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Bangai nuriedėjus
Lietuvos nepriklausomybės sukakčiai nuriedėjus praeitin, ga

lime jau kritiškai pažvelgti bei Įvertinti jos minėjimus. Pirmiausia 
turime konstatuoti, kad Vasario šešioliktoji visiems lietuviams yra 
tapusi pagrindine švente. Net ir pačios mažiausios kolonijos pami
ni ją specialiu pobūviu. Tai rodo, kad Lietuvos laisvė kiekvienam 
ištikimam lietuviui yra pagrindinis rūpestis, kurį pastebi ir kita
taučiai. Pvz. kai žymus Kanados dramaturgas Len Peterson jieš- 
kojo temos veikalui apie baltiečius, viename pobūvyje klausė, koks 
yra pagrindin's lietuvių troškimas. Jauna Kanados lietuvaitė jam 
atsakė: “Lietuvos laisvė”. Tai vėliau patvirtino ir pats autorius, 
įsiskaitęs į literatūrą apie lietuvius. Tą idėją Len Peterson išryš
kino savo dramoje “Milžinų replėse”. Tai galėtų patvirtinti ir 
visi kitataučiai, bent kiek susipažinę su Lietuvos praeitimi ir da
bartimi. Jie išgirstų ne tik Romą Kalantą, šaukiantį “laisvės Lie
tuvai”, bet ir visą tautą. Dėlto Vasario šešioliktoji, kaip tos idėjos 
reiškėją, tol neišnyks, kol bus šioje žemėje lietuvių. Jau neviena 
šventė liko užmiršta, jau nevienas mūsų istorijos įvykis nebesulau
kia minėjimų, bet Vasario šešioliktoji tebėra buvusio ir būsimo 
Lietuvos prisikėlimo diena, jungianti visus lietuvius, skatinanti 
juos naujam žygiui, žadinanti jų viltis, telkianti bendram darbui.

★ ★ ★
Kad Vasario šešioliktoji yra svarbiausia mūsų tautinė-valsty- 

binė šventė, visiems aišku. Problemos atsiranda tiktai tada, kai 
tenka svarstyti minėjimų programas. Per 30 metų išeivijoj ren
giami minėjimai pasidarė labai šabloniški, ypač tose kolonijose, 
kur mažiau turima pajėgų. Programų monotonija ima įgristi daug 
kam. Dėlto dalis tautiečių nebedalyvauja Vasario 16 minėjimuose. 
Jie visa širdimi pritaria pačiai idėjai, bet neina į minėjimus, nes 
iš anksto žino, kad programa bus lygiai tokia pati, kaip ir pernai, 
užpernai... Dėlto dabar, nuriedėjus praeitin minėjimų bangai, 
reikia pasvarstyti galimybes naujų kelių. Visi minėjimų siūlai yra 
Lietuvių Bendruomenės apylinkių valdybų rankose, išskyrus 
JAV-bes. Jeigu jose neatsiranda originalesnių minčių, viskas kar
tojasi mechaniškai. Dėlto pvz. vienoje Kanados apylinkėje Vasario 
16 minėjime dalyvavo tik pusė tautiečių. Jeigu ir toliau valdybos 
nieko naujo nedarys, o tiktai kartos nusistovėjusį šabloną, žmo
nės pradės visai nedalyvauti minėjimuose. Dėlto labai svarbu pra
dėti planuoti Vasario 16 šventę iš anksto, nepalikti paskutinėm 
dienom. Ir reikia pasakyti, kad yra valdybų, kurios sugeba su
rengti labai įdomius minėjimus. Į tokius žmonės važiuoja net iš 
tolimų apylinkių. Bet tai nepasidaro savaime — reikia padirbėti, 
paplanuoti, įdėti daugiau širdies į tą pagrindinį renginį.

★ ★ ★
Valdybos, norinčios pajieškoti naujų kelių, turėtų pradėti nuo 

planavimo. Jeigu pačioje valdyboje nėra planuotojų, galima juk 
sudaryti specialią komisiją, kurion įeitų žmonės, turį naujų idėjų. 
Ta komisija, remdamasi žmonių pageidavimais ir savo patirtimi, 
galėtų pateikti minėjimą rengiančiai valdybai pagrindinį planą, ne
prašokantį turimų galimybių. Kiekvienos apylinkės poreikiai gal
būt yra skirtingi, bet yra ir visom bendrų bruožų. Pvz. niekas ne
nori ilgų, nuobodžių kalbų, mažai ką bendro teturinčių su Vasa
rio 16. Bendras visų noras — rasti kalbėtoją, kuris jaustų šventės 
nuotaiką, laikytųsi jos tematikos ir nevažinėtų po įvairias sritis. 
Antra, reikėtų minėjimuose apeiginės dalies, kalbančios simbo
liais. Tokia dalimi galėtų būti vėliavų įnešimas grojant mu
zikai, žuvusių pagerbimas, simbolinės ugnies uždegimas ir pan. 
Labai daug reiškia meninės programos kokybė. Ji neturėtų būti 
ilga, bet gerai paruošta. Tokia programa ne tik gerai nuteikia 
savuosius, bet ir imponuoja kitataučiams, kurių dalyvavimas mūsų 
šventėje turėtų būti pageidaujamas. Daug gyvumo programai tei
kia jaunimo dalyvavimas. Juo gėrisi visi, tačiau kyla klausimas, ar 
tas jaunimą, kuris laikomas užscenyje, ką nors gauna iš Vasa
rio 16. Jeigu jis nepajunta jos prasmės bei nuotaikos, daug pra
randa. Dėlto svarbu, kad ir jaunimas pajustų šventės dvasią ir grįž
tų namo su pakilia nuotaika, kaip ir visi kiti iškilmių dalyviai.

Pasaulio įvykiai
BRITANIJOS PARLAMENTO RINKIMAI, TURĖJĘ ATSAKYTI Į KONSER
VATORIŲ premjero E. Heath klausimą, kas valdo kraštą — vy
riausybė ar streikuojančių angliakasių unija, nesuteikė atsakymo 
ir baigėsi tragišku britų susiskaldymu didžiausios ekonominės 
krizės metu. Opozicinė darbiečių partija su savo vadu H. Wilsonu 
635 atstovų parlamente laimėjo 301 vietą, premjero E. Heath 
konservatoriai — 296, J. Thorpe vadovaujami liberalai — 14, 
kitos grupės — 24. Premjeras E. Heath atsisakė pasitraukti ir, 
atrodo, bandys siekti koalicinės vyriausybės, tačiau kraštui val

KANADOS ĮVYKIAI

ŽADA KOVOT!
Kanados federacinis parla

mentas savo naują sesiją pradė
jo gubernatoriaus J. Leger per
skaityta sosto kalba, kurią pa
ruošė premjero P. E. Trudeau 
liberalų mažumos vyriausybė. 
Dėmesio centre — infliacija. 
Kanados statistikos duomeni
mis, kanadiečių savaitinis už
darbis pernai padidėjo 7,2%, o 
gaminių kainos pakilo 7,6%. 
Taigi, kainų augimas jau pra
lenkė atlyginimų didinimą. Vi
dutinis kanadiečio savaitinis už
darbis 1973 m. visos Kanados 
mastu buvo $160.03, Ontario 
provincijoje — $170.83, Britų 
Kolumbijoje — $184.55. Tai, ži
noma, liudija kaikurių kanadie
čių nepaprastai augštą atlygini
mą, kurio dėka susilaukiama to
kio didelio vidurkio, apie kurį 
didžioji kanadiečių dauguma te
gali tik svajoti. Šosto kalboje 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė pažadėjo ūkininkams pa
skolas, skirtas didinti žemės 
ūkio gaminiams, tuo būdu tikė
damasi sumažinti jų kainas atei
tyje. Ji taipgi žada įsteigti vals
tybinę naftos bendrovę, kurios 
pagrindinis uždavinys bus jieš- 
koti naujų šaltinių ir rūpintis jų 
išvystymu. Kainų ir atlyginimų 
kontrolės atsisakoma dėl inflia
cijos siautėjimo visame pasau
lyje. šią vyriausybės taktiką pa
smerkė opozicinės konservato
rių partijos vadas R. Stanfiel- 
das, jau seniai siūlantis tokią 
kontrolę. Didžiausias Kanados 
dienraštis “The Toronto Star”, 
praeityje rėmęs liberalus, spe
cialiu vedamuoju “Mūsų bejė-

SU INFLIACIJA
gis premjeras” puolė premjero 
P. E. Trudeau vykdomą inflia
cijos teisinimą tarptautiniu mas
tu. Pasak dienraščio, susitaiky
mas su infliacija yra kelias į 
chaosą. Vyriausybė turinti imtis 
kokių nors kovos priemonių ar
ba užleisti savo vietą kovoti no
rinčiai kitai vyriausybei.

Ontario premjeras W. Davis 
pertvarkė savo ministerių kabi
netą, ministerijų skaičių nuo 24 
padidindamas iki 26. Iš kabineto 
buvo atleisti penki ministerial, 
jų tarpe lietuvių ir kitų etninių 
grupių bičiulis John Yaremko. 
Atleistas ir teisingumo min. Dal
ton Bales. Abiem ministeriam 
spaudoje buvo pažerta aštrių 
priekaištų dėl spekuliacijos že
me, kurioje spaudos žmonės 
įžiūrėjo jų pareigų ir privačių 
interesų susikirtimą. Ministerių 
kabinetą premjeras W. Davis 
papildė septyniais naujais mi- 
nisteriais, septyniems pakeitė 
ministerijas, 11 ministerių pali
ko ligšiolinėse pareigose.

Sovietų Sąjunga sutiko išleis
ti Kanadon joje gimusį Eugeni
jų Lenko su žmona ir dukromis. 
Jį dar kaip paauglį sovietinėn 
Ukrainon buvo nusivežę ten 
grįžtantys tėvai. Už teisę grįžti 
Kanadon E. Lenko kovojo be
veik ketverius metus, nevengda
mas net ir protesto demonstra
cijų prie Kanados ambasados. 
Jo problemą daug kartų “The 
Toronto Sun” dienraštyje kėlė 
vyr. red. P. Worthingtonas, kal- 
tindamas neveiksmingumu 
premjerą P. E. Trudeau ir už
sienio reikalų minister! M.

Lietuvių delegacija pas Kolumbijos valstybės prezidentą vasario 22 d. Ji prašė prezidentą talkinti pasaulio lietu
vių jaunimo peticijos įteikimui Jungtinėms Tautoms. Prezidentas pažadėjo tą reikalą pastudijuoti bei paremti. 
Jam buvo Įteikta dovana — lietuviškas koplytstulpis, o Poniai — gintaro karoliai. Nuotraukoje iš kairės: prof. dr. 
J. Zaranka — Begotos LB pirm., K. Deksnys, G. Breichmanienė, L. Verbickaitė, A. Gudinskas — Kolumbijoj atsi
lankiusio “Gyvataro” atstovai, R. Žemaitytė, Medellino atstovė, N. Stasiukynienė — Begotos lietuvių atstovė, 
prezidentas Misael Pastrana Borrero ir Ponia, inž. Br. Nainys — PLB pirm, iš Čikagos, konsulas S. Sirutis ir kun. 
M. Tamošiūnas — delegacijos organizatorius

Rašytojo drąsa liudyti tiesą
Garsiausias

Šis techniškos pažangos šimt
metis yra pasibaisėtinas žmo
gaus išniekinimu ir net tautų 
naikinimu. Tai pasityčiojimo 
amžius: kalbama apie laisvę, bet 
vyrauja didžiausia priespauda 
mažųjų tautų, individų ir jų re- 
ligijos. 1,6 bilijono gyventojų 
šiuo metu tebeneša priespaudos 
jungą. 1,2 bin. gyvena proleta
riato diktatūros kraštuose, ku
rie tebesiruošia pasaulinei re
voliucijai, tebesiekia užvaldyti 
pasaulį.

Maskvos rikiuojami saugu
miečiai Lietuvoje teberašo 
apie “buržuazijos” nusikalti
mus vokietmetyje. Kam tai da
roma? O gi savo didiesiems nu
sikaltimams, kurie liko žmonių 
atmintyje, pateisinti ar net nu
stelbti. Stalino ir vėlyvesnis 
tarpsnis, mat, buvo švelnutėlis. 
Jo metu esą nebuvo nusikalti
mų. Komunistų partija, saugu
mas ir kariuomenė buvę “nekal
ti” kaip balti balandžiai. Jie juk 
nekankino, nežudė, bet tik kažin 
kaip atsirado milijonai aukų.

Bet tiems “nekaltiesiems” pa
teikė sąskaitą ne kas kitas, o ru
sas, aklai tikėjęs komunistams, 
praregėjęs pačioje karo pabai
goje.

