vieną šeštadienį mokyklos ve
dėjas liepė vaikams eiti į parką. 
Aš pasiėmiau saldainių ir ėjau 
su savo draugu Arūnu. Mes ma
tėme buivolą, stirną, ožį ir jau
čius. Aš mačiau mažų automobi
lių lenktynes. Man labai patiko 
iškyla.
Romas Stanulis, III sk.

Vieną dieną aš ėjau į mišką. 
Kai atėjau prie vieno medžio, 
pamačiau voverę. Ji pabėgo į 
medelį, ir aš niekada nemačiau 
tos voverytės.
Silvija Juodvalkytė, Vb sk.

Aš einu į lietuvišką mokyklą 
mokytis lietuviškai. Mūsų pir
ma pamoka yra gramatika, ant
ra — skaitymas, trečia — tiky
ba ir dainavimas. Per pertrauką 
mes žaidžiam sviediniu. Kai 
grįžtam į pamokas, mokomės 
geografijos arba rašom. Po to aš 
einu šokti su gražiom mergai
tėm. Tada skambutis, mes išbė
gam lauk ir einam namo.
Robertas Grybas, V sk.

Brolis kelionę pradėjo vaka
re. Mes visi jį palydėjom į aero

dromą. Matėm kaip jo lėktuvas 
pakilo augštyn ir nuskrido į 
Londoną. Man buvo labai liūd
na, nes aš žinojau, kad jo greit 
nematysiu. Vėliau jis man at
siuntė gražių atviručių ir laiškų. 
Po kiek laiko jis vėl grįžo namo. 
Mes vėl džiaugėmės jo laimingu 
sugrįžimu į Torontą.
Denis Govėdas, Vb sk.

Aš einu į lietuvišką mokyklą 
todėl, kad noriu išmokti lietu
viškai kalbėti ir rašyti. Noriu iš
mokti Lietuvos istorijos. Čia aš 
suradau daug lietuvaičių drau
gių. Kai nuvažiuosiu j Lietuvą, 
galėsiu kalbėti lietuviškai su vi
sais žmonėmis. Dabar galiu tik 
pusseserei laišką į Lietuvą pa
rašyti. Aš labai patenkinta da
bar, kad galiu rašyti lietuviškai. 
Lana Siminkevičiūtė, Vb sk.

Vieną dieną, kai šuo turėjo 
mažą uodegą, užlipo ant kalno 

• ir surado medų, šuo pradėjo jį 
ragauti. Po kurio laiko jis norė
jo grįžti namo, bet uodega buvo 
prilipus prie medaus ir negalė
jo ištraukti. Jis traukė ir trau
kė. Uodegą ištraukė, bet buvo 
labai ilga. Todėl dabar daug šu
nų turi ilgas uodegas.
Virginija Budreckaitė, Vb sk.

Man nepatinka žiema, nes rei
kia kelią nukasti. Kartais patin
ka kasti, nes po to galima žaisti 
ledo ritulį. Lietuvoje kitaip 
švenčia šventes. Čia tik pinigus 
duodi ir tada gauni geras dova
nas. Bet Lietuvoje padaro kar
tais patys vaikai dovanas. Lietu
voje krautuvės neturi tiek daik
tų, ir žmonės neuždirba tiek 
daug pinigų. Ten žmonės turi ki
tokių malonumų.
Paulius Bubelis, VI sk.

Kituose kraštuose yra kitokie 
metų laikai. Yra tokių, kurie tu
ri tik vasarą ir rudenį. Kitur yra 
vien tik žiema. Mums yra ge
riau, nes mes turim įvairius lai
kus. Kaip būtų, jeigu visuomet 
būtų tik vasara? Gal nusibostų. 
Visi metų laikai yra skirtingi, 
bet visi labai gražūs.
Gailė Mažeikaitė, Villa sk., 
Torontas.
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Buvusios 
firmos

Rašo Montrealio mokyklos mokiniai
Buvo labai graži diena. Jonu

kas ėjo žuvauti. Įsėdo į laivą ir 
pradėjo plaukti. Buvo bangos, 
ir vos neišvirto iš laivo jaunas 
žvejys. Žuvauti nesisekė, nesu
gavo nė vienos žuvies. Jau norė
jo eiti namo, bet mama liepė 
dar meškerioti. Po to jis suga
vo žuvį ir buvo labai patenkin
tas.
Karutė Cičinskaitė, IV sk.

Ponia: Jei tas liūtas mokėtų 
kalbėti, ką sakytų?

Gyvulių prižiūrėtojas: Tik
riausiai sakytų: “Atsiprašau, po
nia, bet aš esu tigras”.

Marytė: Turbūt ta upė labai 
gili?

Silvija: Visai ne! Žiūrėk, van
duo siekia tik anties pilvą! 
Kristina Niedvaraitė, VIII sk.

Aš mokykloje nusipirkau iš 
savo draugo vėžlį. Vėžlio vardas 
yra Henrikas. Jis nedidelis. Ma
no vėžlys angliškai vadinasi 
“red eared turtle”, nes turi rau

donas dėmes prie ausų. Jis gy
vena baseine. Jam patinka šili
ma, tai mes uždegam lemputę, 
kad jis galėtų pasišildyti. Jis už
lipa ant paaugštinimo baseine ir 
miega ištiesęs kojas ir kaklą. 
Henrikas valgo žuvų maistą ir 
žalią mėsą. Vasarą jis ėsdavo 
vorus ir visokias muses. Jau se
niau jis mėgindavo išlipti iš sa
vo baseino, bet negalėdavo. Da
bar jis paaugo ir kartais išlipa.

Mums visiems patinka Henri
kas.
Romas Staškevičius, V sk.

Viena mano mokykla yra lie
tuviška, o kita — prancūziška. 
Mūsų prancūziška mokykla yra 
turtingesnė, o lietuviška — ne
žinau. Man tai nesvarbu. Man 
vistiek labai patinka lietuviška 
mokykla. Aš matau savo lietu
vaites drauges tik lietuviškoj 
mokykloj. Mes mokomės lietu
viškai rašyti ir skaityti. Mes pa- 
sikalbam lietuviškai ir džiaugia
mės susitikusios kartą savaitėje. 
Edita Vazalinskaitė, IV sk.

Kodėl einu lietuviškon mokyklon?
Aš einu į lituanistinę mokyk

lą ne kad man reikia, bet kad aš 
noriu kalbėti lietuviškai. Mano 
tėveliai gimė Lietuvoje. Kai jie 
atvyko į Kanadą, susitiko ir susi
tuokė. Jie norėjo, kad jų vaikai 
irgi pažintų Lietuvą, kokia ji 
buvo ir yra. Tėvai norėjo, kad 
jų vaikai užaugtų, žinodami, jog 
Lietuva buvo stipri valstybė ir 
kad jie nebijotų pasisakyti, kad 
jie yra lietuviai.

Anglų mokykloje mano mo
kytojas nežino kaip ištarti mano 
pavardę, bet tai aš nueinu į li
tuanistinę mokyklą, visi gali iš
tarti. Mokykloje aš susitinku su 
lietuviais draugais. Mes išmoks
tame mūsų tėvų gimtąją kalbą, 
sužinome, kad Lietuva senovėje 
buvo stipriausia Europos valsty
bė. Aš drąsiai sakau savo drau
gams, kad esu lietuvis, einu į 
lietuvišką mokyklą, valgau lie
tuviškus valgius ir žaidžiu lietu
viškus žaidimus, šoku tautinius 
šokius. Eidamas į lietuvių mo
kyklą. aš daug išmokstu. Mo
kykloj aš nesimokau matemati
kos, biologijos, bet tik apie Lie

tuvą, jos kalbą, praeitį ir raštą. 
Linas Staškevičius, VIII sk., 
Montrealis

Rūpestėlis
Tas mūsų Leonardukas 
Tai vikrus berniukas — 
Bėga, lekia ir parpuola, 
Už tai gužiukai kur papuola.
Tai vis rūpesčiai mamytei, 
Kaip sūnelį užauginti, 
Kad užaugtų stiprus vyras 
Ir kad būt kaip gintaras tyras.
Jis yra ainis iš gintaro krašto, 
Bus vyras ąžuolų giminės 
Ir jo istorijoj rašo 
Kad jis — lietuvių kilmės.

J. S., Torontas

Sijonukas
Sijonukas trumpas buvo 
už keliukų neužkliuvo. 
Kai įspyriau akmenėlį, 
nuvirtau ir sužeidžiau aš kelį. 
Greitai bėgau aš vidun 
nusiplaut ir užsidėt tvarstelio.
VILIJA LUKOŠEVIČIŪTB, II sk., 
Montrealis

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugeli metų kaip mais
tų, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produKtas tau patiks.
Kapsulės pavidalo neturi nei kvapo 
nei skonio!

Ontario provincijos žmogaus 
teisių įstatymų leidyba pra
dėta 1944 m., kai Ontario 
parlamentas priėmė rasinės 
diskriminacijos įstatymą. 
Vėliau kitų žmogaus teisių 
įstatymų leidyba pasiekė 
augščiausią tašką 1962 me
tais, kai buvo paskelbtas On
tario Žmogaus Teisių Ko
deksas.

Tokia vyriausybės politika 
žmogaus teisių įstatymų lei
dybos srityje prisidėjo prie 
žymaus pasikeitimo žmonių 
laikysenoje ir labai išplėtė 
galimybes visiem asmenim, 
nežiūrint jų kilmės.

Panašiai Ontario vyriausy
bė siekia dabar tvirtai įgy
vendinti politiką, siekiančią 
apsaugoti daugiakultūrį šios 
provincijos lobį, stiprinti bei 
globoti daugiakultūrę darną, 
kuri visuomet buvo tradici
nė mūsų istorijos dalis ir 
pagrindinis Ontario provin
cijos raidos elementas.

Daugiakultūrę Ontario pro
vincijos politika susikrista
lizavo nuo 1969 metų, kai

ONTARIO

Vasario 13 - kovo 2
S. HUROK dėka 

KANADOS BALETAS 
RUDOLF NUREYEV - 

svečias šokėjas 
PROGRAMOJE: Don Juan, Les Sylphides, Solitaire, 

Le Loup, The Sleeping Beauty, 
Giselle

Naujas pastatymas bus praneštas vėliau 

Kasa atidaryta kasdien 11 v.r. — 9 v.v., 
išskyrus sekmadienius

Telefonas informacijai: 366-8484 (O'Keefe Centre) 
arba 363-0228 (specialus Kanados baleto numeris)

KOC "Tip-

skanėstai 
visuomet 

kainomis

Europietiškos mėsos ir 
sekančiose krautuvėse 
gaunami pigesnėmis 

("BUDGET PRICE SPECIALS"):
1727 Bloor St. West (prieš Keele požeminio traukinio stotį) • 
Yorkdale Shopping Centre • Fairwiew Moll • 
Ziggy's at Sherway Gardens • Scarborough Town Centre • 
Bramalea City Centre • Huron Square Shaping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Weetcliffe Mall, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper 
Paradise) • Ir šiose LOBLAWS krautuvėse:
480 St. Clair Ave. West • 2877 Bayview (Bayview Village S. C.) • 
Eastgate Square, Stoney Creek • White Oaks Plaza, London • 
596 Montreal Rd., Ottawa • 2085 Carlingwood, Ottawa • 
2241 Riverside Drive, (Billings Bridge) Ottawa • 
1040 Princess St., Kingston •

Daugiakulturis gyvenimas
* 1

Ontario provincijoj
antroje konstitucinėje kon
ferencijoje Ontario vyriau
sybė pareiškė: - “Kanada tu
ri būti dvikalbė daugiakul- 
tūrio pobūdžio šalis."

Ontario provincijos vyriau
sybė mano, kad kiekviena 
Ontario etnokultūrinė bend
ruomenė turi teisę laisvai 
puoselėti savitą kultūrą Ka
nados krašto rėmuose. Tai 
kertinis vyriausybės įsipa
reigojimo akmuo daugiakul- 
tūrei politikai.

Tai pagrindinės žmogaus 
laisvės išvada, laisvės, kurią 
laiduoja Ontario įstatymai. 
Bet kartu ji reiškia dar dau
giau — šios šalies ir provin
cijos kultūrinė įvairybė per 
eilę metų pasirodė kaip nau
dingas įnašas visam kraštui:

Savo piliečiams ji teikė 
tapatybės jausmą; paskatino 
juos didiems darbams įvai
riose srityse.

Ji sulydė į valstybinę 
bendruomenę įvairius di
džiai pajėgius elementus, o

Kanada bei Ontario provin
cija ir yra kaip tik tokio 
pobūdžio junginys.

Tai politika, verta šios 
provincijos ir jos gyventojų. 
Minėto įsipareigojimo pada
rinys yra tas, kad šios pro
vincijos vyriausybė imasi at
sakomybės drauge su įvai
riomis etnokultūrinėmis 
grupėmis, siekdama nuolati
nio įvairių bendruomenių ir 
etnokultūrinių grupių vys
tymosi.

Vyriausybės įsipareigojimą 
daugiakultūrei politikai kaip 
principui ypač sustiprino 
1972 metais įvykęs “Herita
ge Ontario” kongresas, glo
botas šios provincijos. Ja
me dalyvavo 1.500 asmenų, 
pagal kurių išreikštas min
tis bei rekomendacijas po 
tris dienas trukusių disku
sijų buvo paruoštos reko
mendacijos vyriausybei.

Visa eilė tų rekomendacijų 
atsispindėjo vyriausybės po
litikoje ir veikloje. Viena 
tokių rekomendacijų buvo 
įsteigimas naujos Ontario

patariamosios daugiakultū- 
rės tarybos.
Šios tarybos pareiga — pa
tarti Ontario vyriausybei 
dalykuose, kurie tiesiogiai 
liečia kultūrines Ontario 
bendruomenes.
Vyriausybė taip pat pabrėžė 
savo užmojį plėsti progra
mas, liečiančias tarpkultūri- 
nę veiklą, pasikeitimą kul
tūriniais laimėjimais tarp 
Ontario bendruomenių. On
tario vyriausybė mano, kad 
tai yra tarpkultūrinis dau- 
giakultūrės politikos aspek
tas. Jis laikytinas gyvybiš
kai svarbiu bendram kana
diečių charakteriui ir visai 
valstybinei struktūrai, ku
rioje gyvena Ontario pro
vincijos žmonės.
Ontario vyriausybė, atsi
žvelgdama į daugelio etno
kultūrinių grupių pageidavi
mus įdiegti savo vaikams tė
vų kalbą, ketina švietimo 
srityje išplėsti dabartinę tre
čiosios kalbos programą 
gimnazijose bei skatinti įve
dimą betkurios trečios kal
bos IX ir X skyriuje, kad 
tuo būdu moksleiviai turėtų

bent ketvertų metų pasirink
tosios kalbos kursą.
Vyriausybė nori pabrėžti, 
nors tai jau daroma prakti
koje, kad asmenys į komi
sijas, agentūras ir tarybas 
skiriami, laikantis plataus 
atstovavimo principo, kad 
parenkami kvalifikuoti as
menys iš daugelio Ontario 
bendruomenių. To principo 
vyriausybė žada laikytis ir 
ateityje, skirdama asmenis 
įvairiom pareigom.
Ontario vyriausybė taipgi 
ketina įvesti piliečių švieti
mo programą (Citizenship 
Development Program), ku
ri informuotų žmones apie 
jų teises bei pareigas kaip 
Ontario provincijos gyven
tojų.
Ontario provincijos vyriau
sybė laukia gairių iš savo 
patariamosios daugiakultū- 
rės tarybos, nustatant toli
mesnę vyriausybės politiką 
bei programas, kad tuo būdu 
Ontario išliktų daugelio žmo
nių bendruomenė, kurie jau
čia ne tik gilų ryšį Kanadai, 
bet ir nuoširdžiai respek
tuoja vienas kitą.

PREMIER OF ONTARIO



GAIDŽIO PORTRETAS
Dailininko mįslė, atskleista legendiniu pasakojimu 

LEONAS URBONAS
— Imsiu, štai ir nupirksiu. 

