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Du tremtiniai Pasaulio įvykiaiPastaruoju metu pasaulio horizonte švystelėjo du tremtiniai, 
atkreipę į save ir laisvojo, ir pavergtojo pasaulio dėmėsi, būtent, 
kardinolas Mindszenty ir Aleksandras Solženicinas. Pirmasis buvo 
ištremtas ar bent priverstas išvykti iš gimtosios Vengrijos, antrasis 
— iš sovietinės Rusijos. Vienas yra dvasininkas, katalikų šulas, 
antrasis — pasaulietis, Ortodoksų Bendrijos narys, bet abu tų pa
čių kietų principų vyrai. Ir vienas, ir kitas nenusilenkė jėgai, ne 
dėlto, kad jie būtų galingesni ar jaustų stiprią atramą pasaulio 
autoritetuose, bet dėlto, kad turėjo pakankamai asmeninės drąsos 
pasipriešinti antihumanistinei milžiniškai jėgai. Abiejų išorinė 
atrama buvo labai menka arba jokia. Kardinolas Mindszenty, nors 
ir buvo Esztergomo arkivyskupu bei Vengrijos primų, liko izo
liuotas nuo savųjų — ir kalėjime, ir Amerikos ambasadoje, ir paga
liau tremtyje. Jo tikėta atrama — šv. Petro uola Romoje šiuo atve
ju nebuvo kieta. Tvarkydama Vengrijos katalikų reikalus, organi
zuodama jų hierarchiją, lengvindama jos misiją, ji nusilenkė gra
sinančiai jėgai. Ar tai buvo išmintingas žingsnis bendrojoj kovoj 
su komunistiniu Moloku, dar peranksti spręsti, ypač nežinant visų 
aplinkybių, bet viena lieka aišku — kardinolas Mindszenty buvo 
paliktas be atramos. Jis buvo paliktas vienas šaukti prieš jėgą ir 
jos neteisybę. Savo pareiškime spaudai jis aiškiai pabrėžė, kad jo 
atleidimas iš pareigų padarytas be jo pritarimo. Tuo būdu jis įeis 
istorijon kaip žmogus, kurio nesutrypė jokia jėga net ir labai 
kritiškuose momentuose.

★ ★ ★
Panaši būklė ir Solženicino. Jis drįso išeiti vienas prieš galin

giausią dabartinio pasaulio mašineriją — sovietinę sistemą. Tiesa, 
jis turėjo būrelį pritarėjų, bet jie dar mažiau galėjo nei pats Sol
ženicinas. Jis, matyt, tikėjosi Vakarų pasaulio moralinės paramos, 
kuri nekartą praeityje buvo respektuota Maskvos valdovų, bet tai 
irgi nevisuomet sėkminga korta. Juk Čekoslovakijos atveju labai 
šaukė pasaulis, bet Maskva to nepaisė. Taigi, ir Solženicino atveju 
tiesos skelbimas buvo Dovydo kova su Galijotu. Kaikurie komen
tatoriai Solženicino kovą laiko politine. Tai nevisai teisinga. Rašy
tojas jokio politinio sąjūdžio neorganizavo, jokios politinės dokt
rinos neskelbė, jokios politinės opozicijos prieš valdžią neteikė, o 
tiktai skelbė tiesą, kuri Maskvos valdovams buvo labai karti. Jo 
veikalai tėra atskleidimas sovietinės tikrovės, kuri buvo pridengta 
storu propagandos sluogsniu ir nekaltų žmonių krauju. Jis atsklei
dė tai, ką pats matė, pergyveno ir iškentėjo. Už tai jis liko ištrem
tas iš savo tėvynės ir valdinės mašinerijos Maskvoje suniekintas. 
Fizine prasme tai pralaimėjjimas, bet moraline — laimėjimas. Pa
saulio akyse ir kardinolas Mindszenty, ir rašytojas Solženicinas 
tapo didvyriais. Vienas nukentėjo gindamas krikščioniškus princi
pus Rftpmg-orbitoj o, ■ kitas — Maskvos, bet abu išsirikiavo Rime 
pačiame fronte, besiginančiame nuo viską triuškinančios komunis
tinės sistemos.

★ ★ ★
Abu minėtieji tremtiniai dabartinio pasaulio akyse iškilo kaip 

atviros tiesos nešėjai, tokios tiesos, kurios negali pridengti nei 
diplomatiniai vingiai, nei policinės priemonės, nei koncentracijos 
stovyklos. Jiedu savo pavyzdžiu rodo ne tik į smerktiną sovietinę 
sistemą, kurioje liko sunaikinta žmogaus laisvė, bet ir i vakarietinę 
sistemą, kurioje klesti asmeninis ir kolektyvinis savanaudiškumas, 
siekiąs pirmoje eilėje pasiturinčio gyvenimo, šį bruožą taikliai pa
stebėjo Solženicinas savo kalboje Nobelio premijos gavimo proga. 
Jis jį pavadino Miuncheno dvasia, reiškiančia nusilenkimą jėgai. Ji 
praeityje siekė tuo būdu išgelbėti savo medžiaginę gerovę, bet 
nuvedė į hitlerinį karą, V. Europos sunaikinimą ir naujos jėgos — 
bolševikinės iškilimą. Štai Solženicino žodžiai: “Miuncheno dvasia 
anaiptol nedingo praeityje. Tai nebuvo tik trumpalaikis epizodas. 
Aš drįsčiau tvirtinti, kad ji netgi vyrauja dvidešimtame šimtme
tyje. Bailus civilizuotasis pasaulis, susidūręs su staigiai iškilusio 
barbarizmo grėsme, nerado būdų jam pasipriešinti, išskyrus nuo
laidas ir šypsnius. Miuncheno dvasia yra pasiturinčių žmonių va
lios liga. Tai chroniška būsena tų, kurie pasinešė siekti gerovės 
betkokia kaina, kurie įtikėjo į materialinę gerovę kaip į pagrin
dinį savo žemiškojo gyvenimo tikslą .. . Drąsa bei pergalė pasiekia
ma tiktai tada, kai ryžtamės aukotis.” Tai žodžiai, kurie dabar 
skamba pranašiškai. Sutvirtinti dviejų minėtų tremtinių, jie turėtų 
pažadinti Vakarus idėjiniam ryžtui, perspėti Rytus nejieškoti didy
bės jėgoje. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

ARTĖJA GYDYTOJŲ PERTEKLIUS
Federacinės ir provincinių vy

riausybių sveikatos ministerial 
Otavoj įvykusioj konferencijoj 
svarstė artėjančią gydytojų per
tekliaus problemą Kanadoje. Pa
sak federacinio sveikatos minis- 
terio M. Lalonde, vieno gydyto
jo pilnai pakanka 600 gyvento
jų. 1972 m. statistiniais duome
nimis, 633 Kanados gyvento
jams jau teko vienas gydytojas, 
o Britų Kolumbijoje — net 548 
gyventojams. Sveikatos ministe- 
rių konferencijoje nutarta apri
boti medicinos studentų skaičių 
ir suvaržyti užsieniečių gydyto
jų įvažiavimą Kanadoh. Dabar 
kasmet medicinos studijas Ka
nadoje baigia apie 1.200 gydyto
jų, iš užsienio kasmet Kanadon 
imigruoja apie 1.000 gydytojų. 
Iš trijų Kanadoje praktikuojan
čių gydytojų vienas jau yra at
eivis. Federacinio sveikatos mi- 
nisterio M. Lalonde nuomone, 
perdidelis gydytojų skaičius tik 
pabrangintų jų paslaugas, nes 
gydytojai stengtųsi išlaikyti da
bartinį savo uždarbį. Provincijo
se numatoma apriboti paskirose 
vietovėse dirbančių gydytojų 
skaičių — leisti naujiem gydy
tojam verstis medicinos prakti
ka tiktai tada, kai bus laisva vie
ta. Šiem sumanymam įgyvendin
ti teks pakeisti imigracijos įsta
tymą, pradėti vyriausybių tiesio

ginius pasitarimus su universi
tetais, medicinos kolegijomis, 
mokyklomis ir gydytojų organi
zacijomis.

Kanados federacinis parla
mentas po žiemos atostogų pra
dės naują sesiją vasario 27 d. 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybės paruošta vadinamąja sos
to kalba, kurią parlamente per
skaito Kanados gubernatorius. 
Liberalų mažumos vyriausybę 
remiantis'NDP socialistų vadas 
D. Lewis spaudos konferencijo
je atskleidė dalį savo partijos 
būsimų reikalavimų. Socialistai 
sieks eksporto muito padidini
mo bei kainų kontrolės plienui, 
miško ir statybos medžiagai, 
kaikurioms mineralinėms žalia
voms ir netgi kaikuriems maisto 
gaminiams, tačiau tie reikalavi
mai nebus ultimatinio pobūdžio. 
Socialistų partija yra patenkin
ta dabartine savo pozicija, kurią 
jai sudarė liberalų išsilaikymui 
būtina balanso politika, ir neno
ri naujų parlamento rinkimų.' 
D. Lewis taipgi žada kovoti už 
pajamų mokesčio padidinimą di
džiosioms bendrovėms ir dalimi 
jų pelno papildyti valstybės 
iždą.

Kanados imigracijos įstaiga 
Čilės sostinėje Santiage kasdien 
susilaukia apie 1.000 norinčių 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Wlndsoro, Ontario, lietuvaičiu kvartetas “Aušra” atlieka meninę programą “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje 
Toronte š.m. vasario 9 d. Prisikėlimo salėje. Iš kairės: akordeonistė Kristina Puidaitė, Dana Kozulytė, Rūta 
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Maskvoje - grėsmė, Vakaruose - gėlės
Sovietų ištremtas rašytojas 4. Solženicinas V. Vokietijoj buvo sutiktas su puokšte gėlių
Visame pasaulyje nuskambė

jo žinia apie rašytojo Aleksand
ro Solženicino suėmimą ir jo iš
trėmimą V. Vokietijon. Du kar
tus jis atsisakė priimti oficialų 
kvietimą atvykti prokuratūrom 
Pirmą kartą tą kvietimą atmetė 
jo žmona Natalija, neradusi jo
kio pažymėto kaltinimo, antrą 
kartą — pats A. Solženicinas, 
KGB pareigūnus sutikęs su iš 
anksto paruoštu tekstu:

Turėdamas galvoje mūsų krašte 
jau daug metų viešpataujant} visuo
tinį neteisingumą, aštuonerius me
tus prieš mane nukreiptus šmeižto 
bei persekiojimo veiksmus, atsisakau 
pripažinti kvietimą legaliu ir nesu
tinku atvykti Į jokią valdinę institu
ciją tardymui. Jeigu jūs norite, kad 
piliečiai gerbtų teisę, pirmiausia pa
tys išmokite jos laikytis. Paleiskite 
visus nekaltai suimtuosius, nubaus- 
kite už masines žudynes atsakingus 
asmenis ir melagingus kaltintojus. 
Nubauskit administratorius ir specia
lius dalinius, vykdžiusius tautžudys- 
tę trėmimu. Atšaukite tuojau pat iš 
vietinilj bei rajoninių satrapų jų ne
ribotą galią piliečių atžvilgiu, teisę 
piktnaudoti teismus ir psichiatrus. 
Patenkinkit milijonus legalių skun
dų, kurie dabar yra nuslopinti.

Šie A. Solženicino žodžiai bu
vo atviras kaltinamasis aktas 
kompartijos praktikuojamam 
“teisingumui”, iššūkis Krem
liaus vadams, dar labiau sustip
rintas vakariečiams žurnalis
tams vėliau įteikta “Gulago sa
lyno” nespausdintos dalies 1.500 
žodžių ištrauka. Joje A. Solženi
cinas konstatuoja, kad Stalino 
laikais buvo milijonai kalinių, 
o dabar jų vis dar yra šimtai 
tūkstančių. Dabartiniai teismai 
vis dar tęsia stalininę tradiciją, 
priimdami kompartijos nurody
mus byloms vykdyti ir netgi iš 
anksto numatytas bausmes. Kai
kurie asmenys nubaudžiami už 
senus nusikaltimus, o tie, kurie 
Stalino laikais buvo melagingais 
liudininkais, dabar kaitinasi sa
vo dienų auksinio saulėlydžio 
spinduliuose.

Nors 1961 m. pakeistas kodek
sas už politinius nusikaltimus 
numatė augščiausią 15 metų ka
lėjimo bausmę, kalėjimuose ir 
koncentracinėse stovyklose vis 
dar kenčia žmonės, stalininiuose 
teismuose gavę 25 metų baus
mes. Naujojo kodekso paragra
fai nebuvo panaudoti jų baus
mėms sumažinti.

A. Solženiciną suėmė, išlauž- 
dami buto durų užraktą, du uni
formuoti milicininkai ir penki 
civiliškai apsirengę KGB agen
tai. Du minėtieji pareiškimai 
liudija, kad jis laukė ir tikėjosi 
suėmimo, nes gerai žinojo, kad 
į juos turės reaguoti Kremliaus 
vadai. Žmonos Natalijos teigi
mu, A. Solženicinas nesiprieši
no, tačiau pabrėžė, kad savo no
ru iš buto nesutiks išeiti, ir bu
vo prievarta išvestas. Dabar jau 
yra žinoma, kad jis buvo nuvež
tas į KGB Lefortovo kalėjimą 
ir apkaltintas krašto išdavimu, 
už kurį augščiausia bausmė yra 

mirtis. Labai galimas dalykas, iš 
karto kompartijos vadovybė pla
navo A. Solženicino teismą, bet 
pabūgo užsienyje prasidėjusios 
reakcijos. Buvo pasirinktas kom
partijos prestižui mažiau žalin
gas ištrėmimo kelias, pradėtos 
skubios derybos su V. Vokieti
ja. Su kanrierio W. Brandto 
įstaiga jas vedė Sovietų Sąjun
gos ambasada' Bortnuje.

* sjc *

Apie ištrėmimą A. Solženici
nas sužinojo tik tada, kai jau 
atėjo laikas sėsti į “Aerofloto” 
keleivinį lėktuvą, skrendantį 
Frankfurtan. šioje kelionėje jį 
lydėjo aštuoni KGB agentai, 
Frankfurte net nedrįsę išlipti iš 
lėktuvo. TASSo agentūra pasau
liui paskelbė:

Maskva, vasario 13 <1. — Sovietų 
Sąjungos augščiausiojo sovieto pre
zidiumo sprendimu iš A. I. Solženi
cino atimama pilietybė už sistemin
gus veiksmus, nesuderinamus su So
vietų Sąjungos pilietybe, kenksmin
gus Sovietų Sąjungai. Jis ištremia
mas iš Sovietų Sąjungos 1974 m. va
sario 13 d. Solženicino šeima galės 
prisijungti prie jo, kada tik norės.

Iš Frankfurto aerodromo A. 
Solženicinas automobiliu buvo 
nuvežtas į Langenbroicho mies
telį prie Bonnos, kur jį priglau
dė Nobelio premijos laureatas 
Heinrich Boell, vokiečių rašy
tojas. Susirinkusiem spaudos at
stovam A. Solženicinas vokiečių 
kalba pabrėžė savo nuovargį, 
norą telefonu susirišti su žmo
na Maskvoje, nustebimą dėl ne
tikėto ir staigaus ištrėmimo, ku
ris nebuvo jo savanoriškas iš
važiavimas iš gimtojo krašto. Iš 
rašytojo H. Boellio rezidencijos 
jis porą kartų kalbėjosi telefo
nu su žmona Natalija Maskvo
je. Didžiausią problemą A. Sol- 
ženicinui dabar sudaro šeimos 
sujungimas. Nors Maskva ofi
cialiai yra pažadėjusi šeimą iš
leisti, sunkumų gali kilti dėl 
Natalijos Solženicienės pirmojo 
sūnaus Mityro, su kuriuo tėvu 
jinai yra išsiskyrusi. Pagal so
vietinius įstatymus to vaiko emi
gracijai reikia raštiško tėvo su
tikimo. A. Solženicinas su Na
talija turi tris sūnus — trejų 
metų Jermolajų, 16 mėnesių Ig
notą ir 5 mėnesių Steponą.

V. Vokietijos vyriausybė A. 
Solženicinui išdavė metus galio
siantį užsieniečio pasą, leidžian
ti jam išvažiuoti ir vėl grįžti V. 
Vokietijon. Politinė globa šia
me krašte tebėra nesuteikta, 
nes A. Solženicinas jos dar ne
prašė. Jį priimti jau pasisiūlė 
JAV, Britanija, Švedija ir Nor
vegija. Iš V. Vokietijos A. Solže
niciną traukiniu nusivežė Ciuri
chan jo šveicaras advokatas 
Fritz Heeb, tvarkantis visus fi
nansinius reikalus ir honorarus 
už Vakaruose išleistas knygas. 
Jo žinioje yra ir $78.400 Nobe
lio premija. Prancūzų laikraščio 
“France-Soir” duomenimis. Švei
carijos bankuose A. Solženici
no laukia apie $6 milijonus.

Adv. F. Heeb nesutinka atskleis
ti tikrosios sumos, bet jau kele
tą kartų yra pabrėžęs, kad A. 
Solženicinas didžiąją dalį savo 
honorarų skiria labdarai.

Sovietų Sąjungos piliečiai apie 
A. Solženicino ištrėmimą buvo 
painformuoti trumpu 66 žpdžių 
TASSo pranešimu, perskaitytu 
per radiją ir televiziją. Laikraš
čių skiltyse• tęsiamas jo niekini
mas dirbtinai surinktais skaity
tojų laiškais. Krašto išdaviku jį 
apšaukė Lenino premiją laimė
jęs aktorius B. Smirnovas, ištrė
mimu, kaip teisingu atpildu, 
džiaugiasi Minsko darbininkai, 
kurių vardu laišką “Pravdai”, 
be abejonės, parašė kuris nors 
propagandistas, nes juk visų 
darbinjnkų nuomonės per porą 
dienų neįmanoma sužinoti.

Atomo fizikas dr. A. Sacharo
vas užsieniečiams žurnalistams 
žadėjo parūpinti intelektualų 
pasirašytą atsišaukimą, kuriuo 
bus reikalaujama A. Solženicino 
grįžimo, “Gulago salyno” išlei
dimo Sovietų Sąjungoje. Pasi
kalbėjime su Švedijos radijo at
stovu dr. A. Sacharovas teigė, 
kad kompartijos vadus labiau
siai užrūstino šia knyga visam 
pasauliui atskleisti nesenos pra
eities nežmoniški nusikaltimai 
Rusijoje.

Prancūzijoje gyvenantis rašy
tojas Graham Greene A. Solže
nicino ištrėmimą laiko sovietų 
vyriausybės pasmerkimu, kurį 
savo sprendimu padarė patys 
kompartijos vadai. Jis betgi 
džiaugiasi, kad A. Solženicinas 
nebuvo uždarytas į kalėjimą sep- 
tyneriem metam. G. Green ragi
na visus vakariečius rašytojus, 
poetus ir mokslininkus uždraus
ti savo kūrinių leidimą Sovietų 
Sąjungoje ir Maskvą padaryti li
teratūriniu getu.

:|: * *

Sovietų kompartija A. Solže
nicino ištrėmimu tikisi nutildy
ti vieną pagrindinių savo kriti
kų. H. Salisbury “The New 
York Times” dienraštyje iškelia 
priežastis, dėl kurių A. Solženi
cinas susilaukė ištrėmimo. Kom
partija negalėjo pakęsti jo rei
kalavimo uždaryti koncentraci
nes stovyklas, imtis Stalino lai
kų budelių teismų, nes į tuos 
įvykius yra įsivėlusių ir dabarti
nio politbiuro asmenų. Iš viso 
tokių kaltinamųjų, įskaitant tei
sėjus, tardytojus, enkavedistus, 
kalėjimų sargus, koncentracinių 
stovyklų administraciją ir sar
gybinius, susidarytų šimtai tūks
tančių. Nepakenčiama kompar
tijai buvo ir A. Solžeriicino rei
kalaujama pilna laisvė Sovietų 
Sąjungos piliečiams — teisė kal
bėti, rašyti, kritikuoti valdžią, 
išvykti ir vėl grįžti Sovietų Są
jungom Pasak H. Salisburio, A. 
Solženicinas taipgi siekė laisvės 
ir kaikurioms šovinistinės politi
kos prislėgtoms tautoms, įskai
tant Ukrainą, Baltijos kraštus, 
Kaukaza ir Centrinę Aziją.

A. Solženicinas yra antras So
vietu Sąjungos pilietis, ištrem
tas kaip beteisis asmuo iš savo

DVYLIKOS NAFTĄ IMPORTUOJANČIŲ KRAŠTŲ UŽSIENIO REIKALŲ 
ministeriai Vašingtone svarstė jos sumažėjusio tiekimo ir paki
lusių kainų problemas. Dvi dienas turėjusi trukti konferencija 
buvo sušaukta prez. R. Niksono ir valstybės sekr. H. Kissingerio 
iniciatyva. Baltuosiuose Rūmuose surengtame priėmime prez. R. 
Niksonas ragino jos dalyvius atsisakyti paskirų sutarčių su naftą 
tiekiančiais kraštais ir siekti bendro fronto, kad būtų išvengta 
sekančiom kartom gresiančio ekonominio karo. Si jo pastaba buvo 
skirta Prancūzijai, kuri arabų kraštams už naftą žada ginklus, ato
mines elektros jėgaines, finansinę paramą įvairiems ekonominiams 
projektams. Prancūzijos užsienio reikalų ministeris M. Jobert 
savo išsisukinėjimais konferenciją prailgino iki trijų dienų. Jis at
kakliai gynė Prancūzijos prakti
kuojamą atskirų sutarčių politi
ką, nors už bendrą frontą pa
sisakė visi kiti konferencijos 
dalyviai, jų tarpe ir Europos 
Bendrosios Rinkos nariai. Dėl 
šios linijos Prancūzija susilau
kė karčių priekaištų iš V. Vo
kietijos, Britanijos, Belgijos ir 
Olandijos. Baigminiame kom
promisinio pobūdžio pranešime 
buvo paskelbta, kad specialus 
komitetas artimiausioje ateity
je sieks konferencijos su naftą 
tiekiančiais arabų ir nearabų 
kraštais. Data šiai konferencijai 
betgi liko nenustatyta, tačiau 
diskusijose išryškėjo, kad tokios 
konferencijos JAV norėtų š.m. 
gegužės 1 d., o Bendrosios Rin
kos kraštai — balandžio 1 d. 
Galutinis sprendimas priklausys 
nuo naftą tiekiančių arabų vals
tybių, kurios jau iš anksto yra 
pasisakiusios prieš jėgos politi
ką. Vašingtono konferencijos 
metu Libijos karingasis diktato
rius pik. M. Gaddafy suvalstybi
no tris savo teritorijoje veikian
čias amerikiečių naftos bendro
ves. Kompensaciją turės nusta
tyti specialus komitetas.

ATNAUJINO DERYBAS
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singeris Vašingtone naujais 
pokalbiais* -su Egipto iv Saudi 
Arabijos užsienio reikalų minis- 
teriais vėl bando jieškoti kom
promiso Sirijos ir Izraelio pro
blemoms. Ženevoje pradėtą kon
ferenciją teko nutraukti, kai jo
je atsisakė dalyvauti Sirija, kol 
Izraelis nepasitrauks iš okupuo
tų Sirijos sričių. Izraelio prem
jerė G. Meir dabar jau sutinka 
atšaukti savo kariuomenės dali
nius iš paskutiniame kare už
imtų žemių, bet reikalauja Siri
jos nelaisvėn patekusių karių 
pilno sąrašo. Egipto prez. A. 
Sadatas Maskvon buvo pasiun
tęs savo užsienio reikalų minis
ter) L Fahmi. Po jo vizit'o “Prav
da” paskelbė straipsnį, pasisa
kantį už Ženevos konferenciją, 
kurį tenka laikyti diplomatiniu 
spaudimu Sirijai. Prez. A. Sada
tas nuogąstauja, kad jo pasiek
tas susitarimas su Izraeliu gali 
susilaukti kitų arabų kraštų 
priekaištų, jeigu panašaus kom
promiso nepadarys Sirija. Libi
jos diktatorius pik. M. Gaddafy 
jau prasitarė, kad jis planuoja 
paskelbti pasikalbėjimo su A. 
Sadatu magnetofono juosteles, 
matyt, galinčias pakenkti pasta
rojo prestižui. Vidaus fronte 
Egipto prez. A. Sadatas staiga 
pašalino iš pareigų dienraščio 
“Al Ahram” ilgametį red. M. H. 
Reikalą, velionies G. A. Nasse- 
rio bičiulį, žymiausią politinį ko
mentatorių. Paskutiniame savo 
straipsnyje jis kritikavo prez. 
A. Sadato šiltus santykius su 
prez. R. Niksono vyriausybe. Jo 
draugai betgi teigia, kad ši kri
tika išplaukė iš red. M. H. Hei- 
kalo nacionalistinių pažiūrų. 
Anksčiau jis yra aštriai puolęs 
Kremlių, kai prez. A. Sadatas 
ruošėsi ištremti sovietų karinius 
patarėjus.

krašto. Pirmuoju buvo 1929 m. 
vasario 12 d. Stalino Turkijon 
ištremtas L. Trockis. Jį Stalino 
agentas 1940 m. nužudė Meksi
koje. šiaipjau Maskva vengia 
tiesioginio ištrėmimo, pasiten
kindama pilietybės atšaukimu, 
kai jos nekenčiamas asmuo lan
kosi užsienyje. Tenka manyti, A. 
Solženicino balsą Kremlius 
stengsis jei nenutildyti, tai bent 
sumenkinti savo propagandine 
šmeižtų mašina. Pagaliau net ir 
jo nužudymas užsienyje yra žy
miai parankesnis, negu Sovietų 
Sąjungoje, nes juk tokiu atve
ju kaltę galima suversti “bur
žuaziniams” Vakarams, nesuge
bėjusiems apsaugoti savo svečio. 
Nesunku įsivaizduoti, su kokiu 
malonumu būtų pabrėžiama, kad 
Sovietų Sąjungoje prieš A. Sol
ženiciną niekas rankos nepa
kėlė. V. Kst.

SUĖMĖ DEMONSTRANTUS
Milicija suėmė 23 demonst

rantus Maskvoje, prie kompar
tijos centrinio komiteto būsti
nės. Suimtieji — vokiečių kil
mės Estijos gyventojai, reika
lavę teisės išvažiuoti V. Vokie
tijon. Viena motina su dviem 
sūnumis grandinėmis buvo pri- 
sirakinusi prie eismo šviesų 
stulpo. Kartu su Estijos vokie
čiais buvo suimti ir du “UPI” 
tarptautinės žinių agentūros ko
respondentai, apkaltinti dalyva
vimu iš anksto suplanuotoj de
monstracijoj. Po kelių valandų 
jiedu buvo paleisti, bet milici
ninkai išėmė filmus iš foto apa
ratų. Tai yra jau antra tokio po
būdžio vokiečių demonstracija. 
Prieš porą savaičių keli vokie
čiai bandė demonstruoti prie V. 
Vokietijos ambasados. Įsikišus 
milicijai, du netgi pasislėpė am
basadoje, bet buvo išduoti jos 
pareigūnų. Atrodo, kancleris W. 
Brandtas savo Rytų politikos su
tartimis neužsitikrino vokiečių 
kilmės asmenų išleidimo iš So
vietų Sąjungos.

TEISMAS ROMOJE
Popiežiaus Pijaus XII dukte- 

rėčia apkaltino filmo “Massacre 
in Rcnięj’j^udyų^s. Jtynoje”) 
kūrėją TMrftrT’miu popiežiaus 
apšmeižimu. Tokio paties kalti
nimo susilaukė ir amerikietis 
rašytojas R. Katz, pagal kurio 
knygą “Mirtis Romoje” buvo 
paruoštas scenarijus. Filme vaiz
duojamas 1944 m. kovo 23 d. 
SS batalijono vado pik. Itn. Her
berto Kapplerio pravestas 335 
italų vyrų ir berniukų sušaudy
mas, atsikeršijant už partizanų 
bombą, nuo kurios Romos cent
re žuvo 33 SS policininkai. Ši 
represija buvo įsakyta paties A. 
Hitlerio, bet rašytojas R. Katz ir 
filmų kūrėjas C. Ponti daro iš
vadą, kad nelaiminguosius galė
jo išgelbėti Pijus XII, tik nepa
rodė jokių pastangų. Prokuroro 
Giorgio Santacroce pranešimu, 
Italijos teismas pirmą kartą savo 
istorijoje svarstys popiežiaus 
veiksmus. Trijų teisėjų tribuno
lui teks nustatyti, ar Pijus XII 
iš anksto žinojo apie šiuos vo
kiečių veiksmus ir ar būtų ga
lėjęs Veiksmingai įsikišti. Gaeta 
kalėjime prie Romos jau 28 
metus iškalėjęs pik. Itn. H. 
Kappleris apgailestauja šį inci
dentą. Jis sakosi vadovavęs ek- 
zekucijom vien tik dėlto, kad 
jas vistiek būtų įvykdęs kitas 
karininkas. Jo vaidmenį minė
tame filme atlieka žymusis bri
tų aktorius Richard Burton.