Kankinių ir pažemintųjų 
pasaulyje

Aleksandras I. Solženicinas, 
studijavęs matematiką gimtaja
me Rostove prie Dono, aklai ti
kėjęs komunizmu, bandęs net 
įstoti NKVD mokyklon, buvęs 
raudonosios armijos kapitonu ir 
žygiavęs ligi Berlyno, dėl neat
sargaus laiško bičiuliui buvo

Kanadoje yra 24.535 lietuviai
Anksčiau esame rašę, kad pa

gal 1971 m. gyventojų surašy
mą Kanadoje yra apie 25.000 
lietuvių. Iš “Statistics Canada” 
įstaigos esame gavę tikslesnes 
žinias, kurios jau paskelbtos sta
tistikos leidiniuose. Tad pagal 
naujausius duomenis, t. y. 1971 
metų, Kanadoje yra 24,535 lie
tuviai. Leidinio paaiškinimuose 
pažymėta, kad visi skaičiai šį 
kartą buvo apvalinami, ypač 
mažųjų etninių grupių, kad ne
būtų pažeistas įstatymas, drau- 
džiąs atskleisti individus. Taigi, 
skaičius nėra visiškai preciziš
kas. Be to, visuose surašymuo
se įsivelia netikslumų: nevisi 
patenka į sąrašus, netiksliai už
pildo anketas, padaroma klaidų 
skaičiuojant ir pan.

Žiūrint į statistinius duome
nis, matyti, kad lietuvių imigra
cija Kanadon didėjo iki 1961 m.

Sharp. Maskva E. Lenko dabar 
sutiko išleisti kaip tik dėl tiesio
ginio P. E. Trudeau įsikišimo, 
kuris atėjo tiktai tada, kai E. 
Lenko per užsieniečius laikraš
tininkus pranešė, kad jo išvažia
vimo byla atidedama neribotam 
laikui.

(Nukelta i 8-tą psl.)

šio meto veikalas sukrėtė
GEDIMINAS GALVA

1945 m. suimtas netoli Kara
liaučiaus. Jis buvo kalinamas 
iki Stalino mirties. Tik kalėji
muose jam atsivėrė akys. Ten 
jam atėjo mintis garsiai šaukti 
ne tik Soviet u Sąjungoje, bet 
ir visame pasaulyje dėl patir
tos neteisybės. Taip kalėjime 
gimė rašytojas ir kovotojas, 
ištvėręs sunkiausius bandymus 
iki ištrėmimo š. m. vasario 13 
dieną.

Jo pirmasis veikalas “Ivano 
Denisovičiaus viena gyvenimo 
diena”, vaizdavęs kalinio neda
lią priverčiamojo darbo stovyk
loje, išleistas 1962 m. Kiti jo 
veikalai “Pirmajame rate”, “Vė
žio palatoje”, “1914 m. rugpjū
tis” ir “Gulago salynas 1918-56 
m.” jau negalėjo būti krašte at
spausti. Kaikurių veikalų iš
traukos buvo paskelbtos po
grindžio leidiniuose.

Priverčiamojo darbo stovyklų 
pasaulis

Visuose jo veikaluose buvo 
paliesta sovietinė santvarka, 
nors ir užuominomis. Pats ašt
riausias santvarkos puolimas 
ryškėja “Gulago salyne 19181 
1956 m.” šį veikalą jis rašė 
1958-67 m. Jame yra dvi dalys: 
kalėjimų pramonė ir nuolatinis 
judėjimas. Manoma, kad ir ki
tos trys veikalo dalys, liečian
čios įvykius iki 1970 m., jau pa
rašytos.

Praėjusį rugpjūčio mėnesį 
įvyko tragiška mirtis. Solženici- 
no veikalų perrašinėjoja E. Vo- 
roninskaja buvo penkias dienas 

surašymo, o nuo 1971 m. pradė
jo mažėti. Štai skaičiai: 1921 m. 
buvo 1,970 lietuviu, 1931 m. — 
5,876, 1941 m. —.*7,789, 1951 
m. — 16,224, 1961 m.—27,629, 
1971 m. — 24,535 (vyrų 13,000, 
moterų 11,535).

Provincijose lietuviai yra taip 
pasiskirstę: Newfoundlande — 
25, Princo Edvardo saloje—10, 
N. Škotijoj — 290, N. Brunsvi- 
ke — 65, Kvebeke — 3900 (vy
rų 2,100, moterų 1,890), Ontario 
— 15,365 (vyrų 8,115, moterų 
7,255), Manitoboj — 820, Saska- 
čavane — 475, Albertoj—1,845, 
Britų Kolumbijoj — 1,630, Yu- 
kone — 10, Šiaurės vakarų teri
torijose — 15. Sudėjus paskirų 
provincijų duomenis, nebūtinai 
turi išeiti augščiau nurodytas 
bendras lietuvių skaičius, nes 
skaitlinės visur apvalinamos.

Estų pagal 1971 m. surašymo 
duomenis, Kanadoje yra 18,810 
(vyrų — 9,225, moterų—9,580), 
latvių — 18,180 (vyrų ■— 9,355, 
moterų — 8,825).

Bendroje lentelėje nurodo
ma, kad britų kilmės kanadie
čių yra 44.6% (1961 m. buvo 
43.8%), prancūzų — 28.7% 
(1961 — 30.4%). Taigi, neanglų 
ir neprancūzų yra 26.7%.

Maskvą
tardyta. Ji kankinimo neatlaikė 
ir pasakė kur vienas Solženici- 
no rankraštis paslėptas. Parėju
si į savo butą nusižudė.

Šis įvykis vertė autorių kuo 
greičiausiai išleisti veikalo pir
mąsias dalis. Pirmiausia veika
las buvo Paryžiuje išleistas ru
siškai, netrukus išverstas į ang
lų, ispanų, prancūzų, švedų ir 
vokiečių kalbą.

Sukrečiantys vaizdai
A. L Solženicinas, jau anks

čiau patekęs vyriausybės nema
lonėn, gerai numanė, kas jo lau
kia už šio veikalo paskelbimą, 
perteikimą jo paties patirties, 
gausybės dokumentų ir kalinių 
liudijimų paskelbimą. šiomis 
dvejomis veikalo dalimis Nobe
lio premijos gavėjas išėjo atvi- 
ron kovon su komunistų parti
jos sukurta santvarka. Jis pra
bilo apie suėmimus, “kuriuos 
gali daryti neva Kristumi besi- 
dangstąs elektros skaitiklių tik
rintojas, traukinio patarnauto
jas, autovežimio vairuotojas, 
taupomosios kasos tarnautojas, 
kino vedėjas ar dviračiu važia
vęs, bet jau per vėlai pastebė
tas, kad dėvi kaštoninės spalvos 
apvadus.”

Ten plaukia pasibaisėtini 
vaizdai apie kalinių buitį, kani
balizmą, kai gyvieji maistui lai
ko pašvinkusį žmogaus lavoną. 
Kenčia nedalią patekę vokiečių 
nelaisvėn, kenčia ir persekioja
mieji dėl tikėjimo, neišsižadėję 
tautiškumo, kenčia neatsargiai 
ištarę žodį, kenčia 12 mln. kali
nių (Stalino metais, šiuo metu 
— apie milijoną).

Vakarai nesuprato įspėjimo
šio veikalo negalima atpasa1- 

koti. Tai šio amžiaus žvėries is
torija. Dabar ji yra švelnesnė, 
bet neišnykusi Sov. Sąjungoj, 
kuri panaudojo visas priemo
nes pulti savo piliečiui. Jau I. 
14 “Pravdoje” L Solovjovas pa
skelbė straipsnį “Išdavystės 
kelias”, kuriame negailima kal
tinimų Solženycinui. Daug kliu
vo ir Vakarams, kurių laikraš
čiai veikalą garsino, o radijo 
siųstuvai supažindino ir rusus 
su išėjusia knyga.

Maskva pakaltino Vakarus 
talkinimu Solženicinui. Bet iš- 
tikrųjų Vakarai net aiškaus 
Maskvos įspėjimo nepajėgė su
prasti. Ypatingą bukumą paro
dė JAV valstybės sekretorius 
H. Kissingeris, teigęs, esą rei
kia skirti vidaus santvarką nuo 
taikos sambūvio politikos ir sie
kimo išvengti visuotinio susi
naikinimo. Jam dar iki šio me
to, matyti, nėra žinomas Sov. 
Sąjungos santvarkos glaudus 
ryšys su partijos programos es1- 
miniu tikslu įgyvendinti revo
liuciją pasaulyje. O čia galima 
kalbėti ne apie nedorą, bet ne
išmanėlišką užsienio politiką, 
nes jos vadovo neįtikino ir Sol
ženicinas, kuris santvarkos bai
sumą matė savo akimis. 

dyti reikia mažiausiai 318 balsų, 
pakanka liberalų, bet reikia ir 
ramą galėtų suteikti šovinisto pz 
listai, parlamentan pravedę 11 
atstovų. Problemą betgi sudaro 
jų griežta opozicija premjero E. 
Heath dabartinei linijai Š. Airi
joje, siekiančiai suartėjimo su 
Airijos respublika, katalikų tei
sių apsaugojimo. Šioje politinių 
interesų sankryžoje sunku tikė
tis, kad premjero E. Heath ban
dymai sudaryti koalicinę mažu
mos vyriausybę bus sėkmingi ar 
kad tokia vyriausybė galėtų išsi
laikyti ilgesnį laiką, š. Airijos 
lojalistų paramą konservato
riams galbūt galėtų užtikrinti 
premjero E. Heath pasitrauki
mas iš vado pareigų ir šio posto 
perleidimas kitam politikui. 
Darbiečių vadas H. Wilsonas, ti
kėdamasis pergalės, rinkiminia
me vajuje iš anksto atsisakė li
beralų paramos. Taigi, koalici
nės vyriausybės sudaryme ir jo 
laukia nemažesni sunkumai. Dėl 
angliakasių streiko anglies at
sargos jau sumažėjo iki 11 mili
jonų tonų, kurių elektros jėgai
nėms užteks tik vieną mėne
sį. Krašto pramonė tepateikia 
70% gaminių, o plieno gamyba 
yra kritusi iki 60%. Prekybos 
deficitas š.m. sausyje pašoko net 
iki $880 milijonų. Jeigu toliau 
bus žengiama šia kryptimi, tai 
per metus galį susidaryti nepa
keliama $10 bilijonų suma. Pa
skutinėmis žiniomis, E. Heath 
koalicijos neįstengė sudaryti ir 
atsistatydino. Jos sudarymas pa
tikėtas H. Wilsonui.

ATNAUJINA RYSIUS
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singerio paskutinė viešnagė Ar
timuosiuose Rytuose buvo ap
vainikuota JAV ir Egipto diplo
matinių ryšių atnaujinimu. Po 
jų nutraukimo 1967 m. ameri
kiečių interesais Egipte rūpino
si specialus skyrius Ispanijos 
ambasadoje, pastaruoju metu 
vadovaujamas vokiečių kilmės 
Hermanno Eilts, o Egipto ryši
ninku Vašingtone buvo A. Ghot- 
bals. Dabar abu šie ryšininkai 
patvirtinti oficialiais ambasado
riais. Egipto prez. A. Sadatas 
taipgi paskelbė, kad jis yra pa
kvietęs apsilankyti prez. R. Nik- 
soną ir kad kvietimas jau yra 
priimtas. H. Kissingeriui taipgi 
pavyko gauti iš Sirijos prez. H. 
Assado 65 Izraelio karo belais
vių sąrašą, kurį jis perdavė 
premjerei G. Meir. Tuos belais
vius jau aplankė tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atstovai. Iz
raelis turi 386 Sirijos belaisvius, 
ir premjerė G. Meir siūlo ap
sikeitimą. Sirijos ir Izraelio ka
riuomenių atskyrimo problema 
susidūrė su politinėmis kliūtimis 
Golano augštumose. Sirija rei
kalauja grąžinti visą Izraelio 
okupuotą Golano augštumų te
ritoriją, o Izraelis nori pasilai
kyti 1967 m. užimtas sritis, ta
čiau abi pusės neatsisako toli
mesnių derybų. Izraelio prez. E. 
Katziras š.m. sausio 30 d. buvo 
pavedęs premjerei G. Meir per 
21 dieną sudaryti naują vyriau
sybę, prisitaikant prie paskuti
niųjų parlamento rinkimų re
zultatų. Premjerė G. Meir koa
licinės vyriausybės neįstengė su
daryti ir paskelbė savo pasitrau
kimą iš šių pareigų. Kadangi ji 
jau yra sulaukusi 75 metų am
žiaus, atsistatydinimas iš prem
jerės pareigų reiškia ir pasitrau
kimą iš politikos. Vėliau ji vėl 
sutiko vyriausybės sudarymo 
bandymus pratęsti dvi dienas.

ATSIIMS NOBELIO PREMIJĄ
A. Solženicinas iš Oslo prane

šė Švedijos Akademijai Stock- 
holme, kad gruodžio 10 d. at
vyks švedijon dalyvauti Nobe
lio premijų įteikimo iškilmėje 
ir atsiimti jam 1970 m. paskir
tos premijos, kurios $88.000 jau 
yra viename Šveicarijos banke. 
Jam bus įteikta tik oficialioji 
premijos dalis. Norvegijoje A. 
Solženicinas apžiūrėjo velionės 
rašytojos Sigridos Undset šei
mos jam pasiūlytą namą, lankė
si kitose vietovėse ir buvo už- 

Šiam skaičiui užsitikrinti jam ne- 
kitų grupių paramos. Tokią pa
storiaus I. Paisley Š. Airijos loja- 

sukęs į teisingumo ministeriją, 
norėdamas išsiaiškinti Norvegi
jos reikalavimus politiniams at
eiviams. Jį lydėjęs norvegų dail. 
V. Sparre betgi teigia, kad A. 
Solženicinas nėra linkęs įsikurti 
Norvegijoje, nes jam būtų sun
ku išmokti norvegų kalbą. Be to, 
šeimai ir vaikams malonesnę ap
linką sudarytų Paryžius arba Že
neva, kur yra didelės rusų išei
vijos kolonijos. N. Solženicienė 
Maskvoje stengiasi gauti leidi
mą išsivežti užsienin savo vyro 
biblioteką ir archyvą. Komparti
ja staiga užsienin išleido už 
žmogaus teises kovojusį rašyto
ją Vladimirą Maksimovą su 
žmona ir sutiko išleisti Stalino 
laikų užsienio reikalų ministerio 
anūką Pavelą Litvinovą, kuris 
1968 m. buvo ištremtas Sibiran 
už dalyvavimą demonstracijoje, 
užtarusioje Čekoslovakiją.