Nors vieną. Kaip nepirkti, kai 
paroda iš kengūrų žemės atvež
ta! Paveikslai Įdomūs. Nežinau 
dar kuri, bet pirksiu, — šnekėjo 
dr. Galiūnas, turtingas Niujor
ko prekybininkas.

— Štai depozitas iš anksto!— 
Pasikrapštęs po kišenes, ęakišo 
apglamžytą banknotą.—Užteks?

Kur neužteks — šimtas dole
rių. $100, bet iš kurios kišenės!?

— O dabar sakyk, dailininke, 
ar tas brangiausias paveikslas 
bus pats geriausias?—rodė pirš
tu komersantas į paveikslą ka
taloge, įkainotą $400.

— Man visi geriausi, — atsa
kiau ir jaučiau, kad išsisukinė- 
ju.

— Geras, geras darbelis, — 
primerkęs akį vertino busimasis 
paveikslo savininkas.

— Drąsus savo brūkšniais, 
ryžtingas ir jautrus. Abstraktas, 
ar ne? Man jis patinka. Sakyk, 
kiek laiko užtruko jį nupilti? 
Kelios minutės, ar ne? Prisipa
žink! — įžūliai žiūrėjo į akis ir 
laukė išpažinties.

— Prisipažįstu, tos kelios kū
rybingos minutės nespėjo pa
veikslo prakaitu išmirkyti. Ta 
pačia proga leiskite irgi prisipa
žinti, kad daugiau kaip 20 metų 
patirtis ne tik palengvino, bet ir 
įgalino šio paveikslo gimimą.

Dr. Galiūnas paveikslą nupir
ko ... Šis epizodėlis tikras, iš
skyrus pirkėjo pavardę. Jis įvy
ko Niujorko centre, Manhatta- 
ne, prieš septynerius metus. Pa
našiai gali įvykti ir įvyksta bet- 
kur ir betkada man ir mano ko
legoms. Tapytojams toks nuoty
kis dažnas, retesnis grafikams, 
skulptoriams. Architektūroj, me
dicinoj, net ir psichiatrijoj, tur
būt visai nepasitaiko.

— Kodėl taip? Ar tai šios ga
dynės mada? — klausiau kadai
se Stuttgarto akademijos profe
sorių Gollwitzer.

— O ne, visai ne! Tai tikriau
siai įvyko Konfuncijaus laikais, 
jei ne anksčiau, — atsakė jis.

Mėgo šnekėti profesorius. Il
gai nedelsęs, mums atpasakojo 
kiniečių pasaką, kurios net ir 
amžiaus ketvirtis neišplovė iš 
mano atminties.

Seniai, labai seniai tolimoj 
kiniečių žemėj turtingas ir ga
lingas pirklys, gaidžių peštynių

SPECIALIAI
| LIETUVĄ j 

PILNAI APMOKĖTA
Garantuotas nemokamas H 

pristatymas
10 šiltų su auksiniais siūlais 

skarelių
5 vilnonės su auksiniais siū

lais 32”x32” skarelės ir
5 sintetinės medžiagos su 

auksiniais siūlais 32”x32” 
skarelės

Kaina $77.00
Oro paštu $91.00

5 be kutų 32”x32” vilnonės 
skarelės ir

1 itališko pliušo dviguba (190 
x230) lovatiesė
gražios spalvos ir raštai

Kaina $123.00

Kailio imitacija
Geriausios rūšys, 
didžiausias pasirinkimas.
Kaina $115.00

COMBINATION SPECIAL 
nepaprastai vertingas
3 jardai 100% vilnonės medžia

gos žieminiam vyrišku! ap
siaustui

3 jardai 100% vilnonės medžia
gos žieminiam moteriškam 
apsiaustui

3,5 jardo 100% vilnonės me
džiagos vyriškai eilutei

3 jardai 100% vilnonės medžia
gos žieminei suknelei

2 paklodės, dvigubos ,
2 pagalvėms užvalkalai
6 turkiški rankšluosčiai
Kaina $203.00

SPECIAL 1 $91.00
10 sv. kiaulės taukų
10 svarų kviet. miltų
10 svarų ryžių
10 svarų cukraus

Daug kitų specialių siuntinių 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per
Intertrade Express Corp.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

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

LABAI SVARBU 
Vartoti drabužiai 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ.
MES TURIME 25 METŲ PATYRIMĄ 
IR DAUG TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 

KLIENTŲ.

bežiūrėdamas, atsipūsdavo. 
Vaizbūnai vežiodavo jo prekes į 
tolimas Kinijos provincijas. 
Pirklys lobo ir vis labiau mėgo 
gaidžius. Pasikvietė jis kartą ge
riausią teptuko meisterį ir pra
šė nupiešti gaidžio atvaizdą. Tik 
nekokio gaidžio, bet paties šau
niausio, drąsiausio, kovingiau- 
sio — gaidžio iš visų gaidžių. 
Žemai nusilenkęs meisteris ta
rė: “Pabandysiu”.

Už mėnesio kito siunčia po
nas tarną gaidžio atvaizdo atneš
ti.

— Meisteris tapo, bet kūrinys 
nebaigtas, — buvo atsakymas.

Tas pats buvo po pusmečio. 
Metų. Ir vėliau. Išseko pirklio 
kantrybė. Užsirūstino. Jis pats 
nuėjo išbarti meisterio už delsi
mą. Žemai lenkėsi meisteris, ve
dė pirklį į vidų ir prašė sėstis. 
Paveikslas esąs nebaigtas, bet, 
jei Šviesybė sutiksiąs išgerti 
puoduką arbatos, jis pabandy- 
siąs paveikslą užbaigti.

Atnešė meisteris ponui kva
pios šiltos arbatos, o sau — bal
tą popieriaus lapą. Gurkšnojo 
turtuolis, stebėjo kaip brūkšnys 
po brūkšnio iš balto lapo lindo 
gaidžio kontūrai, paskui akys, 
skiauterė, plunksnos, pentinai... 
Pirklys dar nebuvo baigęs gerti 
arbatą, meisteris jau dėjo savo 
rausvą antspaudą ant užbaigto 
šedevro. Kaip užburtas žiuęėjo 
pirklys. Tie brūkšniai, kaip po
eto žodžiai, tik keliolika jų, tik 
kelios minutės, bet sako visą tie
są apie gaidį — šauniausią gaidį 
iš visų Kinijos gaidžių.

Pirklio veido šypseną nušluos
tė rūstis, kai meisteris savo še
devro kainą ištarė.

— Ką? Saują auksinių už ke
lis brūkšnius!? Dvejus metus už 
nosies vedžiojai mane! Tai iš- 
juoka! Kailį išperti reikėtų už 
tokį įžūlumą!

Meisteris ėmė pirklį už ran
kovės ir pakvietė į kitą kamba
rį, kur lentynos linko nuo sun
kių popieriaus glėbių. Dėjo 
meisteris pirmą popieriaus glė
bį ant stalo ir prašė pirklį pa
vartyti.

Vartė pirklys, ir su kiekvienu 
lapu tirpo rūstis veide. Gaidys, 
gaidys. Kiekvienas lapas — gai
dys. Jei ne gaidys, tai jo dalis: 
snapas, skiauterė, koja, sparnas, 
uodega. Gaidys, gaidys ir vėl 
gaidys. Užteko vieno glėbio. 
Daugiau pirklys nebenorėjo var
tyti. Jis pabėrė saują auksinių. 
Atsistojo, dar pažvelgė į sulin
kusias lentynas, padėjo visą pi
nigų maišiuką ant stalo ir, nė 
žodžio netaręs, tik žemai nusi
lenkęs meistrui, gaidžio atvaiz
du nešinas, išėjo.

“ATŽALYNO”
VEIKLA

Jau keleri metai Toronte veikia 
antroji tautinių šokių grupė “Atžaly
nas”. Pradžioje buvo abejonių bei 
nuogąstavimų dėl šios grupės įsistei- 
gimo, nes daugelis manė, kad tas 
gali pakenkti “Gintarui”. Laikas bet
gi parodė, kad buvo klysta, šiandie
ną šios dvi grupės veikia darniai ir 
apie save yra subarusios apie 250 
jaunuolių, kurie laisvalaikiu mokosi 
tautinių šokių bei dainų, kad galėtų 
savo pasirodymais tarp svetimtaučių 
ir kanadiečių išgarsinti savo tėvų 
žemę.

Nors “Atžalynas” savo veiklos am
žiumi dar jaunas vienetas, bet smar
kiai plečiasi, daro didelę pažangą 
ir vis dažniau išeina į viešumą. Jis 
jau yra subūręs apie 100 šokėjų, ku
rie, suskirstyti j tris grupes, kas sek
madienį Lietuvių Namuose po pa
maldų iki pat vakaro pamainomis re
petuoja.

Darbas nėra lengvas — reikalauja 
daug kantrybės, pasišventimo bei lai
ko iš šokėjų, juo labiau iš mokytojų, 
kurie, pamiršę savo laisvalaikį, atei
na dirbti su jaunimu. Vienintelis jų 
atpildas bei pasitenkinimas, kai į 
repeticijas visi atsilanko sklandžiai 
ir punktualiai, darbas eina gerai, o 
pasirodymai pasiseka.

Vadovaujami mokytojų R. Sapijo- 
nienės, p. Baubino, E. Pakšto, D. 
Jurkšaitytės, R. Stočkutės, B. Lelie- 
nės ir p. Kybarto visi ruošiasi vieti
niams pasirodymams bei išvykoms. 
Tiesa, dar trūksta vidurinei grupei 
12-16 m. berniukų. Kurie dar niekur 
nešoka ir norėtų įsijungti, yra ma
loniai kviečiami.

Kovo 10 d. Lietuvių Namuose įvyks 
uždaras šeimyninis “Atžalyno” šokė
jų bei tėvų pobūvis-popietė, kur pa
sirodys visi šokėjai. Gegužės 11 d. 
bus metinis “Atžalyno" vakaras-šo- 
kiai su programa.

Po 1973 m. įvykusio visuotinio tė
vų susirinkimo bendru sutarimu “At
žalyno” vadovu išrinktas ir dabar 
vadovauja Viktoras Narušis (tel. 769- 
6221), o tėvų komitetą sudaro: V. 
Stabačinskas — pirmininkas (tel. 
766-7384), K. Poškienė — vicepirm., 
P. šturmas — sekretorius, W. Dau
ginis — iždininkas, J. Bubelienė — 
narė. Komitetas dėkoja buvusiam ko
mitetui ir jo pirm. S. Jokūbaičiui už 
atliktą darbą bei rūpestį, kurių dėka 
yra gauta piniginė parama iš vyriau
sybės. Reikia tikėtis, kad ši ir kitos 
aukos palengvins sąlygas išvykoms 
bei įgalins įsigyti tautinius drabu
žius, kurie vienetui yra labai reika
lingi. V. S.

Anatolijaus Kairio “Palikimą” vaidina Ročesterio jaunimas. Iš kaires: Ponas M — Tadas Klimas, Daktaras A — 
Bronius Petrauskas, Daktaras B — Paulius Laukaitis

Vaizduotis ar būti [ieškančiais?
“Žaiskim ieškojimą”. Tokiu 

mįslingu, jei ne gremėzdišku, 
pavadinimu praminta Živilės Bi
laišytės, Čikagos Augštesniosios 
Lituanistikos Mokyklos abitu
rientės, pirmoji eilių knyga. Vi
saip mėgini jį interpretuoti. Ar 
poetė norėjo ironizuoti, pabrėž
dama, kad daugeliui pradedan
čių poezija atrodo vien preten
zija, vaizdavimasis jieškančiais, 
ar jai rūpėjo pabrėžti nerūpes
tingumą, įsitikinimą, kad jieš- 
kojimas (ir tuo pačiu atradi
mas) ateina dvasiai atsipalaida
vus nuo sukaustymo, nuo kažkie
no pramanytų metodologijų, pri
imtų “tiesų”. O gal autorė pa
prasčiausiai nevaldo pakanka
mai tėvų kalbos ir įmantriai pa
sakė: “žaiskim slapukais” (“ka- 
vankėmis”)?

Paskubėkim pabrėžti, kad šis 
būgštavimas visai ne vietoj. Iš 
tikrųjų, jei rinkinys kuo impo
nuoja, tai kaip tik debiutantės 
žodynu, nelauktu iš išeivijoj už
augusios merginos. Jis turtingas 
ir, kas svarbiausia, savitas. Jau
čiama, kad debiutuojanti poetė 
yra pasisavinusi kalbos dvasią, 
kad jai nesvetimas vaizdo ir gar
so sugestyvumo jieškojimas.

Savaime aišku, šiame pirma
jame rinkinėlyje yra daug eilė
raščių, kurie, sakytumėm, vien 
fiksuoja jos nuotaikas ir mintis. 
Tai rimti, intymūs pasikalbėji
mai su savimi. Dažnas eilėraštis 
prasideda žodelyčiais “mane”, 
“man”, “mano”:

Mane pagimdė šešėly 
žviegiančio traukinio 

Man padovanojo krepšį
sidabro obuoliu 

Mano plaukai kvepia tošimi 
Man pritaisė avilį prie ausies
Nėra ko stebėtis tokiu ego- 

centriškumu. Argi poezija ne
prasideda savęs ir greta esančių 
daiktų pajautimu?

Rinkinio pavadinimo mįslin
gumas sumažėja įsiskaičius į Ž. 
Bilaišytės lyriką, kurioj labai 
aiškia gaida skamba autentiškas, 
išgyventas jieškojimas. Jaunat
višku nerimu, kuriame kryžiuo
jasi pasitikėjimas savimi ir kar
tu ateities nežinia, jaunoji lyrikė 
stengiasi surasti Ariadnos siūlą 
iš “asfaltuotų sistemų ir plieno 
lygčių” labirinto. Itin "nuotaikin
game" eilėraštyje “Mieguistais 
ritmo žingsniais” ji bando atspė
ti į kokius tolimus kvadratus 
nuplukdys ją gyvenimo burlai
vis:

Gatvėje, 
aš kada 
ten, kur 
akinanti
Čia įsikurs pavargęs miegas, 
išleis šaknis į vakarines dulkes, 
čia įsiveis tik juoda-balta 
ir beprasmiai plotai.

kuri neturi vardo, 
nors apsigyvensiu 
į šonus drieksis 
lyguma ir varpos.

ir

tą
ir

at-

Kažkur, toli pasaulyje 
tebežydės vis purpurinės gėlės. 
Kažkur toli vis šniokš 

pakvaišę minios 
sidabrinės uždangos 

atskleis ideologiją 
kažkur vėl gims skaidrumas.
Bet čia,
bevardėj gatvėje, 
tik laikrodis ir dulkės 
mokys 
tikėjimo.
Eilėj eilėraščių aptiksim 

trapumo, neaiškaus laukimo 
nerimo būseną, dvelkiančią au
tentiška emocija. Juose kartoja
si kaikurios metaforos, bet taip 
pat matyti ir poetės pastanga 
nesiduot suvedžiojamai “mote
riškos poezijos stiliaus”, pasi
renkant konkrečius, daiktiškus 
įvaizdžius. Dažnai pseudofiloso- 
finis eilėraščio pavadinimas 
(koks nors “laiko spąstuose”) 
neturi nieko bendro su tiesa, 
einančia iš poetinės vizijos:

Mes renkamės
(indėnai, pienės,
voveraitės, pieštos lėlės, 
gaujos kareivėlių) 
ir šokame 
šokoladinių kiškių šokį. 
Velykos — išmargintos 

plieno sienose

VYTAUTAS A. JONYNAS
Velykiniai sapnai — 
tiesi linija, 
ciklo aidas 
vaikų prisiminimuose, 
iššauktas kvapo, >■ 
vaškuojant grindis.
Vaikai, jų pasaulis, sudėtin

gas, pilnas liūdesio, netikrumo 
ir nuoširdaus išgyvenimo, yra 
Ž. Bilaišytei atramos taškas jos 
lyriniame dienoraštyje, gal net 
kompasas, vedantis ją iš būdin
go mūsų epochai slapstymosi 
dulkinų filosofinių senienų san
dėly. Jos eilėse netrūksta slapta- 
žodinio balasto, visokių “tęsti
numo uolų”, “laiko spąstų”, 
“juodų angelų”, atseit, žargono, 
skirto minties užšifravimui. Mat, 
tokia laiko mada! Kažkada, kai 
gyvenimas buvo mažiau purito
niškas, nebuvo gėda atskleisti 
mergautines svajones. Dabar 
merginom dera būt kietom kaip 
uknoliai. Jų poezijai neleistina 
būti aiškiai ir atvirai.