KOBROS GAUJA
Simbionesiečių Išvadavimo Ar

mija pasivadinusi gauja San 
Francisco mieste pagrobė laik
raščių leidėjo R. A. Hearsto de
vyniolikametę dukrą Patriciją 
“už tėvo ir motinos nusikalti
mus prieš JAV ir visą pasaulį”. 
Už jos išlaisvinimą jie pareika
lavo maistu aprūpinti visus ne
pasiturinčius kaliforniečius. To
kiam reikalavimui įgyvendinti 
reikėtų daugiau kaip $300 mi
lijonų. Gaujos nariai anksčiau 
yra nužudę Oaklando mokyklos 
negrą superintendentą M. Fos
ter) “už nusikaltimus prieš vai
kus”. Policijai ir FBI agentams 
ši gauja yra nežinoma, matyt, 
neseniai sudaryta. Žinomas tik 
jos ženklas — septyngalvė 
kobra. Patricijos pagrobime da
lyvavo negrai ir baltosios mote
rys. Lig šiol pagrobtosios tė
vams buvo pristatytos dvi jos 
įkalbėtos magnetofono juoste
lės. Paskutiniojoj prasitariama, 
kad reikalavimai būsią sušvel
ninti. Nepasiturintys kalifornie- 
čiai atsisako tokios neprašytos 
ir neįgyvendinamos paramos. 
Patricijai išpirkti netgi renka
mos aukos ir siunčiamos jos tė
vams. Policija įtaria, kad šiai 
gaujai vadovauja ir reikalavi
mus pasirašo iš kalėjimo pabė
gęs negras Donald DeFreeze.
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* KARDINOLAS MINDSZENTY 

popiežiaus atleistas iš Esztergom ar
kivyskupo ir Vengrijos primo parei
gų, nes Vatikanas pagaliau pasidavė 
labai stipriam komunistinės Vengri
jos vyriausybės spaudimui. (“Tž” 6 
nr. paskelbta žinutė apie Vatikano 
atsisakymą patenkinti komunistinės 
vyriausybės reikalavimus buvo gau
ta tiesiai iš Romos. Spausdinant tą 
“TŽ” nr. vietinė spauda paskelbė 
priešingą žinią. Tai rodo, kad Vati
kane buvo ilgai priešintasi spaudi
mui. Red.). Atrodo, kad laisvojo pa
saulio spauda puikiai suprato visas 
su šiuo veiksmu susijusias implika
cijas ir atitinkamai komentavo. To
ronto dienraštis “The Globe and 
Mail” šį įvykį suprato kaip komuniz
mo pergalę prieš Vatikaną ir popie
žiaus nusilenkimą žemiškai jėgai. Ka
talikų Bendrija iki šiol esą visuomet 
rasdavusi būdų, be jokių kompromi
sų su žemiška valdžia, vadovauti sa
vo kunigams ir tikintiesiems, net 
kai jų tiesioginiai vadovai būdavo be
jėgiai eiti savo pareigas. Todėl esan
ti didelė tragedija, kad šis popie
žiaus veiksmas sutriuškina milijonų 
vengrų laisvės viltis, kuriems atsto
vavo savo nenusilenkimu kard. 
Mindszenty. Toronto dienraštis 
“Sun” pareiškė, kad kard. Mindzsen- 
ty, tikėjimo ir laisvės simbolis, tapo 
paaukotas, kaip ir visi kiti žmonijos 
principai, politinei naudai. Panašioje 
padėtyje esąs ir kard. Josif Slipyj, 
kuris, pasak jo, tapęs Vatikano kali
niu. Kard. Mindzsenty, kuris dabar 
gyvena Austrijoje, spaudos atsto
vams pareiškė, kad jis nei Esztergom 
arkivyskupo, nei Vengrijos primato 
pareigų neatsisakė. Tai buvę padary
ta grynai Šventojo Sosto sprendimu. 
Jis pareiškė tuo norįs išsklaidyti bet- 
kokį spėliojimą, jog šis žingsnis įvy
kęs bendru jo ir popiežiaus sutari
mu. Kai jis buvęs popiežiaus papra
šytas praėjusį rudenį atsisakyti Esz
tergom arkivyskupo pareigų, nuro
dęs šias neatsistatydinimo priežastis: 
1. Vengrijos Kat. Bendrija nėra lais
va; 2. Bendrijos vadovų bęi darbuo
tojų paskirstymai priklauso nuo ko
munistinės valdžios; 3. žadėtoji reli
gijos mokymo ir sąžinės laisvė var
žoma, tikintieji diskriminuojami; 4. 
vaikai prieš tėvų norą auklėjami ate
istinėje dvasioje; 5. paskyrimas “tai
kos” kunigų į atsakingas Vengrijos 
K. Bendrijos vietas sužlugdė ištiki
mų tikinčiųjų pasitikėjimą Vengri
jos katalikų hierarchija. Kadangi ši 
padėtis ir dabar nesanti pasikeitusi, 
tai jo atsisakymas ar atleidimas 
problemos ne tik neišsprendžia, bet 
dar ją padidina.

* PASAULIO GYVENTOJŲ ME
TAIS paskelbtieji 1974-ieji gali kar
tais kaikuriuos katalikus nuvesti ne 
tais keliais, kuriuos rodo Katalikų 
Bendrijos vadovybė. Šį rūpestį iš
kėlė Vatikano Šeimos Komiteto ir 
valstybės sekretoriato laiškas, išsiun
tinėtas viso pasaulio vyskupams. 
Laiškas perspėja, esą gali kilti min
čių, kad tai, kas buvo skelbta encik
likoj “Humanae Vitae”, jau turi 
keistis. Tie, kurie panašių minčių 
laikytųsi, negali būti leidžiami kal
bėti Kat. Bendrijos vardu ar sakyti, 
kad atstovauja katalikiškai galvose
nai. Katalikai pasauliečiai ir įvairios 
jų organizacijos turi būti skatinamos 
reikštis visose politinėse bei kultū
rinėse srityse ir skleisti krikščioniš
ką pasaulėžiūrą ypač šiais klausi
mais: gimdymo prasmė ir atsakomy
bė; pagarba gyvybei ir jos atsiradi
mui; santuoka, kaip veiksmas, skir
tas naujos gyvybės atsiradimui; 
kiekvieno teisė gyventi; šeimos, kaip 
pagrindinės visuomenės ląstelės, tei
sės; gyvybės kokybės svarba; tau
tinis ir tarptautinis benda>jo gėrio 
teisėtumas bei prigimtis. K. Bendri
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ja turi Kristaus pavedimą saugoti 
Evangeliją ir todėl jokie sprendimai 
negalį ją priversti daryti doktrinines 
nuolaidas ar trumparegiškus spren
dimus. K. Bendrijos pareiga esanti 
būti pilnutinio žmogaus (dvasinio ir 
moralinio) išsiskleidimo rodikliu.

* JAV GYVENTOJŲ, LANKAN
ČIŲ ŠVENTOVES sekmadieniais, 
skaičius mažėja nuo 1958 m. Pasiro
do, tas mažėjimas priklauso beveik 
visiškai nuo katalikų, nes kitų tikin
čiųjų lankymo proporcija nepasi
keitė. 1973 m. statistikos rodo, kad 
tais metais JAV tik 55% katalikų re
guliariai dalyvavo sekmadienių pa
maldose.

* MĖLYNOSIOS ARMIJOS orga
nizuojama tarptautinė maldininkų 
grupė šiuo metu yra atvykusi Japo- 
nijon su Fatimos Marijos statula, ku
ri pastatyta Hirošimos šventovėje. 
Paskui statula bus vežama į Saigono 
baziliką Vietname ir galiausiai pa
sieks Jeruzalę. Maldininkų tikslas — 
pasaulio taika per maldą.

* PASAULINĖS LIUTERONŲ FE
DERACIJOS ir Vatikano krikščionių 
vienybės komisija antrame savo po
sėdyje nutarė nuodugniau išstudijuo
ti Eucharistijos ir vyskupystės klau
simus. Komisijos pirmininkai yra: 
vysk. Hans L. Martensen — katali
kas iš Danijos ir prof. Lindbeck — 
liuteronas iš JAV.

* KARDINOLAS STEFAN WYS- 
ZYNSKI pasisakė prieš Lenkijos mo
kyklose įvestą seksualinių klausimų 
netinkamą aiškinimą. Esą užuot kiek 
galima anksčiau išmokius jaunuolius 
bei jaunuoles naudoti savo protą ir 
valią seksualinių geismų kontrolei, 
mokomi išnaudoti kiekvieną pasitai
kančią progą savo geismams paten
kinti.

* AUGŠCIAUSIAS V. VOKIETI
JOS TEISMAS nusprendė, kad mal
dos gali būti kalbamos ir religijos 
pamokos dėstomos viešosiose mokyk
lose. Mokiniai, kurie nenori melstis, 
gali tuo metu išeiti iš klasės, tačiau 
ir jie turėtų būti mokomi toleranci
jos — pasilikimo klasėje maldų me
tu.

“RADIO VERITAS”, Kat. Bendri
jos radijo stotis Maniloje, Azijos 
vyskupų konferencijos nutarimu bus 
panaudota Evangelijos skleidimui vi
soje Azijoje, įskaitant ir komunisti
nę Kiniją. Ta stotis su naujais įren
gimais ir patobulinimais pasieks dau
giau nei pusę viso pasaulio žmonijos. 
Iš tos stoties transliuojamos ir lie
tuviškos programos Sibiro lietu
viams.

* APIE LIETUVĄ šiuo metu rašo 
visa eilė laikraščių. Toronte leidžia
mas laikraštis “The Catholic Regist- 
ter” vasario 16 d. numeryje beveik 
visą pirmąjį puslapį skyrė Lietuvos 
dabartinei būklei nušviesti. Ten ap
rašomas tikinčiųjų pasipriešinimas 
bedievybei: raštai su tikinčiųjų pa
rašais, kunigų teismai, bei pogrindy
je leidžiama “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika”. Žinios surinktos 
bei straipsnis parašytas pačios laik
raščio redakcijos. Taipgi apie Lietu
vos religinę būklę plačiai rašoma 
JAV laikraščiuose “The New World” 
ir “The Catholic News”. Abiejų 
straipsnių autoriai lietuviai. Pirma
jame laikraštyje savo kelionę po Lie
tuvą ir jos sunkią dabartinę būklę 
aprašo Jonas Kudirka, o antrajame 
— (su įžanga apie Amerikos Lietu
vių Katalikų Kunigų Vienybės pa
siųstą protestą JTO Žmogaus Teisių 
Komisijai) rašo Jurgis Kusleika, pa
minėdamas svarbesnius priespaudos 
veiksmus ir palygindamas Lietuvos 
būklę su savarankiškesnėmis valsty
bėmis, kaip Čekoslovakija ir Lenkija.

KUN. J. STS.

Juo blogiau, juo geriau...
Kai Peronas žaidė savo parti

zanų ugnimi toli nuo tėvynės, 
daugelio stebėtojų buvo įtaria
ma, jog jis vykdo tam tikrą savo 
planą net su pikta intencija: juo 
blogiau, juo geriau! Tikslas — 
privesti savo kolegų generolų 
valdomą Argentiną prie nepa
kenčiamos padėties, kad tiek ge
nerolai, tiek politikai, tiek pilie
čiai balsuotojai šauktų: “Peron, 
Peron!” Tik vienas Peronas gal 
dar galėtų išgelbėti iš šio chao
so ir dar* baisesnės grėsmės. 
Taip ir įvyko. 1973 m. rudenį 
Argentinos politinė alternatyva 
jau daugumai argentiniečių at
rodė tik viena: jei ne Peronas, 
tai marksizmas, kaip buvo Čilė
je ir dar tebėra Kuboje. Todėl 
keičiant šalies prezidentą Cam- 
porą, už Peroną balsavo didžioji 
rinkikų dauguma.

Oficialiai perėmęs valstybės 
vairą, Peronas atsargiai ir gana 
ramiai stengėsi apraminti savo 
sąjūdžio kairįjį sparną, bandy
damas įtikinti jį, kad opozicija 
vyriausybei dabar esanti be
prasmiška. Ginkluotąsias parti
zaninio judėjimo grupes ragino 
būti lojaliomis, drausmingomis 
jam ir partijos ortodoksinei va
dovybei. “Monteneros” ir kele
tas mažesnių partizaninių gru
pių sutiko padėti ginklus, pa
klusti Peronui, nors neatsisakė 
savo “tautinio išlaisvinimo ir 
socialinių reformų” programos. 
Jie vis dar įtaria,* kad Peronas 
juos išdavęs...

Tačiau pati svarbiausia, 
labiausiai pasiruošusi, turinti 
tarptautinį užnugarį ir neribo
tus išteklius radikaliųjų mark
sistų organizacija, vadinamoji 
miesto arba asfalto partizanų ar
mija, minėtoji Revoliucinė Liau
dies Kariuomenė (ERP) neatsi
sakė nei savo tikslų, nei ginklų. 
Atvirkščiai, pasiskardeno dar su 
didesniu atkaklumu kovosianti 
tol, kol “Argentina bus visiškai 
išlaisvinta iš kapitalistinės ver
gijos ir padaryta socialistine

§ i

Į Nauji Metai Saharos viduryje
irncTAfi a ero a v a c

Kartais ir maži sukomercinto 
žmogaus gyvenimo dalykai tei
kia didelį pasitenkinimą. Vienas 
jų — tai girdėjimas galingo džy- 
po motoro urzgimo, keliaujant 
per Saharos vidurį vingiuotais 
kupranugarių keliais per palai
dą smėlį ar titnaginių akmenų 
plotus. Malonus jausmas apima 
visą kūną, kai sėdėdamas kup- 
rąnugario balne pajunti jį pa
greitinant ir pailginant žings
nius, ritmiškai dėliojant ant 
karšto smėlio dar nepavargusias 
pėdas. Tada žinai, kad jis užuo
džia oazę, žalius krūmokšnius ir 
mum abiem, gyvuliui ir man, 
malonų nakties poilsį. Gerai pa
ilsėję, kitos dienos rytą vėl 
trauksime oazės link, kuri dunk
so kaip sala jūroje ir šviečia 
kaip dykumos perlas.

* *
Patogiai sėdėdamas ant kup

ranugario balne su karavanu ar
te j u prieTazruko oazės. Mes esa
me Hoggaro provincijoje, maž
daug 2,300 km tiesiai į pietus 
nuo Alžyro miesto, netoli Nige
rio valstybės sienos, pačiame 
Saharos dykumos viduryje. 
Mano tikslas —pasiekti didžiam 
šią smėlio kelių ir kupranugarių 
takų centrą Tamanrasett — apie 
1000 gyventojų oazės miestą ir 
dykumos prekybos centrą. Tai 
tolimiausias Saharos dykumos 
centras, pasiektas prancūzų sve
timšalių legijono, ėjusio kovoti 
už prancūzų tautos imperialisti
nius interesus prieš klajoklių 
tauteles.

Aš keliauju tais dykumos ta
kais, norėdamas pamatyti Saha
ros didybę ir pasijusti dyku
mos gamtos belaisviu. Belaisviu 
tikrai nebūsiu tol, kol turėsiu šį 
didelį, puikų kupranugarį, ku
ris tikrai mane nuneš į Taman
rasett, o iš ten į Alžyro miestą 
pateksiu senu dvimotoriu lėktu
vu. Saulei artėjant prie horizon
to ir dažant plikus dykumos kal
nus auksine spalva, dykuma 
staiga atvėsta. Aš tvirčiau ap- 
siaučiu savo kūną kupranugario 
vilnos apsiauštu, pirktu prieš 
kelias dienas Assakrem oazėje 
iš tuaregų nomadės moters. Sis 
puikus apsiaustas buvo jos pa
čios rankomis pagamintas iš 
kupranugario vilnos.

Ji, rūpestingai kupranugarį 
šukuodama, surinko vilną, susu
ko savo mikliais pirštais į siūlus 
ir išaudė šią medžiagą, iš 'kurios 
pasiuvo apsiaustą. Aš juo labai 
didžiuojuos, nes jis kvepia Sa
haros smėliu ir dvelkia nomadės 
rankų darbštumu. Tai vilna šio 
nuostabaus gyvulio, kaip arabai 
jį vadina Alacho dovana žmo
gui, be kurio betkoks dykumos 
keliavimas būtų neįmanomas. 
Tik jo dėka arabai pasiekė Indi
ją ir nukariavo Ispaniją, plėsda
mi mahometonų religiją.

* * *
Sahara yra didžiausia pasau

lio dykuma. Ji prasideda nuo 
Maroko, tęsiasi per Afriką Egip
to link, persimeta į kitais var
dais vadinamas dykumas, apima

Kas nugalės Argentinoje?
liaudies respublika”.

Spaudimas be atodairos buvo 
ir tebėra vykdomas žiauriausio 
terorizmo veiksmais prieš ka
riuomenę, policiją, dešiniuosius 
sindikalistus, svetimšalių ir ar
gentiniečių įmones, diplomatus. 
Vien 1973 m. Argentinoje buvo 
pagrobta arti 200 žmonių. Vieni 
jų iš teroristų “išpirkti”* už mi
lijonus dolerių, kiti nužudyti, 
treti tebelaikomi “liaudies kalė
jimuose” (daugiausia miestų ir 
priemiesčių rūšyse), kur laukia 
“liaudies teismo sprendimų” ar 
mirties. Tarp nužudytųjų yra ge
nerolų, kitų augštų kariškių, de
šiniųjų peronistų sindikatinin- 
kų.

Ir pats Peronas jaučiasi ne
saugiai. Paskutinį savo atsišauki
mą į tautą baigė: “Jau praėjo 
laikas šaukti Peron, Peron! Da
bar reikia jį ginti”. Dabar jau 
negali demagogiškai sakyti kaip 
anksčiau, kitiems generolams 
valdant, kad už teroristų veiks
mus visa atsakomybė ‘turinti 
kristi pačiai vyriausybei, kuri, 
persekiodama vargšus idealistus 
jaunuolius, išprovokuojanti jų 
reakciją ...

Taikaus sambūvio su marksis
tais viltis Peronas puoselėjo iki 
paskutinio momento. Dar sau
sio vidury “Jornal do Brasil” 
korespondentui jis pasigyrė, 
kad “komunizmas eina su mu
mis”, kad jis, Peronas, nesąs 
šalininkas griežtų represijų 
prieš teroristus, nes “turėtume 
nužudyti daugelį žmonių”. Bet 
po kelių dienų turėjo prabilti 
visai priešingai.

Galvosenos ir veiksmų posū
kį spustelėjo tragiškas įvykis 
sausio 19 vidurnaktį. Stipriau
sia argentiniečių kariuomenės 
tankų įgulą prie Azul, už 300 ki
lometrų nuo Buenos Aires, bu
vo ERP partizanų užpulta, jos 
vadas generolas Gay ir jo žmo
na nužudyti, keli kareiviai ir 
vienas karininkas sužeisti, už- 
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visą Arabiją, dalį Sirijos, Irako, 
Persijos, Pakistano ir nemažą 
Indijos teritoriją. Toliau ji pasi
rodo Kinijoj, Mongolijoj ir ste
pėmis nusitęsia per Sibirą į 
šiaurės ašigalį. Keletą šių Azi
jos dykumų esu pervažiavęs su 
džypu. Saharoje esu pirmą kar
tą.

Saulei pasislėpus už vulkani
nės formos kalno, įjoįame į Taz- 
ruką. Prie molinės šeiko rotu
šės sėdinti senių grupė mus pa
sveikina su “Salem Aleikhum”. 
Aš jiems dar balne sėdėdamas 
numetu pakelį cigarečių, kurį 
čia pat visi pasidalinę godžiai 
rūko. Man dar nenulipus nuo 
balno, prasideda su jais nuošir
di draugystė. Jie, mat, mėgsta 
sutikti tolimų kraštų žmogų šio
je smėlio dykumos imperijoje, 
bandydami atspėti keleivio tau
tybę.

Davus ženklą, mano ilgakojis 
kupranugaris grakščiai atsiklau
pia, tada pamažu lenkdamas 
paskutines kojas lėtai atsigula 
ant pilvo, ir aš nušoku iš balno 
ant smėlio. Pribėgęs miklus ber
niukas atriša nuo balno mano 
kabančius sunkius batus ir pa
deda apsiauti, tikėdamasis už 
šį patarnavimą “bakšišo”. Kup
ranugario balne paprastai sėdi
ma be batų sukryžiuotas kojas 
laikant ant lankstaus kupranu
gario sprando. Priėjęs prie šei
nių su kiekvienu pasisveikinu 
paspausdamas ranką. Jiems ma
lonu sutikti svetimą žmogų pla
čioje dykumoje, kurioje net vė
jas pasiklysta. Oazės soukho (ba- 
zaro) viduryje sutinku šveicarų 
grupę, atkeliavusią čia angliš
kais džypais. Begerdamas su 
jais kavą, sutinku katalikų kuni
gą, keliaujantį kartu. Jis man 
primena, kad už valandos šioje 
dykumoje bus paskutinės šiais 
metais padėkos pamaldos. Pa
baigusi kavą, mūsų dešimties 
žmonių grupė pamažu patraukė 
nakties tamsoje sausa upės va
ga palmių sodo link.

Kunigui apsirengus baltais 
drabužiais, danguje žibant 
žvaigždėm ir kalnų horizonte ky
lant mėnuliui, vienas iš šveica
rų uždegė kelias žvakes apšvies
ti* maldų knygai. Plokščias ak
muo tapo altorium, ant kurio 
vokiečių kalba prasidėjo Mišios. 
Alpinisto išvaizdos (kunigas dė
kojo Augščiausiajam už iki šiol 
sėkmingą kelionę, jos džiaugs
mus, patirtį ir už praėjusius me
tus, pamažu slenkančius į pra
eitį. Mes visi sėdėjom pusračiu 
ant akmenų aplink altorių.* * *

Besėdint ant smėlio prie ma
žos ugnelės ir bebaigiant valgy
ti vakarienę, mūsų karavano va
dovas, 7 pėdų augščio lieknas 
tuaregas, pranešė, kad kaimo 
aikštėje vyksta merginų šventė. 
Jos, mat, išleidžia vieną savo 
draugę į marčias. Naujų metų 
jie nežino, nes nepripažįsta lai
ko.

Mūsų bendradarbio prie 
La Platos pranešimas

mušti, vienas pulkininkas paim
tas Įkaitu. Kautynės užtruko vi
są naktį. Apie 70 partizanų at
važiavo sunkvežimiais karinėse 
uniformose ir, pasinaudodami 
šventadienio nakties nestipria 
sargyba, o gal ir neapdairumu, 
įsibrovė į kareivinių rajoną. Jų 
tikslas buvęs pasigrobti sunkių
jų ginklų, išžudyti karininkus, 
revoliucine veikla suklaidinti ir 
sudemoralizuoti kitas įgulas. Iš
sisklaidė visomis kryptimis, pa
sitraukdami į savo slėptuves 
taip, kad juos persekiojant te
buvo sugauta tik pora dešimčių. 
Sis reikšmingesnio masto už
puolimas ir kariuomenei, ir vy
riausybei buvo kartybių taurės 
perpildymas, nepakenčiamas ir 
nenuslepiamas marksistų iššū
kis.
Peronas rūgoja seno liūto tonu

Peronas tuoj pat sušaukė 
ginkluotųjų pajėgų vadus, kabi
neto narius, savo bendradarbius 
ir jų akivaizdoje į tautą prabilo 
pastaruoju metu su dramatišku 
realizmu. Teisybė, ir dabar jis 
dar vengė žodžio “marksistai” 
ar “'komunistai”, bet jau vi
siems buvo aišku į kokį taikinį 
žaibavo, šaukdamas visą tautą į 
žūtbūtinę kovą be atodairos, be 
pasigailėjimo, visomis priemo
nėmis, iki paskutinio ... “Jie 
žiauriausiai žudo, o mes turime 
tik stebėti sudėtomis rankomis, 
laikydamiesi visų teisiniu nuos
tatų”?!

Lyg pasiteisindamas, kodėl jo 
vyriausybė kol kas 
griežtų priemonių, 
griaudė:

Vyriausybė, gerbdama 
ją ir žmogaus teises, iki 
laikė nuo represijos dėl šių partiza
nų siautėjimo, kurio niekaip negali
ma pateisinti. Bet viskas turi savo 
ribas. Esame susidūrę su tikraisiais 
tėvynės priešais, suorganizuotais

nesiėmė
Peronas

konstituci- 
šiolei susi-

! B

Mėnulio apšviestoje aikštėje 
juodais apsiaustais apsirengu
sios ratu sėdėjo apie 20 mergi
nų ir mušė būgnais, retkarčiais 
užtraukdamos linksmos ir gyvos 
melodijos dainas. Staiga viena
me rato krašte linksmai sučiul
bėjo paukštis. Jis pradėjo šoki
nėti nuo vieno rato krašto į kitą, 
lakstyti ratu, linksmai giedoda
mas. Su jo čiulbėjimu maišėsi 
būgnų muzika ir dainos. Tai bu
vo gražus paukščio pamėgdžioji
mas. Mes visi juokėmės ir ste
bėjomės visos tos šventės muzi
kalumu. Taip besėdint kaimo 
aikštėje ir vandeniui šąlant į le
dą, mane Saharos viduryje už
klupo nauji 1974 metai.

Anksti rytą pabudintas bal- 
nojamų kupranugarių žvengi
mo, išėjau pasižvalgyti už kai
mo bei pamatyti spalvoto sau
lėtekio. Šiuo metu Toronte, 
Montrealyje ir rytinėse Ameri
kos valstybėse kilo N. Metų 
šampano taurės. Los Angeles ir 
San Francisco miestuose žmo
nės dar tik skubėjo į Naujų Me
tų sutikimo vakarus. Aš jiems 
visiems nepavydėjau.

Už kaimelio ant kalvos paste
bėjau spalvotai apsirengusį vy
rų būrį, besėdintį aplink smilks*- 
tančią ugnelę. Tai buvo kaime
lio kapinės. Čia vyko- su miru
siuoju paskutinio atsisveikinimo 
apeigos. Šalia ugnies buvo ką 
tik iš akmenų sukrautas naujas 
dykumos kapas. Mediniai neštu
vai gulėjo prie pat kapo. Senas 
žmogus, sėdėdamas ant žemės, 
apsikabinęs į Meką nukreiptą 
kapo akmenį, jį švelniai glostė 
savo mikliais ilgais pirštais, visa 
širdimi kalbėdamas su po juo 
pradėjusiu amžiną poilsį myli
mu asmenų. Tas asmuo jau bu
vo Alacho sukurtoje oazėje, pil
noje žalumynų, palmių pavėsio, 
šnerančio upelio vandens, besi
ganančių avių ir kupranugarių 
bandų ir bečiulbančių paukščių 
nomadų rojuje. Ant kapo buvo 
sukryžiuotos dvi laukinių dyku
mos vynuogių šakelės. Saulei 
apšvietus kapą ir gęstant ugniai 
visi išsiskirstė į savo molines 
trobeles.

* * *
Grįžus prie karavano, manęs 

laukė karšta kava su duona, 
marmeladu ir sauja saldžių da
tulių. Tai buvo naujų — 1974 
metų pusrytis. Palikdamas Taz
ruko oaze ir sėdėdamas balne, 
paskutinį kartą dairiausi po jo 
molinių trobelių gatvę. Šildyda
masi prieš ryto saulę, prie tro
belės durų sėdėjo jauna noma
de moteris, apsisiautusi juodu 
apsiaustu. Ji rūpestingai pynė iš 
spalvotai nudažytų palmės lapų 
krepšį. Šalia jos ant smėlio, jos 
pačios apsiausto skvernu ap
dengtas gulėjo mažas kūdikis. 
“Saharos Madona”, pagalvojau 
palikdamas Tazruko oazę ir rit
miškai siūbuodamas kupranuga
rio balne.