PROTESTO BALSAI
Perthe, Vakarų Australijoje, 

demonstrantai nuplėšė Sovietų 
Sąjungos vėliavėlę nuo automo
bilio, kuriuo penki maskvinio 
augščiausiojo sovieto nariai bu
vo vežami pietauti į Vakarų 
Australijos parlamentą. De
monstrantai, kurių didžiąją dalį 
sudarė ukrainiečiai, tiem sovie
tiniam “parlamentaram” įteikė 
laiškus, protestuojančius prieš 
A. Solženicino ištrėmimą. Flori
doje posėdžiavusi JAV AFL-CIO 
darbo unijų federacijos vykdo
moji taryba, vadovaujama pirm. 
G. Meaney, priėmė rezoliuciją, 
raginančią Jungtinių Tautų ta
rybą ekonominiams bei sociali
niams reikalams kartu su Tarp
tautine Darbo Organizacija ištir
ti priverčiamojo darbo stovyk
las Sovietų Sąjungoje ir kituose 
J. Tautoms priklausančiuose 
kraštuose. AFL-CIO pirm. G. 
Meany šios federacijos 13.500.- 
000 narių vardu pabrėžė, kad 
tos Sovietų Sąjungos stovyk
los turi milijoną kalinių ir kad 
apgaulingo taikaus sambūvio 
miglas padės išsklaidyti A. Sol
ženicino “Gulago salynas”. Re
zoliucija ragina profesines są
jungas visame pasaulyje pa
smerkti A. Solženicino ištrėmi
mą, o V. Vokietijos profsąjun
gų vadovybei pataria atšaukti 
sovietų profsąjungų vado A. Še- 
lepino viešnagę šiame krašte.

VYRIAUSYBIŲ KRIZĖ
Vyriausybių krizė praėjusią 

savaitę užgriuvo tris kraštus —- 
Prancūziją, Italiją ir Etiopiją. 
Paryžiuje atsistatydino premje
ro P. Messmer ministerių kabi
netas, bet prez. G. Pompidou 
naująjį kabinetą vėl pavedė su
daryti premjerui P. Messmer. 
Ypatingų pasikeitimų nematyti, 
išskyrus ministerių skaičiaus 
sumažinimą. Italijoje krikščio
nių demokratų premjerą M. Ru- 
morą privertė atsistatydinti koa
licinės respublikininkų partijos 
vado U. La Malfos pasitrauki
mas iš iždo ministerio pareigų ir 
respublikininkų išjungimas iš 
koalicijos. Etiopijoje nuo 1966 
m. kraštą valdžiusiam premjerui 
A. Habte-Wold pasitraukimą pa
diktavo prasidėjęs karinių pajė
gų maištas, kuris betgi nėra nu
kreiptas prieš imperatorių H. 
Helasie. Maištininkai reikalauja 
mėnesinį atlyginimą kariam nuo 
$40 padidinti iki $70. Premjero 
A. Habte-Wold vyriausybė jiem 
buvo pasiūliusi tik $48.

DIDŽIAUSIA NELAIMĖ
Turkijos keleivinis lėktuvas 

“DC-10”, pakilęs iš Paryžiaus 
aerodromo skrydžiui į Londo
ną, nukrito į mišką prie Pary
žiaus. Žuvo visi keleiviai ir įgu
los nariai — 345 asmenys, re
kordinis skaičius civilinės avia
cijos istorijoje. Nuolaužų išbars
tymas plačiame plote įtaigoja te
roristų bombos sprogimą. Tero
ristai buvo pagrobę britų lėktu
vą ir jį sudegino Amsterdamo 
aerodrome, išleidę keleivius.
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® RlLIGItlAMI Grn il Wf
* KRIKŠČIONIŠKAS GYVENI

MAS BE MALDOS yra tarsi užpūsta 
žvakė — pareiškė Paulius VI bend
rosios audiencijos metu Šv. Petro 
bazilikoje. Religija, kaip žmogaus 
ryšys su Dievu, savaime reikalauja 
pokalbio-maldos. Tai pagrindinis 
protaujančios būtybės polėkis, o ne 
sentimentalumas, tamsumas ir sava
naudiškumas, kaip kaikurie dažnai 
bando teigti. Gaila, kad daugelis ne
nori melstis, nemoka melstis ir ne
simeldžia, nes nesupranta maldos 
prasmės. Jie sako, kad moderniam 
žmogui maldos jau nebereikia. Ta
čiau tikrasis žmogus, kuris tikrai yra 
modernus, kuris jaučia kultūrinių ir 
socialinių vertybių pažangą, pagrin
de yra religinis, jieškąs santykių su 
Dievu.

* ATGAILOS SAKRAMENTO 
naujieji liturgijos nuostatai, kuriuos 
parengė ir išleido Vatikano liturgi
nė komisija, pabrėžia ausinės išpa
žinties būtinumą. Išpažintis yra 
būtina sunkios nuodėmės atveju, o 
patartina kitais atvejais kaip pagal
ba glaudesniam suartėjimui su Die
vu. Naujoje atgailos liturgijoje pa
brėžiamas bendruomeninis aspektas, 
nes nuodėmė yra nusikaltimas ne 
tik Dievui, bet ir bendruomenei. To
dėl reikia susitaikymo ne tik su 
Dievu, bet ir su Bendrija. Atgailos 
sakramento teikimai nurodomos trys 
formos: 1. atgailotojas gailisi, išpa
žįsta savo nuodėmes kunigui ir gau
na atleidimą; 2. būrys atgailotojų 
dalyvauja atgailos pamaldose, bend
rai daro sąžinės sąskaitą, gailisi už 
nuodėmes ir paskui kiekvienas pa
skirai eina išpažinti savo nuodėmių 
kunigui bei gauna atleidimą; 3. bū
rys atgailotojų dalyvauja atgailos 
pamaldose ir gauna bendrą atleidi
mą, po kurio, artimiausia pasitaikiu
sia proga, privalo atlikti privačią 
išpažintį. Ši paskutinioji forma lei
džiama tik retais atvejais, kurie daž
niausiai pasitaiko tik misijų kraštuo
se, kai yra tiek daug norinčių eiti iš
pažinties, jog kunigas nespėja kiek
vieno paskirai išklausyti ir duoti at
leidimą. Naujuose nuostatuose taip
gi yra padarytų neesminių pakeiti
mų. Pvz. kunigui paliekama laisvė 
paskaityti klausykloje atgailotojui 
Šv. Rašto ištraukų, kad atgailotoją 
nuteiktų tyresniam gailesčiui. Atlei
dimo malda irgi yra truputį pakeis
ta. Neoficialus jos vertimas yra 
maždaug toks: “Dievas, gailestingu
mo Tėvas, savo Sūnaus mirtimi ir 
prisikėlimu sutaikė pasaulį su savi
mi ir išliejo Šventąją Dvasią nuodė
mių atleidimui. Bendrijos tarpinin
kavimu Jis tau teatleidžia ir tave 
tesuramina. O aš atleidžiu tavo nuo
dėmes vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus, ir šventosios Dvasios.” Paskui 
kunigas su atgailaujančiu bendrai 
kalba žodžius: “Garbinkime Viešpa
tį, nes jis yra geras — Jo gailestin
gumas amžinas”.

* KARDINOLAS JAMES R. 
KNOX, Melburno arkivyskupas, pa
skirtas naujuoju sakramentų ir li
turgijos kongregacijų vadovu. Kaip 
sakramentų kongregacijos prefektas, 
jis perims pareigas iš kard. Anto
nio Samorės, kuris paskirtas Vati
kano bibliotekininku ir archyvaru. 
Liturginės kongregacijos prefekto 
pareigas kard. Knox perims iš kard. 
Arturo Tabora Araoz, kuris šiuo me
tu jau vadovauja vienuolijų kongre
gacijai. Nors kard. Knox paskirtas 
dviejų kongregacijų vadovu, tačiau 
jos nenumatomos sujungti. Norima 
tik, kad jos labiau viena su kita 
bendradarbiautų, nes dažnai jų dar
bų rėmai apima tuos pačius dalykus.

* LENKIJOS VYSKUPAI turėjo 
dvi dienas trukusį pasitarimą su 
Lenkijos komunistine valdžia valsty
bės ir K. Bendrijos santykių sunor- 
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nialinimo reikalu. Vyskupai savo pa
reiškime pasisakė žiūrį į užs. reik, 
ministerio Stefan Olszowski lanky
mąsi Vatikane pozityviau tačiau pa
brėžė, jog administraciniai nutari
mai negali vesti į santykių normali- 
nimą su dabartine valdžia. Tam rei
kėtų teigiamo išsprendimo tokių pa
grindinių problemų, kaip religinė 
laisvė, žodžio laisvė, moraliniai klau
simai, lygybė praktikuojantiems ka
talikams socialinėje, profesinėje, 
ekonominėje ir politinėje srityje. 
Pokalbiuose buvo tartasi ir dėl leidi
mų statyti naujas šventoves. Nors 
vyskupai pripažįsta, kad leidimai yra 
duodami, tačiau taip sunkiai ir taip 
lėtai, kad nepatenkina tikinčiųjų 
nuolat didėjančių poreikių.

* KARDINOLAS JOZSEF MIN- 
DSZENTY planuoja aplankyti JAV 
ir savo tautiečiams bei kitiems pa
aiškinti, kodėl jis net popiežiaus 
prašomas savo noru neatsistatydino 
iš Esztergom arkivyskupo pareigų. 
Jis pareiškė, kad šiuo metu tiek 
žmonija, tiek K. Bendrija yra rim
toje krizėje. Savo kelionės metu po 
JAV jis bandys nušviesti, kad Vati
kano dabar vedama prisitaikymo po
litika tiek Vengrijoje, tiek ir kituos- 
se Rytų Europos kraštuose yra klai
dinga.

* LAISVOSIOS KINIJOS KATA 
LIKAI atšventė 300 metų sukaktį 
nuo pirmojo kiniečio paskyrimo vys
kupu. Kun. Lo Wentsao, vakarie
čiams žinomas kaip Gregory Lopez, 
buvo paskirtas tituliniu Bazilės vys
kupu ir Nankingo apaštališkuoju vi
karu 1674 m. Tačiau jis buvo kon
sekruotas tiktai 1685 m., šešetą me
tų prieš savo mirtį. Paskui daugiau 
jokių kiniečių vyskupų nebuvo iki 
1926 m., kai šeši kiniečiai vėl buvo 
konsekruoti. 1948 m. Kinijoje jau 
buvo 25 vietiniai vyskupai. Dabar 
laisvojoje Kinijos dalyje yra iš ko
munistinės Kinijos ištremtasis Nan
kingo arkivyskupas kard. Paul Yu 
Pin ir penki vyskupai, valdą lais
vosios Kinijos vyskupijas. Komu
nistinėje Kinijoje likusiųjų vyskupų 
likimas nežinomas.

* NAUJA MELCHITŲ APEIGŲ 
KATALIKU seminarija atidaryta Ra- 
buė mieste, Libane, vietoj uždaryto
sios seminarijos Jeruzalėje. Naujo
sios seminarijos pastatas yra vienas 
iš būsimų pastatų junginio, kuria
me bus įkurtas melchitų apeigų kata
likų archyvinis ir studijinis centras, 
pavadintas mirusio jų apeigų Antio- 
chijos patriarcho Maksimos IV Say- 
egh vardu.

* “THE EXORCIST” FILMAS ir 
knyga, pagal kurią tas filmas pa
ruoštas, yra tikro įvykio visiškas iš
kraipymas ir išniekinimas — pareiš
kė arkiv. Philip M. Hannan, kalbė
damas baptistų suvažiavime. Pasiro
do, jis visą tą įvykį puikiai žino, nes 
kai buvo vykdomas filme vaizduoja
mas egzorcizmas, jis dirbo Vašing
tono kurijoje ir visus įvykio doku
mentus skaitė. Berniukas, kuris bu
vo piktosios dvasios apsėstas, jokiu 
būdu nebuvo “pardavęs savo sielos 
velniui”, bet kovojo visomis jėgo
mis prieš piktąją dvasią ir tą kovą 
laimėjo su egzorcizmo pagalba. Fil
mas gi žavisi ne laimėjimu, o blo
giu ir jame jieško sensacingumo. 
Pats filmas ir jo nepaprastas pasise
kimas rodo, kaip šių dienų žmonės 
yra persiėmę blogiu ir kaip mažai 
tesirūpina dorybių ugdymu. Dorybes 
tik tada galima ugdyti, kai žmogus 
prisiima pilną atsakomybę už savo 
veiksmus. Dabartinis žmogus tokios 
atsakomybės prisiimti nenori.