Sunku numatyti, ar tolesnis 
ž. Bilaišytės kelias nuves ją į 
dar tankesnius priedangos tink
lus, apkaišytus nuvytusių žoly
nų kuokštėm, bet miela paste
bėti, kad bent šiame pirmajame 
rinkinyje vaiskiai ir gaivinan
čiai suplazda užsisvajojimas, 
tiesioginio išsisakymo paprastu
mas.

Gal todėl, kad mūsų kartai 
taip sunku suvokti čionykščio 
jaunimo sielą, eilėraštis, kal
bantis apie Penelopės priesaiką, 
pasirodys skaitytojui kaip ne
lauktas, svaiginantis smūgis:

Rašytojo Kairio “Palikimas” Ročesteryje
Sausio 19 d. Ročesterio moks

leiviai ir studentai ateitininkai, 
pasikvietę senų ir jaunų talki
ninkų, suvaidino Anatolijaus 
Kairio trijų veiksmų dramą “Pa
likimas”. Spektaklis buvo lyg 
ir įžanga- į moksleivių ateitinin
kų šventę, kurios oficiali dalis 
įvyko sekančią dieną, sekmadie
nį, Sv. Jurgio parapijos salėje 
po 11 v. Mišių.

Vaidinimas pavyko labai ge
rai. Prisirinko pilna salė žmo
nių, ir visi buvo labai nustebin
ti gražiu moksleivių bei studen
tų darbu. O Montrealio moks
leivių ir studentų kuopa pakvie
tė vaidintojus pas save balan
džio 28 d.

Stebėdama repeticijas mačiau; 
kiek daug darbo ir energijos 
įdėjo visas kolektyvas. Repetici
jos vyko net tris kartus per sa
vaitę ištisus tris mėnesius.

Vaidinimą režisavo Andrius 
Cieminis. Jis rūpestingai diegė 
į kiekvieną jaunuolį paskirto 
vaidmens pajutimą. įdomu bu
vo sekti, kaip kiekvienas moks
leivis vis giliau ir giliau įsijau
tė į savo vaidmenį bei kuriamą 
charakterį. Nepaslaptis, kad ne
vienam mūsų liežuvį painioja 
angliška tarena. Čia daug pa
dėjo prof. Antanas Klimas. Jo 
pastangomis kolektyvas prašne
ko visiškai padoriai lietuviškai.

Drama nagrinėja lietuvių emi
grantų gyvenimą Amerikoje, 
pirštu prikišamai parodydama, 
kad gyvenime yra kilnesnių ver
tybių, negu tik turėjimas "pini
go ir visokių daiktų. Ta mintis 
raudonu siūlu eina per visą vai
dinimą. Jis yra surištas net ir 
su laišku, kurį mirštantis profe
sorius atiduoda savo brolio duk
rai kaipo palikimą. Gabija ir jos 
brolis Tauras neturi teisės ati
daryti šio voko, kol neperskai- 
tys visos dėdės paliktos biblio
tekos. čia pradeda išryškėti vi
sa veikalo mintis. Apskritai, rei
kia pačiam šį vaidinimą pama
tyti, kad galėtum suprasti, jaus
ti, suvokti veikalo prasmę.

Ročesterio 
tikrai beveik nuostabų darbą, 
suvaidindami šį veikalą. Vaidi
no poną N. — Juozas Laukai
tis, poną M. — Tadas Klimas, 
Laiškininkę — Vilija Dėdinai- 
tė, daktarą, daktarą B ir dakta
rą nr. 3 — Paulius Laukaitis, 
Viliją, pono M. žmoną — Danu-

jaunimas atliko

DAIL. ALBINAS ELSKUS Niujor
ko Manhattane sausio 11-27 d. d. įvy
kusioje “The National Arts Club” 
75-toje metinėje parodoje laimėjo D. 
Mott Co. premiją už tapybos darbą 
“Keturi obuoliai”.

B A L TIETIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
DRAUGIJA “Association for the 
Advancement of Baltic Studies”, pa
grindinę būstinę turinti 366 86th St., 
Brooklyn, N. Y., išleido 214 psl. 
straipsnių rinkinį “Problems of Mi
ninations: Baltic Perspectives”. Lie
tuvos problemas nagrinėja Povilo A. 
Mažeikos straipsnis “Rusų tikslai 
Baltijos kraštuose”, Benedikto V. 
Mačiuikos — “Politinės socializacijos 
aparatas Lietuvoje, jo struktūra ir 
veikimas”, Ginučio Procutos straips
nis, skirtas švietimo bei auklėjimo 
procesui okupuotoje Lietuvoje.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBE 
Brooklyne, N. Y., sausio 20 d. popie
tė buvo skirta prieš 10 metų miru
siam poetui Faustui Kiršai. Jos ini
ciatoriai — velionies zarasiškiai bi
čiuliai. Paskaitą apie F. Kiršos pa
grindinius charakterio bruožus, jo 
santykius su žmonėmis ir jo kūrybą 
skaitė svečias iš Bostono Stasys Sant
varas, suredagavęs velionies poezijos 
pomirtinį tomą “Palikimas”. F. Kir
šos veiklą skautuosė nušvietė Alfon
sas Samušis. Scenos veteranas Hen
rikas Kačinskas skaitė pluoštą F. 
Kiršos eilėraščių iš kelitj jo poezijos 
rinkinių. Programai vadovavo P. Jur
kus ir J. Rūtenis. Salė buvo papuoš
ta F. Kiršos portretu, sukurtu dail. 
V. K. Jonyno.

DAIL. ELENOS KEPALAITĖS iki 
vasario 15 d. truksianti aliuminio 
skulptūrų paroda sausio 15 d. atida
ryta Niujorke, Manhattano Phoenix 
galerijoje. Jeigu jos ankstesnėj pa
rodoj toje pačioje galerijoje vyravo 
visaip sulankstyti aliuminio vamz
džiai, tai šį kartą dėmesio centre yra 
plokštės, teisingiau sakant, trikam
pių plokščių sujungti ansambliai, nu
dažyti skirtingomis spalvomis. Savo 
piešinių ir tapybos darbų parodą 
dail. E. Kepalaitė planuoja surengti 
naujajame Kultūros Židinyje.

AMERIKOS PSICHOLOGŲ DRAU
GIJOS 81-ame metiniame suvažiavi
me Montrealyje tarp 16.000 dalyvių 
buvo ir keli lietuviai. Pranešimus 
skaitė Liucija Baškauskas iš Kali
fornijos valstybinio universiteto, Al
gimantas Šimkus iš Missouri univer
siteto, vienam simpoziumui vado
vavo Ina Užgirienė iš Clark univer
siteto. Religiniais klausimais besido
mintiems psichologams paskaitą 
skaitė Vytautas Bieliauskas iš Xa
vier universiteto. Suvažiavime taipgi 
dalyvavo detroitietis J. Pikūnas ir 

psl. Mažoji biblioteka. Redagavo ' čika.Sictis A- Norvilą. Visi jie yra 
A. Dundulis. Viršelį piešė D. 
Stončiūtė. 
spaustuvė.

Aš liksiu tavo mėlynom
akim ištikima, 

nors ir dabar jų mėlynumas
moka paskandint.

Ir visa, ko nėra, 
ir visa, kas galėjo būti, 
ir visa, ko nebus, 
suaugs į vieną sausą stuobrį.
Aš liksiu tavo mėlynom

akim ištikima, 
aš tau atnešiu išplėštą laukimą, 
paliksiu ąžuolo papėdėje 
po varvančiu lietum.
(Vidurnakčiais šnabždėsiu tau 

maldas
išgelbėk! mane) — 
ir nors atsakymas vaidensis tyloje, 
aš liksiu tau ištikima.
Labai norėtųsi, kad ši betar

piškumo gaida ir spalva niekad 
neišnyktų poetiniame autorės 
žodyje.

Baigiant reikia pasidžiaugti 
ČALM abiturientų iniciatyva iš
vesti viešumon ž. Bilaišytės, ly
giai kaip ankstėliau Eglės Juod
valkytės (“Jei tu paliesi mane”) 
kūrybą iš užrakintų stalčių ir 
artimų draugų rato. Rinkinėlis 
išleistas gražiai. Sunkiau mums 
būtų sutikti su naivios Rimšos 
skulptūros fotografijos panaudo
jimu “Mažosios bibliotekos” se
rijai. Kam tas mokyklinis kva
pelis?

Živilė Bilaišytė, ŽAISKIM IEŠ
KOJIMĄ. Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas, 1973, Čikaga, 41

Spaudė VI. Vijeikio

daktarą A ir dak-tė Krokytė, 
tarą nr. 2 — Bronius Petraus
kas, tarnaitę ir daktarą nr. 1 — 
Birutė Butrimaitė, Anelę, pro
fesoriaus šeimininkę — Rūta 
Stankutė, Gabiją — Jūratė Kro
kytė, Taurą, Gabijos brolį — 
Petras Matiukas, Auksinuką — 
Vytautas Butrimas. Dekoracijas 
piešė Danutė Krokytė, pasinau
dodama dailininkės Liucijos 
Laukaitienės patarimais. Deko- 
ratorė, panaudodama kuklias 
priemones, pasiekė gana dar
naus ir veikalo dvasiai tinkamo 
efekto. Stasys Ilgūnas, senas 
teatro entuziastas, nepagailėjo 
nei darbo, nei laiko, kad į sceną 
išeitų nebe tas pats jaunimas, 
kurį sutinkame kiekvieną dieną. 
Kaikurių visiškai nebuvo galima 
pažinti. Sceną apšviesti pagelbė
jo inž. Juozas Laukaitis su sū
num Paulium. Be visų tų žmo
nių darbo ir pasišventimo vaidi
nimas tikrai nebūtų taip gerai 
pasisekęs. R. Krokytė

ALGIS • JUSTINAS VENSLOVAI- 
TIS, Toronto universitete magistro 
laipsniu (MA) baigęs verslo admi
nistraciją. Prieš dvejus metus jisai 
baigė ketvertų metų inžinerijos kur
są bakalauro (BA) laipsniu

Lituanus No. 3, Fall 1973. Kultū
rinis žurnalas anglų kalba. Metinė 4 
numerių pi-enumerata — $8. Puiki 
dovana kitataučiams lietuvių bičiu
liams. Adresas: Lituanus, P. O. Box 
9318, Chicago, Ill. 60690, USA.
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ji KULTQRIRIEJE VEIKIjOH.

JAV lietuviai.
PIANISTAS MANIGIRDAS MOTE- 

KAITIS, turintis savo studiją Čika
goje, Jaunimo Centre surengė ne
mažo dalyvių skaičiaus susilaukusį 
fortepijoninės muzikos rečitalį. Šalia 
klasikinių Beethoveno, Mocarto, De
bussy, Šopeno, Brahmso, Paganinio- 
Liszto kūrinių pianistas M. Motekai- 
tis nemažą dėmesį skyrė lietuviam 
kompozitoriam, koncerte atlikdamas 
VI. Jakubėno “Pasaką”, G. Gudaus
kienės “Rondo”, J. Kačinsko “Andan
te gracioso”, J. Gruodžio “Variaci
jas”.

DAIL. DALIA RAMANAUSKAI
TĖ sausio 5-26 d. d. surengė piešinių 
parodą Niujorke, Manhattano Hund
red Acres galerijoje. Dailės studijas 
ji yra baigusi Bostone ir laikosi 
Amerikos moderniojo meno tradici
jų, kurioms didelės įtakos turėjo 
dail. Andrew Whyeth. Spalvotu tušu 
dail. D. Ramanauskaitė mėgsta kurti 
smulkius daiktus — knygas, dėžutes, 
kortas. Tie jos kūriniai tokie realis
tiniai ir taip detalizuoti, kad prime
na nuotraukas, bet jie yra atsieti 
nuo savo tiesioginės paskirties, spin
dintys savotišku grožiu.

LIETUVIU RAŠYTOJU DRAUGI
JA 1973 m. literatūrinei premijai pa
skirti jau sudarė vertintojų komisi
ją. JAV Lietuvių Fondo $1.000 pre
miją paskirs niujorkiečiai — Juozas 
Brazaitis, Paulius Jurkus, Nelė Ma- 
zalaitė ir Pranas Naujokaitis.

KANADOS SENATORIUS Paul 
Yuzyk, dėstąs istoriją Otavos univer
sitete, išleisdino knygą “For a Bet
ter Canada”. Tai rinkinys autoriaus 
kalbų, pasakytų senate, banketuose 
ir įvairiose konferencijose. P. Yuzyk 
tiesiogiai lietuvių neliečia (jie atski
rai nefigūruoja net oficialioje Ka
nados gyventojų statistikoje, nes jų 
nėra nė 30.000), tačiau keliamos 
problemos yra labai artimos ir lietu
viams. Autorius iškelia daugiakultū- 
rį Kanados aspektą, trečiojo elemen
to kultūrinį bei visuomeninį iškili
mą, mažumų kultūrines teises. Kny
gą išleido “Ukrainian National As
sociation, Inc.”, spausdino Ukrai
nian Echo, Publishing Co. Ltd., 140 
Bathurst St., Toronto, Canada.

ŽENTĄ TENISONAITĖ - HELLE- 
MANS Belgijoje jau prieš porą, metų 
yra išvertusi į nederlandų kalbą An
tano Vaičiulaičio “Mūsų mažąją se
serį”. Dabar ji gavo pranešimą iš 
“Standart” leidyklos, kad šis lietu
vio autoriaus kūrinys bus išleistas 
1974 m. ir kad jam jau ruošiamos 
iliustracijos.

DR. BR. VAŠKELIS, Lafayette ko
legijos slavistikos skyriaus vadovas, 
ruošia spaudai išsamią studiją apie 
poetą Jurgį Baltrušaitį, pasinaudoda
mas gautomis vienerių metų atosto
gomis.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“GINTARO KRAŠTO DOVANU” 

parodą Kievo T. Ševčenkos muzėju- 
je surengė Lietuvos Liaudies Meno 
Draugijos Žemaitijos ir Panevėžio 
skyriai. Ypatingo lankytojų dėmesio 
susilaukė J. Paulausko, A. Bagdono, 
J. Ignoto dekoratyvinės lazdos, že
maitiškos klumpės, panevėžiečių G. 
Šukienės, B. Stapulionienės lovatie
sės, klaipėdiečių E. Garnelienės, V. 
Jonaitienės juostos, A. Jonušo, V. 
Butvilo, S. Sinušo, panevėžiečių B. 
Čybo ir P. Zubkos gintariniai vėri
niai, žiedai, karoliai bei kiti gintaro 
dirbiniai.

DVI KNYGAS VAIKAMS — Jus 
tino Marcinkevičiaus “Laukinę 
kriaušę” ir Vytautės Žilinskaitės 
“Kaktuso paslaptį” išleido “Vaga” 
Vilniuje. J. Marcinkevičiaus rinkti
nėje sutelktos jau vaikam žinomos 
eiliuotos poemėlės “Grybų karas”, 
“Vėjo pasaka”, “Greitoji pagalba”, 
“Laukinė kriaušė”, papildytos pluoš
tu eilėraščių ir pasakaite “Voro ves
tuvės”, kurioje savanaudis voras 
Tabalai norėjo pasigrobti Saulę, ją 
vesti ir prisirišti prie šakos, tačiau 
jo planus sujaukė miško paukšteliai. 
Knyga iliustruota spalvotais dail. L. 
Bičiūnaitės piešinėliais. Žymiosios 
satyrikės V. Žilinskaitės “Kaktuso 
paslaptis” eiliuotu žodžiu ir proza 
sprendžia gilesnes moralinės skriau
dos bei dvasinio skausmo problemas, 
su kuriomis vaikams tenka susidurti 
gyvenime. Pasakoje “Keturkojis ste
buklas” ji pabrėžia našlaičių ir le
pūnėlių skirtingas gyvenimo sąlygas, 
išryškindama pirmųjų dvasinį prana
šumą. Materialinio pertekliaus liūd
nus rezultatus išniekintų žaislų skau
džiu likimu atskleidžia pasaka “Pra
puolusi žirafa”, žmonių grubumą — 
nykštukų susitikimas su jais Vilniaus 
vaikų kavinėje “Nykštukas”. Knygą 
spalvotais piešiniais iliustravo dail. 
Marija Jukniūtė.