Tin Hinan Hotel, 
Tamanrasett, Algeria 

žiauriai kovai su tėvynės gynėjais. 
Kariuomenė ir visi argentiniečiai 
patriotai jaučiasi giliausiai įžeisti...

Kriminaliniai teroristai nori su
ardyti mūsų vienybę, pastoti kelią 
tautiniam išsilaisvinimui ir atsikū
rimui, tai argi jie gali būti remiami 
nusikaltėliška tolerancija? Todėl vy
riausybė imsis visų reikalingų prie
monių blogiui išrauti iš pat šaknų, 
panaudodama visą turimą jėgą ir ki
tas priemones. Kviečiu į talką visus 
justicialistus ir visus tautiečius jung
tinėmis pajėgomis sunaikinti priešą, 
kuris savo griaunančią kriminalinę 
akciją veda prieš tėvynės instituci
jas ir pačią jos egzistenciją ... Šį 
priešą reikia sunaikinti anksčiau 
negu mūsų silpnumas ar neapdairu
mas jam leis padaryti kraštui nepa
taisomų nuostolių.

Grasinanti Perono kalba pri
minė dar prieš 20 metų — tada 
dar griausmingesniU balsu — 
grasinimus atsiskaityti su savo 
politiniais priešais, kai savo “be- 
marškinius” šalininkus įtaigo
davo priešus karti miesto aikštė
se. Jis net žadėdavo padėti — 
parūpinti korimo priemonių ... 
Tada visų pažadų įvykdyti nesu
skubo, nors peronistų vardu 
marksistų gaujos jau buvo spė- 
jusios sudeginti ir apiplėšti cent
rines Buenos Aires bažnyčias .. .

Dabar jis guodėsi, kad turė
damas teisinį pamatą, partizani
nį priešą sunaikinsiąs per vieną 
savaitę. Bet ir per ilgesnį laiką 
jo visas represinis aparatas pa
sirodė ne toks jau pajėgus. Net 
nesurado dar nė vieno iš parti
zanų pagrobtųjų augštųjų kariš
kių. O bombos sprogsta lyg per
kūnas, ir kairiosios peronistinės 
jaunuomenės vadai giriasi 
“prieš reakcionierius fašistus” 
sumobilizuosią pusę milijono sa
vo šalininkų.

Perono reikalavimams talkin
dami, Argentinos senatas ir že
mesnieji rūmai skubos keliu ir 
žymia dauguma balsų priėmė ei
lę nuostatų baudžiamajam ko
deksui papildyti ir sugriežtinti. 
Senajame liberaliniame kodek
se nėra to, kuo reikia teisiškai 
remtis šių dienų vidaus kare su 
subversyvinio kriminalizmo pla
nuotojais ir vykdytojais. Nau
juose oficialiai patvirtintuose 
nuostatuose skiriamos žymiai 
griežtesnės bausmės visų rūšių 
teroristams, ypač žmonių grobi
kams ir žudikams politiniais 
tikslais. Aukščiausia jiems baus
mė — kalėjimas iki gyvos gal
vos.

Balsavime dalyvauti atsisakę 
aštuoni kairiojo sparno atstovai 
parlamente J?uvo pašalinti iš 
justicialistų sąjūdžio. Jų pašali
nimo proga Peronas atskleidė 
sensacingą paslaptį iš savo ryšių 
su tarptautiniais marksistais 
partizanais.
“Nelegalus peronizmas taip pat 

rėmė partizanus ...”
Pagal nesitikėtas Perono re- 

veliacijas, “Revoliucinė Liaudies 
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Pranas ir Elena Ališauskai
Ottawa, Ontario
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NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

J. KVEDERYS

V. J. RUPKALVIAI

Mylimam TEVELIU!
Lietuvoje mirus, PLATONĄ PREIBĮ ir žmonų

užjaučiame jų skausmo valandoje —

POVILUI PREIBIUI

Vladas ir Ona Ališauskai

Lietuvoje mirus, sūnų PLATONĄ ir jo žmonų 

NINĄ nuoširdžiai užjaučiame —

ONAI BALTUŠKIENEI
Čikagoje mirus, jos seseriai PAULINAI ir švogeriui 
VYTAUTUI GUDAIČIAMS, broliui IGNUI SLABSINS- 
KUI, visiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą —
A. C. Yenckai J. B. Maziliauskai
P. A. Skilandžiūnai J. O. Inčiūros

Kariuomenė”, Argentinoje pasi
vadinusi ERP, savo centrą tu
rinti Paryžiuje. Ji esanti tik da
lis plačios tarptautinės marksis
tų partizanų organizacijos, ku
riai vadovauja vienas italas, pri
sidengęs “Posadas” slapyvar
džiu. Jinai organizuoja, instruk
tuoja ir finansuoja partizaninį 
karą ne tik Argentinoje, bet ir 
Urugvajuje, Čilėje, Bolivijoje 
ir beveik visoje P. Amerikoje. 
Taip pat ji esanti atsakinga už 
terorizmą Ispanijoje, Anglijoje, 
Airijoje. Organizacijos padali
niai veikią Artimuose Rytuose ir 
net tolimiausiuose Azijos ir Af
rikos užkampiuose. Peronas ne
lauktai prisipažino kalbėjęsis su 
daugeliu šios organizacijos par
tizanų, “kai peronistai, taip sa
kant, irgi buvome nusikaltė
liai ... Nelegalusis peronizmas 
rėmė partizanus, bet niekad ne- 
pianiau, kad jie kada nors galės 
būti mums naudingi” (sic!).

Pagal Peroną, Paryžiuje gi
męs pasaulinis kraštutinių kai
riųjų partizaninins sąjūdis yra 
teroristinis Ketvirtasis Interna
cionalas. Prancūzijos vyriausy
bė jau pradėjusi imtis giežtes- 
nių priemonių prieš jo centrą 
Paryžiuje. Dabar turinti kovoti 
su tuo, ką jinai pati leido ir to
leravo . . . Peronas, atrodo, lyg 
nenusivoktų, kad panašiai gali
ma pasakyti apie jį patį ir jo vy
riausybę ...

Pareiškęs viltį, kad visa tau
ta ir dabar jį rems, Peronas per
spėjo: “Nė dienos ilgiau nepa- 
siliksiu savo poste, jei tauta ma
nęs šioje kovoje naprems”. Gal
būt tai tik viena jam įprastos 
gražbylystės išraiškų. Gali, žino
ma, reikšti kaiką ir daugiau. Ste
bėtojai numato net tokią gali
mybę: pavojaus atveju Peronas 
atiduosiąs vairą patikimiems ge
nerolams, o pats vėl užsidary
siąs savo ramioje rezidencijoje 
už “geležinių durų” Madride.

Kaip bebūtų, šių metų vasara 
Argentinoje prasidėjo labai aud
ringai, su žaibais ir perkūnais. 
Kuo baigsis vidaus kovos tarp 
pačių peronistų ir ar bus taip 
greit* sunaikintas, kaip Peronas 
sakosi norįs, marksistinis prie
šas, — tenka dar neramiai pa
laukti. Perdaug prieštaravimų ir 
nenuoseklumo (pavyzdžiui, -mil
žiniška peronistinės vyriausybės 
doleriais ir prekėmis parama 
Kubai), perdaug jau leista prie
šui įsigalėti, perdaug politinės 
ir kitokios korupcijos.

Pavojingiausia gal tai, kad 
ginkluotųjų pajėgų viršūnės Ar
gentinoje* perdaug nevieningos, 
tų pačių peronistų gerokai sude- 
moralizuotos.

Potencialiai turtinga ir kultū
riniu požiūriu iškili 25 milijonų 
gyventojų Argentina tuo tarpu 
dairosi ir laukia, kuo ši naiki
nanti audra baigsis. Nekantriai 
laukia politinio prablaivėjimo, 
socialinės ramybės ir didesnės 
plačiųjų masių gerovės.



Kredito kooperatyvai ir
J KARKASunki pradžia

Lietuviai tremtiniai po II-jo 
pasaulinio karo pradėjo kurtis 
Kanadoje iš nieko. Jų atsivežtas 
turtas buvo tik UNRRA švar
kas. Jie nebuvo apgyvendinti iš
taiginguose viešbučiuose, kaip 
šiandien marksistiniai Čilės imi
grantai — jie turėjo sunkiai 
dirbti pagal sutarti miškuose, 
kasyklose ir ūkiuose už mažą at
lyginimą. Atlikę sutartis, daugu
ma persikėlė į miestus.

Pagal “Statistics Canada” 
Įstaigos 1971 m. surašymo duo
menis, Kanadoje yra apie 25.000 
lietuvių. Toronte gyvena apie 
8000 lietuvių. Tai didžiausia lie
tuvių kolonija Kanadoje. Šios 
kolonijos planingas organizavi
mas buvo pradėtas po antrojo 
pasaulinio karo. Pagrindą suda
rė Šv. Jono Kr. parapija, kuri 
jau veikė prieš II pas. karą. Po 
karo šios parapijos tvarkymą ir 
vadovavimą perėmė neišsemia
mos energijos ir sumanumo lie
tuvis kunigas P. Ažubalis. Vė
liau Įsikūrus pranciškonams To
ronte, buvo organizuota Prisikė
limo parapija. Kartu su šiomis 
parapijomis organizavosi skau
tai, ateitininkai, Bendruomenė 
ir kitos lietuviškos organizaci
jos. ši lietuvių kolonija savo kul
tūrine veikla šiandien yra vie
na iš pirmaujančių Šiaurės Ame
rikoje.

Kredito kooperatyvai
Pradėję kurtis Toronte, lie

tuviai, pateko į finansinius sun
kumus, nes, neturėdami pakan
kamai pajamų iš darbo, pirko 
skolon baldus ir namus ir tu
rėjo mokėti dideles palūkanas 
už paskolas. Susipažinus su Ka
nados Įstatymais, visiems buvo 
aišku, kad tinkamiausia ekono
minė organizacija lietuviams 
yra kredito kooperatyvai, kurie 
Ontario provincijoje sėkmingai 
veikė tais pačiais pagrindais, 
kaip ir nepriklausomoje Lietu
voje. Jų pagrindinis tikslas — 
bendrai taupyti ir kitų santau
pas skolinti paskolų reikalin
giems kooperatyvo nariams pa
lankiausiomis sąlygomis.

Buvę nepriklausomoje Lietu
voje kooperatininkai ir ekono
mistai, išstudijavę Kanados koo
peratyvų įstatymus, pradėjo or
ganizuoti 1952 m. Toronte “Pa
ramos” kredito kooperatyvą. 
“Parama” kūrėsi neturėdama 
jokio patyrimo ir paveldėjimo. 
Neribotos darbo valandos be at
lyginimo, bendruomenės narių 
abejingumas, ribotos operacijos 
organizatoriams sudarė daug rū
pesčių. Tačiau kooperatinė idė
ja, lietuviškas užsispyrimas ir 
pasiaukojimas lietuviškiems rei
kalams sudarė pagrindą ateičiai. 
Metams bėgant, narių šeima di
dėjo, sunkumai lengvėjo, nes 
tautiečiai Įsitikino šios organi
zacijos naudingumu. Po 8 metų 
veiklos šio kooperatyvo turtas 
pasiekė vieną milijoną dolerių. 
Atsižvelgiant į to meto Kanados 
dolerio vertę, tai buvo didelis 
laimėjimas, ir “Parama” buvo 
pirmasis Kanados lietuvių mili
jonierius.

Kai atsiranda turto, šeimoje 
ir organizacijose iškyla finansi
nės problemos. Po 10 metų “Pa
ramos” veiklos valdomuose or
ganuose ir nariuose atsirado 
nuomonių skirtumai. Dėlto 1962 
m. rudeni buvo suorganizuotas 
Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvas. Nežiūrint neigia
mų pasisakymų kaikurioje spau
doje ir susirinkimų diskusijose, 
šis naujas kooperatyvas rado 
daugumos tautiečių pritarimą, 
nes jau antraisiais veiklos me
tais šios institucijos turtas per
šoko vieno milijono dolerių 
sumą.

Valdomieji organai
Kooperatyvai yra valdomi na

rių išrinktos valdybos, paskolų 
komisijos ir revizijos komisijos. 
Valdyba yra svarbiausias orga
nas, kuris pagal Įstatymus yra 
atsakingas už šios institucijos 
veiklą. Organizuojant koopera
tyvą, ji praktiškai atlieka ne 
vien tik organizavimo darbą, bet 
ir tvarko finansines operacijas. 
Padidėjus operacijoms, valdyba 
kviečia vieną asmenį vedėjo par
eigoms, kuris perima tolimesnį 
šios institucijos plėtimą ir ope
racijų tvarkymą. Vedėjas yra 
kiekvienos finansinės Įstaigos 

Loterija “TŽ” spaudos baliuje. Iš kairės: <lr. S. Čepas, vadovavęs loterijai, 
V. Tautkevičienė, “Aušros” kvarteto vadovė iš Windsoro, J. Jasinevičius 
(pasislėpęs), J. Kaknevičienė, “TŽ” administratorė, P. Bražukas, KLK Kul
tūros Draugijos “Žiburiai” pirmininkas Nuotr. S. Dabkaus

centrinė figūra, nuo kurio ini
ciatyvos, sumanumo ir planavi
mo priklauso sėkminga organi
zacijos veikla. Valdyba šiuo at
veju yra tik vedėjo darbų kont
rolierė, patvirtintoj a jo planų ir 
pasiūlymų. Valdybos nariai, 
dirbdami kitose darbovietėse, 
negali vykdyti finansinių opera
cijų ir vadovauti kooperatyvo 
įstaigai. Vedėjas yra asmuo, ku
ris kiekvieną dieną susitinka su 
nariais, žino jų problemas, pa
laiko su jais ryšius. Tuo tarpu 
valdyba tokių ryšių ir informa
cijų neturi, nes susirenka vieną 
kartą į mėnesį susipažinti su 
mėnesinėmis apyskaitomis ir 
svarstyti klausimų, kuriuos iš
kelia vedėjas. Pvz. Toronto “Pa
ramos” ir Prisikėlimo bankeliai 
išaugo į rimtas finansines įstai
gas pirmoje eilėje dėl vedėjų 
neriboto darbo, pasiaukojimo, jų 
iniciatyvos ir narių pasitikėjimo 
jais.

Šia proga prisimintinas buvęs 
Toronto “Paramos” vedėjas a.a. 
A. Statulevičius, kurio “darbo 
valandos baigdavosi tada, kai 
būdavo visi tos dienos reikalai 
sutvarkyti”, rašoma šio koope
ratyvo dvidešimtmečio leidiny
je. Gi tos valandos buvo neribo
tos, nes nebuvo pakankamai tar
nautojų, patalpos vargingos, gi 
atlyginimas, palyginus su kitų 
kanadietiškų kooperatyvų, buvo 
žemesnis už eilinių tarnautojų. 
Jo darbą sėkmingai tęsia dabar
tinis vedėjas S. Grigaliūnas.

Paminėtini ir Prisikėlimo Pa
rapijos Kredito Kooperatyvo ve
dėjai. Pirmasis vedėjas buvo vi
siems gerai žinomas visuomeni
ninkas, bankininkas ir ekono
mistas J. Matulionis. Jo autori
tetas buvo vienas iš motyvų šio 
bankelio sėkmingo ir staigaus 
augimo. Jam susirgus ir pasi
traukus, bankelio augimas ku
riam laikui sulėtėjo. Viskas vėl 
ėmė kilti, kai atėjo naujas vedė
jas dipl. ekonomistas J. Varana
vičius, prityręs bankininkas ne
priklausomoj Lietuvoj, Kanado
je daugelį metų dirbęs kanadie
čių įstaigoje ir Hamiltono “Tal
kos” kooperatyve. Per eilę metų 
Prisikėlimo bankelis išaugo į 
rimtą, pasitikėjimo vertą finan
sinę Įstaigą, kuri savo augimo 
spartumu pralenkė visus kitus 
kredito kooperatyvus.

Valdomųjų organų rinkimai
Toronto kredito kooperatyvų 

organai yra renkami metiniuose 
susirinkimuose trejiem metam: 
valdyba iš 5 asmenų, paskolų 
komisija — 3 asmenų ir revizi
jos komisija — 3 asmenų. Yra 
sutvarkyta taip, kad kiekvienais 
metais kaikuriem nariam bai
giasi 3 metų kadencija. Jie būna 
perrenkami arba išrenkami nau
ji. Kaikurie valdomųjų organų 
nariai yra suinteresuoti perrin
kimu ir būna išrenkami sekan- 
tiem 3 metam. Tokie nariai pasi
daro “amžini”. O “amžini” pa
reigūnai kiekvienoje organizaci
joje nėra naudingi, nes daugelį 
metų vadovaujant pritrūksta 
naujų idėjų ir lankstumo.

Didėjant mūsų kooperatyvų 
veiklai ir apimčiai, reikia per
tvarkyti valdomuosius organus. 
Pirmoje eilėje reikia pakeisti 
rinkimų tvarką ta prasme, kad 
šių organų nariai būtų renkami 
ir perrenkami nedaugiau kaip 
dviem kadencijom. Po dviejų 
kadencijų narys turi pasitrauk
ti ir gali būti perrenkamas tik 
po trejų metų. Pasiskirstant pa
reigomis valdyboje ir komisijo
se, narys tose pareigose turėtų 
pasilinkti neilgiau kaip trejus 
metus. Šią sistemą priėmus vi
suotiniame susirinkime, valdo-

UKRAINIEČIAI SVEIKINA LIETUVIUS
Mieli lietuviai!
Šią 56-tąją Vasario 16-tąją — 

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dieną Ukrainos Tauti
nės Respublikos prezidento 
tremtyje Mykolo Levickio pa
vestas, sveikinu Jus ne tik čia, 
bet ir Ten — raudonai masko
liškame kalėjime esančius lie
tuvius, kovotojus už savo kilnių 
tėvų žemės laisvę.

Šia iškilminga proga aš, kaip 
kovotojas už savo tėvynės Uk
rainos ir kartu Jūsų laisvę, jau
čiu pareigą priminti Jums, mie
li lietuviai, tai, ką pabrėžiančiai

visuomene
inieji organai gautų daugiau pa
skatinimo ir naujų idėjų iš nau
jų narių.

Antras labai reikalingas pa
keitimas, tai valdomųjų organų 
narių amžiaus srityje. Turbūt 
nesuklysiu tvirtindamas, kad To
ronto kooperatyvų valdomųjų 
organų narių amžiaus vidurkis 
yra apie 50 metų. Jaunų veidų 
čia nematyti. Norint įjungti jau
nimą, ypač valdybon, yra būtina 
padidinti valdybos sudėtį iki 7 
asmenų. Iš jų du nariai turėtų 
būti jaunimo atstovai, šiuo at
veju kooperatyvų veikla daugiau 
susidomėtų jaunimas, nuo ku
rių priklauso šių lietuviškų ins'- 
titucijų ateitis.

Paramos skirstymas
Toronto kredito kooperatyvai 

yra didžiausios, aktyviausios ir 
reikšmingiausios bendruomenės 
organizacijos, nes aktyvių narių 
turi daugiau kaip 5000. Jie nėra 
vien verslo institucijos, bet ir 
lietuvybės išlaikymo organiza
cijos. Jie nešaukia susirinkimų 
svarstyti lietuvybės išlaikymo 
problemų, neruošia kultūrinių 
parengimų, bet savo finansiniais 
patarnavimais priverčia kiekvie
ną narį dažnai atvykti Į lietuviš
kas Įstaigas, kuriose susitinka 
pažįstami ir nepažįstami ir tuo 
būdu palaiko ryšius vieni su ki
tais.

Finansinė parama organizaci
joms yra labai reikšminga, tik 
paskirstymas finansinė paramos 
atskiroms organizacijoms nėra 
tikslus, nes skyrimas aukų nely
giomis sumomis, t. y. vienai 
daugiau, kitai mažiau, kelia įta
rimą, kad jos yra nelygiai trak
tuojamos. Šis finansinės para
mos paskirstymas turėtų būti 
daromas per Bendruomenės 
valdybą, kuri tvarko visą Toron
to lietuvių veiklą, arba bent su 
jos atstovais.

Ateities perspektyvos
Mes visi turime pagrindo di

džiuotis klestinčia kooperatyvų 
finansine veikla, tačiau jau ne
vienas stato klausimą dėl atei
ties perspektyvų. Kiek metų li
ko ne tik Toronto, bet ir Hamil
tono, ir Montrealio kooperatyvų 
augimui? Atsakymas Į šį ’klausi
mą nėra džiuginantis, nes šių or
ganizacijų narių daugumą suda
ro senosios kartos tautiečiai, ku
rie jau pribrendę pjūčiai. Mirtis 
kiekvieną dieną retina jų eiles, 
gi jaunoji karta atitrūksta nuo 
lietuviško kamieno ir dingsta 
kanadiečių bendruomenėje. Šių 
kooperatyvų valdybų vienas iš 
svarbiausių' tikslų turėtų būti 
surasti jaunąją kartą ir savo fi
nansinės paramos operacijomis 
surišti su veikiančia bendruo
mene, nežiūrint, ar tai būtų gry
na, ar mišri šeima. Šiam tikslui 
turėtų būti leidžiami atitinkami 
anglų ir lietuvių kalbomis leidi
niai, duodama daugiau informa
cinių žinių apie šių įstaigų nau
dą ir veiklą.

Toronto kooperatyvai iki šiol 
tenkinosi tik vedėjų skelbimais 
ir korespondencijomis “Tėviškės 
Žiburiuose” ar “Nepr. Lietuvo
je”. Tai gera, bet nepakankama 
informacija. Hamiltono ir Mont
realio kooperatyvai leidžia in
formacinius biuletenius, kurių 
turinys taikomas daugiau vyres
niajai kartai. Jie tenkinasi smul
kiomis informacinėmis žiniomis, 
bet nenagrinėja ir nepopuliari
na kooperatyvų idėjos. Visi ke
turi kooperatyvai šiandien yra 
finansiškai pajėgūs. Turėdami 
tas pačias ateities išsilaikymo 
problemas, jie turėtų bendro
mis jėgomis organizuoti planin
gą informacijos programą ir 
šiam tikslui leisti periodinį in
formacinį leidinį, kuris būtų pla
tinamas nemokamai.

sakiau Jūsų kariuomenės atstei- 
gimo penkiasdešimtmečio su
kakties proga, būtent: jei anuo
met, beveik tuo pačiu metu pa
skelbus Lietuvos ir Ukrainos 
nepriklausomybę, būtume kaip 
praeityje vieningai kovoję su 
mūsų amžinais priešais, — tai 
tikrai nebūtume pralaimėję. 
Šiandieną mūsų tėvynės būtų 
laisvos, o mūsų laisvės įgyveni 
dinimo šventes džiugiai minė
tume — Jūs savo didingajame 
650 metų sulaukusiame Vilniu
je, o mes — savo šviesiajame 
Kieve.

Tad nepakartokime pragaiš
tingosios klaidos vėl kovoti pa
skirai! Tiktai ir vien tiktai tik
roje mūsų bičiulystėje glūdi 
laimėjimo laidas grumtynėse už 
mūsų dabar pavergtu tautų lais
vę! I toki vieningą žygi turėtų 
skatinti mus sveika nuovoka. 
Juk to šaukiasi be galo daug 
kentėjusios ir dar tebekenčian- 
čios — Lietuva ir Ukraina.

Kartu su Ukrainos Tautinės 
Respublikos prezidentu šią Va
sario 16-tąją ir aš sušunku: Te
gyvuoja laisva Lietuva! Tegy
vuoja vieningi mūsų kovotojai 
už bendrą mūsų tėvynių laisvę! 
Tegyvuoja abiejų mūsų tautų 
santarvė!

Generolas V. Fylonovyč, 
Ukrainos Tautinės Tarybos 
vykdomojo komiteto karinių 

reikalų skyriaus vedėjas

Liucija Skripkutė, KLB Hamiltono apylinkės pirmininkė, kalbasi lietuvių 
reikalais su daugiakultūrių reikalų ministeriu dr. St. Haidasz Otavoje

■TOSDEŠiMT METŲ BE LIETUVOS
Daugumai mūsų išeivių šie 

metai primins liūdną sukaktį. 
Atrodo beveik neįtikėtina, kad 
šiemet sueis jau 30 metų, kai 
palikom savo kraštą, artimuo- 
muosius. Nevienam iš mūsų tu
rėtų būti atmintyje Įdegintas 
momentas, kai iškėlėm koją už 
Lietuvos sienų, net nesvajodami 
ir neįsivaizduodami, kur atsi
dursim. Per pirmąjį pokario de
šimtmetį, tiek Vokietijoj, tiek 
būdami jau užjūriuose, karto- 
jom tą pačią frazę: “Reikia iš
laisvint Lietuvą!” Deja, praei
ties patirtis parodė, kad atlikta 
neperdaugiausia, o atsiekta dar 
mažiau. Kodėl? Jei būsim atviri 
sau patiems, reikės pripažint, 
kad to priežastis buvo neturėji
mas bendros veiklos linijos tarp 
atskirų grupių ir abejingumas 
betkokiai veiklai iš didžiosios iš
eivių dalies. Nedideli pasišven
tėlių būriai tempė ir tempia mū
sų veiklos jungą. Kur dingo mū
sų pareigos jausmas Lietuvai? 
Dar kiti mėgsta kritikuoti betko- 
kią veiklą, nepasiūlydami jokių 
konkrečių alternatyvų. Jau se
niau reikėjo Įžiūrėt, kad, užsida
rius savo tautinėj grupėj ir ne
išeinant viešum'on bei neskel
biant savo siekio platesnėms 
krašto masėms, nebus įmanoma 
pasiekt ko nors konkretaus. 
Trumpai sakant, susidarė padė
tis, kaip toje pasakoj apie gul
bę, vėžį ir lydeką, kur kiekvie
nas traukė kita kryptimi.

Stebint angliškąją spaudą, 
aiškiai matyti, kad Baltijos 
kraštų klausimas tiek spaudoj, 
tiek tarp valdžios žmonių baigia- 
baigiamas užmiršt. Pasitaikius 
sensacijai, kaip tai atsitiko S. 
Kudirkos atveju, spauda liaup
sino gana išsamiai, bet daugiau
sia apie individą, visiškai igno
ruodama tą įvykį supančias ap
linkybes ir priežastis. Bražins
kai bevelk neminimi. Čia buvo 
padaryta didelė mūsų veiksnių 
klaida, kad, pasinaudojant susi- 
dėjusiomis aplinkybėmis, vieti
nė spauda nebuvo angažuota in
formuoti plačiąją visuomenę 
apie Pabaltijo situaciją. Tiesa, 
tai būtų pareikalavę nemažų iš
laidų, bet tai būtų buvę verta, 
nes spauda yra likęs mūsų vie
nintelis ginklas, kuriuo galim 
naudotis, norėdami padaryt nau
dos savo krašto laisvinimui. Juk 
nepaslaptis, kad yra beveik ne
įmanoma rašeivai su lietuviška 
pavarde patalpint straipsnį ang
liškame laikraštyje. Tačiau taip 
pat žinom, kad už pinigą šitame 
kontinente beveik viskas Įmano
ma. Reikėtų bandyti susirišti su 
laikraštininkais tokio masto, 
kaip pvz. Peter Worthington, 

Laima Tautkevičiūtė deklamuoja K. 
Binkio eilėraštį “Gėlės iš šieno” “T. 
žiburių” spaudos baliuje Toronte

Nuotr. S. Dabkaus

Jack Best, Patricia Young, kurie 
užjaučia Baltijos kraštus, ir, pa
siūlant gerą honorarą, prašyt 
juos parašyt po 4 straipsnius į 
metus. Tai sudarytų 12 straips
nių arba po 1 į mėnesį. Padengt 
tas išlaidas nebūtų sunku, jei 
kiekvienas iš mūsų atsisakytų 
laikas nuo laiko vieno kito ma
lonumo ar pramogos.

Kad lietuviškos parapijos ir 
prie jų prisišliejusios organiza
cijos atlieka vertingą užduotį, 
yra neužginčijamas faktas. 
Tačiau kyla klausimas, kaip il
gai mūsų parapijos ir organiza
cijos išsilaikys? Mūsų kunigų ei
lės retėja, o prieauglio nėra. Mū
sų jaunimas vis daugiau asimi
liuojasi, ir čia vėl kyla klausi
mas, kaip sekančioji karta lai
kysis lietuvybės atžvilgiu? To
ronto Anapilis yra puikus pro
jektas, bet kaip ilgai jis egzis
tuos? Vyresniųjų eilės, kurie at
keliavo į šį kontinentą, kasdien 
retėja. Ar jaunimas domėsis 
mūsų sukurtomis institucijo
mis? Šie klausimai skamba pe
simistiškai, tačiau jie — nuoga 
realybė.