* VATIKANO SPAUDOS AGEN
TŪRA paneigė visus Europos žurna
listų spėliojimus apie popiežiaus ke
liones į Lenkiją, V. Vokietiją ir 
Austriją. KUN. J. STS.

Naujausia politinė lenkų istorija
Naujai parašyta istorija, bet pasaka apie Vilnių ir lietuvius — sena <

(Tęsinys iš praėjusio n-rio)
Po pirmųjų nesėkmingų lietu

vių - lenkų pasitarimų sąjungi
ninkai nieko nedarė. Paderews
kis balandžio 12 d. buvo įteikęs 
Cambono komisijai savo planą, 
liečiantį D. Lietuvos Kunigaikš- 
tytstės žemes ir uniją su Lietuva 
etnografinėse sienose. Cambono 
komisija tą planą atmetė. Tuo 
metu ji nepripažino lenkams 
Vilniaus, Naugarduko, Gardino 
ir Brastos. Tačiau sėkmingos 
lenkų kovos su bolševikais ir 
Vilniaus užėmimas sulaikė Cam
bono komisijos nutarimų vykdy
mą. Pastaroji, norėdama išveng
ti lenkų-lietuvių konflikto, pa
siūlė maršalui Foch išvesti de
markacinę liniją Vilniaus kraš
te. Ji turėjo eiti lygiagrečiai su 
geležinkeliu Gardinas - Vilnius - 
Daugpilis, bet maršalas Foch tą 
liniją pastūmėjo 10 km. gilyn 
lenkų naudai.

Tame laikotarpyje įvyko kele
tas nedidelių lenkų-lietuvių su
sirėmimų prie Alytaus, Žiežma
rių ir kitur. Lenkams kovojant 
su" bolševikais prie Daugpilio, 
lietuviai bandė veikti lenkų už
nugaryje. Kilo betgi didesnis pa
vojus Lietuvos gilumoje. Mat, 
sąjungininkams pageidaujant, 
vokiečiai vidurvasary pradėjo 
atitraukti savo karinius dalinius 
iš Kauno, bet dalį savo kariuo
menės paliko prie Lietuvos sie
nų. Be to, apie 40.000 vokiečių 
karių pasiliko Lietuvoje neva 
nepriklausomai nuo Berlyno. Jie 
turėjo gerus ginklus ir aviaciją. 
Jų būstinė buvo Šiauliuose.

Lenkams reikalaujant, sąjun
gininkai įsakė vokiečiams pasi
traukti iš Seinų srities ir per
duoti lenkams. Vokiečiai betgi 
pasikvietė keletą lietuvių bata- 
lijonų ir leido užimti visą Seinų 
valsčių. Lenkai organizavo puo
limą per karinę organizaciją 
POW (Polska Organizacija Wojs- 
kowa). Pastaroji 1917 m. pava
sarį Pilsudskio įsakymu buvo 
praplėsta Augustavo, Suvalkų ir

l Jūrų piratų krašte-Sumatroje į
| Kanadiečiai ir japonai atrado gerus, naujus naftos laukus

K. ASTRAVAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

1965 metais čia komunistams 
bandant perimti valdžią į savo 
rankas, 'krašte įvyko baisios 
Skerdynės. Išžudyta netoli mili
jono žmonių, jų tarpe daug ko
munistų ir beveik visi kiniečiai. 
Pastarieji čia buvo ateiviai, va
dovavo visai jų ekonomijai, bu
vo turtingiausi krašto gyvento
jai. Tai sukėlė indoneziečių ne
apykantą. Krašte vykstant revo
liucijai, buvo gera proga jais 
nusikratyti ir pagrobti jų turtą. 
Nusikratymas buvo atliktas 
džiunglių peiliu — mašete nu
kertant galvas. Čia pat už šio 
kaimo per kelias valandas buvo 
nukirsta 2000 galvų, kūnai su
mesti į upę ir į jūrą nuo stataus 
kranto. Net iki šiol niekas čia 
nežvejoja, nes tiki, kad dar te
begyvena tos žuvys, mitusios ki
niečių lavonais. Išnaikinus ki
niečius, žlugo krašto ekonomija, 
kuri dar net iki 1969 m. nebuvo 
atstatyta. Tų žudynių metu dir
bę čia keli amerikiečiai nieko 
nežinojo, nors tas vyko tik už 2 
mylių.

Kalbant apie kiniečius, reikia 
pasakyti, kad tai gabi, senos 
kultūros tauta: geri prekybinin
kai, bankininkai, amatininkai, 
darbininkai ir visų kitų profesi
jų žmones, kaip gydytojai, artis
tai, statybininkai. Azijoje tik 
dviejų tautų profesijonalais ga
lima "pasitikėti, būtent, kinie
čiais ir japonais.

* $ *
Čia yra geras piratų giminės 

kirpėjas. Jis paprastai du kar
tus į savaitę ateina mūsų aptar
nauti. Man įdomiau yra nueiti 
pas jį, todėl aš dažnai lankausi 
toje piratų kolonijoje. Jis gyve
na prie pat džiunglių, netoli mū
sų. Palmės pavėsyje stovi sena 
medinė kirpėjo kėdė, pagamin
ta Olandijoje, turbūt atimta iš 
olando, juos iš čia išvejant. Ant 
palmės liemens kabo didelė 
veidrodžio šukė, po ja sėdi sena 
beždžionė - orangutangas, smal
siai žiūrėdama į mane. Mat, aš 
esu kitoks nei indoneziečiai. O 
tokius ji labai retai mato. Po de
rybų dėl kainos, kaip čia visur 
yra įprasta, sėdu į kėdę. Kirpė
jas mikliais, ilgais pirštais pra
deda masažuoti galvą labai 
skaudžiai spausdamas smilki
nius ir sprando nervus. Atrodo, 
gali įlaužti kiaušą. Norisi šaukti 
iš skausmo, bet po minutės 
skausmas dinksta ir apima mie
gas. Jaučiu tik malonų galvos, 
sprando ir pečių kutenimą. Aš 
esu miego stadijoje, nors ma
tau, kas aplink dedasi, net bež
džionę, abiem rankom susiėmu
sią galvą ir spoksančią į mane. 
Po to pajuntu ir girdžiu žirkles, 
kerpančias mano plaukus. Pa
baigus kirpti, jaučiu skustuvą, 
greitai traukiamą per mano vei
dą. Pabaigęs skusti, tvirtai su
ėmęs abiem rankom mano gal

STEPAS VARANKA
Seinų apskrityje. Turėjo apie 
1000 asmenų. Jos daliniai rug
pjūčio 22 d. Varšuvos įsakymu 
puolė lietuvių įgulą Seinuose. 
Įvyko susišaudymas, ir lenkų 
daliniai turėjo pasitraukti. Su
laukę pagalbos grįžo ir privertė 
lietuvius pasitraukti, šis inci
dentas pagilino neigiamą kietą 
lietuvių nusistatymą Lenkijos 
atžvilgiu.

Pilsudskiui birželio misija bu
vo pirmas žingsnis tolimesniem 
tikslam. Atsakomybę už jos ne
sėkmę jis suvertė Kaunui. Atvy
kęs iš Varšuvos į Vilnių rug
pjūčio 1 d., jis tarėsi su savo 
patikėtiniu kapitonu Waclaw 
Slawek, vietiniais veikėjais, su 
atvykusiais iš Kauno, su anglų 
kapitonu Brodie, atsiųstu į Vil
nių. Po to pareiškė, kad į Vilnių 
pretenzijas reiškia ne tik lietu
viai, bet ir lenkai, ir gudai, ir 
rusai. Vilnius galįs visus sukir
šinti. Lietuviai esą užsispyrusiai 
reikalauja Vilniaus, bet bijo ple
biscito.

Kaip birželio mėnesį Stani- 
szewskis su Mackiewiczium grį
žo iš Kauno be jokių rezultatų, 
taip dabar, nepasiekę jokio su
sitarimo, grįžo Wasilewskis ip 
mjr. Kasprzyckis. Netrukus po 
jų sugrįžimo, t.y. po dviejų sa
vaičių, Lietuvoje pirmą kartą 
įvyko nesėkmingas bandymas 
padaryti perversmą. Sąmoksli
ninkai turėjo slaptus ryšius su 
P0W, karine lenkų organizaci
ja, kuri norėjo padėti lietu
viams nusikratyti antilenkiškos 
tendencijos. Buvo planuota už
imti Kauną ir jo apylinkes, kur 
gyveno lenkų dauguma, pašalin
ti antilenkus ir sudaryti vyriau
sybę, kuri sutiktų, pagal lenkų 
planą, sujungti Kauną su Vil
niumi. Tai buvo vienintelis Len
kijos bandymas palaužti neper
kalbamą lietuvių užsispyrimą. 
Rugpjūčio 29 d. Sleževičiaus vy
riausybė vykdė suėmimus, ku- 

vą, patraukia augštyn, beveik 
keldamas iš sėdynės, staiga pa
suka į vieną pusę. Kaklo slanks
teliai subraska. Greitai jis tą 
pat padaro, sukdamas galvą i 
priešingą pusę. Atrodo, kad gal
va nusiris nuo pečių. Siaubo pa
imtas, šoku iš kėdės ir pabundu 
iš miego. Jaučiuosi kaip gerai 
išsimiegojęs ir pailsėjęs. Laik
rodis rodo, kad tai truko vieną 
valandą. Sumokėjęs sulygtą kai
ną ir -davęs arbatpinigių, atsi
sveikinu ir išeinu namo. Pana
šiu menu pasižymi korėjiečiai ir 
kiniečiai. Tailandijoj net ausis 
išvalo. * * *

Parėjau namo kaip tik vaka
rienei. Šiandien į stalą neša 
paukštieną, žuvį ir džiuglių šer
no mėsą. Tą šerną nugalabijo 
vietiniai gyventojai jietimis, nes 
jis jiems nėra naudingas. Patys 
jo mėsos nevalgo, nes yra maho
metonai, tad jos yra pakanka
mai. Virėjos, būdamos mahome- 
tonės, ypatingai vengia paliesti 
tą mėsą rankomis. Jos dėvi visą 
laiką pirštines ir nevalgo iš to 
indo, kuriame verdama šerno 
mėsa.

Tie šernai, atėję iš džiunglių, 
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ANTANUI BRAKUIi

( netikėtai ir peranksti iškeliavus į amžinybę, jo žmo- 
nai, vaikams, tėveliams, seserims ir broliams bei jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškiame ir skausmo valan-

i doje kartu liūdime —I iP. G. Stauskai R. I. Kymantai
P. L. Butėnai V. M. Vaitkevičiai
V. A. Kazlauskai J. M. Zubrickai
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I ANTANUI BRAKUI I
mirus, jo žmonai ELLEN, sūnui ANDRIUI, dukrai 
DIANAI, tėvams, broliams, seserims ir artimiesiems 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia —

P. Lelis B. Baranauskas
Birutė ir Jonas Lėliai

ANTANUI BRAKUI
mrius, jo brolį BIJŪNĄ su šeima, skaudaus liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

8 %
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rie lietė visus lenkus, ne tik 
P0W. Su suimtaisiais buvo el
giamasi brutaliai. Vidaus poli
tika sugriežtėjo — buvo naiki
nama visa, kas lenkiška. Apie 
tai painformuotas Pilsudskis pa
reiškė, kad neįmanoma kalbėti 
su vyriausybe, kurios pagrindi
nis tikslas esąs antilenlaška po
litika. * * *

Nors tai naujausia politinė 
Lenkijos istorija, tačiau apie 
Vilnių ir lietuvius kartoja seną 
pasaką. Jo kabutėse rašoma 
“okupacija” ir Pilsudskio žygių 
augštinimas aiškiai rodo, kad 
autorius nėra bešališkas. Jam ir 
jo šalininkams tinka Versalio 
taikos konferencijoj pareikšta 
Lloyd George nuomonė, kad len
kų tauta greitai užmiršo savo ne
laisvę ir siekė pavergti mažes
nius bei silpnesnius savo kaimy
nus.

Aplamai, visoje lenkų istori
nėje literatūroje nerasi objekty
vaus Vilniaus klausimo gvildeni
mo. Visi lenkų autoriai savina- 
si Vilnių, gerai žinodami, kad tai 
integralinė Lietuvos dalis, šimt
mečių eigoje patekusi slaviškon 
įtakon, kuri betgi negali pakeis
ti teisėtos krašto priklausomy
bės Lietuvai. Lenkai turi senti
mentų Vilniaus kraštui, nes ten 
gimė jų tautos vadas J. Pilsuds
kis ir daugelis kitų žymių jų as
menų, Vilniaus Rasų kapinėse 
palaidota Pilsudskio motina, 
broliai, kiti giminės ir Pilsuds
kio širdis. Bet tai nereiškia, kad 
Vilnius priklauso Lenkijai. Jei 
pvz. kumečio vaikas gimė Rad
vilų dvare, dar nereiškia, kad 
dvaras jam priklauso. Neduoda 
jam, tapusiam didžiūnu, teisės 
užpulti tą dvarą ir pasisavinti. 
Lenkai pergyvenę, tiek daug su
krėtimų, turėtų blaiviau žvelgti 
savo istorijose į Vilniaus klau
simą ir aplamai lietuvius.