JUOZO PAKALNIO, anksti miru
sio kompozitoriaus, kūrinius koncer
tų serija Lietuvos miestuose populia
rina jo monografiją parašęs muzi
kologas V. Juodpusis, smuikininko 
P. Juodišiaus sutelkta menininkų 
grupė — dirigentė ir pianistė M. 
Dvarioniatė, Vilniaus operos sol. R. 
Tumalevičiūtė, fleitistas A. Armo- 
nas, violončelistas A. Palšauskas ir 
pianistė V. Dabkutė. Koncertuose at
liekami J. Pakalnio instrumentiniai 
bei vokaliniai kūriniai, ištraukos iš 
baleto “Sužadėtinė”.

ŠIAULIŲ “AUŠROS” MUZĖJUS 
surengė latvių dail. Aldžio Kliavinio 
tapybos darbų parodą. Svečias yra 
jaunosios kartos atstovas, Rygos dai
lės akademiją baigęs 1967 m., dir
bantis Liepojos taikomosios dailės 
mokykloje. Parodoje ypač gausi bu
vo portretų galerija. Dail. A. Kliavi- 
nis savo modernistinėje kūryboje 
remiasi monochromiškai nutapyta fi
gūra, beveik skulptūrišku veidu, de
koratyvių spalvinių dėmių fonu, iliu
ziniais edrvės skaldymo efektais.

MEČISLOVO DAVAINIO-SIL
VESTRAIČIO (1849—1919) užrašy
tų pasakų, sakmių, oracijų, tradici
nių pasakojimų rinkinį 8.000 egz.-ti
ražu išleido “Vaga” Vilniuje. M. Da
vainis — “Aušros” ir kitų laikraščių 
bendradarbis, nemažą dėmesį skyręs 
lietuvių tautosakai. Rinkinį “Pasa
kos. Sakmės. Oracijos” spaudai pa
ruošė Lietuvos Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros insti
tutas.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE naująsias L Paukštytės ir 
A. Lapinsko pjeses birbynių kvinte
tui atliko konservatorijos studentai
— J. Urbonas, K. Mišeikis, P. Vaiš
noras, V. Zelenis ir P. Vaičius. Su A. 
Rekašiaus “Monodija styginiam or
kestrui” supažindino magnetofono įra
šas, atliktas J. Domarko diriguojamos 
Vilniaus filharmonijos styginių gru
pės. Naujųjų kūrinių aptarime da
lyvavo J. Gaižauskas, P. Fledžins- 
kas, J. Širvinskas, J. Bašinskas, V. 
Juodpusis ir V. Bagdonas.

KONCERTĄ VILNIEČIAMS su
rengė Sovietų Sąjungoje pirmą kar
tą gastroliuojanti sol. Rosvita Treks- 
ler, viešnia iš R. Vokietijos. Pirmoji 
koncerto dalis buvo skirta H. Eisle- 
rio dainoms, kurių didžioji dalis yra 
sukurta B. Brechto tekstais, antroji
— J. Brahmso harmonizuotoms vo
kiečių liaudies dainoms. Virš progra
mos buvo atlikta I. Stravinskio har
monizuota rusų liaudies daina “Gai
galas”.

LITERATŪROS MUZĖJUS Kauno 
viešojoje bibliotekoje surengė K. Do
nelaičio 260-tųjų gimimo metinių mi
nėjimą. Paskaitą apie “Metų” auto
riaus gyvenimą bei kūrybą skaitė 
Vilniaus pedagoginio instituto docen
tas J. Riškus, poemos ištraukas — 
aktorius A. Mackevičius. Minėjimą 
papildė bibliotekos priesalyje atida
ryta paroda, skirta K. Donelaičio ju- 
bilėjui.

V. BERLYNO SIMFONINIO OR
KESTRO instrumentinis kvintetas, 
gastroliavęs Vilniuje, be žinomų L. 
Beethoveno, A. W. Mozarto kūrinių, 
atliko ir keletą retai girdimų W. F. 
Bacho, J. Ch. Bacho kompozicijų. 
Jiedu yra didžiojo vokiečių kompozi
toriaus J. S. Bacho sūnūs. Kvinteto 
nariai — rinktiniai instrumentalis
tai V. Berlyno filharmonijos simfo
niniame orkestre, kurio nuolatinis 
dirigentas yra muzikos pasaulyje pa
garsėjęs austras Herbert von Kara
jan. v. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
COWAN — SPRINGHURST, mūrinis 8 kambarių namas, 2 virtuvės, 
vandeniu-alyva šildomas, reikalingas mažo remonto, arti krautuvių ir 
susisiekimo. Įmokėti $6.000.
JANE — ANNETTE ST. 7 kambariai, mūrinis, 4 kambariai pirmame 
augšte. Dvi modernios virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su šoniniu pri
važiavimu. Didelis kiemas. Įmokėti apie $15.000.
KEELE ST. — HUMBERSIDE. Netoli parko ir susisiekimo, 8 kam
barių mūrinis atskiras namas. Dvi virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su 
geru privažiavimu. Namas be skolų. Prašo apie $10-$15.000 įmo- 
kėjimo.
RONCESVALLES — WESTMINSTER AVE. Geras mūrinis pastatas 
— krautuvė ir du butai. Ideali verslui vieta, europiečių apgyven
tas rajonas. Namas be skolų. Savininkas prašo galimai didesnio 
įmokėjimo.
HIGH PK. Ave.-ANNETTE, mūrinis gražus 11 kambarių namas, 3 at
skiri butai, 5 kambariai I-me augšte ir prausykla. Naujos modernios 
virtuvės ir prausyklos, 4 ekstra kambariai rūsyje, platus privatus 
įvažiavimas, reikalingas didesnis įmokėjimas.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI — VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
Kasos valandos:
Pirmad.......... 10-3
Antrad...... —10 - 3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad........ 10-7
Penktad............10-8
Seštad............9- 12
Sekmad. 9.30 - 1

MOKA: 
už terminiams Indėlius — 
dvejų metų.................................. 81/z%
vienerių metų .....................  8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7Va% 
už depozitų-čekių sąskaitas........6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000.................8%
asmenines — naujas ...............8 Vi %
nekiln. turto iki $50.000............8%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000. 
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money 
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, 
telefoną, elektrą, vandenį, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

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

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS -p ■ jenc
863 BLOOR St W., Toronto 4, Ont. 1

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life Raštinė: 363-1468
2 Carton St., suite 714 Namai: 766-5857

John E. Soosaar, C.A. SENSES**
Suite 402, 725 Don Mills Rd. • (chartered accountant) 
Don Mills, Ontario • Telefonai: 781-3593, 429-4944

Toronto moksleivių ateitininkų grupė susikaupimo vakarą metinėje šventė
je 1973 metais. Šiemetinė šventė įvyks balandžio 27—28 d.d. Nuotr. L. Čepo

EKSPORTAS

Skautų veikla
• Iškilminga “Šatrijos” ir “Ram- 

byno” tuntų Vasario 16 sueiga įvy
ko vasario 3 d. L. Namuose. Vadova
vo v. vi. V. Keturakis. Žodį tarė Lie
tuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas. Rajono vadas v.s. K. Batūra va
dovavo skautininko įžodžiui, kurį da
vė G. Kalinauskas. Suvaidintas B. 
Naujalio parašytas ir S. šarkutės pa
ruoštas (talkinant sk. vyčiams) tė
vynės vaizdelis. Jį atliko P. Šarkutė 
ir S. Valiūnaitė. Tėvų k-to ir Biru
tės dr-vės paruoštos kavutės metu 
buvo rodomos X Romuvos stovyklos 
skaidrės, kurias paruošė s. G. Sta- 
nionis. Sueigoje gėlėmis apdovanoti 
kūrėjai-savanoriai. Joje taipgi daly
vavo tautinių grupių reikalams vado-
vas Ozols.

• Vasario 10 d., 12 v., šaukiamas 
visuotinis skautų tėvų susirinkimas 
skautų būkle.
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REAL ESTATE 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys 

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St Wist

SPECIALUS PRANEŠIMAS

SPORTAS VISUR
Pasaulio šachmatų varžybų ketvirt- 

baigmis vyksta Ispanijos kurorte Pai
ma del Maljorka; žaidžia pasaulio 
eksmeisteris rusas T. Petrosian ir 
vengras L. Portisz, Maskvoje žaidžia 
rusai A. Karpov ir L. Polugajevski. 
Teisėjauja lietuvis V. Mikėnas. Ame
rikos mieste Augusta žaidžia rusas 
V. Korčnoj ir brazilietis E. Meking
— jauniausias šių varžybtj žaidė
jas (22 metų). Puerto Rico žaidė pa
saulio eksmeisteris rusas B. Spassky 
ir amerikietis R. Byme. šias varžy
bas laimėjo B. Spassky (3 lygiosios 
ii- 3 laimėjimai). Pirmasis pasiekė 
pusbaigmį.

Šiais metais įvyks daug pasaulinių 
sporto varžybų: kovo 5-9 d.d. V. Vo
kietijoje dailusis pasaulio čiuoži
mas: balandžio 5-20 d.d. Suomijoje 
pasaulio ledo ritulys; balandžio mėn. 
JAV krepšininkai žais Sov. Sąjun
goje; gegužės 17-31 d.d. JAV boksi
ninkai vyks į Sov. Sąjungą; birželio 
13 — liepos 7 d. d. V. Vokietijoje 
pasaulio futbolas; liepos 3-13 d.d. 
Puerto Rico pasaulio vyrų krepšinis; 
rugpjūčio 14-24 d.d. Kanadoje pasau
lio dviračių rungtynės; rugpjūčio 26
— rugsėjo 8 d.d. Šveicarijoje pasau
lio irklavimas; spalio 12-26 d.d. Mek
sikoje pasaulio tinklinis; spalio 16- 
20 d.d. Meksikoje pasaulio baidarių 
lenktynės.

Rutulio stūmime pasaulyje 21 met
ro ribą yra peržengę tik 9 stūmikai. 
Pasaulio rekordininkas A. Feyerbach 
21.82, R. Matson 21.78 (abu JAV), 
Europos rekordininkas H. Brizenick 
(R. Vokietija) 21.68, G. Wood (J. 
A.V.) 21.38, H.-J. Rotenberg 21.32, 
H. P. Hid (abu V. Vokietija) 21.31, 
V. Komar (Lenkija) 21.18, J. Bra- 
bec (Čekoslovakija) 21.04 ir N. 
Stainhower (JAV) 21.01. Lietuviai 
tuo tarpu yra peržengę tik 20 m. 
ribą. V. Komar yra buvusio Lietuvos 
lengvaatlečio Komaro sūnus.

VYČIO ŽINIOS
Atviros Montrealio stalo teniso 

pirmenybės buvo sėkmingos Nešu- 
kaitytėms. Jos parsivežė 7 taures. V. 
Nešukaitytė laimėjo moterų vienetą, 
baigmėje nugalėjusi montrealietę M. 
Domankos 3:1. Ji taip pat, poroje su 
seserim Flora, laimėjo moterų dve
jetą. Jos įveikė baigmėje M. Do
mankos ir Aušros B. Plučaitę. V. 
Nešukaitytė taip pat laimėjo I v. miš
riame dvejete ir II v. vyrų B kla
sėje. G. Nešukaitytė mišrioje kla
sėje (iki 12 m. berniukai ir mergai
tės) laimėjo I v. ir moterų B. kla
sėje — II v.

Jaunių (16 m.) krepšinio pirmeny
bių tvarkaraštis: vasario 6 d., 7.15 
v.v., J. Culnan mokykla — su St. 
Peters; vasario 10 d. 1.15 v. St. Aloy- 
sius mokykla — su St. Peters; vasa
rio 17 d., 2.30 v.p.p., St. Aloysius 
mokykla su Aušra; vasario 24 d., 
2.30 v.p.p., St. Aloysius mokykla — 
su Aušra.

Į klubą įstojo J. Didžbalis, žai
džiąs krepšinį vyrų komandoj, ir Iva
nauskas, žaidžiąs krepšinį jaunių (16 
m.) komandoje.

KSA krepšinio pirmenybėse, ku
rios įvyks Ročesteryje, dalyvaus Vy
čio vyrų ir mergaičių A krepšinio 
komandos.

Mergaičių A krepšinio komanda 
numato dalyvauti Ontario mergai
čių krepšinio turnyre kovo mėn. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Moterų krepšinio komanda, vado

vaujama A. Puzerio, iškovojo trečią 
iš eilės laimėjimą — įveikė York 
Vikings 46:28. Daugiausia taškų iš
kovojo — S. Ranonytė 10, S. Simu- 
tytė 9, R. Radžiūnaitė 7.

Jaunių C penketukas pralaimėjo 
lygoje pirmaujančiai St. Brigid ko
mandai 30:25. Žaidė: T. Valickas 7, 
G. Stočkus 6, V. Gataveckas 6, V. 
Šimkus 3, G. Karosas 2, P. Karaus- 
kas 1. Treneris St. Stončius džiaugia
si T. Valicko įsijungimu į mūsų ko
mandą, kuris savo veržlumu ir taik
liais metimais daug padės aušrie- 
čiams.

Sausio mėnesį aušriečiai sužaidė 
12 krepšinio rungtynių, 11 iš jų 
laimėjo ir vienas pralaimėjo. Bend
ras taškų skaičius 414:376 Aušros 
naudai.

Trejos krepšinio rungtynės įvyko 
vasario 3 d. Prisikėlimo salėje. Pir
mose rungtynėse I Aušros A koman
da susitiko su II-ja Aušros koman
da. I komanda nugalėjo II 70:54. 
Pirmoje komandoje žaidė: A. Gri
gonis 25, K. Bartusevičius 20, J. Gri
gonis 12, M. Adomaitis 8, C. Urbo
nas 3 ir B. Stočkus 2; H-je koman
doje: S. Žulys 15, E. Punkrys 8, R. 
Žabas 8, R. Sriubiškis 6, E. Urevi- 
čius 6, S. Stončius 5, V. Raab 4, V. 
Vožis 2.

Antrose rungtynėse Aušros C 
jaun. komanda susitiko su Hamilto
no Kovo C jaun. komanda. Po apy
lygės kovos svečiai laimėjo 33:32. 
Aušroje žaidė: V. Stočkus 18. V. Ga
taveckas 6, R. Petronis 4, R. Arlaus
kas 4, G. Karosas, V. Šimkus, R. Ka- 
rauskas. Kove žaidė: L. Žilvitis 13, 
R. Budininkas 10, P. Grajauskas, R. 
Dudonis, R. Antanaitis 2, R. Kalvai
tis 2.

Trečiose rungtynėse Aušros B 
jaun. komanda susitiko su Hamil
tono Kovo B jauniais. Pirmajame 
puslaikyje aušriečiai buvo smarkiai 
atsiplėšę, bet antrajame apsilpo, ir 
svečiai išsikovojo pergalę 53:48. Auš
roje žaidė: L. Rautinš 18, E. Gatavec
kas 18, T. Abromavičius 6, T. Sodo
ms 4, V. Stončius 2, S. Arlauskas, 
R. Punkris, P. Rasiulis, J. Gutauskas 
ir E. Petronis. Kove žaidė: P. Gu
tauskas 19, J. Riekus 14, R. Kybar
tas 9, B. Zubas 6, R. Kalvaitis 3 
ir E. Zubas 2.

Kanados apygardos krepšinio pir
menybėse Ročesteryje dalyvaus ke
turios Aušros komandos: vyrų, mer
gaičių ir dvi jaunių klasės. Linkime 
sėkmės!

HAMILTONO KOVAS
Mergaičių tinklinio komanda ne

sunkiai įveikė St. Anthony’s parapi
jos komandą 15:1, 15:7. Žaidė: L. 
Zubaitė, V. Riekutė, A. Lukošiūtė, R. 
Vaitonytė, D. Grajauskaitė, N. ir J. 
Kisiūnaitės.