Kas darytina? Mano nuomo
ne, svarbiausia užduotis yra nu
kreipti mūsų dėmesį į jaunimą, 
jei norim, kad jis nežūtų ir ne
būtų suvirškintas “modernio
sios” aplinkumos. Čia didžiau
sia užduotis tenka tėvams. Be jų 
pastangų, be tinkamos namų ap
linkos jokia organizacija nieko 
nepasieks. Reikia nepamiršti, 
kad parapijos ir organizacijos 
tėra pagalbiniai veiksniai, kurie 
padeda formuot jaunimo cha
rakterį ir pažiūras. Gi pagrindi
nis faktorius yra šeima. Jei no
rim turėt savo palikuonis tokius, 
kuriais mes ir tėvynė galėtų di
džiuotis, tėvams reikia stengtis 
padėti žymiai daugiau pastangų 
ir aukų, kad tas tikslas būtų pa
siektas. Savo ruožtu, organizaci
jos turėtų skatinti ir ruošti žmo
nes, kurie galėtų užimti vietas 
VLIKe ir kitose Lietuvos laisvi
nimo grupėse.

Eiliniams tautiečiams, kurie 
dėl kokių nors “priežasčių” ne
dalyvauja aktyvioj veikloj, siū
lyčiau nesėdėti ant aukso puo
do, bet paremt visas tėvynės 
laisvinimo pastangas. Po 30 me
tų retas iš mūsų yra vis dar 
“kūrimosi” stadijoj. Jei galime 
gyvent ištaiginguose namuose, 
turime galėti padėti savo kraš
tui. Jei galime kas keletą metų 
keist automobilius, turime pa
jėgti padidint savo įnašus Lietu
vos laisvinimui. Tačiau už viską 
svarbiausia būtų dirbt ranka 
rankon, užmirštant asmenines 
pažiūras ir rietenas. Tik prisi
minkim, ką kalbėjom ankstyvai
siais pokario metais: “Reikia iš
laisvint Lietuvą!”

Gal nė vienam iš mūsų jau ne
teks pamatyti Lietuvos, gal ne
teks pasidžiaugti jos gamta ir 
pakvėpuoti jos oru, pasiklausy
ti vieversio ar lakštingalos, ta
čiau tai toli gražu neatpalaiduo
ja mūsų nuo pareigos savo kraš
tui. Nejaugi mes priimsim Lie
tuvos okupaciją kaip įvykusį 
faktą, nuleisim galvas ir rankas 
galvodami: “Ką mes galim pa
keist ar padaryt?” Jeigu jau to
kios mūsų pažiūros, nebesiva- 
dinkim daugiau lietuviais ir, pa
rafrazuojant dr. V. Kudirką, 
“supelykim ir nueikim į kapą 
be likusio ženklo, kad žmogumi 
buvom”. Klajūnas
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Norėjo palikti
Gyvenimas yra judėjimas ir 

keitimasis. Vieni ateina, kiti iš
eina. Visam pasaulyje tas išėji
mas reiškia išnykimą ar susi
maišymą su kita materija. Tik 
žmogui išėjimas reiškia amži
ną gyvybę. Tačiau, kai mirtis 
paliečia artimą asmenį, mes, ku
rie pasiliekame to paties laukti, 
stovime susimąstę ir nuliūdę ne 
dėl mirusiojo gyvenimo permai
nos, bet dėl netekimo bendrake
leivio, kuris su mumis keliavo 
per daugelį metų.

Visai neseniai atsisveikinome 
su Vladu Rušu. Jis mums, skau
tams, visada buvo mūsų didžio
sios šeimos narys nuo pat savo 
jaunystės iki paskutiniųjų die
nų — vis įvairiose pareigose ir 
vis skautiško gyvenimo kurse. 
Jaunystėje steigė jūrų skautus 
Ukmergėje ir jiems kurį laiką 
vadovavo, pokario metais veikė 
visur, kur tik pareiga šaukė, iš
eivijoje Kanados vakaruose bū
rė jaunimą į skautų eiles, To
ronte jis buvo ilgametis “Ram- 
byno” tunto adjutantas, “Skau
tų Aid o” administratorius, 
DŽiamborės Fondo ir tiekimo 
skyriaus įgaliotinis, skautiškos 
spaudos platintojas, vienas iš 
Romuvos stovyklavietės organi
zatorių. Jį visi matė visur, kur 
tik skautiškasis jaunimas reiš
kėsi, visur ir visada, kol sveika
ta leido. Visada pavyzdingas sa
vo išore ir elgesiu jis, kaip vado
vas, ilgai pasiliks atminty nevie
nam jaunesniam broliui. Bet 
svarbiausia tai, kad jis stengėsi 
vykdyti skautybės įkūrėjo lordo 
Baden-Powellio testamentą, sa-

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

lęšiai (contact lenses).

Palydėję afa VYTAUTĄ MORKŪNĄ
į Šv. Jono lietuvių kapines nuoširdžiai dėkojame: gerb. pre- 

|| latui dr. J. Tadarauskui už atlaikytas šv. Mišias, sukalbėtą 
.' Rožinį, kun. L. Januškai už palydėjimą į kapines ir religines 
I apeigas, P. Bildai už patarnavimą Mišių metu, solistui A. 
|| Paulioniui už vargonavimą ir giesmes "Avė Maria", "Li- 
' bėra" ir kitas; karstą nešusiems p.p. Aisbergams (tėvui ir 
1 sūnui), V. Lukui, St. Dramantui, Č. Tiškevičiui, J. Stanke- 
I vičiui; A. Vizgirdai ir jo šeimai giliame liūdesyje pagelbė- 

jusiai, artimiesiems, bičiuliams, bendradarbiams, Hamilto
no lietuvių visuomenei už aukotas šv. Mišias, gėles, lanky
mą laidotuvių koplyčioje, palydėjimą į kapines ir pareikštą 
mums gilią užuojautą.

Su meile dėkojame Jums visiems, brangieji, ir tegul 
Dievas laimina bei atlygina Jums.

Nuliūdę: žmona Marija,
dukros Rita ir Kristina, žentas Algis

Nuoširdžiam Delbi lietuvių kolonijos veikėjui

ata STASIUI KAIRIUI
tragiškai žuvus, liūdesyje likusią tęsti skaudžią tremties 
ir šeimos dalią jo mylimą žmoną, mielą buvusią kla
sės draugę ELENĄ KAIRlENĘ-RADAUSKAITĘ ir sūnus 
užjaučiu, guodžiu ir kartu liūdžiu —

Marija Stankuvienė-Batūraitė
N. Carolina, JAV

Mylimam TĖVELIUI
Lietuvoje mirus, STASĮ TELŠINSKĄ Toronte ir AN

TANĄ TELŠINSKĄ JAV-se nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime — N. O. J. J. Genaučiai4

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

geresnį pasaulį 
vo gyvenime stengdamasis da
ryti visa kuo geriausiai, be jo
kių pretenzijų ar reklamos, vi
sada pirmenybę teikti nemedžia- 
giniams dalykams ir ypač jaut
riu būti lietuviškumo reikalams.

Lygiagrečiai savo gyvenime 
nuo 1930 m, buvo nuoširdus 
šaulys. Vienas iš VI. Pūtvio kuo
pos Toronte steigėjų, eilę metų 
buvęs tos kuopos sekretorium^ 
apdovanotas Šaulių žvaigždės 
ordinu. 1970 m. buvo vienas iš 
“Baltijos” jūrų šaulių organiza
torių ir iki mirties ėjo tos kuo
pos "pirmininko pareigas.

Velionis gimė 1914 m. birže
lio 8 d. Bistrampolio dvare, Pa
nevėžio apskr. Mokėsi Dotnuvos 
technikos mokykloje. Jūrinin
kystės viliojamas, tarnavo 
“Prez. A. Smetonos” mokoma
jame laive, karinę prievolę atli
ko I artilerijos pulke Ukmergė
je. Vėliau tarnavo policijoje.

Jis išėjo namo. Išėjo atlikęs 
viską, ką galėjo. Todėl ramus 
ilsėkis didžiojoje amžinybės sto
vykloje. Paskutinis sudiev nebė
ra niekam baisus, nes buvai vie
nas iš tų, kurie nori pasaulį pa
likti geresnį, negu jį rado. c. S.

A. a. Vladas Rušas



^WRGTOJEWffiJE
KONSERVUOJA BUNKERIUS
Vilniuje veikia Paminklu Konser

vavimo Institutas. Su dalimi jo da
bartinių darbų supažindina instituto 
sodybų ir parkų skyriaus viršininkas 
Evaldas Navys. Iš jo trumpo praneši
mo “Tiesos” puslapiuose sužinome, 
kad konservuoti ruošiamasi žeminė
mis vadinamus sovietų partizanų ir 
partinių komitetų bunkerius Lietu
vos pietinėse bei šiaurinėse srityse. 
Bunkeriais Rūdininkų girioje rūpi
nasi architektė D. Juchnevičiūtė su 
O. Mirtiene, M. Valevičium ir kon
struktorium J. Černiausku. Pastara
sis yra paruošęs projektą bunke
riams apvilkti vandens nepralei
džiančiu gelžbetoniniu apvalkalu. 
Architektai R. Kazlauskas, V. Kaika- 
rienė ir R. Tarabildienė aplankė so
vietinių partizanų bunkerius šiauri
nėse srityse. Jiem taipgi numatomas 
gelžbetoninis apvalkalas apsaugoti 
vidų nuo drėgmės. Rekonstrukcijos 
projektą V. Kapsuko tėviškei Būd
viečiuose ruošia V. Strigūnas. Vokie
čių okupacijos metais sudeginto na
mo numatoma atstatyti tik pamatų 
kontūrus, bet pilnai bus atnaujintas 
klojimas, tvartai, tvoros, šulinys ir 
kūdra. O. Skorupskaitei yra patikė
ta mokytojo bei etnografo M. Kat
kaus sodybos rekonstrukcija Ažytė- 
nuošė. Kalbininko J. Jablonskio gim
tinės Ožkabaliuose rekonstrukcijai 
projektą ruošia architektės G. Krikš
čiūnienė ir A. Lainiauskaitė. Už So
vietų Sąjungą kovojusių partizanų 
bunkeriai konservuojami, o už Lie
tuvos laisvę kovojusių turbūt jau vi
si yra sunaikinti. Į tuos sovietinių 
partizanų bunkerius organizuojamos 
specialios ekskursijos, planuojama 
įrengti muzėjus.

DVIRAČIAI — KUBAI
“Komjaunimo Tiesos” pranešimu 

sausio 30 d., “Vairo” gamykla Šiau
liuose ruošia didelę vaikiškų dvira
čių “Ereliukų” ir “Kregždučių” siun
tą Kubai. Per metų ketvirtį numa
toma išsiųsti Havanon beveik 4.000 
dviračių berniukams ir mergaitėms. 
Darbininkai dirba su šūkiu: “Draugų 
kubiečių užsakymus — pirma lai
ko!”. Pranešime taipgi skelbiama, 
kad per 8 metus “Vairas” Kubon 
jau yra išsiuntęs apie 100.000 dvira
čių. Kaip atrodo tie dviračiai, jau 
pernai “Tiesos” 171 nr. vaizdžiai pa
pasakojo radviliškietis Vytautas Mos- 
teika, Šiauliuose nupirkęs “Ereliu
ką” savo sūnui, labai gerais pažy
miais baigusiam n klasę: “Klibėjo 
vairas, negalima buvo suveržti guo
lių. Turėjau visiškai išardyti kele
tą kartų, smarkiai įsitempęs, prisuk
ti veržlę ir tik tada tinkamai suver- 
žiau guolius. Toliau teko imtis ratų. 
Juose buvo daug laisvų stipinų. Prie
kinį ratą suvaržiau, o štai užpaka
linio dviejų stipinų nepajėgiau įveik
ti — ar tai sriegis užėstas, ar gal
vutės nusuktos. Teko juos perlenkti. 
Betikrinant paaiškėjo, kad ir pagrin
dinė pedalų ašis labai laisva. Perrin
kau. Taip pat perrinkau ir abiejų ra
tų stebules, nes buvo labai laisvos. 
Be to, turėjau nuimti apie 10 cen
timetrų dažų iš abiejų priekinių ša- • 
kių pusių. Jie buvo iškilę purslais 
ir dėl to šakė nusėta rūdimis. Pada

SUDBURY, ONTARIO
PAULIUS A. MIKŠTAS, sūnus An

tano ir Marijos Mikštų, baigė Brig
ham Young universitetą ir gavo geo
fizikos bakalauro laipsnį. Dirba Co
re Laboratories Ltd. Kvebeko pro
vincijoj kaip, geologas. Artimiausiu 
laiku tikisi būti perkeltas geologijos 
darbams j Singapūrą.

Paulius A. Mikštas, baigęs Brig
ham Young universitetą Sud. 
bury bakalauro laipsniu

ANTANAS IR MARIJA MIKŠTAI 
atšventė 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Antanas dirba INCO 
darbovietėje, o Marija — pilietybės 
teisme Sudburyje. Jų vedybinį pa
gerbimą organizavo Vytautas ir Beat
ričė Griniai ir šeima. Gavo daug gra
žių dovanų, šeima dovanojo spalvotą 
televizijos priimtuvą, Sudburio pi
lietybės teismas — menišką laikrodį, 
o draugai — sidabrinį rinkinį arba
tai gerti. Be jų šeimos — Brent 
Mikšto, Dalios Mikštaitės, dalyvavo 
daug draugų: Klevas Grinius, Graži
na Ossterhof iš Londono, Ont, Ca
role Schmid iš Šveicarijos, Petras ir 
p. Mikštai iš Detroito, Ida Raškevi- 
čienė, Jadvyga ir Zigmas Labuckai, 
Emilė Staškuvienė, Sofija Semežie-
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žiau juodai šakės galus (kitokių da
žų neturėjau). Tokį tad pirkau “Ere
liuką” sūnui už gerą mokymąsi...” 
Kad toks “Vairo” gaminys nebuvo 
atsitiktinis, liudija V. Mostcikos ant
rasis apsilankymas po savaitės toje 
pačioje parduotuvėje: “Vėl pažiūrė
jau į ten esančius dviratukus. Sakau, 
gal dabar dviratukai bus geresni. 
Bet, kiek jau akys matė, visi buvo 
su rūdimis apie sujungimus, rūdžių 
nutekėjimo takais per vamzdžius. Ap
žiūrės juos kiti pirkėjai, su vargu 
naujus suremontuos namuose, o ga
mykla vykdys planą ...” Atrodo, 
“Vairo” gamyklos propagandinį šū
kį “Draugų kubiečių užsakymus — 
pirma laiko!” reikėtų pakeisti prak
tiškesniu: “Draugų kubiečių užsaky
mams — gerus “Ereliukus” ir geras 
“Kregždutes”!”

BENZINO NETRŪKSTA
Kaunietis žurnalistas V. Zeliukas 

sausio 23 d. laidoje skundžiasi “Tie
sos” redakcijai: “Įsivaizduokit, kad 
po miegamojo langu ištisą naktį sto
vi automobilis su įjungtu varikliu. 
Jis taip virpina orą, jog nuo triukš
mo niekur nepasislėpsi. Tokių “kon
certų” Ivinskio ir Skuodo gatvių gy
ventojams Kaune tenka klausytis 
kasdien. Kai tik temperatūra nukrin
ta žemiau nulio, autobusų parko ma
šinos paliekamos visai nakčiai su 
veikiančiais varikliais. Stengiamės 
sumažinti triukšmą, kovojame prieš 
oro užteršėjus. Tačiau tos problemos, 
atrodo, visai nerūpi Kauno autobusų 
parko vadovams.” Planuotojai Mask
voje, matyt, užmiršo į radiatorius 
pilamą alkoholinį skystį, kuris ang
liškame pasaulyje yra vadinamas 
“antifreeze”.

MAMUTŲ KAULAI
L. Grudzinskas “Komjaunimo Tie

sos” 9 nr. rašo apie seniai išnykusius 
priešistorinius žvėris mamutus, pla
čiau paliesdamas ir mamutų kaulų 
radinius Lietuvoje: “Dar garsusis 
pasakėčių kūrėjas Dionizas Poška 
Bijotuose, savo muziejuje Baublyje, 
saugojo keletą mamuto kaulų iš Že
maitijos žvyrynų. 1954 m. ties Pagė
giais kastuvas užkliuvo už keisto kau
lo su dideliu krūminiu dančiu. Taigi, 
pasirodo mamutas slankiojo ir šiose 
žemumose prieš kokius... 12-15 
tūkstančių metų, ledynų gadynėje. 
1957 m. Vilnios upelio senslėnyje, ne
toli Naujosios Vilnios, 20 metrų gy
lyje buvo aptiktas krūminis mamuto 
dantis. Atskirų mamuto kaulų Lie
tuvoje rasta Neryje palei Kauną, 
Kretingos apylinkėse, Pamaryje, 
Barzdėnuose už Šilutės. Lietuviško
ji sensacija — Antakalnio mamuto 
Vilniuje iltys. 1957 m. vidurvasaryje 
darbininkai Smėlio gatvėje, tiesdami 
kanalizacijos vamzdžius, pastebėjo 
stambių kaulų. Jie iškvietė archeo
logus, kurie 3,5 metrų gylyje, buvu
sioje senojoje Neries vagoje, atrado 
dvi mamuto iltis (dešiniosios ilgis — 
294 cm, kairiosios — 281). Iš rastų 
kaulų (jų surinkta apie 30) spren
džiama: mamutas buvo senas ir siekė 
apie 4 metrus aukščio ...” Telšių 
kraštotyros muzėjuje saugomi du 
drūti mamuto kaulai, kuriuos prieš 
keliolika metų Pateklos upelyje ap
tiko vėžiautojai. V. Kst.

nė, Nijolė ir Juozas Paulaičiai. Pi
lietybės teismui atstovavo Mr. Mrs. 
Ross, Sowerby, Gerry Berthelot ir 
Laurette May. Mikštai išaugino ne
mažą ir gražią šeimą. Sukaktuvių pro
ga pasakyta daug kalbų su gražiais 
linkėjimais ateičiai. J. K.

SU Catharines, Ont.
PADĖKA

Brangūs draugai ir pažįstami, pri
imkite mano nuoširdų ačiū už man 
suruoštą staigmeną-pobūvį mano 60- 
tojo gimtadienio proga. Didžiausia 
padėka priklauso pobūvio rengėjams 
P. P. Polgrimams ir V. A. Palujans- 
kams, kurie įdėjo tiek daug darbo. 
Ačiū už pasakytas kalbas P. Polgri- 
mui, parapijos klebonui kun. Juve
naliui Liaubai, OFM, KLB St. Catha
rines apylinkės pirm. A. Setikui, K. 
Galdikui, S. Kuktai, A. Tušui, K. 
Juodviršiui ir SLA pirmininkei A. 
Ališauskienei.

Taip pat nuoširdi padėka už bran
gią dovaną. Ačiū visiems atsilan
kiusiems ir tiems, kurie negalėjo at
silankyti, bet prisidėjo prie dovanos. 
Ačiū SLA 278 kp. valdybai už pado
vanotą albumą, žmonai ir sūnui An
tanui — už asmeninę dovaną. Paga
liau nuoširdus ačiū visiem dalyviam:

J. V. Alonderiams, J. K. Grigams,
K. B. Gegeckams, Z. B. Jakubimiams, 
S. Kuktai, kun. J. Liaubai, OFM, V. 
A. Palujanskams, K. J. Stundžiams, 
G. A. Scott, J. A. Ališauskams K. S. 
Galdikams, J. Girevičiui, J. P. Ka- 
lainiams, J. J. Lelevičiams, V. I. Pla- 
takiams, P. P. Polgrimams, A. A. 
šetikams, J. Venckams, — iš St. Ca
tharines; P. O. Derliūnams, V. O. 
Marcinkevičiams, R. Slapšiams, K. 
Juknevičiams, L. E. Pusliams, R. G. 
Simkams, — iš Toronto; J. Tarvy
dams, B. Sližiams, — iš Hamiltono; 
A. A. V. Tusams, — iš Montrealio; 
J. R. Marinzel, — iš Ošavos; K. L. 
Juodviršiams, — iš Oakvillės.

Nuoširdus ačiū šeimininkėms už 
patarnavimą prie stalų — p. Polgri- 
mienei, p. Alonderienei, p. Ališaus
kienei, p. Palujanskienei, p. Sližie- 
nei už skanų tortą.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
bei vaišingumas liks man neužmirš
tamas per visą gyvenimą. Ačiū.

P. Baronas

Otavos šeštadieninės mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės parengime vaidina scenos vaizdelį “Kalėdos Vilniuje”.
Dalyvavo beveik visi mokiniai. Jais gėrėjosi ypač tėvai ir mokytojos Nuotr. B. čeponkaus

Hamiltono Lietuvių Mėgėjų Teatras “AUKURAS” maloniai kviečia visus 
Hamiltono ir apylinkių lietuvius j

vasario 23, šeštadienį, Jaunimo Centre <53 dundurn st. n>

ruošiamą kaukiu BALIU it

Tikriausiai turėsite labai malonų vakarą, nes programa bus įvairi ir įdomi.

• Toronto teatrinė grupė, vadovaujama 
Aldonos Dargytes-Byszkiewicz vaidins 
komediją "Teodalinda".

• Gros naujas ir puikus džiazas — 
"Atlantis". • Gausi loterija.

• Bus premijuojamos net 5 kaukės.

• Pagal Jūsų pageidavimą — šalta ar šilta 
vakarienė. Kava ar arbata su įvairiausiais 
tortais ir saldumynais.

Baliaus pradžia — 7 valandą vakaro, 
programos — 7.30 v.v. Baras atidaromas 8 v.v. 
Kaukės premijuojamos 9.30 v. vakaro.
Įėjimas tik $2.50; studentams — $1.00

•>'<

'f-

ROCHESTER, N.Y.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 

vasario 24 d. Programoje: 8.30 v.r. 
minėjimas per vietos radiją WV0R, 
100.5 FM, kuriam vadovaus R. Kirš- 
teinas. Kalbės prel. J. Balkūnas iš 
Niujorko. 11 v.r. — Šv. Jurgio par. 
šventovėje iškilmingos Mišios, ku
rias atnašaus už kenčiančią Lietuvą 
ir pamokslą pasakys prel. J. Balkū
nas. Pamaldų metu giedos LB-nės 
choras, vad. J. Adomaičio. Solo gie
dos sol. B. Cypienė. Vargonais gros 
R. Obalis. 3 v.p.p. bus iškilmingas 
minėjimas parapijos salėje. Invoka- 
ciją skaitys kun. Jonas Dyburys, 
OFM. Lietuvos laisvinimo reikalu 
kalbės prel. J. Balkūnas. Meninę pro
gramą atliks LB choras ir šeštadie
ninės mokyklos mokiniai. Chorui 
akompanuos K. Saladžius. Po minėji
mo svečiui pagerbti bus kavutė. Į mi
nėjimą yra pakviesti Vašingtono ir 
vietos valdžios bei pavergtų tautų at
stovai. Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimui. Maloniai 
kviečiami dalyvauti visi Ročesterio 
ir apylinkių lietuviai. J. Jurkus

LONDON, ONT.
BLYNŲ BALIUS, rengiamas kat. 

moterų sk., įvyks kaip anksčiau ra
šyta, vasario 23, šeštadienį, 1414 
Dundas St. E. Teko sužinoti daugiau 
detalių. Pradžia — 8 v.v., gros mė
giamasis jaunimo orkestras “Sukti
nis”, vad. P. Genčiaus. Prašoma pa
aukoti loterijai. Veiks turtingas lietu
viškų valgių ir įvairių gėrimų bufe
tas, įskaitant ir blynus bei kitus ska
numynus. Jauki šeimyniška nuotai
ka. Kviečiami užsigavėti visi ir visos 
iš toli ir arti blynų baliuje. E. D.

Hamilton, Ontario
KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 

skyrius vėl išsiuntė 25 siuntinius, 
apie 500 svarų, dėvėtų drabužių Su
valkų trikampio lietuviams. Šiuo me
tu Šalpos Fondas turi visą eilę laiš
kų, prašančių paramos — dėvėtų dra
bužių. Sunku- visus prašymus paten
kinti. Komitetas šiuo metu drabužių 
Vajų nutraukia. Balandžio pradžioje 
vėl rinks juos ir siųs prašantiems. 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams, ypač “Sakas Par
cel Service” savininkams p.p. V. E. 
Sakams už dėžes siuntiniams, ir pa
dėjusioms drabužius supakuoti.

TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS 
— šį šeštadienį, vasario 23 d., Jau
nimo Centre.

“AUKURAS”, kviečiamas Otavos 
Lietuvių Bendruomenės valdybos, 
vasario 24 d. atliks programą Vasa
rio 16 minėjime. J. P.

ATEITININKAI kovo 3, sekmadie
nį, po 11 v. Mišių, rengia Šv. Kazi
miero minėjimą. Jaunimas darbščiai 
dirba ruošdami vaidinimus. Kiekvie
nais metais vis mažiau žmonių at
vyksta į minėjimus. Neapleiskime 
šios gražios progos pagerbti Lietu
vos globėją šv. Kazimierą ir taip pat 
parodykime jaunimui pavyzdį. “Iš
melsk!, šv. Globėjau, ir mūsų kraštui 
skaistumo žiedų, kurie savo kvapu 
skatintų mus visus eiti tavo keliais.”

Rūta Šiūlytė

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

I

Vasario 26, antradienį, 6.30 v. vakaro 

JAUNIMO CENTRE, Hamiltone, įvyks ;

baliusTRADICINIS
Užgavėnių

rašytojas JURGIS JANKUS skaitys
• Įvairus bufetas, smagi muzika.

— $3, jaunimui — $1.
Iki pasimatymo!

Po vakarienės 
savo kūrybą.

Kaina asmeniui
Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

K. L. K. Moterų Draugijos Hamiltono skyrius

■

I

PRANEŠIMAS
1974 m. vasario 23, šeštadienį, 4.30 v.p.p., šaukiamas 

Ham'iltono Lietuviu Kredito Kooperatyvo "Talka" metinis 
narių-šėrininkų susirinkimas Aušros Vartų parapijos salėje, 
58 Dundurn St. North, Hamilton, Ont., šiai darbotvarkei 
svarstyti:

1. Narių registracija — 4.00 v.p.p.
2. Susirinkimo atidarymas
3. Praėjusių metų protokolo skaitymas
4. Pranešimai: a. valdybos ir bankelio vedėjo, 

b. kredito komiteto, c. revizijos komisijos ir 
auditoriaus Mr. E. P. Nolan

5. Įstatų pakeitimas: article II, section 3, 
panaikinti 25 centų įstojimo mokestį

6. Pelno paskirstymas
7. Rinkimas į valdybą (1 nario), kredito komitetą

(1 nario) ir revizijos komisiją (1 nario)
8. Auditoriaus Mr. E. P. Nolan patvirtinimas 1974 m.
9. Diskusijos, klausimai ir sumanymai

10. Susirinkimo uždarymas
11. Kavutė
Maloniai kviečiame visus narius dalyvauti metiniame 

mūsų bankelio susirinkime bei svarstyti visiems svarbius 
kooperatyvo “Talka" reikalus. Kviečiami ir nenoriai atsi
lankyti. Nariai prašomi į susirinkimą atsinešti bankelio 
nario knygutes. Laukiame visų atvykstant!

A. Vainauskas, valdybos pirmininkas 
A. V. Repčys, sekretorius

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 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.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.090

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ----------------

kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113
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MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ........6%
šėrus ir sutaupąs ..........7%
term. dep. 1 m........... 8%
3 metų 8!A %
ir S metų ....................... 9%
DUODAME:
asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9'/z %

'enntncjer Ltd.