Žymiai tikslesnį Vilniaus 
klausimo vaizdą pateikia Lietu
vių Enciklopedija 34 tome (žiūr. 
“Vilniaus byla”).

knisa bananų šaknis, todėl jie 
juos ir galabija. Mums vakarie
niaujant, visas kaimas žino ką 
valgom (“b a b y” mėsą). Jiems 
labai keista, nors šerno mėsa tai 
didelis skanumynas. Retkarčiais 
mes paįvairiname savo maistą 
džiunglių stirnos mėsa.

Kai sutemsta ir uždegam 
elektros šviesą, visus langus iš 
oro pusės ir baltai nudažytas na
mo sienas apgula tūkstančiai 
pusės pėdos ilgio driežų. Jie, 
mat, gaudo uodus ir muses. 
Džiungles apgaubia tamsuma, 
kurią dar pabrėžia labai tankiai 
be griaustinio dangaus skliaus
tus raižantis platus tropikinis 
žaibas. Kai oras atvėsta, išeinu 
lankant ir atsisėdu po dideliu 
lietsargiu. Įsijungęs radiją klau
sausi Pekingo propagandos ang
lų kalba. Prie mano kojų guli 
iš australiečių jūrininkų nupirk
tas šuo “dingo”. Su juo labai 
saugu, nes žinau, kad jis paste
bės atšliaužiančią kobrą ar 
smauglį. Pradėjus lyti (dažnas 
reiškinys šiame tropikiniame 
krašte) “dingo” padeda savo gal
vą ant mano kojų ir budriai 
žvalgosi i absoliutinę tamsą.

O. A. Pieniai

MELSKIMĖS IR AUKOKIME 
TIKĖJIMUI PALAIKYTI LIETUVOJE 
GAVĖNIA YRA VAJAUS METAS RELIGINEI ŠALPAI 
Visi lietuviai ypatingai meldžiasi už Lietuvos laisvę 

ir persekiojamą Bažnyčią Lietuvoje 
DAROMOS RINKLIAVOS

Mūsų asmeninės maldos bei viešos pamaldos parapijų, 
organizacijų, įstaigų, vienuolijų, pagal maldos kalendo
rių, skiriamos pavergtiems tėvynainiams išlaisvinti. 
Šv. Mišios už Lietuvą ir geradarius aukojamos kasdien. 
Savo auką siųskite:

LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, 
64-09 56 Rd., Maspeth, N.Y. 11378, USA

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių.
LKRŠ valdyba
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

Siunčiu savo auką
Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje paremti $

Parašas ..............................................................

Adresas
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ALGIUI PLISKEVIČIUI

staigiai ir netikėtai mirus, jo tėvui kūrėjui-sav. PET
RUI PLISKEVIČIUI, dukrelei BIRUTEI, sūnums — 
VYTAUTUI, KĘSTUČIUI, ALGIMANTUI, JONUKUI, 
jo sesutei MARYTEI, jos vyrui PLACIDUI MICKE
VIČIAMS ir visiems artimiesiems, didelio ir netikėto 
skausmo ištiktiems, reiškiu gilią užuojautą, kartu 
patsai liūdėdamas su Jumis visais —

Vincas Micevičius

i

I

g'

Marijai Mačiokaitei-Narušienei 
staiga mirus Klevelande, giliam skausme likusius — 
jos seserį ELENĄ, svainį ANTANĄ ir jų sūnų ALGĮ 
RUKŠĖNUS bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

;! Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

“MES NEGLOSTOME”
Į vienuoliktus darbo metus Įžen

gęs satyrinio teatro vienetas “Ant
rasis kaimas”, vadovaujamas prie
vaizdos A. T. Antanaičio, vasario 23 
ir 24 davė pirmuosius šio sezono 
spektaklius. Jie buvo kartojami ko
vo 2 ir 3 d. d. Playhouse salėje, prie 
staliukų talpinančioje 120 žmonių. 
Premjeros vakarą salė buvo sausa
kimšai pilna ir apie 80% publikos 
sudarė jaunimas, daugiausia mūsų 
studentija. Buvo suvaidinti net 22 
Įvairaus sukirpimo škicai, parašyti 
K. Almeno, A. T. Antanaičio, J. 
Gliaudos, A. Giedriaus, J. Grušo, A. 
Gustaičio, R. Stakausko, V. Žilins
kaitės ir kitų. Aišku, jie trumpi, nes 
pats spektaklis trunka tik dvi valan
das, veiksmo eigai panaudojant ne 
tik sceną, bet ir kaikuriais atvejais 
ir publikos užimtos salės erdvę. Mat, 
kaikuriuose škicuose, pvz. poezijos 
vakaronėje ir dar viename kitame, 
vyksta scenoje esančių antrakaimie- 
čių dialogai su publikos tarpe išsi
sklaidžiusiais jų grupės nariais. O 
antrakaimiečių grupę šiame sezone 
sudaro: Jūratė Jakštytė, Vaigalė 
Kavaliūnaitė, Nijolė Sparkytė, Juo
zas Aleksiūnas, Eugenijus Būtėnas, 
Rimas Cinką ir Romas Stakauskas. 
Šviesas ir garsų efektus tvarko Jonas 
Kaunas, plakatus ir programos vir
šelį paruošė Vincas Lukas, sceną 
apipavidalino Rimas Cinką. “Antro-
jo kaimo” egzistavimo motto yra 
“Mes neglostome! ... O jeigu glos
tome, tai tik prieš plauką...”
JUOKINGAS YRA GYVENIMAS . ..

“Antrojo kaimo” spektaklių turi
nyje paliečiama daug kas: mūsų lie
tuviškos šeimos, lietuviškieji veiks
niai, politika, rašytojai, laikraščiai, 
meilė ir net seksas. Antrakaimie- 
čiai savo programoje aiškiai pasisa
ko: “Juokingi esame ir mes, juokin
gas yra gyvenimas...” Na, žinoma, 
iš to bėgančio gyvenimo įvairių ak
tualijų jie ir šaiposi. Šiemetinių 
spektaklių turinyje kažkodėl labiau
siai iškeliamas (žinoma, vis šaipan
tis) dramaturgas Anatolijus Kairys. 
Jei “Antrasis kaimas” jį taip kelia, 
reiškia šis mūsų rašytojas yra vertas 
augščiausios kultūrininko premijos. 
Juoba, kad iš rašytojo A. Kairio 
įsteigtos ir ilgesnį laiką globotos 
dramos studijos “Antrasis kaimas” 
šiemet susilaukė ir prieauglio: N. 
Sparkytės ir E. Būtėno. “Laureato” 
škice kiekvienas žiūrovas supranta, 
kad šypsomasi iš rašytojo J. Gliau
dos. Gana sklandžiai, humoristiškai 
apipavidalintas, tas škicas yra spal
vingas ir jokiu būdu neužgaunantis 
to, kurį jis liečia. “Bendras frontas” 
yra vienas iš įdomiausių politinių 
škicų, kur Niksono vedamos politi
kos atveju sutinka ir ją remia du 
korespondentai — dienraščio “Drau
go” ir kitas, pabaigoje prisipažinęs

S®

Ona Vaišnorienė 
Elena Undraitienė

esąs vilniškės “Tiesos” koresponden
tas. Spektaklis, kurio tik vieną kitą 
škicą tesuminėjau, baigiamas Ant. 
Gustaičio “Didvyrių” epizodu, kai 
lietuvių delegacija aerodrome laukia 
iš Ženevos konferencijos grįžtančio 
savo atstovo ir susirinkusiųjų būry
je sukiojasi bei su jais pokalbius ve
da “Margučio” korespondentė. Ae
rodrome matosi mūsų šauliai, pasi
rėmę kriukiais, neolituanų orkestro 
misiginės dūdos, skautai, lituanisti
nės mokyklos. Bet visos tos nuotai
kos apstulbinti pabaigoje iš kojų iš- 
griūna ALTos, VLIKo ir LB žmonės. 
Susidaro Įspūdis, kad po eilės metų 
visi mūsų veiksniai bus išmirę ... 
Bet jaunimas visa tai gal kitaip su
prato. Kai sugrįžęs iš spektaklio niū
rią pabaigos nuotaiką su tam tikru 
liūdesio atspalviu papasakojau kai- 
kuriems savo šeimos nariams, jie 
atsakė: “Tu dar senų pažiūrų žmo
gus, tu neini su gyvenimo realy
be ...” Gal ir taip. Esmėje man 
“Antrojo kaimo” šiemetiniai spek
takliai patiko, bet kaikurios vietos 
įrėžė ir liūdesio jausmus. Malonu, 
kad jaunimas “Antrojo kaimo” pasi
rodymus įvertina teigiamai ir gau
siai jus lanko. Čia ir yra pagrindinė 
“Antrojo kaimo” veiklos esmė. Ge
gužės 5 d. “Antrasis kaimas” pa
kviestas į Klevelandą. Kažin kada 
ateis eilė Kanadai?

TEOLOGAI “NAUJIENOSE”
Čikagos lietuviams jau nuo seniau 

žinoma, kad kairiajame “Naujienų” 
dienraštyje bendradarbiauja ir vie
nas kitas lietuvis kunigas, prisidengę 
slapyvardžiais. Nepaslaptis, kad 
“Naujienose” yra rašęs a. a. preL M. 
Krupavičius, a. a. Jam. B. Sugintas. 
Bet jie savo straipsniuose neskaldė 
visuomenės, bet jungė. Kun. Sugin
tas nebijodavo pasirašyti ir tikra pa
varde. Dabartiniai jų profesijos 
bendradarbiai — Vyt. Pravėnas, A.' 
Pilionis ir kt., aiškūs slapyvardinin- 
kai, savo straipsniuose dažnai skal
do lietuvių visuomenę, užpuldinėja 
didelį tautinį darbą dirbančius jėzu
itus, marijonus. Todėl kai “Mūsų Ži
nių” š. m. 4 nr. buvo atspausdintas 
atviras A. Sakalo laiškas Vyt. Pravė- 
nui — A. Pilioniui, tas informaci
nis leidinys buvo gaudyte gaudomas. 
Tame straipsnyje A. Sakalas ir klau
sia: 1. Kodėl Čikagos augšt. lit. mo
kykla turėjo kasmet kilotis iš vienos 
parapijos į kitą, kol jėzuitai nepa
statė Jaunimo Centro? Kodėl kai
kurios liet, parapijos neleidžia bu
vusiems kapelionams jaunimo organi
zacijose atlikti santuokos apeigų bu
vusiems savo globotiniams? Kodėl, 
kai Marquette Parko parapijos lit. 
mokykloj tėvų komitetas nutarė pra
plėsti toje mokykloje vieno kunigo 
lituanistikos dalykų mokymą, įjun
giant daugiau mokytojų ir, šalia nau-

(Nukelta j 3-čią psl.)
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Konsulo žodis lietuvių šventovėje
Generalinio Lietuvos konsulo Aniceto Simučio žodis, pasaky
tas Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyne pamaldų metu 

minint Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį

BAIMĖ IR NEPASITIKĖJIMAS f
AL, C1MANTAS

Jau treti metai iš eilės, kai iš 
Romos Katalikų Bažnyčios dva
sininkams skirtos tribūnos Vasa
rio 16-sios proga i Jus prabyla 
civilis generalinis Lietuvos kon
sulas. Šiuo nepaprastu mostu 
kunigas klebonas Raugalas krei
pia dėmesį į tai, kad tikėjimo 
laisvė Lietuvoje yra glaudžiai 
susijusi su Lietuvos laisve. Lie
tuvos okupantas lygiai žiauriai 
persekioja tiek tikinčiuosius, 
tiek už Lietuvos laisvę kovojan
čius. Sibiro ištrėmime ir plačio
sios Rusijos kalėjimuose lietu
viai kunigai kenčia kartu su ki
tais.

Neseniai man teko matytis su 
iš Leningrado atvykusiu augš- 
tuosius mokslus baigusiu rusu 
teisininku, kuris už priklausy
mą religinei bendruomenei ir 
religinių raštų platinimą buvo 
nuteistas treji'em metam kalėji
mo. Bausmę atliko viename 
Mordavijos respublikos kalėji
me, kur susipažino ir susidrau
gavo su keliasdešimt kalinamų 
lietuvių. Vos atvykęs į Ameri
ką, jis pradėjo jieškoti ryšių su 
lietuviais, kuriuos pamilęs už jų 
tvirtą charakterį, religingumą 
ir vieningumą. Jis man pasako
jo, kad visus kalinius stebinęs 
nepaprastas lietuvių patvaru
mas ir pajėgumas pakelti sun
kiausią kalėjimo režimą. Kiti 
kaliniai tą paslaptingą lietuvių 
jėgą aiškinę jų tvirtu tikėjimu į 
Augščiausią Pasaulio Kūrėją ir 
Tvarkytoją. Jie savo gimtąja 
kalba bendrai melsdavęsi, gie
dodavę ir dainuodavę, nors tai 
ir buvo draudžiama.