Vyrai pralaimėjo pirmaujančiai ly
gos komandai Kaiser 82:94. Kovui 
atstovavo: V. Vinerskis 16, V. Butke
vičius 14, R. Tirilis 14, L. Meškaus
kas 13, R. Vasilowski 13, V. Luko
šius 2, J. Trumpickas 8, M. Gudins- 
kas 2, J. Rusinavičius.

Jauniai A pralaimėjo Sacred Heart 
parapijai 39:43. Žaidė: T. Čerškus 13, 
V. Lukošius 8, E. Navickas 8, A. šeš
tokas 8, K. Aušrotas 2, A. Gudins- 
kas.

Jauniai B toliau eina be pralaimė- 
mėjimų. Prieš Lourds mokyklą lai
mėjo 48:24. Žaidė: J. Riekus 24, L. 
Žilvitis 8, R. Kalvaitis 7, R. Dudonis 
3, P. Grajauskas 2, R. Antanaitis 2, 
M. Stungevičius.

Jauniai D nugalėjo St. Augustine 
mokyklą 12:7. Žaidė: A. Lišauskas 6, 
R. Trumpickas 4, R. Kalvaitis 2, A. 
Dudonis, E. Stosius, P. Jokūbynas, 
A., T. ir L. Stanaičiai. A. G.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS
Ročesterio sporto klubas Sakalas 

rengia Kanados apygardos krepšinio 
turnyrą vasario 9 ir 10 d.d. Dalyvaus 
penki sporto klubai: Ročesterio Sa
kalas, Hamiltono Kovas, Toronto Vy
tis, Montrealio Tauras ir Toronto 
Aušra. Atvyks vyrų, jaunių, moterų, 
ir mergaičių komandos. Rungtynės 
prasidės šeštadienį, 11 v.r., McQuaid 
ir Brighton gimnazijų salėse (Mc
Quaid salėje įvyks vyrų rungtynės), 
šeštadienio ir sekmadienio rungty
nėms bilietai po $1.50 parduodami 
prie įėjimo. Vienas bilietas galioja 
visiem žaidimam. Vasario 9, šešta
dienį, bus šokiai Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Informacijas teikia V. Le- 
lis 663-3059. A. T. K.

• šeštadienį, vasario 9 d., 2 v.p.p., 
L. Vaikų Namuose bus vyr. skaučių 
kanadiečių sueiga.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sueiga — šeštadienį, vasario 9 d., 
1 v.p.p., L. Namuose.

• Vasario 14 d., 7.30 v.v., L. Na
muose šaukiama sk. vyčių ir vyr. 
skaučių bendra sueiga, kurios metu 
bus paminėta . Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo šventė — Vasario 
16-toji. Visi ir visos dalyvauja uni
formuoti.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas dėkoja p.p. Jonikui ir žada- 
vičiui už kanklių sutaisymą. C. S.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

specialių energijos projektų ko
ordinacija. Vašingtonas pareigū
nus į šiuos komitetus paskirs iš 
JAV energijos komisijos, Otava 
— iš Kanados energijos tary
bos. Pirmiausia bus sudaryta ry
šininkų grupė svarstyti kasdie
niams energijos poreikiams da
bartiniu metu. Artimesnės ir to
limesnės ateities poreikiams ap
tarti Vašingtonas atsiųs savo at
stovus dar ši mėnesį į Otayą. 
Pasitarimuose buvo paliestas ir 
Kanados įvestas muitas į JAV 
tiekiamai Albertos naftai, prieš 
kurį yra pasisakę kaikurie JAV 
politikai. Nuolaidų nepadaryta.

Premjeras P. E. Trudeau iš
skrido atostogų į Šveicarijos žie
mos kurortą St. Moritz, kur bus 
pasaulinės slidininkų varžybos. 
Iš Šveicarijos jis užsuks į Vie
ną dalyvauti Romos Klubo suor
ganizuotoje tarptautinėje konfe
rencijoje pasaulio maisto ištek
lių klausimais. Konferencija bus 
teorinio pobūdžio, metanti pla
tesnį žvilgsnį ateitin. Otavoje 
buvo paskelbta, kad premjeras 
P. E. Trudeau Briuselyje tarsis 
su Europos Bendrosios Rinkos 
pareigūnais, nes Kanada nori 
atskiros prekybinės sutarties su 
šia organizacija. Šio pasitarimo 
teko atsisakyti — jam nebuvo 
gautas Bendrosios Rinkos prita
rimas. Atrodo, Bendroji Rinka 
nėra linkusi daryti prekybinių 
nuolaidų Kanadai. Iškritus šiam 
esminiam punktui, premjero P. 
E. Trudeau kelionė Europon ta
po tik eilinėmis atostogomis.

Kanados prekybos ministeris 
A. Gillespie, aplankęs Meksikos 
prezidentą L. Echeveria, paskel
bė naują prekybinę sutartį, ku
rios rėmuose Meksikai bus duo
ta $200 milijonų paskola įvai
riems projektams įgyvendinti. 
Tikimasi, kad sekančių kelerių 
metų laikotarpyje Kanados eks
portas Meksikon pasieks $1 bili
joną. Per 1973 m. 11 mėnesių 
Kanada Meksikon eksportavo 
tik $108,4 milijono vertės ga
minių. Meksikoje taip pat lan
kėsi Kanados užsienio reikalų 
ministeris M. Sharp ir finansų 
ministeris Ch. Drury. M. Sharp 
propaguoja bendrą Kanados ir 
Meksikos politiką santykiuose su 
JAV.

TORONTO MIESTAS 
1974 METŲ NEJUDOMO TURTO 

MOKESČIAI 
DALINĖS SĄSKAITOS

Pagal savivaldybių įstatymo reikalavimus ir nuostatą No. 
10-74 priimtą miesto tarybos 1974 metais sausio 24 dieną, 
pirmieji trys nejudomo turto 
metais yra taip išdėstyti.

visame 
mieste

mokesčių mokėjimai 1974

antras 
mokėjimas 
kovo 27 d.

pirmas
mokėjimas 
vasario 13 d.

mokėjimai sudaro dalinę 1974

trečias 
mokėjimas 

gegužės 23 d. 
m. mokesčių

Sąskaitos mokesčių likučiui bus 
vidurį ir jos bus taip pat išdėstytos

turto sąskaitos jau yra išsiųstos.

Čia minimi 
sąskaitą, apskaičiuotą pagal paskutinių 6 mėnesių mokes
čius praėjusiais metais.
paruoštos apie šių metų 
trimis mokėjimais.
Visos dalinės nejudamo
Mokesčių mokėtojai, kurie iki šiol dar negavo mokesčių 
sąskaitų, turi tuojau kreiptis į mokesčių informacijos skyrių 
miesto rotušėje arba paskambinti telefonu 367-7115.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI
Mokesčiai gali būti sumokami tose vietose, kurios nurody
tos prie mokesčių sąskaitų pridėtoje brošiūroje. Tačiau no
rint gauti išankstinio mokesčių sumokėjimo pažymėjimus, 
reikia sumokėti miesto rotušėje asmeniškai arba pasiųsti 
paštu.

W. M. CAMPBELL, 
City Treasurer

Skubia: reikalingi namai pardavimui!
• Turime laukiančių įvairių tautybių pirkėjų su gerais 

įmokėjimais ar grynais
• Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto įstaiga Toronte, 

turinti daugiau kaip 20 metų patyrimo
• Nemokamas Jūsų nejudomo turto įkainojimas be 

jokių įsipareigojimų
• Parūpiname privačius-atvirus pirmus ir antrus mort- 

gičius savo klientams be atlyginimo
• Perkantiems bei parduodantiems per mus 

SPECIALUS DĖMESYS!
• Sąžiningas patarnavimas • Kodėl ne savi pas savus?

• Skambinkite:

AI. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausic 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
6% už depozitus

7 Vi % už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep. 
81/2% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — aštuo

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

i milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% 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. po pietą, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

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

R. Stasiulis
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., -p ■ E99 E4EA Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el" NUOLAIDA

A. J. MORRIS Realtor:
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORRIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 70 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

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.

LITKO-ART SPAUSTUVĖ I
- programos £

977 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei 1

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklaminiai |
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai |



! ŠYPSENOS
Metė rūkyti

Gydytojas leido rūkyti savo 
pacientui ne daugiau kaip vie
ną cigaretę po kiekvieno valgio. 
Po keliolikos savaičių jis vėl at
ėjo pas gydytoją.

— Na, prašau, — nudžiugo 
gydytojas. — Matai, dabar tams
ta visai kitaip atrodai. Puikiai 
pasitaisei.

— Taip, bet aš dabar valgau 
dvylika kartų per dieną . . .

Du berniukai
Prie upės sėdi du berniukai 

ir mazgoja kojas. Vienas sako:
— O tavo kojos purvinesnės 

už manas.
— Nieko nuostabaus, — at

sako kitas, — juk aš esu vyres
nis.

Tramvajuje
Perpildytame tramvajuje gir

dėti sujaudintas balsas:
— Dabartinis jaunimas nė 

kiek negerbia vyresniųjų!
— Nesuprantu, ko jūs norite?

— klausia vienas keleivių. — 
Juk tik prieš minutę jaunuolis 
jums užleido vietą.

— Na, tai kas, kad užleido?!
— šaukia tas pats pilietis. — Aš 
sėdžiu, o mano žmona stovi!

Teisme
Chuliganas, nuteistas šešiems 

mėnesiams kalėti, kreipiasi į 
teismą:

— Prašau man leisti bausmę 
atlikti žiemą.

— Kodėl?
— Žiemą dienos trumpesnės.

Parinko Pr. Alš.

Čikagos lietuviu horizonte !;
Vlados Ramojus

HOČIMINAS...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kiečių žvalgyba, paklausė, ar jis 
komunistas. Pastarasis atsakė, 
esą pancūzai visus vietnamie
čius laiko komunistais ... Ame
rikiečiai jį nedideliu lėktuvu nu
skraidino į Vietnamo pasienį, iš 
kur jis lengvai pasiekė savo bū
rio partizanus. Ten pasireiškė jo 
mokėjimas įtikinti savuosius 
amerikiečių parama: būrių va
dams išdalino po “Coltą” ir pa
rodė generolo Chennault para
šą ant fotografijos.

Kai prancūzai, kovodami prieš 
Ho suorganizuotas pajėgas, pa
prašė amerikiečių paramos 
aviacija, jos negavo ir pralaimė
jo.

Kiek anksčiau Fennas norėjo 
parašiutu nusileisti į Ho stovyk
lą, bet buvo sutrukdytas. Tada 
jo vieton buvo pasiųstas kari
ninkas Phelan. Pradžioj jam ne
patiko Ho komunistinė politika, 
bet vėliau įsitikino, kad Ho ne
buvo savanaudis, bet pasišven
tęs kovotojas. Fennas mano, kad 
amerikiečių OSS įstaiga nelabai 
sėkmingai parinkdavo savo 
žmones, nes šie nesugebėjo Ho 
asmeny įžiūrėti jugoslaviško Ti
to, sugebėjusio iš komunizmo 
sukurti internacionalizmą.

Žurnalisto paklaustas dėl da
bartinių karo paliaubų Vietna
me, Fennas pareiškė, esą tai ga
lės trukti dvejus metus ar kiek 
ilgiau, kol amerikiečiai ati
trauks visas savo karines pajė
gas. P. Vietnamas iš tų paliau
bų ne ką telaimėsiąs. Jei Ameri
ka ir P. Vietnamas negalėjo kar
tu laimėti, negi galima manyti, 
kad vieni pietvietnamiečiai bū
tų sėkmingesni.

"T. Žiburiams"aukojo
$8.50: John Yukna. Rėmėjo pre

numeratas po $15 atsiuntė: kun. Aug. 
Sabas, Osvaldas Berentas, dr. St. Pa- 
cevičius, Ant. Rasčius, John Lapp- 
Lapavičius, dr. J. Skrinska, dr. Cesl. 
Kuras, J. Burkschat, Petras Juodval
kis, Vincas Rutkauskas, Jonas La- 
benskas, Mykolas Dikčius, Jonas Go- 
vėdas, Kazys Simbelis, Jonas Lasys, 
Jonas Mikalauskas, V. Fidleris, Li
nas Šeškus, dr. J. Petrikonis, J. V. 
Danys, Kazys Kareckas, Adolfas Ka- 
napka, kun. V. Cukuras, kun. J. Pra- 
gulbickas, G. M. Šernai, A. Dudaravi- 
čius, Pr. Gustas, J. Girevičius, A. 
Masaitis, Mečys Zubrickas, Petras 
Petrėnas, Vyt. Montvilas, Just. Kra
sauskas, J. Petravičius, G. J. Simai
tis, Jonas Aklys, Juozas Bubelis, J. 
Bakis, H. Butkevičius, Herb. Stepai- 
tis; už dvejus metus po $10 (rėmė
jo) — dr. V. Ablėnas;

$4.50: Vincas Juodelis, Juozas Ža- 
deikis, Liudas Medelis, Vacys Urbo
nas, Pov. Rožaitis, kun. Wm. Wolko- 
vich, Jonas Jotautas, Kęst. Žulys, Jo
nas Bleizgys, J. Gudavičius;

$4: Alf. Smigelskis;
$3.50: Peter Tamutis;
$3: T. J. Timmerman, Albina Ma

šalas, VI. Mingėla, Domas Jasaitis, 
A. Dudaravičius, A. Štreimikis, J. V. 
Samulevičienė, H. Butkevičius, kun. 
prof. St. Yla;

$2: Petras Gulbinas, J. Jauneika, 
Jurgis Kriaučekūnas, Kl. Giedraitis;

$1.50: Rob. Sirutis, Kaz. Gaputis,
J. Jurkūnienė, Ona Dabkienė, Juozas 
Vaseris, D. Keršienė, J. Vaškevičius, 
P. Vyskupaitis, A. Vyšniauskas, Jo
nas Žaldokas, Juozas Malskis, K. 
Vaitkūnas, St. Motuzas, Juozas Ado
mavičius, V. Ančikas, J. Sadauskas, 
V. Turūta, kun. K. Balčys, A. Juro- 
nas, M. Kriščiūnas, J. Liudvikauskas,
K. činčikas, Pr. Grunskis, Joe Čepai
tis, J. Petrėnas:

$1: P. Dauginas, Just. Krasauskas.
Nuoširdžiai dėkojame visiem lie

tuviškos spaudos rėmėjam.