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

VLIKO TARYBA savo posėdy Niu
jorke patvirtino 1974 metams $56.570 
sąmatą: $13.230 — bendriesiems rei
kalams, $19.340 — ELTos biulete
niams lietuvių, anglų, prancūzų, vo
kiečių, italų, ispanų kalbomis bei 
kitiems leidiniams, $11.000 — radijo 
programoms iš Miuncheno, Vatikano, 
Manilos ir kitur, $10.000 — A. Bra
žinskų bylai, Europos saugumo kon
ferencijos reikalams, $2.500 — Tau
tos Fondui. Sąmatą referavo valdy
bos vicepirm. J. Audėnas', diskusijo
se iškeltus klausimus aiškino pirm, 
dr. J. K. Valiūnas.

VASARIO 16 PROGA senatorius 
Ch. Percy vasario 7 d. pasakė kalbą 
apie Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 56-tąsias metines. Senato po
sėdyje dalyvavo Lietuvos pasiuntiny
bės atstovas dr. S. Bačkis, ALTos 
delegacija: pirm. dr. K. Bobelis, in
formacijos vadovas kun. dr. J. Pruns- 
kis, valdybos narys E. Smilgys ir 
ALTos atstovas Vašingtone dr. J. Ge
nys. Senatorius Ch. Percy taipgi pa
brėžė, kad vasario 1 d. buvo paruoš
ta rezoliucija S. Kudirkos išlaisvini
mo reikalu, kurią, be jo, pasirašė se
natoriai P. A. Hart, H. Humphrey, H.
M. Jackson ir A. Stevenson III. 
Atstovų rūmuose tokią pat rezoliuci
ją pasiūlė R. P. Hanrahan su 50 kitų 
atstovų. Senatorius Ch. Percey nori, 
kad ši rezoliucija būtų pasiųsta JAV 
atstovui Jungtinėse Tautose per
duoti žmogaus teisių komisijai. S. 
Kudirkos išlaisvinimo ir rezoliucijos 
klausimu kongreso atstovas R. P. 
Hanrahan plačiau pasisakė Niujorko 
“Laisvės Žiburio” radijo transliuo
tame pasikalbėjime su angliškosios 
dalies vedėja ir JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos nare Daiva Ke- 
ziene.

PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS VALDYBĄ organizuoja 
kalėdinę ekskursiją į Australiją ir 
jos pagrindines lietuvių kolonijas. 
Išvykti iš Čikagos O’Hare aerodromo 
numatoma š. m. gruodžio 21 d. ir 
Australijoje viešėti 2-3 savaites, da
lyvauti Lietuvių Dienose Adelaidėje 
gruodžio 21-31. Kelionės išlaidos pri
klausys nuo ekskursijos dalyvių skai
čiaus. Apytikriais duomenimis, ke
lionė iš Čikagos į Sydnėjų ir atgal 
asmeniui kainuos $745, jeigu jis 
Australijoje keliaus savo lėšomis. 
Tiems, kurie norės iš Čikagos skristi 
ne tik į Sydnėjų, bet ir į Kanberą, 
Melburną, Adelaidę ir per Sydnėjų 
grįžti Čikagon, kelionė atsieis $912. 
Ekskursantus sutiko globoti Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė ir ne
turintiems parūpinti nakvynes pas 
vietinius lietuvius. Galutinį planą 
PLB valdyba turės paruošti iki rug
sėjo pradžios, surinkti ir sumokėti 
pinigus už šią grupinę kelionę. No
rintieji dalyvauti ekskursijoje prašo
mi iki kovo 31 d. pranešti PLB val
dybai šiuo adresu: Bronius Nainys, 
6804 So. Maplewood Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA. Tel. 312-776-4028. 
Čia taipgi gaunamos smulkesnės in
formacijos. Suinteresuotieji prašomi 
pranešti norimą Australijoje praleis
ti laiką, kokius miestus pageidauja 
aplankyti ir kiek dieni} juose nori 
būti.

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUN
GA š. m. spalio 12 d. Čikagoje, Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, rengia 
Žemės Ūkio Akademijos įsteigimo 
Dotnuvoje penkiasdešimtmečio mi
nėjimą. Kviečiafhi dalyvauti visi bu
vusieji dėstytojai, absolventai bei 
akademijoje studijavusieji. Smulkes
nė programa bus paskelbta vėliau.

VINCEI JONUŠKAITEI-LESKAI- 
TIENEI, buvusiai Lietuvos operos 
solistei, padaryta sunki operacija Ka
lifornijoje, Santa Barbara mieste. 
Ligonė sveiksta dukters Giedrės glo
boje.

MUZ. JONAS ZDANIUS Hot 
Springs, Ark., po dviejų širdies su
trikimų gydosi St. Joseph ligoninėje, 
Cedar St. ir Whittington Ave., 315 
kambaryje.

JAV LIETUVIŲ FONDO narių 
metinis suvažiavimas rengiamas ge
gužės 4 d. Čikagoje. Visiems nariams 
bus išsiuntinėti kvietimai. Nariai, pa
keitę savo adresus ir nepranešę LF 
valdybai, prašomi tai nedelsiant pa
daryti šiuo adresu: LF valdyba, 
2422 West Marquette Rd., Chicago, 
III. 60629, USA.

Urugvajus
VYTAUJO DORELIO vadovauja, 

mas mažųjų ansamblis “Rintukai” 
surengė savo šventę sausio 13 d. 
Montevideo lietuvių parapijos salė
je. Programą atliko ansamblio kank
lininkai bei kanklininkės, šokėjų 
grupė ir choras. Kun. J. Giedrys an
samblio vardu garbės pažymėjimus 
įteikė kanklių orkestrėlio rėmėjams 
— Antanui Liūdžiui, Vytautui Dore
liu! ir Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijai.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “Ąžuo 
lynas”, pakviesta Urugvajaus prezi
dento žmonos, sausio 26 d. viešėjo 
Punta del Este ir pašoko keletą lie
tuviškų šokių klube “Country Club”. 
Programoje dalyvavo ir kitų tauti
nių grupių šokėjai.

L. GRIŠONIENĖ, Lietuvos atstovo 
A. Grišono žmona, lankėsi Argenti
noje, Ibicuy saloje, kur gyvena jų 
dukra ir neseniai gimusi anūkė.

Argentina
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR

GENTINOJE IV skyrius išsirinko 
naują valdybą: pirm. — Kazimierą 

Skrandžių, vicepirmin. — Konstantą 
Mikėną, sekr. — Eleną Baršauskie
nę, ižd. — Vincą Nuižininką.

ŠV. CECILIJOS CHORO vadovas 
Povilas Savickas, pramonininkas, su 
žmona, sūnumi ir dukra išvyko atos
togų į Urugvajų. Choro repeticijose 
jį pavaduoja Vytautas Padvalskis.

Australija
MELBURNO MAŽOSIOS LIETU

VOS BIČIULIAI, vadovaujami Albi
no Pociaus, sausio 20 d. surengė 
Klaipėdai skirtą Jūros Dieną Pilypo 
saloje, apie 90 mylių nuo Melburno, 
kur daug lietuvių turi savo vasarna
mius. Visus sudomino Mažosios Lie
tuvos veikėjo dr. V. Didžio paskaita 
ir jo pateiktas prisiminimų pluoštas. 
Prie minėjimo ruošos prisidėjo jūrų 
skautai.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA
TALIKŲ FEDERACIJOS naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — V. Laukaitis, vicepirm. — 
V. čižauskas, sekr. — V. Vaitiekū
nienė, ižd. — V. Žemaitis, parengi
mų vadovas — S. Noreika, nariai — 
J. Jurgelaitis ir A. Kairaitis.

“TĖVIŠKĖS AIDAI” sausio 22 d. 
laidoje paskelbė ALB Melburno apy
linkės valdybos viešą atsišaukimą, 
smerkiantį vieno tautiečio apgailėti
ną išsišokimą valdybos surengtame
N. Metų sutikime: “Grubiu veiks
mu be išprovokavimo jis įžeidė kitų 
lietuvių svetį — žydų kilmės dakta
rą. Bendruomenės valdyba įžeistajam 
svečiui daktarui reiškia savo simpa
tiją ir, kaip baliaus šeimininkas, at
siprašo, kartu pasmerkdamas mūsų 
tautiečio didžiai nekultūringą bei 
brutalų antisemitinio nusiteikimo pa
sielgimą. Valdyba jaučia, kad ji savo 
šiam žygiui turi visų mūsų bendruo
menės narių pritarimą ...” Toliau 
primenama, kad žydai Australijoje 
taip pat yra ateiviai, kad Lietuvoje* 
jie gyveno nuo Vytauto laikų ir kad 
šiandien Sovietų Sąjungoje jie kovo
ja ne tik už savo, bet ir kitų tautybių 
teises, nevengdami minėti ir Pabalti
jo. Tokių kovotojų pavyzdžiais nu- 
rodimi: Sacharovas, Jakiras, Litvino
vas, jn., Ginzburgas, Daniells. “Val
dyba tiki, kad šis nelemtas šių metų 
pradžios įvykis Melbourne lietuvių ir 
žydų kilmės žmonių tarpusavio san
tykių nesudrums. Tegu išmintis įvei
kia tamsą, o gal ligotumą".

Italija
NEAPOLIO LAIKRAŠTIS “RO

MA” paskelbė straipsnį “Lietuvos na
cionalistai tebėra labai aktyvūs”, ko
mentuojantį prieš Kalėdas II sekr. 
V. Charazovo Vilniuje pasakytą kal
bą, puolusią tautines apraiškas, nuo
laidas religijai, pažėrusią daug prie
kaištų kompartijai bei jos nariams.

Britanija
LONDONE BUVO SUŽEISTAS 

arabų bandytas nužudyti Bendrovės 
“Mark and Spencer” prez. Edward 
Sieff, sionistų veikėjas. “Europos 
Lietuvio” pranešimu, abu jo tėvai 
yra kilę iš Kauno. Tėvas Efraimas, 
gavęs šaukimą į carinę kariuomenę, 
su žmona Sara ir šeima 1880 m. pa
bėgo į Vokietiją ir norėjo vykti j 
Niujorką, bet buvo apgautas — bi
lietą jam pardavė tik iki Britanijos 
uosto Hull. Mančesteryje jis įsteigė 
skarmalų supirkimo • pardavimo 
bendrovę, kurios turtas, jam mirus 
1956 m., jau siekė pusę milijono sva
rų. Dabartinę firmą įsteigė Edvardo 
brolis Izraelis, susigiminiavęs su Si
mono Marko šeima. Jon įsijungė ir 
brolis Edvardas, dabartinis firmos 
vadovas, ši prekybos firma esanti 
viena pavyzdingiausių Britanijoje, 
nes ji pilnai aprūpina visus savo tar
nautojus senatvės, ligos bei nelaimės 
atvejais. E. Sieff esąs žymus labda
rys.

Švedija
GYDYTOJOS TEISES gavo Nyko- 

epingo mieste gyvenanti Ona Vyš
niauskienė. Ji yra gimusi Vilniaus 
krašte, medicinos studijas pradėjusi 
Lietuvoje karo metais, užbaigusi 
Lenkijoje pokario metais. Iš Lenki
jos su sūnumi prieš keletą metų at
vyko švedijon. Dr. O. Vyšniauskienė 
priklauso Švedijos LB valdybai, da
lyvauja Europos lietuviškųjų studijų 
savaitėse. To paties Nykoepingo 
miesto gimnazijoje mokytojauja 
Ona Šimkienė, jau buvusi mokytoja 
ir Lietuvoje.

Vokietija
VLB KRAŠTO VALDYBOS pirm, 

kun. Bronius Liubinas vasario 11 d. 
Kaiserslauterne atšventė amžiaus 
penkiasdešimtmetį. Sukaktuvinin
kas, gimęs Griškabūdyje, mokėsi 
Marijampolės marijonų gimnazijoje, 
Kauno, Vilkaviškio ir Eichstaetto 
kunigų seminarijose. Kunigu įšven
tintas 1946 m. spalio 27 d. Romoje, 
kur 1945-50 m. studijavo Šv. Grego- 
riaus universitete ir Biblijos institu
te. Baigęs studijas, buvo lietuvių ka
pelionu V. Vokietijoje, 1957-59 m. — 
Vasario 16 gimnazijos mokytoju, 1962- 
66 m. — jos direktorium. Gilią vagą 
yra išvaręs bendruomeninėje veiklo
je kaip valdybos narys, vicepirminin
kas ir pakartotinis pirmininkas. Su
kaktuvininkas reiškėsi ir kaip žurna
listas “Darbininke”, “Drauge”, “Eu
ropos Lietuvyje”, “Tėviškės Žibu
riuose”, yra redagavęs VLB krašto 
valdybos “Informacijų” biuletenį, 
priklauso “Krivūlės” redaktorių šta
bui, vadovauja Lietuvių Fronto Bi
čiulių “ELI” informacijai.



Žurnalas, turįs ką pasakyti
PRANYS ALŠĖNAS

Kalbu, geriau pasakius, rašau 
apie frontininkų spaudos orga
ną, politikos žurnalą “Į Laisvę”, 
kurio naujas numeris, atžymė
tas 59 (96) skaitline, datuotas 
1973-čiųjų metų gruodžiu, pa
siekė mus.

Naujasis “Į Laisvę” žurnalo 
numeris (59) yra naujas aruodas 
itin vertingos medžiagos. Pra
džioje — skaitytojų pasisaky
mai, laiškai. Toliau — filosofi
niais ataudais ataustas Vytauto 
Bagdanavičiaus straipsnis, nag
rinėjąs kultūrines ir politines 
problamas lietuvių visuomenė
je.

Straipsnyje pripažįstama, jog 
nepriklausomos Lietuvos idėjai 
atstovauja VLIKas. Niekas kitas 
esą nepretenduojąs į šį atstova
vimą. V. Bagdanavičiaus many
mu, Lietuvos laisvinimo politi
ka laisvajame pasaulyje, tiesa, 
turinti ribotas, bet, palyginti, 
plačias veikimo galimybes. Ji 
galinti informuoti ir demaskuoti 
priešo tikslus, veikdama kitus 
politinius veiksnius.

Toliau kreipiamas, žvilgsnis i 
Lietuvių bendruomenės politi
nio veliamo efektingumo klausi
mą. Esą Bendruomenė, būdama 
išplitusi po žemės rutulį ir turė
dama minimumą vieningumo, 
galinti pasiekti tokio politinio 
efektingumo, kurio jokia tauta, 
gyvendama uždaroje aplinku
moje, pasiekti negalinti net ir 
tada, jei turėtų visur valdinin
kiškas atstovybes. Čia pat prisi
menamas ALTos pavyzdys. Esą 
ji, remdama vienus ai- kitus 
JAV politikos reikalus, buvusi 
pripažinta abiejų partijų kaip 
realus partneris. Dėlto ALTa tu
rėjusi žymios įtakos į Amerikos 
politiką po II pas. karo politi
niams pabėgėliams palankia 
prasme. Išvadoje — reikalingas 
visų veiksnių nuoširdus bendra
darbiavimas, neišskiriant bend
radarbiavimo nė su gyvenamųjų 
kraštų valdžios atstovais.

Adolfo Damušio recenzinis ra
šinys “Žvėris lieka žvėrimi ir 
ašaras liedamas”. Atsiliepimas 
į pavergtoj Lietuvoj išleistą A. 
Rakūno knygeliūkštę “Lietuvos 
liaudies kova prieš hitlerinę 
okupaciją”. Straipsnio autorius 
sako: “Perskaičiau tą knygą, pa
žeistas tiesos jausmas reikalaute 
reikalauja joie skelbiamą pro
pagandinį melą demaskuoti. Ne
verta leisti ateičiai palikti ko
munistiniu melu užnuodytus is
torinius šaltinius”.

Toliau įdėta ištrauka iš jau 
paruoštos K. Škirpos knygos:

ATSIŲSTA
LITHUANIAN CHAMBER OF 

COMMERCE OF ILLINOIS DIREC
TORY 1972-73. Illinois valstijos Lie
tuvių Prekybos Rūmų narių sąrašai.

Joan M. Vastokas and Romas K. 
Vastokas, SACRED ART OF THE 
ALGONKIANS. A Study of the Pe
terborough Petroglyphs. 164 psi., 
kietais viršeliai. Išleido 1973 m. 
Mansard Press, P. O. Box 443, Pe
terborough, Ont., Canada K1J 6Z3. 
Spausdino lietuviška spaustuvė “Li- 
tho-Art” Toronte.

Aidai nr. 7 ir 8, 1973 m. rugsėjis 
ir spalis. Mėnesinis kultūros žurna
las, redaguojamas dr. J. Girniaus, 
leidžiamas Tėvų pranciškonų, admi
nistruojamas kun. B. Ramanausko, 
OFM, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N.Y. 11221, USA.

VYTA U T ASAl D AS

TIKIU...
Tikiu, joįį nuo kraujo išmirkusi žemė 
Pavasario saulėj žiedais pasipuoš, 
Pareis iš nelaisvės lietuvis susenęs, 
Išvargus Tėvynė iš džiaugsmo dainuos.
Nubus krizantemos ir melsvos alyvos, 
Nuvytosios vyšnios viršūnė pabals. 
Iš peleno kelsis kaimai ir sodybos, 
Kai grįžęs lietuvis trispalvę iškels.
Užvers priešo pėdas juodieji arimai.
Kur baltavo usnys — rugiai sužaliuos, 
Sargybinius bokštus — tautos prakeikimas 
Sudegins ant laužo ir dulkes nušluos.
Surinks partizanų išmėtytus kaulus, 
Relikvijai brangiai tauta nusilenks, 
Statys ant griuvėsių gyvenimą naują. 
Sukruvintą laisvę trispalvės pridengs. 
(Iš Sibiro lietuvių poezijos 1956 m.)

1973 m. gruodžio mėnesį išėjusi iš spaudos

inž. Petro Lėlio atsiminimų knyga

“LIETUVOS KELIU 1910-1973 m.”
Yra 270 puslapių su 150 iliustracijų. Joje, kaip ekrane, pa
rodyta mūsų amžiuje pergyventi įvykiai ir žmonės. Pusė kny
gos turinio užima laisvės kovų ir nepriklausomybės metai. 
KNYGĄ GALIMA ĮSIGYTI: Toronte — parapijų knygų kioskuose, 
spaustuvėje “Litho-Art” 971 College St., pas autorių 32 Weatherell 
St. ir Lietuvių Namuose; Čikagoje — pas J. Vaznelį, “Marginių” 
krautuvėje ir “Draugo administracijoj; Los Angeles — pas J. Ruk
šėną ir V. Pryžgintą; Brooklyne — pas Tėvą pranciškoną P. Baniūną.

Knygos kaina — $6. Ją galima pasiųsti paštu.

“Sukilimas Lietuvos suverenu
mui atstatyti”.

Pagaliau paberiama trijuose 
simpoziumuose pareikštą min
čių. Ypač įdomūs pareiškimai 
jaunimo veikėjų. Pvz. Milda 
Lenkauskienė: “Aš pati dešimt 
metų išdirbau Liet. B-nės viršū
nėj — PLB valdyboj. Galėjau iš 
arčiau pažinti visų kraštų ir vi
sų kartų lietuvių veikėjus. Jų 
tarpe sutikau iškilių bei šviesių 
pavyzdžių. Na, ne vieną ir hipo- 
kritą ar tokį, kuris skirsto tiek 
mintį, tiek darbą į tokias kate
gorijas: geras, geresnis, geriau
sias, tačiau virš visko — tai aš 
pats . ..” Algis Puteris tvirtina, 
jog Kanadoje esą daug pajėgaus 
lietuviško jaunimo, bet tai ne
reiškia, kad jis ateina į Lietuvos 
vadavimo darbus. Dažniausiai 
įvykstą priešingai: nesuradęs 
konkrečios intelektualinės ba
zės, jis nuo laisvinimo veiklos 
laikosi atokiai, nes emocinis ar
gumentas pajėgesnio jaunuolio 
patenkinti negali. Jis sugestijo- 
nuoja, jog reikia nuoširdesnio 
bendradarbiavimo tarp jaunes
niųjų ir vyresniųjų veikėjų. Al
gis Zaparackas, pats būdamas 
inžinierius, samprotauja, j o g 
reikėtų lietuviams daugiau 
Skverbtis į Amerikos politinį gy
venimą. Esą reikėtų daugiau 
stoti į teisių fakultetus, nes 
Amerikos politinis nugarkaulis 
ir smegenys priklauso advoka
tams, o ne gydytojams ar inži
nieriams.

Įdomūs pareiškimai savo min
timis Lietuvos laisvinimo darbe 
Aušros Zerr, kun. K. Pugevi- 
čiaus, J. Kojelio ir kitų.

Intriguojančios faksimilės 
spausdinamos šiame numeryje 
laiško, gauto iš Izraelio, kur ra
šo gyvenęs pavergtoj Lietuvoj 
žydas, ir prof. S. Žymanto laiš
ko.

Atspausdintas ir manasis str. 
apie “pradėsiančius šaukti ak
menis” — laisvinimo politikos 
suintensyvinimo reikalu. Ap
žvalgos: veiksniuose ir veikloj, 
IV PLB seimas, JAV LB VII ta
rybos suvažiavimas, komentaras 
str. “Sendraugiai kryžkelėje”, 
nekrologinės mintys J. Buitkų 
išlydint, lietuviškų problemų 
svarstymas, susitikimas su prof. 
Z. Ivinskiu, pora poezijos gaba
lų ir du vedamieji. Paskutinia
jame sužinome, jog ligšiolinis 
“Į Laisvę” redaktorius J. Koje
lis redagavimą atiduoda į redak
cinio kolektyvo rankas: Anato
lijaus Kairio, Leonardo Valiu
ko ir Vytauto Volerto.

PAMINĖTI
Muzikos žinios nr. 3, 1973 m. rug

pjūtis. Lietuvių Vargonininkų ir 
Muzikų Sąjungos žurnalas, leidžia
mas triskart į metus. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 209 Clark 
Place, Elizabeth, N.J. 07206, USA.

Antanas Maceina, KRIKŠČIONIS 
PASAULYJE. Pasauliškio vaidmuo 
išganymo istorijoje. “Krikščionis gy
venime” knygų serija nr. 10, 1973 
m. Knygos mecenatas — Toronto lie
tuvių Šv. Jono Kr. parapija, mininti 
25 metų atsikūrimo sukaktį ir pra
dedanti įsikūrimą Anapilyje. Auto
rius šį savo veikalą dedikuoja Ka
nados Toronte kuriamai lietuvių so
dybai Anapilis. Įrašus piešė Teles
foras Valius. 402 psl. kietais virše
liais. Kaina — $7. Spaudė “Drau
go” spaustuvė Čikagoje.
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Lietuvių žurnalistų Sąjungos centro valdybos suruoštame baliuje Čikagoje sausio 26 d. pagerbiamas žurnalistas 
Algis Rukšėnas, knygos “Day of Shame” autorius — pirmas iš kairės. Toliau E. Pakštaitė, J. Jasaitytė, kun. J. 
Vaišnys, A. Pužauskas, VI. Būtėnas, laimėjęs KLK Akademijos žurnalistinę premiją $1000, kurios mecenatas yra 
kun. dr. J. Prunskis Nuotr. A. Gulbinsko

BaltijaqNapoleono karų metu
Vinco Trumpos veikalų "Napoleonas, Baltija, Amerika" apžvelgiant

Gyvas buvo Lietuvoje iki pas
kutinių laikų vadinamo prancūz- 
mečio prisiminimas. Kalbėta 
apie Napoleoną, jo kariuome
nės žygį per Lietuvą, apie pran
cūzų užkastus turtus šen bei ten 
Lietuvoje. Iš prancūzmečio lai
kų dar buvo užsilikęs ir vienas 
žinomas keiksmažodis, kurio 
prasmę ir kilmę nedaugelis ži
nojo. Nenuostabu, kad gyvas 
mūsuose Napoleono prisimini
mas pažadino ir vieną kitą stu- 
dijozą istoriką, patekusį į Pary
žių ar aplamai į Prancūziją, gi
lintis į napoleoniškus Lietuvos 
laikus. Visuotinis reiškinys isto
riniame vyksme, kur dabartis 
siejasi su praeitimi, išeina ir 
šiuo atveju aikštėn.

Prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą du Vytauto D. universite
to absolventai istorikai — B. 
Dundulis ir V. Trumpa gavo 
progos studijuoti Paryžiaus Sor- 
bonoje. Pirmasis jų parsivežė di
sertaciją “Napoleonas ir Lietu
va”, antrasis — pradėtą rinkti 
medžiagą apie Napoleoną ry
šium su jo organizuota kontinen
tine blokada, kiek ji lietė Bal
tiją ir prie jos besišliejančias 
galybes. V. Trumpa tęsė savo 
darbą ir išeivijoje — atvykęs į 
JAV rado ilgai puoselėtai temai 
šaltinių valstybiniame archyve, 
kongreso bibliotekos rankraš
tyne ir pagaliau vainikavo ilga
metį triūsą kūriniu “Napoleo
nas, Baltija, Amerika” (Čikaga, 
1973).

Vedamoji veikalo mintis
Kiekvienam mokslo darbui es

minę vertę metodiniu požiūriu 
teikia pagrindinė arba vedamoji 
mintis. Kalbamajame veikale ji 
yra ši; Baltijos jūra Napoleono 
prieš Angliją nukreiptoje bloka
doje. Ji dėstoma devyniuose 
knygos skyriuose. Juos galima 
suskirstyti į dvi grupes: Napo
leono pastangos įvesti kontinen
tinę blokadą (II, III ir IV sky
riai) ir kontinentinė blokada 
Baltijoje (V, VI, VII, VIII, IX, 
X ir XI skyriai). Pirmas ir pas
kutinis (XII) skyriai yra priedė
liai.

Studijos centre yra Baltijos 
jūra ir apie ją daugiausia kalba
ma. Pirmoji grupė yra lyg įžan
ga į antrąją. Ji ir dėstoma dis
kursyviai (‘ ‘paviršutiniškai”). 
Pradedama nuo garsaus Napo
leono ir Aleksandro susitikimo 
Tilžėje, ant Nemuno plausto, 
kur buvo sutarta vadinama Til
žės taika (1807. VII. 29). Jau 
pats dviejų imperatorių susitiki
mo skyriaus pavadinimas “Tilžė 
— laimingiausias momentas” 
pasako, kaip dalykas vaizduoja
mas. Autoriui nerūpėjo papasa
koti, kaip atsirado Napoleonas 
prie Nemuno ir kaip susitiko su 
Rusijos autokratu. Nepaminėta 
Jena, kur buvo sumušta Prūsija, 
nei Friedlandas, kur nugalėta 
Rusija. Pagaliau ir pati Tilžės 
sutartis nėra detaliai išnagrinė
ta, neparodytas jos turinys, kuo 
Napoleonui Tilžė buvo “laimin
giausias momentas”. Autoriaus 
tai daroma, atrodo, sąmoningai, 
duodant veikalui “istorinės sin
tezės bandymo” pobūdį, kaip 
paantraštėje pasisakoma. Kaip 
šis skyrius, taip sintetiškai pa
rašytas ir visas veikalas. Tai yra 
naujovė mūsų istoriografijoje.

Sintezė ir analizė istorijos 
moksle

Garsus prancūzų istorikas 
Fustel de Coulanges yra pasa
kęs: “Analizės būdu jieškoma 
istorinės tiesos, sintetiniu būdu 
ji išdėstoma.” Tais žodžiais pa
sakyta, kad istorikai kūrėjai var- 
toja abu metodus: analitinį ir 
sintetinį. Analizės keliu j ieško
mi, tiriami, perkratinėjami isto
riniai faktai. O kai iš surinktų 
ir nuodugniai ištirtų faktų ima
masi kurti veikalą, griebiamasi 
sintetinio metodo ir tuo būdu 
sudaroma vaizdų virtinė — vei
kalo turinys. Bet skyrimas ana
litinio ir sintetinio metodo yra 
teorinis — tikrovėje abu me
todai neišskiriami. Analizuojant 
paskirus faktus jau kuriami ir 
vaizdai bei veikalo dalys, t.y. ei

J. JAKŠTAS

nama iš dalies ir sintezės keliu; 
kuriant istorinius vaizdus, taip 
pat.turimi galvoje paskiri fak
tai, kuriais vaizdai remiami. Tad 
analizė neišskiria visai sintezės 
ir sintezė — analizės. Jei kal
bama apie analitinį ar sinteti
nį veikalą, tai turima galvoje, 
kas jame vyrauja — analizė ar 
sintezė.