Lietuvių bendrai švenčiamos 
Kūčios jam palikusios neišdil
domą įspūdį. Joms planingai 
ruošdavęsi lietuviai kaliniai ke
lis mėnesius iš anksto sistemin

KOMUNISTAI KRITIKUOJA MASKVĄ
Prancūzų, italų komunistų 

partijos yra stipriausios už 
Maskvos sienų — laisvajame pa
saulyje. Narių tarpe yra nema
žai menininkų, rašytojų, inte
lektualų. Partija perša kitą 
“modelį” politikos (ne Maskvos 
režimą), jeigu laimėtų kada nors

SPECIALIAI

| LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA

Garantuotas nemokamas 
pristatymas

10 šiltų su auksiniais siūlais 
skarelių

5 vilnonės su auksiniais siū
lais 32”x32” skarelės ir

5 sintetinės medžiagos su 
auksiniais siūlais 32”x32” 
skarelės

Kaina
Oro paštu

$77.00
$91.00

5 be kutų 32”x32” vilnonės 
skarelės ir

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

Kaina $123.00

Kailio imitacija
Geriausios rūšys, 
didžiausias pasirinkimas.
Kaina $115.00

3

2
2
6

COMBINATION SPECIAL 
nepaprastai vertingas
3 jardai 100% vilnonės medžia

gos žieminiam vyriškui ap
siaustui

3 jardai 100% vilnonės medžia
gos žieminiam moteriškam 
apsiaustui

3,5 jardo 100% vilnonės me
džiagos vyriškai eilutei 
jardai 100% vilnonės medžia
gos žieminei suknelei 
paklodės, dvigubos 
pagalvėms užvalkalai 
turkiški rankšluosčiai

Kaina $203.00

SPECIAL 1
10
10
10
10

$91.00
sv. kiaulės taukų
svarų kviet. miltų
svarų ryžių
svarų cukraus

Daug kitų specialių siuntinių 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per 
Intertrade Express Corp.

125 East 23rd. Street
Fifth Floor

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

LABAI SVARBU 
Vartoti drabužiai 
lankytojams iš Sov. Sąjungos 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ.
MES TURIME 25 METŲ PATYRIMĄ 
IR DAUG TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 

KLIENTŲ. 

gai taupydami maistą iš ir taip 
jau menko kalinio davinio. Tad 
Kūčių vakaras buvęs nepapras
ta religinio bei tautinio susikau
pimo bendros vakarienės šven
tė. Iš rusų kalinių tik jis vienas 
būdavęs į tą šventę kviečiamas, 
iš kurios išeidavęs atgijęs dva
sia ir sutvirtėjęs pakelti betko- 
kius sunkumus, kaip ir tos šven
tės organizatoriai lietuviai.

Šį lietuvių tvirtą tautinį ir 
religinį nusistatymą gerai žino 
ne tik kalėjimų prižiūrėtojai, 
bet ir sovietinės Rusijos valdo
vai pačiame Kremliuje. Tad ar 
tenka stebėtis, kad augšti 
Kremliaus valdovai pereitų me
tų gale buvo pasiųsti į okupuo
tą Lietuvą išaiškinti, kodėl tiek 
daug žmonių Lietuvoje lanko 
bažnyčias, kodėl tėvai leidžia 
vaikus mokytis religinių tiesų, 
kodėl lietuviai savo sodybose ir 
prie kelių stato kryžius.

Ar nekeistai atrodo, kad vie
nos iš galingiausių pasaulio 
valstybių valdovai bijo mažytės 
Lietuvos' bažnyčių, kryžių ir ti
kinčiųjų? Į klausimą atsako pa
tys okupantai savo veiksmais, 
persekiodami t i k i n č i uosius. 
Kremliaus valdovai puikiai su
pranta, jei tik sužibėtų išsilais
vinimo kibirkštėlė, tai lietuviai 
šoktų kovon už laisvę, kuriuos 
pasektų milijonai lenkų, čekų, 
vengrų,' ukrainiečių ir net pačių 
rusų.

Nežiūrint kiek Lietuvos oku
pantai bespaustų mūsų šalį, 
Įdek bepersekiotų tikinčiuosius, 
— laisvės diena ateina, ir atei
na ne tik lietuviams, bet vi
siems pavergtiesiems. Mes tik 
meldžiame Augščiausią j į, kad 
jis tą laisvės dieną greičiau pri
artintų.

rinkimus Prancūzijoje. Esą būtų 
toleruojama opozicija, garan
tuota žodžio ir kultūros laisvė.

Rašytojas Pierre Daix, buvu- 
sis laikraščio “Lettres Franęai- 
ses” redaktorius, pirmasis Šol- 
ženiciną išvertęs į prancūzų kal
bą, dabar parašė knygą “Ką ži
nau apie Solženiciną”. Be to, 
davė pasikalbėjimą laikraščiui 
“Nouvel Observateure”, tuo su
keldamas audrą prancūzų ko
munistų .partijoje. Už panašų 
veiksmą prieš ketverius metus 
prof. Garaudy buvo išmestas iš 
partijos.

Pierre Daix, komunistas nuo 
1940 m., su savo knyga išėjo 
ginti Solženicino. Žinoma, jis 
nieko nepasako, kas Maskvai 
būtų naujiena. Jo gynimas yra 
“čiuožimas paviršium”, vengiąs 
įsivelti į polemiką su publika.

Louis Aragon, prancūzų ko- 
munistų partijos komiteto na
rys, 1966 m. pirmą kartą laik
raštyje “L’Humanitė” protesta
vo prieš Maskvą dėl rašytojų Si- 
niavskio ir Danielio nuteisimo. 
Tas pats Aragonas per “Lettres 
Franęaise” 1969 m. gynė Čeko
slovakiją. Dėlto “Lettres Fran- 
ęaises” buvo uždraustas Rytuo
se. Netekęs daug prenumerato
rių Rytuose, laikraštis turėjo už
sidaryti.

Prancūzų komunistai “auk
so” iš Maskvos negauna, išsky
rus prancūzų-rusų importo-eks
porto muitą. Partija dabar daug 
laisvesnė, negu Stalino laikais, 
kai valdė kominternas tiesiai iš 
Maskvos. Partija gali kritikuo
ti stalinizmą kiek nori, bet rusų- 
kiniečių santykių srityse turi 
būti “tyla”.

Su sovietais palaikoma zigza
ginė politika. Tai daroma dėl 
ideologinių ir psichologinių ry
šių. “Komunistų partija yra 
Bažnyčia, kuri turi savo dog
mas” — sako Pierre Daix.

Karo metu prancūzų komunis
tų vadai buvo priglausti Mask
voje, kaip ir ispanų respubliko
nai po civilinio karo. Todėl ir 
dabar, krizei ištikus, palaiko
mas tiltas į Maskvą. Nors jau 
praėjo 50 meti) nuo spalio revo
liucijos, Maskvą dengia absoliu
ti misterija. J. Ladyga

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

jų mokytojų, prašė tą kunigą, kad 
jis toliau mokytų religijos, — kuni
gas ne tik griežtai atsisakė, bet tam 
tikra prasme atsisakė lietuviukus 
vesti ir Į lietuvišką bačnyčią? Tokių 
gyvenimiškų klausimų atvirame 
laiške iškelta nemažai, ir skaityto
jams pasidaro labai aišku, koks ku
nigas yra prisidengęs Vyt. Pravėno- 
A. Pilionio slapyvardžiais ir kodėl 
jis puldinėja jėzuitus, marijonus, 
kartais neaplenkdamas ir šv. Kry
žiaus parapijos.

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

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties minėjime Čikagoje. Iš kairės pirmoje eilėje: “Draugo” admi
nistratorius kun. P. Cinikas, MIC, gen. konsule J. Daužvardienė, Europos lietuvių vyskupas A. Deksnys, JAV 
kongreso narys Hanrahan ir kt.

Lietuviai
Po antrojo pasaulinio karo 

Kanadoje apsigyveno dalis lie
tuvių išeivijos. Tikybiniu požiū
riu dauguma jų yra katalikai, 
tačiau randame jų tarpe ir ne
mažą skaičių protestantų, ku
riuose vyrauja evangelikai liu
teronai. Evangelikai reforma
tai, dažniausiai iš Biržų apylin
kės, ir pavieniai baptistai suda
ro likusią dalį lietuviškos pro
testantiškos bendruomenės.

Pirmosios lietuviškos evange- 
liškos pamaldos (turbut pirmos 
Kanados istorijoje) buvo atlai
kytos kunigo Preikšaičio iš Či
kagos 1949 m. rudenį Toronto 
mieste. Pirmieji tuometinio ne
formalaus parapijinio branduo
lio pirmininkai buvo Petras Šer
nas ir Jurgis Preikšaitis. Ypač 
jaunimo veikla buvo intensyvi 
pirmaisiais metais, nors savų 
maldos namų bei patalpų netu
rėta.

1950 m. lapkričio 12 d. mis- 
souriečių liuteronų Sinodo bu
vo įšventintas į kunigus teolo
gijos studentas Leonas Kostize- 
nas, kuris įsteigė “Malonės” liu
teronų parapiją. Ji buvo dvikal
bė: pamaldos buvo laikomos lie
tuvių ir vokiečių kalbomis.

1950-53 m. laikotarpyje To
ronte veikė net trys parapiji
nės grupės: “Malonės” liutero
nų parapija su kun. L. Kosti- 
zenu, didesnioji lietuviška para
pijos dalis, kurią pasikeisdami 
aptarnavo kunigai — A. Trakis, 
St. Neimanas, P. Dilys iš Čika
gos, ir mažesnioji lietuviška pa
rapijos dalis, aptarnaujama kun. 
P. Dagio iš Niujorko.

1953 m. į kunigus buvo įšven
tintas dr. Martynas Kavolis. Su 
rytinės Kanados liuteronų sino
do pagalba jis įsteigė lietuvių 
evangelikų liuteronų parapiją, 
parinkdamas Išganytojo vardą. 
Pamaldos pirmiausia buvo lai
komos Šv. Andriejaus estų ir 
latvių bažnyčioje, o vėliau Iš
ganytojo anglų bažnyčioje. Kun. 
dr. Kavolis laikė pamaldas kas 
antrą sekmadienį, nes aptarnavo 
ir Montrealyje esančius evan
gelikus. Tuo pačiu metu kun. L. 
Kostizenas laikė lietuviškas pa
maldas taip pat kas antrą sek
madienį “Malonės” parapijoje. 
Abu kunigai bandė taip pat ap
tarnauti Hamiltoną ir kitas vie
toves Ontario provincijoje. 1958 
m. kun. dr. Kavolis buvo pa
kviestas profesoriauti Ameriko
je. Senjoras kun. Ansas Trakis 
vėl buvo priverstas kas mėnesį 
atvykti į Torontą, padedant taip 
pat kunigams Neimanui ir Di
liui bei teologijos studentui An- 
sui Dumpiui.

1958 — 1963 metų laikotar
pyje savo vadovavimu ypač pa
sireiškė a. a. inž. B. Buntinas, 
kuris būdamas pasaulietis, tarp 
mėnesinių pamaldų rūpinosi 
pastoraciniais darbais. Reikalui 
esant, Bernardas Buntinas iš
kviesdavo kunigus laidotuvėms, 
krikštynoms ir skatino bei rem
davo įvairias parapijines progra
mas, kai kartais kunigams at
vykti buvo neįmanoma. Tęsti
numą parapijinei veiklai davė 
Evangelikų Moterų Draugija, 
pirmininkaujant Elzei Jankutei, 
p.p. Bleizgienei ir Šturmienei. 
Moterų veiklumas išlaikė para
pijinį solidarumą bei vienybę 
šitam penkerių metų laikotar
py. Savo veikla nemažiau pasi-

evangelikai Toronte
GYTIS ŠERNAS

reiškė ir parapijinis jaunimas. 
Buvo bandyta kviesti į parapi
ją lietuvį kunigą iš Vokietijos, 
tačiau nepasisekė.

Nuo 1960 m. vis dažniau at
vykdavo Torontan pamaldų lai
kyti teologijos fakulteto studen
tas bostonietis Algimantas Ži
linskas. Po pastarojo įšventini
mo į kunigus 1963 m. birželio 
23 d. ir jo santuokos su toron- 
tiete R. Bleizgyte lietuvių evan
gelikų parapiją vienijimo darbo 
vaisiai pasireiškė jau tų pačių 
metų rudenį. 1963 m. rugsėjo 
22 d. lietuvių evangelikų “Malo
nės” ir Išganytojo parapijos na
riai įsteigė naują parapiją, ku
rią pavadino “Vilties” vardu. 
Paruošus parapijinę konstituci
ją, parapija buvo priimta į ry
tinės Kanados sinodą Liutero
nų Bažnyčios Amerikoje. Kun. 
A. Žilinskas buvo paskirtas “Vil
ties” parapijos klebonu. Pamal
dos vykdavo Alhambra švento
vėje, kuri dabar yra tapusi Lie
tuvių Namais.

Buvo sudaryta pilna parapiji
nė programa. Moterų draugija 
toliau pavyzdingai tęsė savo 
veiklą. Buvo pradėta sekmadie
ninė mokykla, vadovaujama p. 
Dambarienės, kuri yra mokyk
los vedėja ir šiandieną. Prasidė
jo taip pat pirmos konfirmandų 
pamokos, jaunimo būrelio veik
la, biblinės pamokos suaugu
siems Advento ir Gavėnios me
tu ir iki šios dienos labai popu
liarios parapijos vasarinės išky
los. žodžiu, parapija išvystė pil
ną veiklą, reikalingą dvasiniam 
augimui.