DRAUDA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų 

2482 Lakeshore Blvd. West, Toronto

tel. 277-0814

14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

VITALITY ; NATŪRALAUS MAISTO
KRAUTUVĖ

3288 LAKESHORE Blvd. West • Long Branch Plaza 
(5 blokai į vakarus nuo Kipling Ave.) • Tel. 259-8364

Importuoti šveicariški natūralūs vitaminai ir kosmetika, lietuviški 
sūriai, medus, riešutai, organinė duona ir Lt. R. STATULEVIČIUS

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

persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti j 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

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

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 įvairius siuntinius iki 19į4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ ~ 480 RONCESVALLES AVI.,
IŠTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

Visų rūšių automobilių išorėn 
(hody) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

SPAUDOS BALIUS
Lietuvių Žurnalistų S-gos centro 

valdybos ruoštas tradicinis spaudos 
balius įvyko sausio 26 d. “Martini
que” restorano didžiojoje pokylių 
salėje. Suplaukė 650 asmenų, beveik 
visi iš Čikagos ir apylinkių, nes at
važiuoti iš toliau dėl benzino stokos 
savaitgaliais darosi vis sunkiau. Ne
pilną vakarą užtrukusi baliaus prog
rama buvo labai suglausta. LŽS cv 
pirm. kun. J. Vaišnys tarė trumpą 
įžanginį žodį ir paklausė publiką, 
kur kitais metais ruošti spaudos ba
lių (žinoma, jei cv liks Čikagoje), 
nes didesnę salę, kaip šiandien tu
rime, vargu ar galima rasti Čikago
je. Į scenai skirtą estradą buvo pa
kviesta Lietuvos gen. konsule Čika
goje J. Daužvardienė įteikti premi
jų jauniesiems lietuvių spaudos dar
buotojams iš dr. P. Daužvardžio sti
pendijų fondo. Skaitytojai žino, kad 
mirus Lietuvos gen. konsului Čika
goje dr. Daužvardžiui, LŽS cv, norė
dama ilgiems laikams pagerbti jo 
atminįmą, maloniai p. J. Daužvardie- 
nei sutikus, įsteigė dr. P. Daužvar
džio fondą jauniesiems lietuvių 
spaudos bendradarbiams ugdyti. 
Pernai iš to fondo premijos buvo pa
skirtos ir trims jauniems “TŽ” bend
radarbiams Kanadoje, šiemet gi jas 
gavo čikagiečiai ir detroitiškiai: J. 
Jasaitytė, R. Selenis, V. Nakas, E. 
Pakštaitė ir R. Kubiiiūtė. Į spaudos 
balių negalėjus atvykti detroitie- 
čiams, Lietuvos gen. konsule, tarusi 
gražų bei paskatinantį žodį, premijas 
įteikė Čikagoje gyvenantiems jų lai
mėtojams. Publikai šiltai plojant į 
sceną buvo iškviestas knygos “Day 
of Shame” autorius žurnalistas Alg. 
Rukšėnas, atvykęs iš Klevelando. 
Jam jaunieji spaudos darbuotojai 
pagarbos bei padėkos ženklan įteikė 
dovaną — plunksną. Po to buvo pri
statyta sol. Aldona Stempužienė ir 
jos sūnus gitaristas Linas. Tai buvo 
pirmas motinos ir sūnaus pasirody
mas Čikagoje. SoL A. Stempužienė, 
Linui Stempužiui pritariant gitara, 
dainavo įvairių tautų vadinamąsias 
“folk song” dainas. Solistei į dainas 
dar įvedus vaidybą, publika greit bu
vo užburta dainų grožio ir puikaus 
jų perdavimo. Ypač solistės pasiro
dymas patiko jaunesnio amžiaus 
žmonėms, kurių publikoje buvo aps
tu. Plojimams aidint, solistė galėjo 
bisui duoti tik vieną dainą, nes pri
artėjo vakarienės laikas. O vakarie
nei svečiai gavo skanų amerikietiš
ką steiką su priedais, šokių metu 
įvyko loterija, pabaigai — orchidėjų 
tango. Vienam iš svečių nusišypsojo 
laimė, kai jo rankose nutūpė spau
dos antis, šiemet ji buvo ne gyva, 
bet kepta. Gyvas antis praėjusiuose 
baliuose yra laimėjusios — sol. D. 
Kučėnienė ir dail. A. Korsakaitė-Sut- 
kuvienė. Taip pat loterijai buvo pa
leista šampano dėžė ir dailininkių 
B. Stankūnienės, A. Labokienės ir

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5181

Morkūnienės paveikslai, dovanoti 
pačių dailininkių. Aplamai šis balius, 
pats didžiausias dabartinės LŽS cv 
kadencijoje, davė apie $1,500 pelno. 
Tai bus stambi parama žurnalistikos 
vadovo leidimui. Rengėjai nuošir
džiai dėkoja gausiai Čikagos visuo
menei savo dalyvavimu parėmusiai 
didįjį spaudos balių, kurio lėšos ski
riamos lietuviškosios spaudos reika
lams.
BUS PAGERBTAS A. GUSTAITIS

Vienas žymiausių mūsų humoris
tų, satyrinės poezijos kūrėjas Anta
nas Gustaitis neseniai įvairiose lietu
vių kolonijose didelio dėmesio susi
laukė su nauja satyrų knyga “Sau
lės šermenys”. LŽS cv pasiūlė kny
gos autoriui suruošti Čikagoje "Sau
lės šermenų” susipažinimo vaka
rą, dalyvaujant pačiam rašytojui. A. 
Gustaitis pasiūlymą mielai priėmė. 
Tadgi A. Gustaičio pagerbimo vaka
ras, supažindinimas su jo knyga 
“Saulės šermenys” Čikagoje įvyks 
gegužės 11 d. Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Apie knygą ir jos 
autorių kalbės to paties žanro kūrė- 
jas-humoristas dr. S. Aliūnas-Aloy- 
zas Baronas. Tai gal bus paskutinė 
didesnė šventė, rengiama dabartinės 
LŽS cv.

SU TAUTINES S-GOS 
PIRMININKE

Sausio 18 d. Čikagoje lankėsi vieš
nia iš Niujorko — Tautinės S-gos 
pirm. žurn. E. čekienė, kuri Tauti
niuose Namuose padarė platesnį pra
nešimą savo vienminčiams bei pla
tesnei visuomenei. Pranešimo pasi
klausyti susirinko didokas būrys žmo
nių, daugiausia vienminčių. E. če- 
kienės pranešimas, išreiškiąs jos gan 
konservatyvią pažiūrą, sukosi apie 
mūsų veiklą išeivijoje, prelegentės 
žodžiais, ribotą, nes dirbame be vals
tybės lėšų paramos. Mūsų veikla 
esanti efektyvi, nes okupantas jos 
baidosi. Mes savo tarpe vieni kitiems 
priekaištaujam, kad mūsų metodai 
pasenę ir pan., bet okupantui taip 
neatrodo, nes mūsų veikla jiems te
bėra skaudi. Žurn. E. Čekienė nebe 
reikalo galėjo pasidžiaugti, kad oku
pantas neįstengė ir neįstengia mūsų 
papirkti jokiais materialiniais tur
tais ir pan. Pažymėjusi, kad okupan
tams Lietuvą užėmus pirmieji nuo 
jų labiausiai nukentėjo tautinės sro
vės žmonės, prelegentė sustojo prie 
pirmojo ir paskutiniojo neprikl. Lie
tuvos prezidento Antano Smetonos 
sukakčių: 100 m. nuo jo gimimo ir 
30 m. nuo mirties. Prašė visus didįjį 
publicistą ir politiką kaip galima pla
čiau bei prasmingiau paminėti. Taip 
pat pranešė, kad bus išleista plati 
tautinės srovės ištėrlja. Sužinojom 
mažai kam žinomą naujieną, kad Či
kagoje J. Mackevičiaus taupymo ir 
skolinimo bendrovės seifuose yra 
saugojama visa medžiaga apie prez. 
A. Smetonos veiklą JAV iki jo mir
ties. Po pranešimo sekė įdomios ir 
kultūringos diskusijos apie tautinės 
srovės spaudą, jos sunkumus, apie 
toleranciją kitų pažiūrų žmonėms, 
kuri šiais laikais yra taip reikalin
ga. Savo tolerancija ir gyvenamojo 
laiko supratimu ypač pasižymėjo 
“Vilties” draugijos pirm. K. Pociaus, 
žurn. V. Kasniūno ir kitų pastabos. 
Dalyvavimas toje popietėje ir kitų 
pažiūrų žmogui paliko gan malonų 
įspūdį.

“NEMUNAS” 
PRIMENA, KAD 

LIETUVA
OKUPUOTA

BUFFALO, N.Y. Sekmadienį, sau
sio 27, Buffalo mieste įvyko Niaga
ros apylinkės dešimtojo tautinio fes
tivalio uždarymas — jungtinis visų 
tautinių grupių koncertas. Dalyvavo 
net 14 tautinių grupių. Nors kiekvie
nai grupei buvo skirta tik 10 min., 
bet kaikurie vienetai šią ribą gan 
toli peržengė, ir koncertas užtruko 
net tris valandas.

Lietuviams šiame koncerte atsto
vavo St. Catharines tautinių šokių 
grupė “Nemunas”, kuris pasirodė 
kaip tvarkingas ir drausmingas vie
netas. Mažųjų grupė pašoko Suktinį, 
o vyresniųjų — Malūną. Malonu pa
žymėti, kad publika "Nemuną” suti
ko ir palydėjo labai gausiais ploji
mais.

Sekmadienio rytą Buffalo lietu
viai, pažadinti stiprios audros, kuri 
rovė medžius ir vertė stogus, buvo 
gerokai susirūpinę, kad “Nemunas” 
gali neatvykti, kad jį gali nuo tilto į 
Niagarą nupūsti vėjas, kuris pūtė iki 
66 mylių per valandą greičiu. Lai
mei, mūsų nuogąstavimai nepasitvir
tino — visi nemuniečiai sutartu lai
ku atvyko.

Esu įpareigotas padėkoti Buffalo 
Lietuvių Klubo vardu “Nemuno” 
grupių vadovėms — Stasei Zubric- 
kienei ir Vaidilutei Setikaitei bei vi
siems šokėjams už šį gražų ir vertin
gą pasirodymą. Taip pat dėkoju ir 
šokėjų tėvams, kurie tokią audringą 
dieną savo jaunimą laiku atvežė.

Suprantama, jūs negalėjote būti 
patenkinti tegavę šokti 10 minučių, 
kai kelių kitų grupių programos už
truko žymiai ilgiau, bet dėlto nėra 
ko nusiminti. Lietuviai parodė savo 
drausmingumą, kurį programos ve
dėjas, pristatydamas jus gausiai pub
likai, pabrėžė. Jis pažymėjo, kad lie
tuvių grupė, atstovaudama plačiai 
Niagaros apylinkei ir būdama viena 
mažiausių, sugeba labai gerai pasi
rodyti. Nors ir netaisyklingai kir
čiuodamas žodį Nemunas, jis paaiš
kino jo reikšmę, būtent, kad Nemu
nas yra vardas didžiausios Lietuvos 
upės, į kurią subėga visi krašto van
denys, to krašto, kuris dar ir šian
dien yra sovietinės Rusijos okupuo
tas.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad 
St. Catharines “Nemunas” nėra jau 
grynas Kanados lietuvių produktas— 
prie jo egzistencijos ir stiprėjimo 
prikiša savo grašį ir kito Niagaros 
kranto lietuviai — amerikiečiai, bet 
apie tai kitą kartą.

Lietuvių klubo sekr.
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G SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIEM AR NAUJIEM?

Aš Jums mažai įdedu, nes Jūs taip 
durnai skelbiate, kad jaunesnis pre
numeratorius mažiau moka kaip se
nesnis, nors tas senesnis nebegali 
skaityti. Pinigus gi turi mokėti, kad 
spaudą palaikytų. Tai tokia tikrovė 
su lietuviška spauda. Jūs, supranta
ma, mažai turite pajamų, bet turite 
jaunesnius žmones, kaip Amerikos 
senukai, kurie skaito “žiburius”. Be 
to, čia imame visokios spaudos. Mes 
mintame tiktai pilsais ir džiaugia
mės, kad galime šiaip taip pašliau
žioti. A. Šukys, Čikaga

Red. “Tž” skelbia, kad naujiem 
prenumeratoriam savaitraščio meti
nė kaina yra $6.50, o reguliari pre
numerata — $8.50. Taigi, nuolaida 
duodama ne jauniem, o naujiem pre
numeratoriam, kurie iki šiol nepre
numeravo "TŽ”. Nauji gali būti ir 
jauno, ir seno amžiaus tautiečiai.

HIMNO REIKALU
Gražūs mūsų Tautos himno žodžiai, 

bet jie kartais vartojami nevietoje ir 
netinkamu laiku, kaip teko girdėti ir 
matyti šokių salėje. Jeigu dabarti
niai sūnūs prisiėmę stipriosios ir 
įsikabinę į stalų kraštus gieda “ga
lingais” balsais, himno žodžiai taip 
susimaišo, kad pasidaro visai be 
prasmės ir garbės. Pageidautina, kad 
po tokių vaišių atrastumėme tam 
tinkamą atsisveikinimo dainą, kaip 
pavyzdžiui “Eisim broleliai na
mo...” ' K. Bubelis

ORDINŲ DALINIMAS
Pastaruoju metu pradeda įeiti į 

madą ordinų dalinimas, ypač skautų 
ir šaulių organizacijose. Iš esmės 
tai girtinas dalykas, nes tuo būdu pa
gerbiami nusipelnę žmonės. Tačiau 
švaistymasis medaliais nerimtai at
rodo. Lietuvoj šaulių Sąjungos va
das pasižymėjusius šaulius pateikda

vo krašto apsaugos ministeriui, ku
ris ir nuspręsdavo kam skirti ordi
nai. Juos ir prisegdavo iškilmių me
tu. Ta proga nebūdavo pavedama ei
liniam šauliui, būrio ar rinktinės va
dui. Tremtyje nėra Lietuvos val
džios, bet yra jos funkcijoms atsto
vaują diplomatai ir VLIKas. Tik tos 
institucijos ir gali nuspręsti ką rei
kia apdovanoti Lietuvoje įsteigtais 
žymenimis. Kaip atrodytų, jei pvz. at
sargos karių “Ramovė" pradėtų 
švaistytis Vyčio Kryžiaus ir kitais or
dinais? Dėlto daugelis jaunosios 
kartas žmonių ir stebisi, kad eilinis 
šaulys turi visą eilę medalių, o žy
mus visuomenės veikėjas, Sibiro kan
kinys, buvęs partizanas jokio me
dalio neturi. Su rimtais dalykais rei
kia rimtai ir elgtis. Buvęs šaulys

ANTRA MEDALIO PUSĖ
Tautietis, pasirašęs raide “L”; ra

šo, kad medalius dalina valstybės 
galva, o ne kuris eilinis pilietis. Taip 
pat jo manymu yra nerimta, jei kuri 
organizacija apdovanoja kitus meda
liais. Viską gerai nusako tas tautie
tis, bet, atrodo, jis yra užmiršęs, kad 
nebegyvename laisvoje Lietuvoje. 
Esame už tūkstančių mylių. Mėgina
me, kaip galime, veikti, išlaikyti lie
tuvybę ir dargi parodyti ryžtą atko
voti savo tautai laisvę. Tokiomis są
lygomis tinka viskas, kas tik stiprina 
mūsų dvasią, praturtina ir įprasmi
na tai, ką veikiame. Atrodo, tautie
tis “L” bus vienas iš tų lietuvių, ku
ris mano, jog ir į balą įkritus rei
kia būtinai sėdėti užsisagsčius sagas 
ir, jei galima, su cilinderiu ant gal
vos. Katarinietis

• Į klausimą, kodėl nerašo, 
Teokritas atsakė: “Taip, kaip 
noriu, negaliu rašyti, o taip, 
kaip galiu, nenoriu.

|UC||PANAI* G. Dresher Insurance ir 
IUvUHAHvCi Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. -----------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ADMIRAL • ADMIRAL
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SIMON’S TELEVISION
2385 Dundas Street West

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio

Prieš 
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kitur, 
patik
rinkite 
mūsų 
kainas
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Vašingtonas. S. m. sausio 14 
d. Vašingtone buvo atidalytas 
Kolumbijos distrikto 200 metų 
JAV nepriklausomybei atžymė
ti centras, dalyvaujant miesto 
burmistrui, Baltųjų Rūmų ats
tovams ir kitiems svečiams'. Ant 
pastato sienos buvo atidengtas 
paveikslas, sukurtas dail. H. H. 
Booker II. Jame yra K. Marksas, 
Engelsas, Stalinas, Mao Tse-tun- 
gas. Ten taip pat matoma prez. 
Niksono karikatūra — su ūsais, 
aprengtas gangsterio drabu
žiais. Jo duktės Tricia Nixon 
Cox plaukai suraityti afrikietiš- 
kai. Yra ir komunistės Angelos 
Davis portretas. Amerikietis 
žurnalistas H. Flieger pasigedo 
ten visų JAV buvusių preziden
tų, mokslininkų, kultūrininkų ir 
kitų neišvardintų. Kai įstaigos 
atstovas buvo paklaustas, kokį 
ryšį turi komunistų vadai su 
JAV 200 metų gyvenimu, jis 
užsigavo ir nusisuko. Žurnalis
tas teigia, kad kiekvienas, kuris 
kuo nors prisidėjo prie šio pa
veikslo, turėtų gėdytis. Tai esan
ti apraiška atsakomybės stokos 
savo tautai.

Frank Barauskas Ltd. 