Analitinio turinio veikalai yra 
išdava šaltinių ar šiaip kokių 
istorinių faktų tyrinėjimų. Isto
rikai analitikai yra kartais labai 
gilūs, kritiškos galvos istorinių 
šaltinių ir veikalų tyrinėtojai 
(pvz. prof. A. Dopšas), o jų dar
bai, kartais su naujoviškomis iš
vadomis, yra tiesiog šaltinių, vei
kalų ir šiaip visokeriopų duome
nų interpretacija. Analitiniai 
darbai pvz. esti dažnai visokios 
disertacijos, kur iš jaunų akade
mikų reikalaujama pasirodyti 
sugebant dalykus moksliškai ty
rinėti. Aplamai, analitiniai vei
kalai yra daugiau nagrinėjamo
jo pobūdžio. Priešingai, sinteti
niuose veikaluose dalykai ne 
tiek tyrinėjami, kiek dėstomi. 
Juose nepaisoma smulkmeniškai 
paskirų faktų, bet dėstomi, jun
giami vaizdai. Sintetinių veikalų 
autoriai nesilaiko jau taip įsiki
bę šaltinių. Jie sudaro vaizdus, 
paremtus duomenimis ir iš rim
tų veikalų. Tai nereiškia, kad 
sintetiniai veikalai nėra origina
lūs, kaip kaikas galėtų pama
nyti. Atvirkščiai, jie esti labai 
originalūs, kartais didelių moks
lininkų kieto darbo išdavos. Jie 
savarankiškai atkuria pasirinktą 
istorinę tikrovę iš surinktų duo
menų. Didieji istorikai, kaip E. 
Gibbonas, T. Mommsenas, L. 
Ranke, T. Macaulay, G. M. Tra- 
velyan, buvo iš esmės sinteti
kai, nors kartu ir dideli anali
tikai, nes sugebėjo giliai tirti 
paskirus faktus.

V. Trumpos veikalo 
sintetiškumas

Kaip jau pažymėta kalbant 
apie Tilžės taiką, V. Trumpa ne
siima dėstyti dalykų genetiškai, 
t.y. vaizduoti jų pradžią, vysty
mąsi iki momento, kur jie galu
tinai susidaro. Jis ima dalykus 
jau įvykusius ir juos plačiau ar 
siauriau vaizduoja. Kaip V. 
Trumpa įžangoje pasisako, jo 
vaizduojamoji “drama” yra Bal
tijos prekybos paskutinis XVIII 
a. ketvirtis ir pirmasis XIX a. 
dešimtmetis (maždaug Ameri
kos revoliucija 1776 ir Napo
leono žygis į Rusiją 1812 m.). 
Tai gan siauri laiko rėmai. Jei 
istorikas analitikas imtųsi tuos 
dalykus dėstyti, pradėtų nuo Na
poleono konflikto su Anglija, 
eitų prie Napoleono karo su 
Prūsija, Berlyno dekreto, Ang
lijos blokados arba kontinenti
nės sistemos paskelbimo, ka
ro su Rusija ir prie Tilžės sutar
ties. Istorikas analitikas viską 
dėstytų chronologiška eile. Tuo 
tarpu sintetikas istorikas V. 
Trumpa nesiėmė dėstyti Tilžės 
sutarties genezės, nedėstė gene
tiškai ir įvykių, sekusių po jos. 
Jis nesilaikė dėstyme ir chrono
logiškos eilės ir ne pagal chro
nologinę tvarką veikalo turinį 
sudėstė. Mūsų autoriaus dėsty
mas yra daugiau statiškas. Jis 
kalba apie susidariusias situaci
jas ir neaiškina, kaip jos susida
rė. Paimkime pvz. jo trečią sky
rių, vieną trijų, skirtų kontinen
tinei blokadai. Čia autorius 
grybštelėja Berlyno dekretą, 
paskelbtą 1806 m. lapkričio 21 
d., kuriuo Napoleonas įvedė vad. 
kontinentinę sistemą. Toliau, ro
dos, turėjo sekti tos blokados 
veikimo dėstymas. Užuot tai da
ręs, autorius čia pat paberia dau
gybę su blokada susijusių fak
tų ir faktelių. Mes čia skaitome 
ir E. Burkes (jo fonetiškai trans
kribuoto Berko) pareiškimą apie 
prekybos įstatymų dieviškumą, 
ir Aleksandro I žodžius Napo
leonui apie galimą sosto prara
dimą, ir Švedijos karaliaus Gus
tavo III kažkokį pareiškimą net 
1790 m., ir Adomo Smitho net 
prieš ketvirtį šimtmečio pasiro

džiusio veikalo “Wealth of Na
tions” paminėjimą, ir kitų da
lykų, daugiau ar mažiau pašali
nių pagrindinei temai — konti
nentinei blokadai. Pasirinkęs 
sintetinį dėstymo būdą, V. 
Trumpa nesiėmė kiek arčiau pa
nagrinėti ir Aleksandro I gar
saus 1810 m. įsakymo, kuris bu
vo bene svarbiausia 1812 m. 
karo priežastis. Nors jis pakar
totinai minimas, tačiau neanali
zuojamas — pateikiamas tik 
vertinimas bendrais žodžiais. 
Vertinimas būdingas sintetinio 
dėstymo būdui ir todėl pacituo- 
tinas:

Gruodžio ukazas buvo savotiškas 
kompromisas tarp ekonominio libe
ralizmo ir protekcionizmo. Iš vienos 
pusės juo buvo atleisti varžtai nuo 
neutraliųjų prekybos. Tai ypač tu
rėjo išeiti į naudą Amerikos preky
bai su Rusija. Iš antros — visiškai 
nutraukimas prekybos su Angliją ir 
suvaržymas importo sausuma turėjo 
prisidėti prie pačios Rusijos pra
monės pakėlimo.

(Bus daugiau)

Nekaltai Pradėtosios Marijos vie
nuolijos seserų kapinėm Putname, 
Conn., numatomas paminklas. Projek
to autorius — archit. dr. A. Kulpa- 
Kulpavičius. Medžiaga — granitas ir 
bronza (kryžius). Augštis — 9 pė
dos. Kryžinis granito pamatas. Dar
bus vykdo Yonge Memorials Ltd. To
ronte

ČESNAKAS -
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakg daugeli metų kaip mais
tų, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyjo 
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 pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!
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PROF. DR. ANTANUI MACEI

NAI Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija paskyrė $1.000 premiją už 
veikalą “Krikščionis pasaulyje”. Pre
mijos mecenatas — kun. dr. J. 
Prunskis, leidinio — Toronto Šv. Jo
no Kr. parapija ir jos klebonas kun. 
Petras Ažubalis. Supažindinimą su 
naujuoju mūsų filosofo veikalu sau
sio 24 d. jau surengė Lietuvių Kata
likų Mokslų Akademijos Čikagos ži
dinys, vadovaujamas pirm. kun. J. 
Vaišnio. Paskaitą apie religiją ir kul
tūrą prof. dr. A. Maceinos veikale 
skaitė kun. dr. A. Baltinis.

DR. JUOZAS ERETAS, paprašytas 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės, 
renka medžiagą studijai apie nepri
klausomoje Lietuvoje dirbusius švei
carus — filologą Fr. Brenderį, vete
rinarą K. Hoeffliną, botaniką K. Re
gelį, kalbininką A. Senną, agronomą 
G. Senną, germanistą G. Studerų, 
patologą E. Wintlerj. Jis prašo iš
eivijos lietuvius, turėjusius ryšius su 
minėtais asmenimis, jų buvusius stu
dentus, bendradarbius atsiųsti atsi
minimų, turimų laiškų fotokopijų bei 
kitokios medžiagos šiuo adresu: Juo
zas Eretas, Basei, Bruderholzrain 24, 
Switzerland. Už talką visiems iš 
anksto taria nuoširdų ačiū.

LIETUVIU KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS 1973 m. žurnalistikos 
premiją vertintojų komisija — pirm, 
kun. J. Vaišnys, SJ, sekr. N. Užuba- 
lienė, V. Kasniūnas, P. Gaučys ir 
A. Baronas paskyrė Čikagoje gyve
nančiam žurnalistui Vladui Būtėnui, 
kuris spaudos puslapiuose labiau yra 
žinomas kaip Vladas Ramojus. Komi
sija šį kartą pagrindinį dėmesį sky
rė ne redaktoriams, bet laikraščių 
bendradarbiams. Tūkstančio dolerių 
premijos iniciatorius ir mecenatas 
yra kun. dr. J. Prunskis. Laureatas 
V. Būtėnas yra parašęs ir išleidęs 
knygas “Lenktynės su šėtonu”, du to
mus “Kritusiųjų už Lietuvos laisvę” 
apie partizanų pokario kovas ir šiuo 
metu ruošia III tomą. Didelio dėme
sio susilaukė jo reportažai iš senųjų 
Lietuvos kolonijų Pensilvanijos vals
tybėje. Pastaruoju metu turi regu
liarias Čikagos lietuvių žinių skiltis 
Klevelando “Dirvoje” ir Toronto 
“Tėviškės Žiburiuose”. Sveikiname 
savo bendradarbį.

NIUJORKO VYRŲ CHORAS “Per
kūnas” sausio 19 d. savo veiklos de
šimtmetį paminėjo iškilmingu kon
certu Brooklyne, Kultūros Židinyje. 
Chorą suorganizavo ir jam iki 1967 
m. vadovavo buvęs Kauno operos sol. 
Vladas Baltrušaitis. Jį pakeitė da
bartinis choro vadovas muz. Vytau
tas Strolia. “Perkūno” vardas cho
rui yra suteiktas 1971 m. lapkričio 6 
d. Sukaktuviniame koncerte “Perkū
nui” talkino apie 30 instrumentalis
tų simfoninis orkestras, solistai Ge
nė Antanaitytė-Ugianskienė ir Sta
sys Citvaras. Koncertas buvo pradė
tas J. Karnavičiaus operos “Gražina” 
uvertiūra ir užbaigtas studentų cho
ru iš J. Offenbacho “Hofmano pasa
kų”. Didžiąją programos dalį sudarė 
vyrų chorų ištraukos iš operų ir po
puliarios lietuvių kompozitorių dai
nos. Kažkodėl G. Verdi opera “Tru
badūras” visuose koncerto aprašy
muose vadinama “Trubadūrais”, 
nors jos itališkasis pavadinimas yra 
vienaskaitinis — “11 trovatore”. Sol. 
S. Citvaras koncertą papildė Mocar
to “Pagrobimo iš Serailio”, E. Grie
go “Olavo Trygvasono” arijomis, sol. 
G. Antanaitytė-Ugianskienė — arijo
mis iš J. Karnavičiaus “Gražinos” ir 
Mocarto “Figaro vestuvių”. Abu so
listai su “Perkūno” choru atliko G. 
Verdi “Likimo galios” finalą. Per
traukos metu perskaityti sveikinimai 
“Perkūnui”, gauti iš jo steigėjo VI. 
Baltrušaičio ir kompoz. prof. J. Ži
levičiaus. Rengėjai tikėjosi apie 300 
dalyvių, o susilaukė apie 700-800. 
Tai, žinoma, liudija “Perkūno” po
puliarumą ir jo veiklos gražų įverti
nimą.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA iš
leido spalvotą Lietuvos žemėlapį, su
daryta kartografo J. Andriaus, ku
riam talkino patarėjų kolektyvas. 
“Rand and McNally” leidykloje Či
kagoje atspausdintas žemėlapis yra 
150 cm ilgio ir 120 cm pločio su iš
ryškintomis augštumomis iki 100 
metrų, žemėlapyje pažymėtos dvejo
pos Lietuvos sienos — etnografinės 
ir dabartinės, okupuotos Sovietų Są
jungos. Leidėjai žemėlapį pirmiau
sia skiria lituanistinėms mokykloms, 
bet jis taip pat bus gražus bei ver
tingas dalykas ir privačiose lietuvių 
rezidencijose. Žemėlapio kaina: ' be 
lazdų, sulankstytas voke arba susuk
tas — $15; su lazdomis, nepaklijuo- 
tas drobe — $20; paklijuotas drobe 
— $35; paklijuotas drobe, spyruok
le įtraukiamas į metalinį kiautą — 
$50. Užsisakyti galima JAB LB švie
timo taryboje, kreipiantis į R. Kos- 
moną, 7209 So. Mozart Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA. Užsakymų prašoma 
neuždelsti, nes žemėlapis išleistas 
nedideliu tiražu.

JONAS MATULIONIS, visuome
nininkas ir finansininkas, vokiečių 
okupacijos metu Lietuvoje buvęs ge
neraliniu finansų tarėju, paruošė sa
vo atsiminimus, liečiančius vokiečių 
okupacijos laikotarpį. Jo atsiminimai 
yra dokumentinio pabūdžio: auto
rius, dar būdamas Lietuvoje, vedė 
dienoraštį, kuriame fiksavo visus 
svarbesnius dienos įvykius. Gyven
damas Toronte, autorius savo dieno
raštį paruošė spaudai. Rankraštis jau 
atiduotas rinkti “T. žiburių” spaus
tuvei.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
AKTORIUS LAIMONAS NOREI

KA Vilniuje, Lietuvos Teatro Draugi
jos aktorių namuose, skaitė V. My
kolaičio-Putino “Varpininką”, “Pum
purėlį”, “Tarp dviejų aušrų”, “Ver
gą”, “Žemę”, “Septynias dienas”, 
“Sonetus”, “Mocartą”, “Krintančią 
žvaigždę” bei kitus eilėraščius. Va
karas buvo skirtas V. Mykolaičio-Pu
tino poezijai.

VILNIAUS TELEVIZIJA savo 
žiūrovus supažindino su latvių estra
da, pusvalandžio programą paskyru
si kompoz. R. Paulio naujausioms es
tradinėms dainoms. Jas atliko paties 
R. Paulio vadovaujamas Rygos fil
harmonijos estradinis ansamblis su 
solistais N. Bumbiere ir V. Lapčio- 
noku. Didžiausio dėmesio susilaukė 
poeto J. Peterio tekstu sukompo
nuotos baladės “žodžiai”, “Pavydas”, 
“Maldavimai”, abiejų solistų padai
nuoti humoristiniai duetai “Senovi
nė daina”, “Alsungos moterys”, “Ru- 
daakė”.

SVERDLOVSKO A. LUNAČIARS- 
KIO operos ir baleto teatre viešėjo 
Vilniaus operos baritonas Eduardas 
Kaniava. Jis atliko pagrindinį Rigo- 
letto vaidmenį to paties pavadinimo 
G. Verdi operoje ir Figaro vaidme
nį G. Rossini operoje “Sevilijos kir
pėjas”.

VILNIUJE LEIDŽIAMAS “Jauni
mo Gretų” žurnalas redakcijos prie- 
salyje surengė kauniečio dail. Stasio 
Povilaičio grafikos darbų parodą 
kosmoso užvaldymo tema. Parodoje iš
statytos 23 cinko graviūros vaizduo
ja fantastinį pasaulį, žmogaus žygius 
į tolimąsias visatos erdves.

BELGRADO LEIDYKLA “Peter 
Kočič” serbų-kroatų kalba išleido E. 
Mieželaičio poezijos knygą “Plava 
zvezda veličine zrna” (“Grūdo didu
mo mėlyna žvaigždė”). Knygą pa
ruošė ir eilėraščius išvertė Momčilas 
Derkovičius, pasirinkęs juos iš E. 
Mieželaičio rinkinių “Žmogus”, “Ka
ruselė”, “Lyriniai etiudai”, “Nakti
niai drugiai”, “Aleliumai”. Knygą 
papildo Mešos Selimovičiaus įvadinis 
žodis, Želimiro Batičiaus parašytas 
supažindinimas su autoriumi.

VILNIAUS DAILĖS RŪMUOSE 
sausio 23 d. atidarytoje respubliki
nėje lietuvių liaudies parodoje “Šlo
vė darbui” dalyvauja 160 liaudies 
menininkų su maždaug 400 grafikos, 
tapybos ir skulptūros darbų. Šios pa
rodos 104 dalyvių 237 kūriniai bus 
rodomi kovo mėnesį Maskvoje įvyk
siančioje tokio paties pavadinimo są
junginėje parodoje.

REŽ. ARŪNAS ŽEBRIŪNAS su
kūrė naują meninį filmą “Naktibal
da”, kurio pagrindinis veikėjas yra 
pirmaklasis Domas Deltuva, pasken
dęs sapnų pasaulyje. Šį vaidmenį 
talentingai atlieka Darius Bratkaus- 
kas, o jo mažuosius draugus vaidina 
Z. Vyšniauskas, A. Pavilonis, D. Dau- 
jokytė. Rež. A. Žebriūno pamėgtame 
vaikų pasaulyje šį kartą nemažai vie
tos tenka ir suaugusiems. Jų vaid
menis atlieka aktoriai G. Girdvainis, 
D. Kazragytė, I. Murzajeva ir kt. 
Filmas išryškina rež. A. Žebriūno 
posūkį į subtilų humorą, naujajam 
kūriniui suteikiantį valiūkišką žai
dimo intonaciją. “Naktibaldos” sce
narijų parašė J. Jakovlevas. Fil
mo kūrėjų gretoms, be rež. A. Žeb
riūno, priklauso: operatorius A. Moc
kus, dail. J. čeičytė ir kompoz. V. 
Ganelinas. Rež. A. Žebriūnas dabar 
ruošiasi filmo juostoje įamžinti K. 
Borutos “Baltaragio malūną”, ku
riam jau pasirinktas muzikinio fil
mo žanras.

VYTAUTO SIRIJOS GIROS pluoš 
tą poezijos iš afrikietiškojo ciklo ir 
porą Lenkijai skirtų eilėraščių pa
skelbė Gdanske leidžiamas mėnesi
nis kultūros žurnalas “Litery”. Ei
lėraščius vertė ir autorių su skaity
tojais supažindino T. Chruscelevskis.

LIETUVOS TEATRO DRAUGI
JOS taryba sausio 29 d. Vilniuje 
įvykusiame posėdyje svarstė šios or
ganizacijos veiklos gerinimą, jos 
vaidmens stiprinimą teatriniame gy
venime. Pagrindinį pranešimą pada
rė pirm. Jonas Kavaliauskas, Vil
niaus dramos teatro aktorius, po pra
nešimo paprašęs tarybą atleisti jį iš 
pirmininko pareigų. Naujuoju pir
mininku taryba išrinko Vilniaus ope
ros teatro sol. Virgilijų Noreiką. 
Pastarasis po ilgokų gastrolių dabar 
veikliai reiškiasi Vilniaus operos 
scenoje. Vienos savaitės laikotarpyje 
V. Noreika atliko tris pagrindinius 
tenoro vaidmenis operų spektakliuo
se: vasario 3 — J. Massenet “Ver- 
terio”, vasario 9 — P. Čaikovskio 
“Eugenijaus Onegino”, vasario 10 
— G. Bizet “Carmen” operose.

VILNIAUS STYGINIS KVARTE
TAS, kurį sudaro Audronė Vainiū- 
naitė, Petras Kunca, Donatas Kat
kus ir Augustinas Vasiliauskas, Lie
tuvos miestuose bei miesteliuose at
liko koncertų ciklą “Kvartetinės mu
zikos šedevrai”. Jis buvo pradėtas 
paveikslų galerija paverstoje Vil
niaus senojoje katedroje Mocarto ir 
Borodino kūriniais sausio 16 d. va
karą. Jaunųjų menininkų kvartetas 
1972 m. rudenį yra laimėjęs I vie
tą ir auksinį prizą tarptautiniame 
konkurse Lieže, Belgijoje.

R. VOKIETIJOS MENINĖS FOTO
GRAFIJOS tarptautiniame konkurse 
“Už socialistinį fotomeną” I premiją 
laimėjo kaunietis J. Kalvelis už nuo
trauką “Berželiai”, i V premiją — 
šiaulietis A. Dilys už nuotrauką “Jau
nystė”. 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

SPORTAS

LIETUVIO savininko vaistinė

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400•
AKTYVAI — VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ

Kasos valandos: MOKA:
Pirmad. .......10-3 už termininius indėlius —

,.8’/2%
.....8%Antrad. ___ 10-3

dvejų metų.................................
vienerių metu ........................

Trečiad. uždaryta už taupomąsias (savings) s-tas 7!Zi%
Ketvirtad ......... 10-7 už depozitų-čekių sąskaitas.. .... 6%

Penktad. ........10-8 DUODA PASKOLAS
asmenines iki $10.000.......... ’ 8%

Seštad. .......9-12 asmenines — naujas ............. 8/2%
Sekmad. 9.30- 1 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. turtą, 
telefoną, elektrą, vandenį, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

KĘSTUTIS ŠAPKA TORONTE
Kęstutis Šapka, kuris yra vienas 

geriausių šuolininkų pasaulyje, vasa
rio 15 d. dalyvavo Maple Leaf Gar
dens uždarų patalpų lengv. atleti
kos rungtynėse. Jos Kęstučiui buvo 
sėkmingos — laimėjo I vietą, per
šokęs 7-2 (apie 2,18 m.). Tai nege- 
riausia jo pasekmė, tačiau to užte
ko laimėti I vietai. II v. laimėjo 
amerikietis T. Woods ta pačia pasek
me, tačiau jis panaudojo daugiau 
šuolių. Kęstučio šių metų geriausia 
pasekmė yra 2,23 m. Jis atstovavo 
Sovietų Sąjungai.
VYČIO ŽINIOS

Berniukai (12) CYO lygos krepši
nio pirmenybėse pralaimėjo pajė
giai St. Chris komandai 12:30. Vy- 
tiečiai gerai žaidė pirmame puslai- 
kyje ir lygioje kovoje pralaimėjo 
tik 10:14. žaidė: J. Ažubalis, J. Kar
pis 2, R. ir P. Karpiai, S. ir J. Na
vikai, A. Balsys, P. Tutlys 4, A. 
Radzevičius 6, A. Kišonas. Vytiečiai 
daro žymią pažangą ir kitais metais 
tikimasi turėti pajėgią komandą, nes 
žaidėjai yra labai jauni — žais ir 
kitais metais toje pačioje amžiaus 
grupėje.

Stalo teniso mišriose klubo koman
dinėse pirmenybėse dalyvauja 6 jau
nųjų stalo tenisininkų komandos. 
Pirmas ratas jau užbaigtas ir prasi
dėjo antrojo rato žaidimai. Pirmeny
bių užbaigimui numatytas jaun. spor
tininkų pobūvis ir dovanų įteikimas.

V. Nešukaitytė kartu su kitais 4 
Kanados stalo tenisininkais vėl iš
vyko į Europą dalyvauti Anglijos ir 
Vokietijos stalo teniso pirmenybėse 
bei turnyruose.

Vladui Bakūnui (Pembroke, Ont.), 
N. Lietuvos sporto veteranui, neuž
mirštančiam mus paremti nuolatine 
auka, nuoširdžiai dėkojame.

KSA krepšinio pirmenybėse Ro- 
česteryje dalyvavo dvi Vyčio koman
dos. Mergaičių A komanda pralaimė
jo Kovui ir Aušrai. Blogiau sekėsi 
vyrų komandai, kuri pralaimėjo Ko
vui 103:57 ir Montrealio Taurui 
100:69. Komandoje žaidė: Duliūnas 
21, Miečius 16, R. Kaknevičius 11, 
Nacevičius 21, J. Didžbalis 33, Stan
kus 24. Krepšininkai pergalių nesi
tikėjo, bet jautė pareigą dalyvauti 
lietuviškose sporto žaidynėse, kad ir 
nepilnoje sudėtyje. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Vyrų krepšinio komanda, per eilę 
metų turėjusi Kanados apygardos 
meisterio vardą, tapo Ročesterio žai
dynėse nuvainikuota. Negalint į pir

menybes vykti plinai komandai dėl 
įsipareigojimų universitetų ir kitose 
komandose, į pirmenybes pajudėta 
su 4 vyrų komandos žaidėjais: P. Žu
tautu, V. Radžiūnu, E. Norkum ir J. 
Norkum. Pirmas rungtynes teko žais
ti su turnyro laimėtoju — Ročesterio 
Sakalu. Prie minėtų žaidėjų prijun
gus keletą jaunių, rungtynes teko 
pralaimėti 54:58. Sekančią dieną te
ko rungtyniauti su Montrealio Tau
ru. Aušriečiai, pastiprinę savo ko
mandą atvykusiu S. Kaknevičium, 
neturėjo vargo laimėti 75:68 ir at
sidurti trečioje vietoje.

Jaunių AI krepšinio komanda pir
mąsias rungtynes žaidė su Ročeste
rio Sakalo jauniais ir laimėjo 55:23. 
Aušriečiai pateko į baigmines rung
tynes prieš Hamiltono Kovą. Aušrie
čiai nuo pat rungtynių pradžios žai
dimą vedė, buvo pasiekę 30 taškų 
skirtumą. Su šiuo 58:38 laimėjimu 
aušriečiai atgavo prieš porą metų 
prarastą meisterystę. žaidė: J. Gri
gonis 12-8, A. Grigonis 12-24, B. Stoč- 
kus 8-12, S. Didžbalis 17-9, K. Urbo
nas 6-1, A. Kaknevičius 0-7, R. Go- 
rys 0-7 ir D. Šalvaitis.

Jaunių Ali komanda žaidynes pra
dėjo prieš Hamiltono Kovą. Pastara
sis laimėjo 50:66. Antrame susitiki
me aušriečiai sutriuškino Sakalo 
krepšininkus 79:22. Su šiuo laimėji
mu II-rai jaunių komandai teko tre
čioji vieta, žaidė: E. Punkrys 4-11, 
S. Stončius 5-6, V. Raab 2-9, R. Sriu- 
biškis 2-12, F. Žulys 15-15, V. Buožys 
4-2, R. Grigonis 2-2 ir A. Valickas 
16-19.

Mergaičių A krepšininkės sužai
dė gražias rungtynes prieš Hamilto
no Kovą lygiom. Trijų minučių pra
tęsime kovietės atsiplėšė ir rungty
nes laimėjo 40:35. Aušrietės antrą
sias rungtynes žaidė su Vyčio pen
ketuku, laimėjo 23:16 ir liko II vie
toje. Žaidė: V. Plučaitė 4-0, S. Rano
nytė 14-12, L. Radžiūnaitė 2-0, P. Si- 
mutytė 5-5, I. Paškauskaitė 8-6, D. 
Grybauskaitė.

CYO krepšinio lygos rungtynėse 
jaunių A antroji komanda nugalė
jo be pralaimėjimo ėjusį Joan of 
Arc penketuką 37:31.

Moterų krepšinio komanda lygos 
rungtynėse pamažu eina prmos vie
tos link. Paskutinėse rungtynėse nu
galėjo York Vikings 35:12. Daugiau
sia taškų iškovojo: R. Bren-Biršto- 
naitė 8, S. Ranonytė 7 ir S. Simu- 
tytė 7.

“The Toronto Star” rengtose leng
vosios atletikos varžybose Aleksas 
Grigonis šuolyje į augštį mokinių 
klasėje laimėjo II v., iššokęs 6’5”.

Kanados įvykiai

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 -n » enr 7^9^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 8 OtW-JOZO

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTOR8TE 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

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

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

Mii—im in

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių drauda
• šeimos apsaugą

• studentų draudos
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Kanadon įvažiuoti čiliečių ir (ki
tų tautybių asmenų. Pernai ru
denį tokių būsimų ateivių per 
dieną tebuvo susilaukiama 10- 
50. Savaime suprantama, nevisi 
jie. gaudavo vizas. Ligi vasario 
6 d. buvo išduotos 585 vizos. 
Busimųjų imigrantų antplūdį, 
matyt, skatina premjero P. E. 
Trudeau vyriausybės įvesta ke
lių šimtų dolerių finansinė para
ma kiekvienam čiliečiui ateiviui 
įsikūrimo reikalams. Čilę val
dantis gen. A. Pinochet pasikal
bėjime su spaudos atstovais pa
brėžė, kad tie imigrantai Kana
dai sudarys nemažą problemą, 
bet jo priešų priglaudimas netu
rės neigiamos įtakos dabarti
niams Čilės ir Kanados santy
kiams. Pokario metų pabėgė
liams iš Sovietų Sąjungos oku
puotų kraštų Kanadoje teko 
dirbti apie metus laiko menkai 
apmokamose darbovietėse, dar- 
bo jėgos stokojusiose kasyklo
se. Jiems Kanados vyriausybė 
nesuteikė jokios finansinės pa
ramos. Nevienam dabar kyla 
klausimas, kodėl ta finansinė pa
rama skiriama marksistinio reži
mo bėgliams iš Čilės? Kai prem
jeras P. E. Trudeau buvo pa
klaustas, ar Kanada įsileistų V. 
Vokietijon ištremtą A. Solženi- 
ciną, jo atsakymas buvo, esą, 
Kanada jam nesutiktų duoti po
litinės globos, bet leistų imi
gruoti Kanadon tik kaip žymiam 
rašytojui.