1966 m. rudenį, Išganytojo 
anglų parapijos klebonas persi
kėlė į kitą parapiją, ir kun. A. 
Žilinskas buvo prašytas laikinai 
aptarnauti taipogi šią anglišką 
parapiją kartu su lietuviška 
“Vilties” parapija. Tas laikinu
mas tapo dvikalbe parapijos tik
rove. Norint užtikrinti lietuviš
kos parapijos tęstinumą bei su
stiprinti jos ekonominę padėtį, 
lietuvių klebonas buvo pakvies
tas aptarnauti abi kongregaci
jas vienos parapijos rėmuose. 
Tame naujame vienete lietuviai 
sudarė ir tebesudaro šiandieną 
% visos parapijos. Kartu su 
anglų parapija lietuviai tapo sa
vininkai šventovės, kuri yra 
Bloor St. ir Indian Rd. sankry
žoje. Jungtinės parapijos rėmuo
se abi bendruomenės pasirinko 
Išganytojo vardą, kuriuo buvo 
žinoma anglų ir lietuvių parapi
ja kun. dr. Kavolio laikais. Iki 
šios dienos tebėra dvi parapijos 
veiklos programos, lietuvių ir 
anglų kalba.

1970 m. balandžio 1 d. sino
do prezidento dr. Lotz ir dr. 
Rebles prašomas kun. A. Žilins
kas tapo Toronto liuteronų pa
rapijų administratoriumi. Ry
tinės Kanados direktorius bei 
sinodo prezidentas garantavo 
lietuvių parapijos nepriklauso
mybę ir sudarė sąlygas kun. A. 
Žilinskui toliau tautiečius ap
tarnauti šalia platesnių pareigų. 
Tuo pačiu metu buvo iškviestas 
kitas kunigas anglams aptar
nauti.

Iki 1971 m. rugsėjo kun. A. 
Žilinskas aptarnavo lietuvius ir 
anglus ir dirbo platesnėje sri
tyje, nes truko vieneri metai iki 

kun. Bindernagel’io atvykimo.
1971 m. rudenį liuteronų mis- 

souriečių sinodas uždarė mažė- 
jančią“Malonės”parapiją ir par
davė pastatą slovakams liutero
nams. Tada paskutinieji Malo
nės parapijos lietuviai liutero
nai perėjo į Išganytojo para
piją-

1963-74 m. laikotarpyje para
pijos pirmininkais buvo Bernar
das Buntinas, Osvaldas Delkus, 
Ričardas Hiršas. šiuo metu pir
mininkauja Gytis Šernas. Į am
žinybę iškeliavo parapijos pir
mininkas Bernardas Buntinas ir 
tarybos narys Henrikas Grimas. 
Per visą dešimtmetį sekmadie
nio mokyklai pavyzdingai vado
vavo Marija Dambarienė. Hilda 
Lorencaitė - Maczinkienė mokė 
ne tik sekmadienio mokykloje, 
bet taip pat vedė vaikučių cho
rą, dėstė pirmų metų k'onfir- 
mandų pamokas iki pat ištekė
jimo 1970 m. Ji yra vienintelė 
liuterone rytinėj Kanadoj, tu
rinti akademinį teologijos laips
nį — bakalaureatą. Vargoninin
kais buvo: Ona Beresnevičienė, 
Petras Šturmas ir Silvija šar- 
kutė. Jaunimo vadovų buvo 
daug. Jų tarpe labiausiai pasižy
mėjo Daiva Mikšytė, kuri ir šiuo 
metu pirmininkauja kartu su 
Vytautu Lenausku. Moterų 
draugijai dešimtmečio laikotar
pyje vadovavo: Elzė Jankutė, 
Uršulė Bleizgienė, Marija Dam
barienė, Marija Naujokienė, Ire
na Delkuvienė, Ema Šturmie- 
nė, Gerda Tarvydienė, Irena 
Dauginienė ir šiuo metu — Ger
da Povilaitienė.

1973 m. gruodžio 9 d. lietu
viai evangelikai Toronte suruo
šė didesnio masto iškilmes — 
paminėjo savo Išganytojo para
pijos dešimtmetį, kun. A. Ži
linsko dešimties metų kunigavi
mo sukaktį ir moterų draugijos 
šventę. Iškilmėse dalyvavo “Tė
viškės” parapijos choras iš Či
kagos ir kompozitorius prof. 
Vladas Jakubėnas. Augštu cho
ro meniniu lygiu gėrėjosi apie 
400 svečių, jų tarpe įvairūs lie
tuviškų organizacijų atstovai, 
katalikų parapijų klebonai, ka
nadiečių liuteronų dvasiškiai.

Lietuviai evangelikai Toron
te yra išvystę gyvą parapijinę 
veiklą, puoselėdami religinius 
bei lietuviškus pradus. Linkėti
na jiems ir toliau nenuilstamai 
sėkmingai darbuotis lietuviško
je dvasioje.

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).

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

JAV ambasadoriui
J. D. Lodge Argentinoje 
surengtame 
atsisveikinimo vakare. 
Iš kairės:
A. A. Mičiūdas,
F. Lodge,
A. Dambravienė, 
amb. J. D. Lodge,
L. Mičiūdienė, 
patarėjas
dr. Vyt. Dambrava. 
Atsisveikinimo 
programoje 
dalyvavo latviai, 
lietuviai, lenkai, 
ukrainiečiai ir vengrai. 
Ambasadorius
visus dalyvius pavadino 
laisvės draugais ir 
pažadėjo savo paramą 
Lietuvos byloje.

Vis dažniau savo periodiko
je užtinkame balsų, keliančių 
reikalą kiek galint daugiau mū
sų jaunimo įtraukti į bendrąją 
veiklą. Ne pasyviais stebėtojais 
ar dalyviais salėse ar posėdžiuo
se, bet aktyviai dirbančiaisiais, 
rodančiais sveiką iniciatyvą, ne
bijančiais daryti sprendimų. 
Kaikur, sprendžiant iš toje pa
čioje spaudoje buvusių aprašy
mų, jau taip ir daroma, bet vis 
dar su dideliu atsargumu, gal 
to ir nepasakant, vis bijantis, 
nepasitikint tuo mūsų jaunimu. 
Puošti sales ir scenas, sustatyti 
kėdes, budėti prie durų, pla
tinti bilietus, tvarkyti bufetus, 
nešti vėliavas, eiti garbės sargy
bas nesibijoma, net raginama 
ir skatinama, bet nekalbama 
apie visų veiklos pareigų ir ini
ciatyvos perdavimą. Juk tai sri
tis, kur jau seniai reikia naujų 
planų, drąsos ir dinamikos. Per 
eilę metų visa taip nusistovėjo, 
liko nekeičiama, įprasta, nepa
judinama. Pvz. kad ir lietuviš
kieji svarbiausi metiniai minė
jimai. Juose, neskaitant išimčių, 
trūksta išradingumo, visa kar
tojama kasmet be jokių naujes
nių ir gaivesnių polėkių. Tai lyg 
seniai pagamintas guminis štam
pas, kuriuo štampuojami oficia
lūs raštai, visai pamirštant (ar 
net ir nežinant), kad guminiai 
štampai išeina iš mados ir ri
kiuotės — juos pakeičia metali
niai popieriaus įgraviruotojai.

Vyresniųjų klasių gimnazis
tai, universitetų ir kolegijų stu
dentija — tai visas mūsų bręs
tantis intelektualinis lobynas. 
Kodėl jie laikomi perjaunais ir 
nepatyrusiais? Kodėl nenorima 
jiems duoti daugiau svorio, pri

Nuotr. St. Dabkaus
Jaunieji skaitytojai p-lė Lukošiūtė ir inž. A. Čepas pardivinėja bilietus

Buvusios 
firmos

Europietiškos mėsos ir skanėstai 
sekančiose krautuvėse
gaunami pigesnėmis kainomis
("BUDGET PRICE SPECIALS"):

visuomet

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

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

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

pažinimo ir atsakomybės? Dar 
vis netikima, kad jie yra pajė
gūs daryti sprendimus, dar vis 
bijomasi, kad jų sprendimai ga
li būti klaidingi' ar nepriimtini. 
Galbūt dirbantieji negalės iš
vengti klaidų, bet kas jų neiš
vengia? Ar visa, ką atliko ar 
atlieka vyresnieji, jau taip 
sklandu, prasminga ir be sutri
kimų atlikta ar pasiekta? Ko
dėl gi manoma, kad kas atlikta 
vyresniųjų, tai gera ir nepajudi
nama, o kas daroma jaunesnių
jų, tai lieka tik kritikuoti, at
mesti, nepriimti?

Skundžiamės, kad, neskaitant 
išimčių, nepajėgiame patraukti 
ir sudominti savo jaunimo tiek 
bendrąja veikla, tiek jos meto
dais. Dažniausiai kaltiname jau
nimą, nepajėgdami patys į save 
pažvelgti ar net suprasti, kas, 
kodėl ir kaip nepriimtina ar ne
patraukliu jaunajai kartai. Gal 
perdažnai užmirštame, kad mū
sų jaunimas visu 100% yra šio 
žemyno švietimo ir auklėjimo 
produktas ir tokių pačių socia
linių sąlygų įtaigojamas. Jų 
įtaka atsispindi bendrajame su
pratime, galvosenoje, iš dalies 
papročiuose. Bendroji mūsų 
veikla gal būtų sėkmingesnėj 
jeigu ji būtų vairuojama ir ko
ordinuojama ne “užsieniečių”, 
bet “vietinių”. Kiekvieno atve
jo pozityvesnis sprendimas ne
bus pasiektas, kol vyresnieji ne
pakeis to savo nusistatymo, pa
remto baime ir nepasitikėjimu. 
Darydami sprendimus, neuž
mirškime, kad mūsų pačių jau
nimas yra lygiai toks, kaip ir 
mes patys, išskyrus paviršutinį 
“apšlifavimą”, atliktą vietinės 
aplinkos reiškinių.



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1974. III. 7 — Nr. 10 (1257)

PAVERGTOJE TFV YNIEJI;
J. MIKUCKIO KNYGA CENTRINIS BANKAS

O LIETUVIAI lASAUlfJf
“Gimtasis Kraštas” 6 nr. paskelbė 

ištrauką' iš 1970 m. mirusio poeto 
Juozo Mikuckio spaudai paruoštos 
knygos “Šioje ir anoje pusėje”. Įva
de pabrėžiama, kad jis yra buvęs Kau
no apskr. policijos vadas, “emigra
vęs į užsieni ir dirbęs tarybiniu žval
gu”. Pirmojoje ištraukoje J. Mikuc
kis kaip tik ir aprašo užsiangažavi
mą dirbti anuometinei MVD žvalgy
bai. Prišnekino jį pirmosios sovieti
nės okupacijos pradžioje vietinės 
MVD viršininkas A. Gudaitis-Guze- 
vičius, pakvietęs “paviešėti” kalėji
me, pagyręs jį kaip drąsų lietuvį ka
rininką ir dideli patriotą. Kai tas 
“patriotas” prasitarė, kad gali su
laužyti duotą žodį, A. Gudaitis-Guze- 
vičius pabrėžė:

“— štai šito aš visiškai nebijau,
— atsakė jis vis šypsodamasis, — 
jūs galite nepriimti pasiūlymo, bet 
bejėgis sulaužyti žodį.

— Laikykite, kad aš jį daviau. Ir 
ką aš turiu daryti? Pranešinėti, ką 
galvoja kai kurie mano “palatos” 
draugai? Geriau už mane žinote. Pa
sakoti “tautos šulų” biografijas — 
ką aš jums naujo pasakysiu.

— Tada aš jums pasakysiu, drau
ge Mikucki, — lėtai tarė Gudaitis,
— noriu jums pasiūlyti važiuoti Vo
kietijon. štai taip, tiesiai iš mūsų.

— Ir?
— Ir dirbti, gyventi. Na, o jei 

keisis aplinkybės, jei prasidės dide
li įvykiai, — vis tiek kantriai dirb
ti ir gyventi. Atėjus veiklos valan
dai, pats ją pajausi arba mes duo
sime žinoti...”

Toliau J. Mikuckis rašo: “1941 me
tų kovo mėnesį buvau paleistas iš 
Kauno kalėjimo. Repatrijavau j Vo
kietiją. Beje, tai, kad žmona buvo 
vokiečių kilmės, šiam poelgiui tik su
teikė reikalingą natūralumą. Taip 
Vokietijon atvyko nuo Tarybų val
džios nukentėjęs buržuazinis Lietu
vos karininkas Juozas Mikuckis.” 
Šio “patrioto” veiklą turbūt plačiau 
atskleis sekančios knygos ištraukos 
“GK” puslapiuose, kaip ir kodėl jis 
grįžo okupuoton Lietuvon iš JAV.

NAUJA PLOKŠTELE
Buvusioji Lietuvos operos žymio

ji solistė Vincė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė pagaliau susilaukė kompartijos 
“išrišimo” dėl pasitraukimo užsie
nin. Tai liudija neseniai išleista 
plokštelė su 13 jos kadaise įdainuo
tų dainų, priklausančių prieškari
niam palikimui. Plokštelėje — S. 
Šimkaus “Mano gimtinė”, J. Gruo
džio “Spragilų daina”, kompozitorių 
J. Karnavičiaus, A. Kačanausko, 
A. Račiūno, V. Jakubėno, J. Žilevi
čiaus harmonizuotos liaudies dainos. 
Jau anksčiau buvo išleisti Čikagoje 
mirusių solistų Jono Butėno, Alek
sandro Kutkaus ir Čikagoje gyve
nančios Jadvygos Vencevičaitės-Kut- 
kuvienės įdainavimai.