REALTOR 
3828 Bloor Street West, 
Islington, Ontario 
231-6226 — 231-2661

Mūsų specialybė — užmiesčio žemės 
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake 
Simcoe ir Georgian Bay.
J ieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

Normali kaina $$828.00, mūsų tik $649.00
Telefonas
532-8772

Savininkas
V. Siminkevičius

ZENITH •

S 
A 
N 
Y 
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PHILIPS

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausios Amerikoj ir Europoj "JIB Hoorpflege-l.otion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalva. J18 var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. {rašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
lel. 533-7954

VBaČėnaS AlĮ Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Avė., * ■ rnr inro 
TORONTO, ONTARIO I CL U
• Įvairios 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 mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
• Importuoti maisto gaminiai*

Taip pat priimame užsakymus ("Catering") vestuvėms ir 
mažesniems pobūviams. Susitarus pristatome į namus 
bei saię šiltą arba šaltą maistą su aptarnavimu ar be jo.

• ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------ •
• ------------ NEMOKAMAS PRISTATYMAS------------- •

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto tel. LE 1 - 4251.

Darbo valandos nuo 10 vaL ry
to iki 6.30 vai. vak. Šeštadie
niais nuo 10 v. ryto Iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont. 

Eagles Nest 
Telefonas 534 - 0563

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA-BEJNAR, R.O. 
WIKTORIA BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey St.) 

TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario



Tėviškės Žiburiu
vasario 9, šeštadienį, Prisikėlimo salėse | SPAUDOS BALIUS!'g

• Pradžia - 7 v.v., programos pradžia - 7.30 v.v. o Orkestras "Muzika
• Garsusis kvartetas "Aušra" ® Didžiulė loterija

® BILIETAI — "TŽ" administracijoj

>

$ TORONTO^
Šv. Jono Kr. parapijos ir 

Anapilio žinios
— Susidomėjimas Anapilio sale 

didėja. Vien praėjusią savaitę išnuo
mota penki šeštadieniai. Po laidotu
vių lietuvių kapinėse užsakoma sa
lė pietums. Už didžiąją salę šešta
dieniais Anapilio taryba nustatė — 
lietuviams $400, kitų tautybių žmo
nėms — $700.

— Anapilio statybos fondui auko
jo $300 J. E. Sagevičiai (600), $200 
R. -Namikas, po $100: J. Stalioraitis, 
M. Yurkšienė. Geradariams nuošir
di padėka.

— Labai prašoma Anapilio sody
boje nestatyti automobilių prie sa
lės durų ant pravažiavimui skirto 
kelio. Automobiliams pastatyti vie
ta yra autoaikštė.

— Vasario 2 d. lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. dr. Martynas Anysas. 
Garbingojo velionies, Mažosios Lie
tuvos veterano, artimiesiems nuošir
di užuojauta.

— Aukų pakvitavimai už sekma
dienines rinkliavas ir visas kitas au
kas parapijai išsiuntinėjami gera
dariams paštu.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirm. Komunijai ir 
Sutvirtinimui, vyksta sekmadieniais 
po 10 v. Mišių L. V. Namuose.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už p.p. Smilgių šeimos mirusius, 11 
v. už a.a. Stasį Laurinavičių; Anapi
lyje — už a.a. Bronių Karasiejų.

Anapilio poilsio namų staty
bos reikalu pasitarimas įvyko 
sausio 27 d. mažojoje salėje. 
Pirm. A. Rinkūnas painformavo, 
kaip prie šio projekto gali pri
sidėti Anapilio korporacija, kun. 
P. Ažubalis papasakojo apie jo 
lankymąsi didžiuliame šios rū
šies jau baigtame ukrainiečių 
pastate Toronte, o M. Yokuby- 
nienė pasidalino įspūdžiais iš 
savo dabartinio gyvenimo anglų 
namuose vyr. amžiaus žmonėms. 
Po ilgesnių diskusijų prieita iš
vados, kad Anapilio vadovybė 
tiksliai išsiaiškintų su valdžios 
įstaigomis, kiek pašalpos gali
ma tam projektui gauti, ir pa
darytų tikslesnį apskaičiavimą, 
kiek bei už ką reiktų imti iš gy
ventojų. Tuos duomenis surin
kus, į susirinkimą kviesti tik 
tuos asmenis, kurie norėtų to
kiuose namuose gyventi arba 
kurie norėtų į šį projektą in
vestuoti. Dėl blogo oro ir slidžių 
kelių susirinkimas nebuvo labai 
gausus. A. R.

A.a. Jonas Barišauskas nuo 
širdies smūgio mirė vasario 1 d. 
Nesant šeimos artimųjų, velio
nies laidojimo reikalai šiuo me
tu dar nebuvo paaiškėję.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. (vairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, {vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.
PASITURINTI ir pati dar dirbanti 
53 m. našlė jieško gero ir rimto gy
venimo draugo. Suinteresuoti rašy
kite “T. žiburių” administracijai, 
941 Dundas St. VV., Toronto 3, Ont., 
pažymėdami J. K.
VAŽIUOJU J FLORIDĄ ir turiu 
vietos automobilyje dviem keleiviam. 
Skambinti tel. 783-2105.
SCARLETT RD—EGLINTON AVE. 
W., mūrinis, atskiras (steel beam 
construction) 4 metų senumo, 6 bu
tų su balkonais, gražus ir švarus pa
statas. Užbaigtas rūsys, 4 kambariai, 
moderni virtuvė, 4 gabalų prausykla. 
Sklypas 50 x 180 pėdų, privatus įva
žiavimas. Įmokėti $70,000.00. P. H. 
JANZEN REAL ESTATE. Skambinti 
— J. Kudaba tel. 485-9477.
JONAS BĄNYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737. ✓

Beauty Salon
Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 

Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.L Prieinamos kainos.

R

t*
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo 56-ji sukaktis Toron
te iškilmingai bus minima sek
madienį, vasario 17, iškilmingo
mis pamaldomis lietuvių parapi
jose ir specialia iškilme Central 
Tech, gimnazijos salėje. 3 v.p.p. 
bus lietuviškoji dalis, kuri už
baigiama rinkliava Tautos Fon
dui Lietuvos laisvinimo reika
lams. Po trumpos pertraukos 
bus angliškoji programos dalis. 
Meninę programos dalį atliks 
Toronto jaunimo meniniai vie
netai.

“T. Žiburių” spaudos balius
— šį šeštadienį, vasario 9, Pri
sikėlimo salėse. Meninė progra
ma prasidės 7.30 v.v. Girdėsi
me šaunųjį “Aušros” kvartetą iš 
Windsoro." Dviejose loterijose 
baliaus dalyviai laimės daug ver
tingų dalykų — spalvotos televi
zijos priimtuvą, visą eilę pa
veikslų, magnetofoną ir kt. Be 
jau skelbtų laimikių, gauti dar 
šie: tradicinė dešra — Parkside 
Meat Market (A. Matulaičio do
vana), kvepalai — Margio vais
tinės, lempa — Mohawk Furni
ture, lietuviškas rankdarbis — 
A. Vingevičienės, cigarečių kar
tonas — Kohl a. Frisch Ltd. 
Taip pat gautas Eleonoros Ku
lienės paveikslas. Didžiojoj lo
terijoj dalyvaus visi “TŽ” skai
tytojai, įsigiję bilietus, o mažo
joj loterijoj — tik spaudos ba
liaus dalyviai.

Jaunimo k a v i nė “Gedimino 
pilis” veiks ir šį penktadienį, 
vasario 8 d., 8 v.v. Programoje: 
Rūta ir Dalia Vaškevičiūtės, Rai
mundas Paškauskas. Užkandžiai
— nemokamai. Įėjimas — 25 
et. Kviečiamas jaunimas 15-25 
m. amžiaus. Kavinės vadovai dė
koja Toronto ateitininkam sen
draugiam už $25 kavinės reika
lams.

Wasagos-Staynerio ir apylin
kių lietuviai vasario 16, šešta
dienį, renkasi į p.p. Račiūnų re
zidenciją šventės minėjimui. Po 
oficialiosios dalies bus vaišės. 
Pradžia — 6.30 v.v.. Visus pra
šome dalyvauti. Rengėjai

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo 56-sios metinės bus mi
nimos vasario 22, penktadienį, 
priėmimu Estų Namuose ir vė
liau specialia platesne iškilme.

“Gintaro” metinis koncertas- 
balius įvyks vasario 23 d. Ana
pilio naujosiose patalpose. Sta
lai numeruoti ir jiems bilietus 
galima įsigyti pas p. Karasiejų 
tel. 279-9079, p. Siminkevičie- 
nę tel. 239-2818, p. Tarvydienę 
tel. 439-7059 ir K. Rusiną tel. 
533-2511.

Lietuvių Namų Moterų Būre
lis kovo 17 d., 3 v.p.p., ruošia 
popietę, kurios pelnas skiria
mas seklyčios išdekoravimui. 
Numatoma programa: talentų 
pasirodymas (daina, šokis, muzi
ka, deklamacija, sava kūryba ir 
kt.) Dalyvių amžius neribotas. 
Visus talentus kviečiame kreip
tis iki vasario 25 d. į O. Rinke- 
vičienę tel. 762-5607, M. Vait
kienę RO6-8839, A. Jankaitiėnę 
tel. 762-3838, vakare 762-9183.

Valdyba 
Prof. A. Musteikio romano 

“Kiauros rieškučios” sutikimą 
vasario 3 d. Prisikėlimo Parodų 
salėje surengė ateitininkai sen
draugiai. Pirm. Vyt. Aušrotas 
pakvietė A. Sungailienę supa
žindinti gana gausius klausyto
jus su “Kiaurom rieškučiom”. Ji 
savo uždavinį atliko gerai ir ne- 
ištęstai. Sociologijos prof. A. 
Musteikis, atvykęs iš Buffalo, iš
samiai kalbėjo tema “Literatūra 
ir rašytojas”. Pirmoji paskaitos 
dalis buvo labiau teorinė, gvil
denanti meną institucijos rė
muose, užgriebianti kūrėją, skai
tytoją, kritiką ir t.t. Antroji 
dalis buvo skirta autoriaus po
žiūriui į savojo romano kriti
kus bei įvairius atsiliepimus, iš 
kurių matyti ir vienų, ir kitų 
nesusigaudymas. Atsakinėda
mas į popietės dalyvių klausi
mus, autorius pareiškė, kad jau 
nuo seno domisi literatūra, yra 
ją dėstęs ir kad romaną rašęs 
laisvalaikiais 7 metus, o perra
šęs 7 kartus. Pirm. V. Aušro
tas padėkojo svečiui už atvyki
mą su Ponia bei popietės daly
viams ir pakvietė kavutei. Ta 
proga buvo parduota 8 egz. ro
mano ir gauta naujų užsakymų.

Kun. A. Prakapo, OFM, 25 
kunigystės sukaktis buvo pami
nėta kuklia iškilme, kurioje da
lyvavo nemažai kunigų.

Kardinolas Mindszenty, gyve
nąs Austrijoj, atsiliepdamas į 
Toronto latvių komiteto kreipi
mąsi, pareiškė: “Dėkoju už Jūsų 
raštą ir skatinimą kovoti už pa
vergtų tautų prisikėlimą. Pra
neškite visiems komiteto na
riams: “Tautos negali būti pa
vergtos amžinai.”

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus dr. M. Anysui ir Anelei 

Melešienei, jų šeimoms ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. Taip 
pat nuoširdžiai užjaučiame Platoną 
Preibį, Lietuvoje mirus jo tėveliui.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Kazimierą Urbutį, 
užpr. M. Baltrukonienės; 9.20 v. — 
už Vladą Skilandžiūną — metinės, 
užpr. J. P. Skilandžiūnų; sekmad., 
8 v. — už Baltrukonių šeimos miru
sius, užpr. M. Baltrukonienės; 9 v. — 
šeimos intencija, užpr. F. B. Roževi- . 
čių; 10 v. — už Antaną, Juozą ir 
Tadą Bumbulius, užpr. S. Bubelie- 
nės; 11.15 v. — už Aleksandrą Pet- 
kūną, užpr. U. Petkūnienės; 7 v.v.
— už Povilą Preibį, užpr. P. Prei- 
bio.

— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v.v.; rengiamasi Velykoms.

— Lituanistinis seminaras — 
penktadienį, 7 v.v.

— Sutvirtinimo sakramento pamo
kos vyksta po 10 v. Mišių sekmadie
niais pagal ankstesnį susiskirstymą 
parapijos ir L. Vaikų Namuose. Ka
techetinės ir pirmosios Komunijos 
pamokos vyksta L. Vaikų namuose 
įprasta tvarka.

— Vyresniųjų žmonių ir pensinin
kų pobūvis-kavutė bus parapijos Pa
rodų salėje vasario 7 d., 6 v.v.

— Parapijos vakarienė bus kovo 
17 d., 5 v.p.p. Programą atliks pia
nistė Margarita Vaičiulėnaitė. Para
pijos susirinkimas bus balandžio 7 d., 
po 11.15 v. Mišių.

— Religinis suaugusiems kursas
— vasario 20 d.

— Gavėnios rekolekcijas ves kun. 
G. Kijauskas, dabartinis jėzuitų pro
vincijolas.

Lietuvių Namų žinios
— Vasario 8 d., 7 v.v., L. Namuo

se pradedamos bingo loterijos. Jos 
bus triskart į savaitę — pirmadie
niais, trečiadieniais ir penktadie
niais. Norintieji bingo žaidimuose 
padirbėti registruojasi L. Namų raš
tinėje arba telefonu 533-9030.

— Lėšų telkimo vajaus komitetas 
vasario 10, sekmadienį, 3 v.p.p., kvie
čia talkininkų susirinkimą. Visus, 
kurie gali ir nori L. Namams pagel
bėti, prašo gausiai susirinkime da
lyvauti.

— LN Moterų būrelis turi talen
tingų pyragų kepėjų. Sakoma, jos 
paskelbusios varžybas, kuri iškep
sianti skaniausią daržovių pyragą. 
Varžybos prasidėsiančios vasario 10 
d. LN sekmadienio popietėje Aldo
nos Genčiuvienės kopūstų pyragu. 
Popietėje tikimasi sulaukti nemažai 
dalyvių, nes vertintojais būsią visi, 
kurie tą pyragą bus valgę.

— Lėšų telkimo vajaus komitetas 
praneša, kad praėjusią savaitę LN 
paskolos lakštų nupirko po $1000: 
Pšezdzieckis Birutė ir Kazilienė Pa
jauta; už $500 — XY.

— LN nario įnašus įmokėjo po 
$100: Balaišis Linas, Bilkštys Liudas, 
Linkevičius Pranas, Kviecinskas Ju
lius, Varkevičius Julius ir Kazilie
nė Pajauta; po $75: Kondratas Ed
vardas, Kazilis Algirdas, Kazilytė 
Sandra; kun. Januška Liudas įmo
kėjo $25, Sakalovas Mikas — $20.

— Jaunų narių į LN įstojo: Ba
laišis Juozas, Balaišytė Marija, Ba- 
laišytė Aurelija, Šarkutė Pranė ir 
Valančiūtė Vida. Visi 
po $1 nario įnašo.

Liberalų partijos 
ir Parkdale skyrius 
penktadienį. 8 v.v., 
kius apatinėje L. Namų salėje. 
Įėjimas — $4. Kviečiami atsi
lankyti ir lietuviai.

Vertimų biuras “All Langua
ge Service” (suite 1026, 67 Yon- 
ge St., Toronto, Ont., tel. 361- 
0303) atlieka vertimus ir iš lie
tuvių kalbos.

“Sunday Sun” viename savo 
priedų “Bride ’74” (viršelyje) 
įdėjo "didelę spalvotą nuotakos 
fotografiją. Nors jokio paaiški
nimo nėra, lietuviai atpažino, 
kad tai Eglės Asevičiūtės nuo
trauka (modeliuotojos).

jie įmokėjo

High Park 
vasario 8, 
rengia šo-

Brighton kino teatras 
127 Roncesvalles Avė. 

Toronto. Tel. 532-2710 
kviečia visus pamatyti du 
pilno ilgio lenku filmus: 

AGNIESZKA - 
dramą ir puikią komediją 
BEDZIE LEPIEJ 

('BUS GERIAU") 
su dviem komikais, žino
mais iš prieškario laikų 

Lvovo ir vadinamus 
"SZCZEPCIO & TONCIO" 

Tik vieną savaitę 
vasario 15 — 21 

Kasdien nuo 7 v. v. Seštad. 
5 ir 8 v. v. Sekmad. 2.30, 

5.30 ir 8.30 v.v.