Karčių vedamųjų Toronto 
dienraščiuose susilaukė Toronto 
centrinio pašto apie 200 darbi
ninkų nelegalus streikas net dvi
dešimčiai valandų sujaukęs paš
to siuntų pristatymą visai Kana
dai. Jo priežastis — aštuonioli- 
kamečio R. Ollivier suspendavi
mas trim dienom už atsisakymą 
parodyti savo asmeninį liudijimą 
saugumo pareigūnui, sekančiam 
siuntų dingimą pašte. Dėl šio 
suspendavimo sergančiais pasi
skelbė unijos atstovas G. Pa- 
rashchyniak ir 52 nariai. Pašto 
atstovai, vėliau juos rado “besi

gydančius” artimiausioje alinė
je ir nutarė atleisti iš darbo G. 
Parashchyniaką. Dėl šio atleidi
mo buvo sušauktas unijos narių 
susirinkimas, kuriame iš 4.000 
dalyvavo tik apie 80, ir tie pa
tys susimušė, nesutardami strei
ko klausimu. Streiką visdėlto 
įsakė vietinis unijos vadas R. 
Kimura ir jam pakluso apie 200 
unijos narių. Po 20 valandų uni
jos vadovų posėdyje buvo priim
tas nutarimas, skelbiantis R. Ki- 
muros įsakymą nelegaliu ir at
šaukiantis streiką. Spauda reika
lauja griežtesnių priemonių ne
legaliem streikininkam sudraus
minti. Ji primena, kad Kanados 
vyriausybė lig šiol nieko nėra 
padariusi labai blogoms pašto 
paslaugoms pagerinti ir kad ge
riausia išeitis būtų valstybinio 
pašto pavertimas privačia bend
rove. Pasak “Toronto Sun” dien
raščio, nelegalių streikininkų 
pokštai verčia verkti kiekvieną 
kanadietį. Tokių pokštų šiemet 
gali būti daug dėl technologinių 
pagerinimų įvedimo.

Ateitininkų žinios
Jaunučių berniukų ir mergaičių 

susirinkimai įvyks vasario 24, sek
madienį, 2 v. p.p. D. Abromaičio va
dovaujami berniukai taip pat ren
kasi į L. V. Namus.

Ateitininkų šventė Toronte įvyks 
balandžio 27-28 d.d. Jau pradėta 
ruoštis.

Tėvų komiteto posėdis — vasario 
24, sekmadienį, tuoj po 10 v. Mišių 
Prisikėlimo par. patalpose.

Nuoširdi padėka Prisikėlimo par. 
katalikių moterų valdybai, paauko
jusiai tėvų komitetui $25.

Studentai rengia įdomias diskusi- 
jas-paskaitą kovo 10 d., 3 v.p.p., L. 
Namuose. Miesto tarybos narys Neg- 
dride kalbės apie daugiakultūrę Ka
nadą. Kviečiami visi Toronto studen
tai ir nestudijuojąs jaunimas.

“Mes neprivalome bijoti kultūros 
skolinių iš labiau kultūringų tautų, 
bet sykiu mes turime labai kritiškai 
ir su visu reikiamu sąmoningumu 
rinktis iš jų tai, kas tinka mūsų 
augštiems principams, kad kartais 
sykiu su svetima įtaka neateitų pas 
mus tai, kas yra dekadencijos ir iri
mo apraiškos” (prof. St. Šalkauskis, 
Ateitininkų ideologija, 153 psl.).

Skautų veikla
• Vasario 16 minėjimo pamaldose 

Prisikėlimo šventovėje organizuotai 
su vėliavomis dalyvavo “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai. Minėjime dalį 
programos atliko sktn. Stepo Kairio 
muzikinis vienetas.

• “Šatrijos” tunte menininkės 
specialybę įsigijo L. Siminkevičiūtė 
ir D. Marcytė; gėlių augintojos ir 
pasakų sekėjos — R. Kaminskaitė. 
“Aušrinės” dr-vės adj. paskirta psl. 
L. Zenkevičiūtė.

• Šį šeštadienį, vas. 23 d., 1 v. 
p.p. L. Namuose — jaun. skaučių 
“Rūtos” dr-vės sueiga.

• Skautai-tės dėkingi p.p. Gude
liams už gėles Vasario 16 sueigai.

• Sekmadienį, vas. 24 d., 12 v., 
skautų būkle — “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntų vadovų pasitarimas Ka
ziuko mugės reikalu. Visi dalyvau
kime. Tradicinė Kaziuko mugė — 
kovo 3 d.

• Vasario 16 proga apdovanotos 
“Šatrijos” tunto skautės: v. si. G. 
Tarvydienė ir ps. A. šeškuvienė — 
Tėvynės dukros žymeniu; v. si. D. 
Barzdžiūtė, v. si. S. Kazilevičiūtė, v. 
si. A. Senkevičiūtė ir v. si. G. Vasi
liauskaitė — Vėliavos žymeniu; si. 
R. Draugelytė, si. L. Rusinaitė ir 
psl. V. Pilipavičiūtė — Pažangumo 
žymeniu. Įžodį davė: S. Burokaitė, V. 
Valančiūtė, S. Zenkevičiūtė, D. Ba- 
rakauskaitė, K. Garbaliauskaitė, L. 
Karosaitė, L. Radzevičiūtė, V. Šer- 
naitė, D. Valiukaitė, V. Valiukaitė,
R. Vaitkutė ir A. Paliulytė. Į laips
nius pakeltos: į v. si. S. Valiūnaitė ir
S. Šarkutė; į si. D. Draugelytė, J. 
Bekerytė ir K. Dambaraitė; į psl. L. 
Zenkevičiūtė, S. Bakevičiūtė, R. Jan- 
kaitytė ir V. Stulginskaitė. Į skau
čių eiles įstojo A. Bilkytė. Sveiki
name.

• Vasario 14 d. sk. vyčių ir vyr. 
skaučių bendroj sueigoj L. Namuo
se paminėta Vasario 16, diskutuo
ta lietuvybės klausimais, po vyčių 
tradicinės ir vakarinės maldos pasi
vaišinta kava ir saldumynais, prisi
menant Valentino dieną. Sueigai va
dovavo s. v. v. si. L. Saplys. C. S.

tTs’’
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te. 
• Telefonas 363-7381 ©
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REAL ESTATE 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys 

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. TYtst

SPECIALUS PRANEŠIMAS 
Skubiai reikalingi namai pardavimui! 
© Tu rime laukiančių įvairių tautybių pirkėjų su gerais 

jmokėjimais 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:

Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. H U 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame Fi A A A JĮ Ji 
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

6%
7’/4%
8%
8’/2%

MOKA
už depozitus
už taupymo s-tas
už 1 m. term. dep.
už 2 m. term. dep.

Kapitalas — astuoni

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

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 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 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 n™,24™.!®1,
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. V/., ~ , r,- G/VC/a Lietuvian,s daroma 
Toronto 3, Ontario 3 33'3-3*#3*# NUOLAIDA

Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

UNITED 
TRUST

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

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju: dr. Valadkai, 

dr. Baidai, dr. Sungailai už sėkmin
gai padarytą operaciją; žmonai ir 
vaikams už rūpestingumą; bičiuliams 
ir giminėms už lankymą, gėles bei 
dovanas; Šv. Jono Kr. ir Prisikėli
mo parapijos kunigams; V. P. Melny- 
kams, I. Girdzijauskui, F. Ezar, A. 
B. Dūdoms, J. A. P. Bildoms, M. 
Samson, K. Kukliėriui, A. Žuliui, R. 
L. Rudaičiams, V. Marcinkevičiui, 
S. J. K. Draug., V. Ottienei, A. Šim- 
kevičienei, Anapilio Moterų Būrelio 
pirm. S. Aušrotienei, V. Aušrotui, 
Mr. Owen, p. Mačiuliui, p. Girdaus- 
kienei, dr. Užupienei su vyru, J. A. 
Šarūnams, J. V. Baltakiams, p. Ottui, 
lietuvių seselėm, V. Vaidotui, A. Že
maičiui, J. A. Kairiams, dr. Yčui, V. 
Mikšiams, A. Abromaičiams, B. Ur- 
beliui, Simonaičiams, A. Underiams, 
D. I. Melnykaitėms ir tiems, kurių 
neprisimenu. Jūsų parodytas nuošir
dumas liks neužmirštamas.

Visiems dėkingas —
M. Vaišvila

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

Toronto. Tel. 531-8422

PLUMBING end HEATING 
J . LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS. 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IP 

apšiljymo Darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

A. J. MORRIS Realtor: i“1
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS • 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 nekilnojamą 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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. Užbaik

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ) 
United Trust Co., 2320 Bloor St. W. 
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.,
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai. . .iM*

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Raidai tiesiog iš įmonės A. JENSEN A SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9311. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v

LITHO-ART SPAUSTUVĖ darbai: leidiniai, 
programos,

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3
LIETUVIAI SAVININKAI S.P a u d l n l a I



Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

PRIEŠ TUOS, KURIE SKALDO
Vasario mėnesio dienos plaukia 

Lietuvos nepriklausomybės šventės 
nuotaikoj. Kas skaito įvairių pažiūrų 
lietuvišką spaudą, pastebi, kad mūsų 
išeivija dėl kažkieno išpūsto tariamo 
“baubo” nėra labai vieninga, kad 
tam tikroje spaudoje pasitaiko ne
mažai išpuolių prieš įvairius asme
nis, prieš organizacijas, kaip LB, LB 
švietimo taryba, už tariamai “proko
munistinius" vadovėlius lituanisti
nėm mokyklom, prieš Čiurlionio ga
lerijos vadovybę, globos komitetą ir 
jai pastogę davusius lietuvius jėzui
tus, vėl iš naujo prisimenamas miręs 
kun. B. Sugintas ir puolamas miru
sio kunigo įspūdingas laidotuves su
organizavęs mokyt. A. Gulbinskas. 
Tokių pavyzdžių galima priskaityti 
daug. Bet vasario mėnesį, kai mū
sų mintys labiau negu betkada su
grįžta į kryžiuojamą Lietuvą, kai 
mes konkrečiau pagalvojam apie iš
eivijos uždavinius ir mezgam planus 
ateities ėjimams, kaip prasmingiau 
padėti broliams ir sesėms rusų kry
žiuojamoje tėvynėje, — daugelio gy
vųjų išeivijos lietuvių žodžiai stip
riau pasisako ir prieš tuos, kurie dėl 
vienokių ar kitokių išsigalvotų daly
kų bando mūsų išeiviją visomis išga
lėmis skaldyti.

ŽURNALO ŠVENTĖJE
“Laiškai Lietuviams” yra palygin

ti plačiausiai skaitomas religinės bei 
tautinės minties žurnalas išeivijoje. 
Jis taip pat stovi prie 25 m. sukak
ties slenksčio. Per tą laiką kun. J. 
Vaišniui žurnalą teko redaguoti apie 
19 m. O ko už tą sunkų ir įtemptą 
darbą susilaukė? Ar gavo kokią pre
miją, ar buvo kuo atžymėtas? Taip, 
buvo kaikieno atžymėtas pravardžia
vimais. Vasario 2 d. įvykusioje žur
nalo premijų įteikimo šventėje ir 
solisčių Ginos čapkauskienės bei Ne
rijos Linkevičiūtės koncerte gražios 
publikos prisipildė beveik pilna di
delė Jaunimo Centro salė. Ir kai me
cenatų vardu tarė ugningą žodį dr. 
L. Kriaučeliūnas, kai jis visu 100% 
gynė redaktorių kaip patriotą ir tai
kų bei darbštų lietuvį, salėje kilo 
tokie plojimai, kokius retai išgirsti. 
Po to kalbėjusi Lietuvos gen. konsu
le J. Daužvardienė pranešė tik ką tą 
pačią dieną Čikagos amerikiečių 
dienraščiuose paskelbtą žinią, kad į 
Lietuvą atvyko stambūs Maskvos sau
gumo darbuotojai likviduoti “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos”. 
Konsulės žodžius “koks galingas yra 
lietuviškas spausdintas žodis, kad 
jis drebina net Maskvos imperiją” 
palydėjo plojimų audra. O ir kun. 
J. Vaišnio redaguojamas “Laiškai 
Lietuviams” žurnalas Maskvos taip 
pat neglosto ir jai yra rakštis akyse. 
Tik kažkodėl savieji, kurie skelbiasi 
esą dideli Maskvos priešai, stengiasi 
žurnalą ir jo redaktorių bei eilę kitų 
lietuvių puldinėti.

MINĖJIMAI PRASIDĖJO
Gal pirmoji Lietuvos nepriklauso

mybės šventę paminėti sujudėjo LB 
Gage Parko apylinkė, vadovaujama 
I. Stončienės. Vasario 10, sekmadie
nį, 11 v. jėzuitų koplyčioje atlaiky
tos Mišios, dalyvaujant jaunimo or
ganizacijoms su savo vėliavomis. Pa
mokslą pasakė liet, jėzuitų provinci
jolas kun. G. Kijauskas. Prisiminęs 
lietuvių tautos kryžiaus kelią ir ne
sunaikintą Lietuvoje gyvenančių 
laisvės troškimą, ypač tenykščio jau
nimo širdyse, pamokslininkas pasi
sakė prieš tuos, kurie ardo vienybę,

užpuldinėja asmenis bei organizaci
jas. Po Mišių, susirinkus prie žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę paminklo, 
uždegtas aukuras, padėtas vainikas. 
Stud. P. Kisielius ir LB Čikagos 
apyg. pirm. R. Kronas pasakė ati
tinkamas kalbas. Trumpas minėji
mas, atžymėtas maldomis bei susi
kaupimu, baigtas Lietuvos himnu. 
Tą pačią popietę skautai akademikai 
Lietuvos nepriklausomybės šventę 
paminėjo Jaunimo Centro kavinėje, 
o Lietuvos vyčiai — savo salėje. Ta 
proga vyčiai specialiai dar pagerbė 
JAV lietuvių veikėją ir dabartinę 
BALFo centro valdybos pirm. Mari
ją Rudienę. 10 v. Mišiose jėzuitų 
koplyčioje pamoksle kun. J. Vaišnys, 
kalbėdamas apie kunigų trūkumą ir 
pašaukimus, ypač įvertino jaunuo
sius okup. Lietuvos kunigus, kurie, 
nors įstojant kunigų seminarijon 
saugumo būna gerokai atrinkti, vis- 
dėlto nebijo pakelti drąsų balsą prieš 
tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje.

ČIURLIONIO GALERIJA
Nuo 1957 m. Jaunimo Centre vei

kia Čiurlionio galerija, saugojanti 
geriausius laisvėje gyvenančių lietu
vių dailininkų kūrinius būsimai ne
priklausomai Lietuvai. Tokių kūri
nių galerijoje jau yra arti 200. Pa
stačius naują Jaunimo Centrą, gale
rija turi modernias ir specialiai pri
taikintas patalpas. Galerijai čarterį 
gavo Amerikos Lietuvių Menininkų 
Klubas ir galerijos įgaliotiniu pasky
rė dail. Z. Kolbą. Po kelerių 
įtempto darbo metų dail. Z. Kolba 
iš pareigų buvo atleistas. Susidėjęs 
su būreliu savo draugų, gavo naują 
čarterį. Nors į galeriją negalėdami 
kojos įkelti, jie pasiskelbė esą tikrie
ji galerijos globotojai. Nors buvo 
Įsteigtas globos komitetas ir stengta
si susitaikyti, bet iki šios dienos tos 
taikos nėra ir dabartinė Čiurlionio 
galerijos vadovybė, globos komitetas 
bei lietuviai jėzuitai vis puolami kai- 
kurioje spaudoje.

Vasario 5 d. specialioje spaudos 
konferencijoje galerijos patalpose, 
kur dalyvavo apie 30 spaudos, radi
jo atstovų, taip pat dailininkų bei 
visuomenininkų, — dokumentais bei 
žodžiu buvo bandoma įrodyti, kieno 
pusėje yra tiesa. Iš Niujorko atvyku
si mirusio dail. P. Puzino žmona čia 
atskleidė tiesiog neįtikėtinus įvy
kius. Jos vyras savo kūrinius testa
mentu palikęs Čiurlionio galerijai. 
Teismas Niujorke patvirtino, kad 
kūriniai būtų pristatyti Čiurlionio 
galerijai Čikagoje 5620 S. Claremont 
Ave. Raštą ant Čiurlionio galerijos 
oficialaus blanko buvo parašęs dail. 
Z. Kolba, nors jis tuo metu jau nebe
buvo galerijos įgaliotinis. Ir atsitiko 
taip, kad mirusio dailininko kūriniai 
pateko ne į Čiurlionio galeriją, bet 
pas privatų besiginčijančių dviejų 
direktoriatų — faktinojo ir tariamo
jo — advokatą Žiogą, kur jie ir iki 
šios dienos tebėra, nors mirusio dai
lininko žmona su ašaromis laukia, 
kada jos vyro kūriniai pateks į Čiur
lionio galeriją.

Pajieškojimas
Jieškomas Andrius Ališauskas, gi

męs 1925 m. Kuprių kaime (Obelių 
paštas, Rokiškio apskr.). Turimomis 
žiniomis, gyvena Vakarų Kanadoje. 
Yra gauta svarbių žnių iš Lietuvos. 
Jieškomasis arba apie jį žinantieji 
skubiai prašomi atsiliepti šiuo adre
su: Petras Seibutis, 52 Brian Dr., Wil
lowdale, Ont., Canada M2J 3Y2.

LIETUVIŲ DIENOS...
(Atkelta iš 8-to psl.) 

nis vienetas ir “Varpo” choras. 
Jų pasirodymas buvo įvairus, 
spalvingas, gyvas. Ypač įdomu 
buvo stebėti šokant pačius ma
žuosius. Visi vienetai buvo gana 
gerai pasiruošę, nors buvo ir 
šiokių tokių nesklandumų. Vi
sai nauja pajėga buvo muzikė 
M. Vaičiulėnaitė, pirmą kartą 
akompanavusi “Varpo” chorui. 
Visą sceninę programą tvarkė 
V. Verikaitis. Jam teko koordi
nuoti didelį būrį jaunimo ir se
nimo, dalyvavusio meninėj pro
gramoj.

Priėmimas
Tradicinės vaišės svečiams, 

surengtos apylinkės valdybos, 
įvyko Prisikėlimo Parodų salė
je. Dalyvavo gana daug kitatau
čių svečių, sekusių Vasario 16 
programą minėjime. Jų tarpe 
buvo: Estijos konsulas Heinsoo, 
Latvijos konsulas Upenieks su 
Ponia, Lietuvos gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas su Ponia, dr. 
E. Vaišnienė, estų tautinės tary
bos pirm. Lupp, latvių federa
cijos pirm. Kronbergs, min. dr. 
S. Haidasz, adv. G. Ben, miesto 
savivaldybės atstovai — Beavis, 
Eggleton, lenkų, čekoslovakų ir 
kitų tautybių atstovai. Priėmi
mo metu keletas jų pasakė kal
bas.

Užbaigiant
Aplamai imant, Vasario 16 iš

kilmės Toronte buvo įspūdingos. 
Jų rengėja — apyl. valdyba ga
na stropiai ruošėsi ir intensyviai 
dirbo. Už tai jai priklauso visuo
menės padėka. Antra vertus, iš
kilmių dalyviai pastebėjo^ kad 
jau antri metai Vasario 16 šven
tėje atsiranda ir žymių nesklan
dumų su kalbėtojais. Pernai kal
bėtojas negalėjo atvykti ir jo 
kalbą teko skaityti kitam. Šie
met pagrindinė kalbėtoja visai 
nesiderino su Vasario 16 nuo
taika bei turiniu. Ji kalbėjo gy
vai, įdomiai, bet visai nepalietė 
pagrindinės temos — Lietuvos 
laisvės bei nepriklausomybės. 
Dėstė mintis apie lietuvių išeivi
jos likimą, bet. nepalietė jos 
vaidmens Lietuvos laisvinime. 
Netinkamas buvo ir palygini
mas su komunistuojančių ispa
nų išeiviais Meksikoje. Vadini
mas griežtesnės linijos išeivijos 
galvosenos bei laikysenos “so
vietiškai - rusiška” nejaukiai 
skambėjo. Nesiderino su šven
tės rimtimi ir paskaitininkės po
leminė dalis. Viešnios paskaita 
būtų tikusi šiaipjau diskusinio 
pobūdžio susirinkime (buvo įdo
mių kontroversinių minčių), bet 
ne Vasario 16 rimčiai.

Šį kartą nebuvo paruošta re
zoliucija Kanados vyriausybei, 
nors buvo įrašyta programoje.

Geras dalykas visų ansamblių 
sutelkimas pagrindinei šventei, 
tačiau nevisi būna pakankamai 
pasiruošę. Reikėtų didesnės at
rankos, rūpestingiau paruoštos 
programos, vengti ištęsimo. Ap
lamai, jau laikas pagalvoti apie 
naujus Vasario 16 minėjimo 
būdus. B.

KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI
KLB IX-sios krašto tarybos vyriausios rinkimų komisijos 

pranešimas krašto tarybos rinkimų reikalu

KLB krašto valdybos sudarytosios vyr. rinkimų komisijos susirašinėjimo 
adresas: 1997 Dundas Street West, Toronto 3, Ont. Krašto tarybos rinki
mai įvyks š.m. balandžio 28 d. Kiekviena rinkiminė .apylinkė rinks jai skir
tą atstovų skaičių. Kandidatų sąrašai turi būti įteikti rinkiminių apylinkių 
rinkimų komisijoms nevėliau š.m. vasario 26 d. Skundai dėl kandidatų 
sąrašų turi pasiekti garbės teismo pirmininką ar jį pavaduojantį asmenį 
nevėliau š.m. balandžio 17 d., o skundai dėl balsavimų apylinkėse ar akla
macijos būdu užskaitymo nevėliau š.m. gegužės 5 d. Garbės teismo pirmi
ninkas yra Antanas Gražys. Garbės teismo adresas: 5005 Jean Brillant, 
Montreal, P.Q. Telefonas: 514-739-9328. Norintieji smulkiau susipažinti su 
rinkimų taisyklėmis prašomi kreiptis į rinkimų komisijas. Ten pat galima 
gauti kandidatų sąrašų sudarymui reikalingus blankus.

Rinkiminių apylinkių ir rinkimų komisijų pirmininkų sąrašas:
Rink, apylinkė Pirmininkas Adresas

Delhi Treigis, Vincas 77 Talbot Rd., Delhi, Ont. N4B 1Z7
Edmonton Dr. Pilipavičius, J. F. Kantautas, 12010-87 Avė., 

Edmonton, Alta.
London Misius, Bronius P. O. Box 452,

Port Stanley, Ont. N0L 2A0
Ottawa Vilčinskas, Kazys 762 Dunrobin Ave., Ottawa 8, Ont.
Rodney
St. Catharines

Paketuras, Stasys
Zubrickas, 
Algimantas

RR 1, Rodney, Ont., N0L 2C0

113 Highland St., St. Catharines, Ont.
Sault Ste. Marie Vanagas, Albinas 178 March St., Sault Ste Marie, Ont.
Sudbury Kručas, J. 1059 Gordon St., Sudbury, Ont.
Windsor Kun. Lengvinas, D.

Inf. teikia apyl.
808 Marion Ave., Windsor, Ont.

British Columbia v-bos pirm. V. Bukauskas, 1145 W., 7th Ave., 
Vancouver 9, B. C.

Calgary <’ „ >. A. P. Nevada, 4520 Varsity Dr. N. W.
Calgary, Alta. T3A 1A2

Hamilton » » » L. Skripkutė, 90 Duke St., Apt. 1006, 
Hamilton, Ont.

Montreal » » » S. Piečaitienė, 1465 De Seve St., 
Montreal 205, P. Q.

Thundery Bay >, ,» » Dr. E. Jasevičiūtė, 510W Victoria 
Ave., Thunder Bay F, Ont.

Toronto ir Okville »> »> >» A. Puteris, 20 Humberview Rd.
Toronto 9, Ont.

Welland »> M ,» J. Paąžuolis, 640 King Street, 
Port Colborne, Ont.

Winnipeg »» ,» »> A. Eimantas, 126 Emerald Grove, 
Winnipeg, Man. R3T 1H2

E. Sudikas, A. Kuolas,
Vyr. rink, komisijos pirm. Vyr. rink, komisijos sekr.

ADVOKATAS
HENRIKAS STEPONAITIS, B.Sc.LLB.,

Barrister a. Solicitor 
persikėlė j naują vietą: 1608 BLOOR Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7. © Tel. 532—4413 

(arti Lietuvių Namų)

Reikalingas naujas automobilis?
SVEIKINU! Aš, TOM MANNING, kaip tik esu naujų automobilių 

pardavėjas pas
COURTESY CHEVROLET Ltd., 2749 Lakeshore Blvd. W.
Aš galiu pasiūlyti geriausias sąlygas įsigyti naują Chevroletą, Olds- 
mobilį arba gerame stovyje vartotą automobilį. Nuoširdžiai kviečiu 
Jus apsilankyti pas mane ir, jei OEĖ airi
atsinešite šį skelbimą, gausite, pirkda- Tel. 255-9151 
mi naują automobilį, nemokamų priedų.
Skambinkite man betkuriuo laiku. Tom Manning

Ypatinga diena! Tau suėjo 21
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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.

W. G. Dresher Insurance f r
IIIwUilHRVL 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) •

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

ADMIRAL • ADMIRAL

SIMON’S TELEVISION
2385 Dundas Street West

DR A U DA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2482 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motocikloi, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiamę Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA

I ■ • f“* . _  480 RONCESVALLES AVĖ.,DčlItlC Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

O 
S
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B 

A

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio

Prieš 
pirk
dami 
kitur, 
patik
rinkite 
mūsų 
kainas

GA- 
RAN- 
TUO- 
TAS 
ŠU
TAU- 
PY- 
MAS

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

Savininkas
V. Siminkevičius

S 
O 
N

S 
A 
N

O

ZENITH • PHILIPS

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Avė., « . 1OCQ 
TORONTO, ONTARIO 6 CL
• 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 salę šiltą arba šaltą maistą su aptarnavimu ar be jo.

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

Po 21-rių metų tavo tėvų OHIP 
drauda tau nebegalioja. Tu jau esi 
savarankiškas. Todėl gauki savo OHIP 
numerį. Nedelski, nes nelaimės atveju 
gali likti be draudos. Gauki iš OHIP 
rajoninės įstaigos registracijos blan
ką, jį užpildyki ir tuojau pat išsiųski.

Svarbu: kai kreipiesi į OHIP, visada 
pažymėk savo OHIP numerį.
OHIP rajoninė įstaiga tavo gyvena
moje apylinkėje atsakys į betkokius 
klausimus ir padės užpildyti registra
cijos blanką.

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.

Ministry of 
Health

Hon. Richard T. Poller. M D. Minisic

Hamilton
25 Main St. W. 528-3481
London
227 Queens Ave. 433-4561
Sudbury
295 Bond St 675-9111
*rnronto

2195 YongeSt. (Eglinton) 482-1 117

Mississauga
55 City Centre Dr. 275-2730
Kingston
1055 Princess St. 546-3811
Ottawa
75 Albert St. 237-9100
Thunder Bay
200 South Syndicate Ave. 623-5131
Windsor
<427 Ouellette Ave. 258-7560

A^BaČėoaS All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKABEJNAR, R.O.
WIKTORIA BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2 • 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL 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
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Šv. Jono Kr. parapijos ir

Anapilio žinios
— Vasario 16 iškilmingose 11 v. 

pamaldose organizuotai dalyvavo 
kūr. savanoriai, kat. moterų draugi
ja ir jūros šauliai. Pamaldos baig
tos Lietuvos himnu. Tėvynės laisvi
nimo reikalams Tautos Fondas rinko 
aukas.

— Anapilio sodyboje pamaldų me
tu atžymėta Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 56-ji sukaktis. Pa
maldų metu vargonais grojo mokyt. 
Rimas Paulionis, kuris sutiko ir to
liau įsijungti į sekmadienines Ana
pilio pamaldas.

— Šį sekmadienį po 11 v. pamaldų 
Anapilio moterų būrelis ruošia Už
gavėnių proga pietus.