Vasario 23, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Toronto LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor St. W., ruošiame 

---------UŽGAVĖNIŲ —---------

VAKARĄ
Maloniai kviečiame visus atsilankyti, linksmai pasišokti, 
pasivaišinti spurgom, žagarėliais ir lietuviškais blynais.

• Veiks įvairus bufetas. • Gros ypatingai geras 
orkestras visų mėgstamą muziką.

• Bilietai gaunami L. Namuose ir prie
• Kaina asmeniui — $4.00. Iki

M
Mi

ADVOKATAS

HENRIKAS STEPONAITIS, 
Barrister a. Solicitor

persikėlė į naują vietą: 1608 BLOOR

Toronto, Ont. M6P 1A7. • Tel.
(arti Lietuvių Namų)

B. Sc. LL. B.

Street West, 

532-4413

Kanados Lietuvių Fondo spe
cialus ir metinis susirinkimas 
įvyko vasario 2 d. L. Namuose. 
Dalyvavo gana daug narių iš To
ronto ir kitų vietovių. Specia
liame susirinkime gana kietai 
svarstyti nauji tarybos statuto 
pakeitimai. Rastas kompromi
sas — atsisakymas nuostato, sa
kančio, kad nuo $100 narys gau
na vieną balsą. Dabar visi na
riai — šimtininkai ir tūkstanti
ninkai turės tik po vieną balsą. 
Tuo būdu atsisakyta akcinės 
bendrovės principo. Metiniame 
suvažiavime aptarti eiliniai KLF 
reikalai. Vakare L. Namų salėje 
įvyko koncertas-banketas^ kuria
me išklausyta sol. St. Baro pui
kaus koncerto (akompanavo J. 
Govėdas) ir oficialiosios dalies. 
Pastarojoj kalbas pasakė KLF 
tarybos pirm. dr. A. Pacevičius, 
valdybos pirm. inž. Vyt. Balsys 
ir JAV Lietuvių Fondo valdy
bos pirm. dr. A. Razma. Ta pro
ga buvo pagerbti visi žymieji 
KLF darbuotojai, prisidėję prie 
$100.000 sumos sutelkimo. Dr. 
A. Razma savo kalboje pabrėžė 
rezistencinį išeivijos pobūdį, jos 
misiją ir metė žvilgsnį ateitin, 
kuri turinti būti šviesi. Sveiki
nimo kalbas pasakė: gen. kons. 
dr. J. Žmuidzinas, KLB pirm, 
inž. E. Cuplinskas, LN pirm. J. 
Strazdas. Visi linkėjo sėkmingai 
užbaigti antrąjį $100.000, o J. 
Strazdas kvietė KLF savo kapi
talą investuoti Toronto L. Na
muose, kurie moka 8% palū
kanų, ir tapti LN nariais. Pro
gramos pranešėja L. Švėgždai- 
tė perskaitė naujai aukojusių 
sąrašą. Iš jo paaiškėjo, kad pas
taruoju metu antrasis $100.000 
sėkmingai pradėtas — jau su
aukota $4.610. Po vakarienės 
gausūs dalyviai turėjo progos 
dar ilgai dalintis įspūdžiais bei 
pašokti gretimoje salėje. Visi 
su pasitenkinimu komentavo dr. 
A. Pacevičiaus kalboje girdėtą 
žinią, kad KLF iš palūkanų per 
10 metų kultūriniams lietuvių 
reikalams išmokėjo $30.000. 
Svečių tarpe buvo matyti ir vie
ni sėkmingiausių KLF įgalioti
nių — inž. A. Paškevičius iš Ota
vos ir J. Skardis iš Sault Ste. 
Marie. Jiedu sutelkė savo apy
linkėse daugiau lėšų nei oficia
liai buvo skirta. Suvažiavimo ei
gos bei svarstymų aprašymas — 
kitame “TŽ” nr. '

A.a. dr. Martynas Anysas mi
rė sausio 29 d., palaidotas vasa
rio 2 d. lietuvių kapinėse. Jis 
su žmona užėjo į “Litho-Art” 
spaustuvę savo knygos spausdi
nimo reikalu ir kalbėjosi su J. 
Gustainiu. Staiga svečias nutilo 
ir sustingo kėdėje. Skubiai iš
kviesta greitoji pagalba nuga
beno dr. M. Anysą į Western li
goninę, kur buvo konstatuota 
mirtis. Velionis buvo pašarvo
tas Turner-Porter laidotuvių na
muose. Du vakarus buvo labai 
gausiai lankomas. Laidotuvių iš
vakarėse budėtuvių metu buvo 
atsisveikinta su velioniu. Diplo
matinės tarnybos vardu žodį ta
rė gen. konsulas dr. J. Žmui
dzinas, mažlietuvių rezistenci
nės sąjungos — M. Purvinas. 
Be to, kalbėjo ev. kun. A. Tra- 
kis ir ev. kun. Dilys iš Čikagos. 
Atsisveikinime dalyvavo labai 
daug tautiečių — evangelikų ir 
katalikų. Velionies artimieji bu
vo atskridę iš Čikagos, Buffalo 
ir kitų vietovių. Laidotuvių die
ną taip pat dalyvavo daug tau
tiečių pamaldose ev. šventovėje 
ir laidojimo apeigose kapinėse. 
Užkandžiai dalyviams buvo su
ruošti Anapilio salėje.

įėjimo, 
pasimatymo!
LN valdyba

U

Bronius ir Vanda Saulėnai at- 
ėventė 25 metų vedybinę sukak
tį. Vaišės įvyko Prisikėlimo pa
rapijos Parodų salėje, dalyvau
jant gražiam būriui draugų bei 
bičiulių.

Bronė ir Jonas Maziliauskai 
žiemos atostogų išvyko į Flori
dą. Kartu su jais povestuvinėn 
kelionėn išsirengė Stasė ir An
tanas Stuikiai.

Muzikė A. Vaičiulėnaitė, da
lyvavusi visos Kanados gražuo
lių rinkimuose, sutiko harmoni
zuoti keletą dainų ir tautinių 
šokių “Gintarui”.

“Moters” žurnalo 1973 m. 6 
nr. jau pasiekė skaitytojas. Ja
me rašo M. Slavėnienė, dr. M. 
Anysas, Z. Tenisonaitė, D. Sadū- 
naitė, P. Gaučys ir kt.

Adamonis
INSURANCE AGENCY INC

SIŪLO KONKREČIAI
Pvz. AUTOMOBILIŲ drauda:

Banko ar Trust b-vės tarnautojas, gyvenąs LaSalle ar 
kitame Montrealio priemiestyje, 5 metai neturėjęs nelai

mės, turi 2 automobilius:

1970 Ford — važinėjimui į darbą
1970 Chevrolet — namų reikalams 

DRAUDA:
atsakomybė $100,000.00
gydymo išlaidos $2,000.00
gyvybė $5,000.00
savaitinis mokestis.............................. $35.00
savam auto, (nemokama) ................ $250.00
gaisras, vagystė ir kt. (nemokama) $25.00

KAINA METAMS — $284.00

Palyginkite šias kainas su gaunamais pasiūlymais iš kitur

Tel. 722-3545 P. Adomonis, C.I.B.

MONTREAL ENTERPRISES Seg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Nnmų 376-3781 
Albertas N O R K E Ll 0 N AS, B.A. C.S.C., I B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

L| T 1 B J 1 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET I I A V MONTREAL QUE., H4E 2A8. TEL. 766-5827

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

6.0%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%

Kooperatinė namu (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 5 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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minei imas 
vasario 17, sekmadienį.

Programa: 11 v.r. iškilmingos pamaldos lietuvių bažnyčiose 
(visos lietuvių organizacijos kviečiamos su vėliavomis).
3 v. p.p. Plateu salėje, 3710 Calixa Lavalle Avė., 
dr. P. Lukoševičiaus paskaita.

Koncertinę minėjimo dalį atliks Montrealio lietuvių jaunimo 
ansamblis "Gintaras" ir Aušros Vartų parapijos choras.

Rengia KLB Montrealio apylinkės valdyba

šė 
m. 
už
už 
m.

“N. Lietuvos” šėrininkų, skaityto
jų ir visuomenės nepaprastas susi
rinkimas. įvyko sausio 27 d. AV par. 
salėje. Dalyvavo apie 100 asmenų. 
Susirinkimą pradėjo ir plačiai nu
švietė “NL” finansinius ir kitus svar
bius reikalus valdybos pirm. Leonas 
Girinis. Susirinkimui pirmininkavo 
“NL” komisijos pirm. V. Gruodis. 
Pastarasis ir P. Povilaitis plačiai iš
dėstė 1973 m. komisijos darbą, api
būdindami “NL” reikšmę tautiniu, 
kultūriniu, visuomeniniu, politiniu ir 
informaciniu atžvilgiu. Susirinkimo 
dalyviai, išklausę pranešimų, pateikė 
įvairius klausimus, sumanymus ir pa
geidavo, kad “NL” ne tik išsilaikytų, 
bet ir gerėtų savo kokybe bei kie
kybe. Prieita išvados, kad būtinai 
reikia rasti pastovų redaktorių. Val
dyba ir komisija stengiasi rasti re
daktorių, bet kol kas tas reikalas 
yra neišspręstas. Paskutiniais metais 
laikraštį administruoja ir redaguoja 
Pr. Paukštaitis, talkinamas valdybos ' 
ir komisijos. Susirinkimas išreiškė 
Pr. Paukštaičiui didelę padėką už 
sunkų darbą.

Valdybos pirm. L. Girinis prane- 
apie finansinę “NL” būklę. 1972 
pajamos buvo $22.719; 36% gauta 
prenumeratą, o kitos pajamos — 
skelbimus ir parengimus. 1972 

algos administratoriui ir mašinin
kei — $8.265, laikraščio atspausdi
nimas ir visos kitos išlaidos — 
$12,217. Mažai kas lieka redaktoriui. 
Valdybos, komisijos ir susirinkimo 
dalyvių bendra išvada buvo ta, kad 
iš tos padėties gali išgelbėti tik lie
tuviška visuomenė, pirkdama “NL” 
Šerus. Nuo to priklausys tolimesnė

9.0%
...9.0%

9.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __ _____
Nekiln. turto ___ _
Čekių kredito .
Investacijos nuo 9.5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumų.

H
“NL” egzistencija ir išsispręs redak
toriaus klausimas finansiniu atžvil
giu. Šerais susidomėjimas buvo dide
lis. Po susirinkimo buvo nupirkta Še
rų už $2.000. Visi dalyviai buvo pa
vaišinti sumuštiniais, pyragais ir 
kava.

Jaunųjų talentų vakarą sausio 26 
d. Aušros Vartų parapijos salėje su
rengė Lietuvių Žvejotojų ir Medžio
tojų Klubas “Nida”. Programoje da
lyvavo 15 jaunuolių. Pianinu skam
bino Marija Adamonytė, Regina Ver- 
bylaitė, Ranier Genteman, Rūta 
Stankevičiūtė, Diana Genteman ir 
Julija Adamonytė. Akordeonu gro
jo Dalia Ladygaitė ir Linas Staš
kevičius. Kanklėmis skambino Rūta 
Žurkevičiūtė. Eilėraščius deklamavo 
Joana Adamonytė ir Vida Morkū- 
naitė. Dainavo keturios sesutės: Ma
rija, Irena, Joana ir Julija Adamo- 
nytės, o seserys Rasa ir Ina Luko- 
ševičiūtės dainavo pritariant Rasai 
gitara. Visi programos atlikėjai buvo 
apdovanoti įvairiomis dovanomis. 
Programai vadovavo Rasa ir Ina Lu- 
koševičiūtės. Po meninės dalies bu
vo vaišės, loterija ir šokiai. “Nidos” 
klubo nariai J. ir St. Kęsgailos lote
rijai padovanojo tą pačią dieną su
gautą 10 sv. lydeką..

šeštadieninė mokykla Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimą rengia vasario 16, šeš
tadienį, 11 v., mokyklos patalpose. 
Paskaitą skaitys studentė Rūta Da- 
naitytė. Meninėje programoje pasi
rodys kiekviena klasė atskirai. Visus 
tėvus ir visuomenę kviečia atsilan
kyti ir sykiu su mūsų jaunimu pa
minėti taip brangią mums šventę.

Mokslo metų pradžioje iš mokyk
los vedėjos pareigų atsisakius mo—■ 
kyt. E. Gedvilienei, mokyklos vedė
jos pareigas perėmė mokytoja Moni
ka Jonynienė.

Atitaisymas. “TŽ” 4 nr. buvo pa
skelbta, kad AV parapijos metinis 
balansas 1974. I. 1 buvo $111,516.50. 
Turėjo būti $11,516.50. Taigi, pa
rapija per klaidą buvo praturtinta 
net 10 kartų. A.A.

Sol. Gina Butkutė - čapkauskienė 
gavo iš CBC radijo įstaigos Toronte 
kvietimą dalyvauti programoje, skir
toje menininkams, gimusiems anoje 
pusėje geležinės uždangos. Programa 
numatoma transliuoti per CBC radi
ją š.m. birželio mėnesį. Joje, šalia 
meninių aspektų, bus ir dokumenti
nių. Šią programą rengia John Ree
ves. Solistė mielai sutiko dalyvauti.

“Neringos” jūrų šaulių kuopa gra
žiai paminėjo Klaipėdos atvadavimo 
sukaktį. Po trumpos V. Peteraičio pa
skaitos, kurią skaitė A. Lymantas, 
sekė sesučių R. ir I. Lukoševičiūčių 
paruošta dainos ir dailiojo žodžio 
programėlė. Mergaitės paskaitė iš
traukas iš K. Borutos, H. Radausko 
ir kt. poezijos, padainavo keletą dai
nų. Dainos buvo įpintos į skaidrių 
rodymą, todėl gražaus dueto balsai 
ir skaidrių vaizdai nukėlė dalyvius 
į tolimą Lietuvą. Pianistė B. Lyman- 
taitė vakarą paįvairino keliais klasi
kiniais dalykais. Minėjimo metu bu
vęs ilgametis Mindaugo šaulių kuo
pos pirm. S. Barauskas įteikė Ne
ringos jūrų šaulių kuopos šauliui A. 
Jurijonui medalį už nuopelnus Lie
tuvai ir šaulių sąjungai tremtyje, 
taip pat prizą už geriausią šaudymą 
Laimai Urbanavičiūtei. Kadangi Klai
pėda yra gintarinė Lietuvos žemės 
pėda, tad šio minėjimo metu buvo 
surengta nemaža gintaro parodėlė.

Nijolė Bagdžiūnienė
Tradicinę Kazimierinių vakarienę 

kovo 2 d. par. svetainėje ruošia Šv. 
Kazimiero par. komitetas.

Montrealyje yra tautiečių, kurie 
jau . nuo seno renka pašto ženklus. 
Kaikurie turi 
pirmųjų Lietuvos pašto ženklų rin
kinius. Jų albumuose matyti Dariaus- 
Girėno Atlanto skridimui atžymėti 
serija iš 14 p. ženklų. 1939 m. Euro
pos krepšinio pirmenybėms atžymėti, 
kuriose Lietuva iškovojo pirmą vie
tą, yra 2 p. ženklai. Yra specialūs 
p. ženklai po 1-3-5-10 litų ir pas
kutinieji neprikl. Lietuvos p. ženk
lai. Taip pat yra Lenkijos išleistas 
pašto ženklas, kuriame pavaizduota 
Lietuvos - Lenkijos unija 1569 m. 
ženkle parodomas Zigmantas Au
gustas, fone — Lenkijos erelis ir 
Lietuvos Vytis. Dail. V. K. Jonynas 
pokariniais metais V. Vokietijai nu
piešė pačius gražiausius p. ženklus 
jos istorijoje: Saar prov. rinkinys 
iš 20 ženklų, Baden — 10, Rheinland- 
Pfalz — 13. Yra daug kitų, senų ir 
vertingų p. ženklų. Tie pašto ženk
lai yra pas mane. K. A.

savo albumuose net