— Dėkojame Valei ir Vytautui 
Balsiams už dovaną-pianiną Anapilio 
salei.

— Dail. A. Tamošaitis yra supro
jektavęs kilimą, kuris kabos ant 
Anapilio prieangio sienos. Pagal šį 
projektą, kuris yra laikinis, numa
toma išausti gobeleną.

— Vasario 16 d. liet, kapinėse pa
laidotas a.a. Gustavas Vengelis. Ve- 
lionies dukroms ir jų šeimoms nuo
širdi užuojauta.

— Pamaldos: šį šeštadienį 7.30 v.r. 
už a.a. Leoną Karbūną, 8 v.r. už a.a. 
Romualdą Černiauską; sekmadienį:
10 v. už Razgaiėių šeimos mirusius,
11 v. už a.a. Otoną ir Pelagiją čer- 
nikus; 11 v. Anapilyje — už Voro- 
ninkų šeimos mfrusius.

ANAPILIO MOTERŲ BŪRELIS 
reiškia nuoširdžią padėką: p.p. Urbo
nams, Arštikaičiams, Dafindoms ir 
Kudirkoms už gėles; p.p. Žiūraitie- 
nei, V. Balsienei, S. Pacevičienei, 
Stankuvienei, Barzdaitienei, Jasine- 
vičienei, Morkienei, J. Pacevičienei, 
Ramoškienei, Vaškevičienei, Unde- 
rienei, Vaišviloms, Margiui ir Matu
laičiui už loterijos laimikius; p.p. Va- 
liūnienei, Snaigei Valiūnaitei ir Al
giui Balsiui už programos atlikimą; 
daugybei talkininkų, prisidėjusių 
prie organizavimo, ir mieliems sve
čiams už gausų atsilankymą krait- 
vakaryje. Valdyba

KLK Centras rengia studijų 
dieną š.m. gegužės 25 d. Toron
to Prisikėlimo Parodų salėje. 
Bus gvildenama pagrindinė te
ma “Lietuviškoji šeima dabar
ties grėsmėje”. Numatyta pa
kviesti keletas atitinkamų asme
nų tai temai nagrinėti.

Vasario 16 proga praėjusį 
sekmadienį (vasario 17) Lietu
vos laisvinimo reikalam Tautos 
Fondui suaukota Prisikėlimo 
šventovėje $1208, Sv. Jono Kr.
— $512.50, Anapilyje — $175, 
Stayner-Wasagoj — $225, evan
gelikų liuteronų — $192, Cent
ral Tech salėje minėjimo metu
— $2306.40. Iš viso — $4618.90. 
Rinkliavas organizavo Tautos 
Fondo Toronto apylinkės atsto
vybė. Aukotojų sąrašą ji pa
skelbs vėliau. Ji reiškia nuošir
džią padėką visiem aukotojam.

“The Catholic Register”, sa
vaitraštis, vasario 16 d. laidoje 
pirmajame ir trečiajame pusla
pyje atspausdino ilgoką straips
nį apie religinę būklę Lietuvo
je. Tai padaryta KLK Centro 
pastangomis. Abi Toronto para
pijos išdalino šventovėse minė
to leidinio 300 egzempliorių.

LK Religinė Šalpa, kurios 
centras yra Brooklyne, atsiuntė 
“TŽ” auką $27.50, o S. A. Lietu
vių Studentų Sąjungos suvažia
vimo ižd. Kastytis Karvelis — 
$5 ryšium su “TŽ” paslaugomis 
jų veiklai.

Ontario gubernatoriui Ross 
McDonald, baigusiam savo tar
nybą, konsulinis korpusas su
rengė išleistuves Royal Yorko 
viešbutyje vasario 15 d. Lietu
vai atstovavo gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas su Ponia.

“Latvija-Amerika”, latvių sa
vaitraštis Toronte, Vasario 16 
proga pirmajame puslapyje iš
spausdino vertimą poeto J. Rai
nio eilėraščio “Broliams lietu
viams”. Taip pat išspausdino il
goką straipsnį “Brivibu Lietu
vai” (laisvės Lietuvai). Jo auto
rius — Aleksandrs Vilks. Įdėta 
ir Šv. Onos šventovės Vilniuje 
nuotrauka.

A. a. Albina Barzdukienė, P. 
L.B. valdybos garbės pirminin
ko žmona, mirė nuo širdies prie
puolio. Palaidota vasario 16 d. 
Klevelande. Laidotuvėse iš To
ronto dalyvavo St. Barzduko 
pusseserė p. Tamulaitienė. Ve
lionė, buvusi mokytoja, paliko 
liūdinti vyrą, du sūnus ir vieną 
dukterį.

Violeta Nešukaitytė, žymioji 
stalo teniso žaidėja, su grupe 
kanadiečių sportininkų, Euro- 
noje dalyvauja įvairiose varžy
bose. Pirmosios varžybos įvyko 
Britanijoj, Teeside. Jose Viole
ta nugalėjo savo varžoves ir 
pasiekė baigmės žaidimus.

Buvę Kauno “Aušros” gim
nazijų mokiniai-ės, gyvenantieji 
Toronte ir apylinkėse, rengia 
šeimyninio pobūdžio kavutę ko
vo 29 d., 7 v.v., Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Norintieji da
lyvauti registruojasi iki kovo 
20 d. telefonu 259-8895 arba 
769-1253.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai sveikiname V. L. 

Pevcevičius, paminėjusius 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį; taip 
pat geriausi sveikinimai Alfonsui ir 
Anicetai Lukošiams, kurie savo drau
gų tarpe atšventė 35 m. sukaktį savo 
vedybinio gyvenimo.

— Gili užuojauta Baliui Sakalui, 
mirus Lietuvoje jo broliui.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Apolinarą Užbalį, 
užpr. T. Užbalienės; 8.20 v. — už 
Emiliją Ranonienę, užpr. J. Ranonio;' 
8.45 v. — už Bronislavą Jasionį, 
užpr. M. Jasionienės, Alfredos, Mo
nikos ir Michele Kennedy; sekmad., 
8 v. — už žuvusius lietuvius lėktu
vo nelaimėje Vilniuje, užpr. tremti
nės; 9 v. .— už Juozą Martinaitį, 
užpr. S. Martinaitienės; 10 v. — už 
Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekū
nienės; 11.15 v. — už Stasį Grons- 
kį, užpr. V. O. Skukauskų; 7 v.v. — 
už Mečį Senkevičių, užpr. V. Senke- 
vičienės.

— Religinis kursas suaugusiems
— trečiadienį, kovo 6 d.

— Pensininkų Užgavėnių vakaras
— šį ketvirtadienį, vasario 21 d., 
5.30 v.v.

— Choro repeticija — ketvirta
dienį, 7.30 v.v., muzikos studijoje.

— šį sekmadienį katechetinės, pir
mosios Komunijos ir Sutvirtinimo 
sakramento pamokos vyks normalia 
tvarka tuoj po 10 v. Mišių.

— Kovo 3 yra tradicinė Kanados 
lietuvių Tikinčiosios Lietuvos diena. 
Tą dieną bus renkamos aukos religi
nei šalpai. Ryšium su ta diena para
pijos skoloms mažinti rinkliava nu
keliama į kovo 10 d.

— Kovo 10 d. 11 v. LV namuose 
šaukiamas susirinkimas tėvų, kurių 
vaikai rengiasi pirmajai Komunijai. 
Visi prašomi dalyvauti.

— Primename, kad parapijos va
karienė įvyks kovo 17 d., 5 v.v. Kvie
čiame visus parapijiečius joje daly
vauti. Bilietus galima įsigyti par. 
raštinėje.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamoka.

— Sekmadienį, 9.30 v. ryto, pa
maldos ir sekmadienio mokykla.

— Parapija dėkoja Toronto liet, 
skautėms bei skautams už dalyvavi
mą pamaldose su tuntų vėliavomis 
Vasario 16 minėjimo pamaldų proga.

— Vasario 13 d. mirė a.a. Gusta
vas Vengelis, sulaukęs 86 m. am
žiaus. Velionis palaidotas šv. Jono 
liet, kapinėse vasario 16 d.; paliko 
liūdinčias dukras Toronte — Lėną 
Baumgardienę, Daną Serelienę, Emi
liją Woloch, Liliją Zimkienę, Ame
rikoje — Nataliją Kisza, Klaipėdoje
— Soniją Meginienę. Ilsėkis ramy
bėje.

— Nauja lietuvių evangelikų pa
rapijos taryba sudaryta iš Valterio 
Dauginio, Ričardo Hiršo, Prano Gird
vainio, Algio Povilaičio, Gerdos Tar
vydienės ir Gyčio Šerno, parapijos 
pirmininko. Sveikiname.

Lietuvių Namų žinios
— Vasario 14 d. posėdyje LN val

dyba nutarė šaukti metinį narių su
sirinkimą kovo 31 d. Šis susirinki
mas Toronto lietuviams bus svar
bus, nes jis rinks valdomuosius or
ganus tvarkyti dideliam visuomeni
niam lietuvių turtui. LN tvarkomas 
turtas yra virš vieno milijono dole
rių vertės. Pageidautina, kad LN 
nariai susirinkimui tinkamai pasi
ruoštų ir gausiai dalyvautų.

— Praėjusią savaitę tris vakarus 
LN vyko bingo. Atsilankė apie 350 
asmenų. Šis skaičius dar nepakanka
mas, tačiau tikimasi, kad jis greitai 
padidės.

— LN Moterų Būrelis ruošiasi ko
vo 17 d. naujų talentų popietei. Jau 
yra nemažas skaičius užsirašiusių 
popietėje pasirodyti. Rengėjos pa
kartotinai kviečia visus, kurie norėtų 
pasirodyti naujų talentų popietėje, 
registruotis pas O. Rinkevičienę tel. 
762-5607, M. Vaitkienę tel. 766-8839, 
A. Jankaitienę tel. 762-3838, o vaka
re 762-9183.

— Vasario 17 d. LN sekmadienio 
popietėje stalai buvo papuošti LN 
Moterų Būrelio gražiomis džiovintų 
gėlių pintinėlėmis. Be kitų valgių, 
ant daugelio stalų buvo Elenos Juk
nienės morkų pyragas. Jį vertino 
19 valgytojų: labai skanus — 17, 
skanus — 2. Ateinančio sekmadienio 
popietėj bus valgomas Aldonos Gen- 
čiuvienės pomidorų pyragas.

— Vasario 24 sekmadienio popie
tėj numatoma ir vaikams pramoga. 
Jie turės surašyti išstatytų gyvuliu
kų, vabzdžių ir paukščių lietuviškus 
vardus. Gerai surašę gaus dovanė
les.

— Popietėms paįvairinti LN Mo
terų Būreliui reikalingas magneto
fonas (tape rekorder). Moterys įieš
ko geradarių jam įsigyti ir kviečia vi
sus lietuvius išrinkti jam lietuviš
ką vardą. Pasiūlymus siųsti LN Mo
terų Būreliui, 1573 Bloor St. W.

— Užgavėnių baliuje vasario 23 
d. LN žadama staigmenų. Kviečiami 
visi Toronto lietuviai gausiai daly
vauti.

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” tebeveikia. Jaunimas kvie
čiamas atsilankyti vasario 22, 
penktadienį L. Namuose. Įėji
mas — 25 et. Valgiai — nemo
kamai. Iki šiol kas penktadienį 
f.tsilankė 50-70 asmenų.

“(OINTARO”
tautinių šokių, 

dainos ir muzikos

įvyks šį šeštadienį, vasario 23, 
iWfiUS patalpose. B

PROGRAMOJE: trys šokėjų grupės, mergaičių oktetas ir mišrus orkestras, kurie 
pasirodys pirmą kartą Toronto visuomenei. Bendras gintariečių skaičius — 140.

Jūsų laukia tradiciniai lietuviški valgiai, kava, pyragai ir baras. Šokiams gros jaunų lietuviukų 
orkestras "MUZIKA" — jaunų, bet gerų! Loterijoje visi bandysime savo laimę ir, jei 
kaimynas bus laimingesnis, nepyksime. • Gintariečiai maloniai ir nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti bei pažiūrėti, įvertinti jų metinį darbą. Iki pasimatymo koncerte-baliuje!
Pradžia — 7 valandą vakaro.
Programa prasidės 7.30 v.v. punktualiai. "GINTARO" tėvų komitetas

■S

s®

KLK Moterų Draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus na
rių susirinkimas įvyks 1974 m. 
vasario 24, sekmadienį, tuoj po 
Sumos Parodų salėje. Bus p. 
Gataveckienės paskaita apie na
tūralių gaminių kosmetiką, ku
rią paaiškins ir filmu, pagamin
tu Anglijoje kosmetinių gami
nių bendrovės “Velida”. Ta pro
ga' p. Gataveckienė paaukojo 
skyriui keletą kosmetikos gami
nių, kuriuos bus galima laimė
ti susirinkimo metu loterijoje. 
Visos narės ir viešnios maloniai 
kviečiamos susirinkime daly
vauti.

Tikinčiosios Lietuvos Diena 
rengiama visoje Kanadoje pir
mąjį kovo sekmadienį, t.y. kovo 
3. Ji prasmingai yra jungiama 
su Šv. Kazimiero diena. KLK 
Centras skatina visas katalikų 
parapijas ir organizacijas tą sek
madienį visose šventovėse reng
ti specialias pamaldas su atitin
kamu pamokslu ir ta proga pa
daryti rinkliavą Lietuvos tikin
tiesiems šelpti. Rinkliavų vokai 
išsiuntinėjami parapijoms šią 
savaitę.

Dail. Editos Stankuvienės pa
veikslų paroda rengiama kovo 
2-14 d.d. Eatono meno galeri
joje (College-Yonge). Bus išsta
tyta 60 aliejinių ir akvarelinių 
darbų.

Vyr. skautininkas Molis iš 
JAV lankėsi Montrealyje ir To
ronte tarnybiniais reikalais. To
ronte dainavo Vasario 16 mi
nėjime ir aplankė skautų vei
kėjus.

Lietuviu dienos Toronte
Vasario 16 proga burmistras paskelbė "Lithuanian Days"

Sujudimas Toronte Vasario 
16 proga buvo neeilinis. Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį minėjo ateitininkai 
moksleiviai, skautai, šeštadieni
nė mokykla. Sekmadienį, vasa
rio 17, visose trijose lietuvių 
šventovėse buvo atlaikytos spe
cialios pamaldos, dalyvaujant or
ganizacijoms su vėliavomis. Ra
dijo programa “Tėvynės prisi
minimai”, vadovaujama J. R. Si
manavičiaus, visą pusvalandį 
skyrė Lietuvos laisvės temai.

Inž. Petras Lelis vasario 17 d. 
savo šeimos, giminių ir bičiulių 
tarpe atšventė 70 metų sukaktį. 
Prieš porą mėnesių išėjo iš 
spaudos jo atsiminimų knyga 
“Lietuvos keliu 1910-1973 m.”

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

LIETUVAITĖ STUDENTĖ jieško 
kambario su galimybe naudotis vir
tuve. Skambinti tel. 239-7268.
JONAS BANYLIS 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. 
7674737.

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te. 
• Telefonas 363-7881 ®

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor ■ Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir Lt. Prieinamos kalno*.

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

------ — UŽGAVĖNIŲ------------  1
VAKARĄ

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

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

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

LN valdyba

it

MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJOS

TRADICINIS

Unil1^S
vasario 26, O SS Link,m'ln‘ mClsųS3 "ATŽALYNAS",
antradienį, bus naujų talentų

7 Vai. Vakaro, pasirodymas, turtinga loterija 
PRISIKĖLIMO SALĖJE Įėjimas, įskaitant vakarienę, $4.50

Vasario 12 d. miesto rotušėje 
buvo priimta lietuvių delegaci
ja su gen. konsulu dr. J. Žmui- 
dzinu ir apylinkės pirm. A. Pu- 
teriu priešakyje pas miesto bur
mistrą, lęuris pasirašė raštą, 
skelbiantį “Lietuvių Dienas”. 
Lietuvių vėliava plevėsavo ant 
rotušės 3 dienas.

Pagrindinis minėjimas
Pagrindinė iškilmė buvo su

rengta KLB Toronto apylinkės 
valdybos Central Tech mokyklos 
salėje vasario 17 d. Erdvi salė, 
turinti 1040 vietų, buvo pilna, 
neskaitant meninių ansamblių, 
kurie laikėsi užscenio klasėse. 
Programą pradėjo apylinkės 
pirm. A. Puteris įžanginiu žo
džiu ir pakvietė programos pra
nešėju Almi Kuolą. Patriotinės 
nuotaikos invokaciją skaitė kun. 
P. Ažubalis. Gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas savo žodyje pa
brėžė Vasario 16 akto reikšmę, 
kuri prilygstanti valstybiniam 
Mindaugo žygiui. KLB pirm, 
inž. E. Cuplinskas iškėlė politi
nę dabarties būklę ir laisvės ko
vų reiškinius.

Paskaita
Pagrindinė kalbėtoja dr. Elo

na Vaišnienė iš New Haven, 
Conn., gyvai dėstė savo mintis 
apie lietuvių išeivijos likimą, 
bandydama sudaryti “invento
rių”. Savosios išeivijos būklę bei 
siekimus ji palygino su ispanų 
pabėgėliais, pasitraukusiais iš 
tėvynės gen. Franko sukilimo 
metais. Pradžioje ta išeivija, įsi
kūrusi Meksikoje, gyvai veikė, 
kūrė, organizavo mokyklas, bet 
po 25 metų suiro bei sunyko. 
Panašus pavojus gresiąs ir lietu
viams. Po 30 metų lietuvių išei
vija nesanti suirusi, bet pavo
jus gresia. Ji esanti ribota, tu
rinti taupyti savo jėgas. Musų 
išeivinė visuomenė sensta, o jau
nų pakaitų nedaug teateina. 
Kreipiant dėmesį į jaunimą, už
mirštamas senimas. Išeivija 
esanti tautos eksperimentas, ro
dąs kaip mūsų žmonės elgiasi 
laisvėje. Geroką paskaitos dalį 
viešnia skyrė polemikai su opo
zicija, pasireiškusią laišku “TŽ” 
5 nr., kur Radviliškietis kėlė 
abejonę dėl kontroversinių kal
bėtojų kvietimo Vasario 16 iš
kilmei. Esą išeivinė visuomenė 
varžo laisvą galvojimą. Tai ru- 
siška-sovietiška laikysena. Ji 
(paskaitininke) esą rašiusi ne tik 
“Akiračiuose”, bet ir “TŽ”, ir

.............
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“Dirvoj”. Apsilankiusieji Lietu
voje bei ten pabuvę ilgesnį lai
ką esą padarę ir gerų rezisten
cinių darbų. Pagaliau esą nerei
kia skubėti su kūkalių naikini
mu, nes nukenčia ir kviečiai.

Pareigūnų pareiškimai
Federacinės vyriausybės var

du sveikino min. dr. St. Hai- 
dasz ir perskaitė min. pirm. P. 
E. Trudeau sveikinimo raštą 
Kanados lietuviams. Ontario 
premjeras atsiuntė sveikinimą 
raštu. Dvidešimtą kartą iš eilės 
Vasario 16 proga lietuvius svei
kino Ontario vyriausybės min. 
J. Yaremko.

Sį kartą lietuvių iškilmėje da
lyvavo ir pats miesto burmistras 
David Crombie. Taręs trumpą 
sveikinimo žodį, jis perskaitė 
oficialų raštą, kuriame sakoma:

“The City of Toronto has been ap
proached by The Lithuanian Cana
dian Community to proclaim Februa
ry 15, 16 and 17, 1974, “Lithuanian 
Days in Toronto.” At that time, Li
thuanian Canadians in Toronto will 
be commemorating the 56th anniver
sary of the Independence of Lithua
nia. Lithuanian culture and tradi
tions have increased the outlook of 
their children and native bom Cana, 
dians alike. The City of Toronto is 
pleased, therefore, to declare Feb
ruary 15, 16 and 17, 1974, “Lithua
nian Days in Toronto.” Pasirašė bur
mistras David Crombie, 1974 m. va
sario 8 d.

Parlamentaro mintys
Angliškai kalbėjo konservato

rių partijos narys dr. P. Yew- 
chuk iš Otavos. Būdamas ukrai
niečių kilmės, jis gana gerai su
prato lietuvių troškimus. Įžan
goje priminęs Lietuvos praeitį, 
jis plačiau sustojo ties daugia- 
kultūriu gyvenimu Kanadoje. 
Esą jo rėmuose kiekviena tau
tybė-gali laisvai puoselėti savo 
kultūrą. Toje srityje esą jau ne
mažai padaryta, bet reikia dar 
daug ką atlikti. Pvz. nėra įstaty
mo, deklaruojančio, kad Kana
da yra daugiakultūris kraštas; 
CBC tinklas ribojasi tik anglų 
ir prancūzų kalbomis.

Sceninė programa
Šią programos dalį pranešinė

jo Rūta Cepaitytė. Dalyvavo be
ne visi Toronto meniniai viene
tai: taut, šokių grunės “Ginta
ras”, “Atžalynas”, “Gintaro” ork. 
ir oktetas, Stp. Kairio muziki- 

(Nukelta į 7-tą psl.)
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nys jau nuo rudens ėmėsi iniciaty
vos mokytis juostų ir gobelenų audi
mo meno. Rudenį ir žiemą atvykusi 
dail. A. Tamošaitienė parodė šio me
no pagrindus ir elementariausią 
techniką, kuri įgalino pradėti pir
muosius bandymus. Yra ir daugiau 
moterų bei merginų, norinčių išmok
ti šio audimo meno. Galima suda
ryti naują grupę. Norinčios gali re
gistruotis iki vasario 25 d. pas Aldo
ną čičinskienę 676-9936, Danutę 
Staskevičienę 769-1557, Elę Jurgu- 
tienę 626-7499. Renkamasi bus kar
tą į savaitę AV salėje apie 10 savai
čių. Svarbu, kad visos norinčios už
sirašytų iki vasario 25 d., nes tą va
karą bus įdomi Dalios Gruodienės pa
skaita apie spalvų derinimą. Tai bus 
proga išgirsti naudingų žinių ir pa
matyti, ką nuo rudens besimokančios 
merginos bei moterys spėjo išmokti.

Sudaryta nauja KLB Montrealio 
apylinkės valdyba, kuriai pirminin
kauja J. šiaučiulis. Metinis apylin
kės susirinkimas įvyko sausio 20 d. 
AV par. salėje. Susirinkimui pirmi
ninkavo dr. P. Lukoševičius. Išklau
syti visų pareigūnų pranešimai, rodą 
apylinkės veiklą. Platesnis aprašy
mas — kitame “TŽ” nr.

Po sunkios ir ilgos ligos mirė M. 
Kleizienė, 51 m.; palaidota vasario 
2 d. Velionė buvo mokytoja, tad ir 
josios dvi dukros — Jun ir Linda 
taip pat pasekė savo mamytės pėdo
mis ir tapo mokytojom. Josios asme
nyje Šv. Onęs Dr-ja neteko energin
gos ir darbščios vicepirmininkės, Šv. 
Kazimiero parapija — nepailstamos 
darbininkės-organizatorės, dvi duk
ros — savo mylimos motinos, o vy
ras — mylimos žmonos. Velionė jau
tė, kad netrukus turės su mumis 
skirtis, tad paskutinį kartą besilan
kant klebonui prašė laidotuvių Mišių 
metu perduoti šį jos prašymą: “Bū
kite visi geri ir atleiskite man visa, 
ką aš jums esu padariusi negero.” 
Klebonas kun. dr. F. Jucevičius gi
laus turinio pamoksle perdavė ve
lionės paskutinį prašymą visiems, 
esantiems šventovėje. Su jos iškelia
vimu amžinybėn Šv. Kazimiero pa
rapija neteko dar vienos taurios ir 
savo parapiją mylinčios asmenybės.

Šv. Kazimiero par. klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius vasario 17 d. išvyko 
dviem mėnesiam atostogų, kurias 
panaudos poilsiui ir kelionei. Iš da
lies šia savo kelione jis atžymės ir 
savo 50 metų sukaktį. Numato aplan
kyti Iraną, Indiją, Tailandiją, Japo

AR NEPRAVARTU SUMAŽINTI 
PAJAMĮI MOKESČIUS (TAX)

UŽ 1973 METUS $4000.00?
UŽPIRKIT GARANTUOTĄ, NUOSAVĄ SENATVĖS 

PENSIJĄ PER MŪSŲ AGENTŪRĄ

UŽ INVESTUOTUS ŠIAM REIKALUI PINIGUS IKI 
$4000.00 Į METUS ATSKAITOMA NUO PAJAMŲ 

MOKESČIŲ

Investuoti pinigai duoda palūkanas, bet ir už šias 
pajamas nereikia mokėti pajamų mokesčių

DAUGIAU UŽDIRBANTIEMS LABAI APSIMOKA

Tik draudos bendrovės gali duoti garantuotų 
pensijos planų

Galimybė už 1973 metus atskaityti baigiasi 
1974 m. vasario 28 d.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Telefonas 722-3545

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ____ ____ 6.0%
Taupomąsias s-tas 7.0%
Term. ind. 1 m. __________7.5%
Term. ind. Z m. __________8.0%
Term. ind. 3 m. _________ 8.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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

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

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

niją, Burmą, Nepalį, Himalajus, kur 
ilgiau užtruks ir domėsis senovės in- 
diečių budistų šventovėmis bei jų 
religiniu gyvenimu.

Kaip jau anksčiau minėta, klebo
nas kun. dr. F. Jucevičius gegužės 
1 d. švenčia savo 50 metų gimtadie
nį. Ta proga par. k-tas, par. taryba, 
Šv. Onos ir Šv. Elzbietos dr-jos turė
tų imtis atitinkamos iniciatyvos.

Šv. Kazimiero parapijos taryba va
sario 8-9 ir 10 dienomis suruošė “ma
žąjį bazarą”, kuris davė $1275 pel
no. Ačiū tarybos nariams ir visiems 
kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie šio darbo.

Apyskaitoje, kurią paskelbė šv. Ka
zimiero par. vadovybė, matyti, kad 
1973 m. parapija turėjo $28,910.34 
pajamų, $26,472.76 išlaidų. Sumokė
jusi $5000 skolos, parapija dar tu
ri $30,000 skolos. Parapijoje yra 320 
šeimų, įskaitant našles ir viengun
gius. 1973 m. parapija turėjo 3 krikš
tus, 14 laidotuvių ir 15 sutuoktuvių.

Rekolekcijos Šv. Kazimiero par. 
šventovėje prasidės balandžio 4 d. ir 
baigsis Verbų sekmadienį bendro
mis 11 v. pamaldomis, bendra komu
nija ir bendrais pusryčiais. Rekolek
cijas ves kun. J. Kubilius. K. A.

Buvusio “Nepriklausomos Lietu
vos” redaktoriaus Jono Kardelio 5 
metu mirties sukaktis-akademija ren
giama vasario 24 d. AV par. salėje. 
Paskaitą skaitys Pr. Rudinskas, me
ninę dalį atliks muz. K. Smilgevi
čius ir solistas baritonas A. Keblys. 
Minėjimą rengia KLB Montrealio 
apylinkės valdyba. Įėjimas — ne
mokamas.

Aušros Vartų parapijos komiteto 
posėdyje, dalyvaujant naujiems na
riams A. Čepuliui ir L Mališkai, ko
miteto pirmininku išrinktas G. Kli- 
sevičius.

Lietuviškas šeimas šią vasarą ruo
šiasi sukurti: Linda Gudaitė su ka
pitonu Laisvydu Baršausku, Alma 
Staskevičiūtė su Petru Drešeriu, Al
dona Juodkojytė su mokytoju Edvar
du Barisa. Taip pat numatytos vestu
vės N. Adomonytės, Pavilanytės ir 
Alg. Rudinsko.

Lindai Gudaitei, AV parapijos cho
ristei, parapijos salėje buvo suruoš
tas priešvestuvinis pobūvis, kuriame 
dalyvavo apie 200 ponių ir panelių. 
Vaišės buvo turtingos ir gražiai pa
ruoštos. Busimoji nuotaka gavo labai 
daug gražių ir vertingų dovanų. Lin
da nuoširdžiai, lietuviškai visoms pa
dėkojo. Jungtuvės su kpt. Laisvydu 
Baršausku bus birželio mėnesį. A. A.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______  9.0%
Nekiln. turto .......    9.0%
Čekių kredito 9.0%
Investacijos nuo 9.5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