MIRĖ A. DAUKŠA
Vasario 8 d. mirė Vilniaus univer

siteto finansų ir kredito katedros 
docentas Antanas Daukša, sulaukęs 
70 metų amžiaus. Velionis buvo 
plungiškis, 1931 m. baigęs Kauno 
universiteto teisių fakulteto ekono
mijos skyrių. Darbą Vilniaus univer
siteto ekonomikos mokslų fakultete 
pradėjo 1946 m. prodekanu. Docen
to vardas jam buvo suteiktas 1968 
m. Trumpą nekrologą “Tiesoje” pa
skelbė tik “Grupė draugų”, neat
skleisdami net savo pavardžių. Doc. 
A. Daukša, kaip ir vasario 4 d. Vil
niuje miręs akademikas prof. dr. 
Adolfas Jucys, nebuvo kompartijos 
narys.

RODNEY,
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 

vasario mėn. 16 d. Lietuvių Klubo 
patalpose. Jį pradėjo apylinkės pirm. 
J. Statkevičius. Jaunimo atstovai įne
šė Lietuvos vėliavą. Atsistojimu ir 
tyla buvo pagerbti žuvusieji už Lie
tuvos laisvę ir nukentėjusieji oku
pacijos metu. Minėjimui pritaikytą 
paskaitą skaitė kun. B. Pacevičius iš 
Londono. Paskaita buvo įdomi klau
sytojams tuo, kad ji lietė ne vien 
Vasario 16 temą, bet ir lietuvybės 
išlaikymą. “Šis minėjimas yra reikš
mingas tiek, kiek patys lietuviai yra 
tautiškai sąmoningi. Kad jie nenu- 
tautėtų, būtina sąlyga kurti lietuviš
kas šeimas” — sakė prelegentas. A. 
Ciparytė ir R. Ališauskas padekla
mavo eilėraščius “Nepriklausomybę 
atgavus” ir “Lietuva”. Vietinės pa
jėgos (V. Jokūbaitis, K. Kereševičiū- 
tė, L. Rastapkevičiūtė, R. Ciparytė, 
V. Ignaitis) atliko montažą “Vil
nius”. Pabaigoj jaunoji akordeonis
tė A. Ciparytė palinksmino minėji
mo dalyvius akordeonu, pagrodama 
penkis dalykus. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu ir bendra kavute, ku
rios metu buvo renkamos Tautos 
Fondui aukos. Sekmadienį įvyko už
prašytos West Lome k. šventovėje 
pamaldos, kurių metu vietos klebo
nas kun. J. Smith priminė Lietuvos 
kančias, tenykščius lietuvius, kurie 
ir priespaudoj neapleidžia savo tikė
jimo, palygino su tais, kurie gyvena 
laisvėje.

PRAĖJUSIŲ METŲ DERLIUS bu
vo geras. Tiek tabakas, tiek kuku
rūzai, pupelės ir kviečiai davė geras 
pajamas. Ir kitais metais augintojai 
tikisi gero derliaus, bet kartu ir nuo
gąstauja, kad kaikurie dalykai, pvz. 
trąšos, gali beveik dvigubai pabrang
ti. Per televiziją kalbėtojai vis ra
gina, kad trąšas augintojai užsisaky-

Tomas Šarkus “Tiesos” 13 nr. pa
skelbė reportažą “Svečiuose pas 
draugą rublį”, apsilankęs Vilniaus 
centriniame banke, kuris oficialiai 
vadinamas Sovietų Sąjungos valsty
binio banko Lietuvos respublikine 
kontora. Su šios institucijos veikla 
jį supažindino pats tos kontoros val
dytojas Zenonas Žilevičius. Per tau
pomąsias kasas centrinis bankas iš 
Lietuvos gyventojų yra sutelkęs 
daugiau kaip 1.300.000.000 rublių 
santaupų, kuriomis finansuojamos 
statybos, vystoma pramonė ir žemės 
ūkis. Vien tik kolchozai iš banko yra 
gavę apie 400 milijonų rublių ilga
laikių paskolų. Indėlininkams per
nai už jų santaupas buvo išmokėta 
daugiau kaip 25 milijonai rublių pa
lūkanų. Gerai dirbančioms įmonėms 
bei organizacijoms taikomos leng
vatinės paskolos, blogai dirbančioms 
nutraukiamas paskolų išdavimas. 
Dokumentaciją tvarko vadinamasis 
mechanizuotos apskaitos fabrikas, 
vadovaujamas Alberto Dvilinsko. 
Raktai pagrindinių seifų, kuriuose 
laikomos pinigų atsargos, tėra pati
kėti trim tarnautojam — I. Petriko- 
nienei, G. Kinaitei ir V. Čumachovui. 
Atskirame seife saugoma užsienio 
valiuta — prancūziški frankai, ru
muniškos lėjos, jugoslaviški dinarai, 
japoniškos jenos bei kitų valstybių 
piniginiai vienetai, išskyrus vienos 
kitos šalies banknotus. Visas šis tur
tas yra Sovietų Sąjungos valstybinio 
banko kontrolėje.

FAKULTETAS DIREKTORIAMS
Vilniaus pedagoginiame institute 

šiemet bus įsteigtas kvalifikacijos 
kėlimo fakultetas bendrojo lavinimo 
viduriniųjų mokyklų direktoriams. 
Fakulteto kursas truks du mėnesius, 
matyt, vasaros atostogų metu. Visi 
gimnazijų direktoriai šį tobulinimo
si kursą turės išeiti kas penkeri me
tai. Tobulinimosi kryptis oficialia
me pranešime neatskleidžiama.

KOMJAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje įvykusiame okupuotos 

Lietuvos komjaunimo XVIII suva
žiavime dalyvavo 738 atstovai, at
siųsti 322.300 komjaunuolių. Sovie
tų komjaunimo centrinio komiteto 
I sekr. J. Tieželnikovas iš Maskvos 
atvežė šio komiteto pereinamąją rau
donąją vėliavą, atsidėkodamas už 
laimėjimus, kurie buvo pasiekti so
vietų kompartijos XXIV suvažiavimo 
nutarimų vykdyme. Ataskaitinį pra
nešimą padarė komjaunimo vilniš
kio centrinio komiteto I sekr. Vale
rijonas Baltrūnas, pažerdamas 
pluoštą pagyrimų ir papeikimų. Iš jo 
kalbos atstovai sužinojo, kad pernai 
apie 14.000 moksleivių buvo palikti 
kartoti kurso, kad kasmet iš augštų- 
jų mokyklų pasitraukia ar būna pa
šalinti apie 2.000 studentų, iš tech
nikumų — daugiau kaip 3.000. Lie
tuvos 322.300 komjaunuolių jungia 
6.303 komjaunimo organizacijos ir 
3.944 komjaunimo grupės. Suvažiavi
mas komjaunimo centrinio komiteto 
I sekretorium vėl patvirtino Valeri
joną Baltrūną, II — rusą Vladimirą 
Golubkovą. Taigi, komjaunimui tai
komas toks pats principas, kaip ir 
kompartijai — II sekretorium turi 
būti rusas. V. Baltrūnui ir V. Golub- 
kovui talkins sekretoriai Romas 
Baltrušaitis ir Genė Šaltenienė. Be 
minėtų asmenų, centrinio komiteto 
politbiuran išrinkti: Rita Aleksiu- 
naitė, Ignotas Augevičius, Vilhelmas 
Chadzevičius, Stasys Jasys, Vladimi
ras Lobaševas, Mikas Palionis, Euge
nijus Poškus, Violeta Stukaitė ir Na
rimantas Vaitkevičius. V. Kst.

ONTARIO
tų iš anksto, nes gali jų pritrūkti, 
ypač jei būtų eksportuojama į JAV.

S. GAIDAUSKIENĖ po gerai pa- 
vykusios operacijos grįžo iš ligoninės 
pas savuosius į namus. Apylinkė, ku
rios ji buvo dvejus metus pirminin
kė, linki jai galutinai pasveikti.

ŠIAIS METAIS yra daug studijuo
jančio jaunimo Western universite
te, Toronte, Guelphe ir Waterloo. 
Ateinančiais metais keletas iš jų 
bus baigę mokslus.

ŠEŠTADIENINEI MOKYKLAI va
dovauja ir moko mokyt. E. Kojelai- 
tienė. Mokyklą lanko 10 mokinių. 
Šalia pagrindinių dalykų pamokose, 
mokiniai gali pažaisti, pasikalbėti, 
padainuoti. Tai daro lietuviškas pa
mokas patrauklesnėmis. Pamokos 
vyksta Lietuvių Klubo patalpose.

Kor.

STAYNER, Ontario
WASAGOS - STAYNERIO ir apy

linkių lietuviai Vasario 16-ją pami
nėjo p.p. Račiūnų namuose. Minėji
mą pradėjo p. Jonaitis iš Sunnydale. 
Sugiedotas Kanados himnas, pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę giesme 
“Avė Maria” (plokštelė). Pagrindinę 
kalbą pasakė ir tolimesnei progra
mai vadovavo T. Sekonienė. Ponia 
Stepulaitienė ir p. Juodišienė padai
navo duetą. Jonaitytė, R. Kryžanaus- 
kaitė, Z. Gurklytė, V. Dobilaitė, R. 
šiukšterytė ir St. Jonaitis padekla
mavo po vieną eilėraštį. Solo padai
navo 2 dainas Sg. Pakarna ir akor
deonu pagrojo L. Beržinytė. Dr. G. 
Skrinskas rodė ir aiškino skaidres 
iš Lietuvos. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Dalyvavo apie 90 asme
nų, jų tarpe daug jaunimo ir kele
tas kanadiečių. Tautos Fondui su
rinkta $221. T. S.

Lietuvių agronomų sąjunga Čikagoje ruošiasi š. m. spalio 12 d. iškilmingai paminėti Lietuvos Žemės Ūkio Akade
mijos 50 metų sukaktį. Nuotraukoje valdybos nariai: ižd. J. Beliūnas, pirm. St. Juozapavičius, paskutinis Akade
mijos rektorius prof. Balys Vitkus, sekr. S. Janulaitienė, vicepirm. A. Šantaras Nuotr. A. šeštoko

St. Petersburg, Fla.
PAGARBOS UGNIS. St. Peters- 

burgo ir gretimų vietovių lietuviai 
Vasario 16 paminėjo sekmadienį (va
sario 17 d.). Lietuvių Klubo salė bu
vo pilnutėlė — dalyvavo apie 300 
asmenų. Minėjimą surengė organi
zacijų atstovų sudarytas komitetas, 
o pačiam minėjimui gražiai vadova
vo Klubo pirm. Klemas Jurgėla. Pra
džioje buvo pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Savanoriai-kūrėjai 
Petras Dragūnevičius ir Petras Ru- 
lis, lydimi tautiniai drabužiais apsi
rengusių ponių Jasiukienės ir Jur- 
gėlienės, Rūtai Jurgelėnaitei skam
binant planiniu Vaičiūno “Kritu- 
siems šauliams”, uždegė “Am
žiną ugnį”. Visi dalyviai tylos mi
nute pagerbė žuvusius. Turiningas 
kalbas pasakė: angliškai — rašytoja 
ir vietos laikraščio bendradarbė Mar
jorie Schuk, lietuviškai — Kazys 
Kleiva. Po kalbų buvo priimta ati
tinkama rezoliucija. Buvo renkami 
parašai peticijai, raginančiai JAV vy
riausybę daryti žygius rusų kalina
mam Simui Kudirkai išlaisvinti. Me
ninę minėjimo dalį atliko viešnia 
solistė p. Armonienė ir St. Peters- 
burgo Lietuvių Klubo mišrus choras, 
vadovaujamas muziko Mateikos. Mi
nėjimas baigtas JAV ir Lietuvos 
himnais. Laisvinimo reikalams su
rinkta apie $1200. Minėjimo dalyvių 
tarpe matėsi gerokas skaičius kana
diečių, kurių dalis yra jau įsigijusi 
nuosavybių ir čia praleidžia ilgesnį 
laiką. Tos pat dienos vakare žinomi 
kanadiečiai pramonininkai p.p. Vis- 
kontai savo dideliame ir gražiame 
name prie vandens surengė priėmi
mą, kuriame dalyvavo gražus būrys 
tautiečių, šią žiemą atvažiavusių iš 
kitur yra mažiau, negu ankstyves
niais metais, nes jaučiamas benzino 
trūkumas, ir žmonės susilaiko nuo 
tolimesnių kelionių. K. G.

Delhi-Tillsonburg, 
Ontario

VASARIO 16 DIENĄ Tillsonbur- 
go Community Centre salėje Delhi, 
Tillsonburgo ir apylinkės lietuviai 
iškilmingai paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukaktį. 
KLB apylinkės pastangomis visą sa
vaitę prieš Vasario 16 minėjimą Till
sonburgo radijas net 15 kartų davė 
platų istorinį Lietuvos valstybės api
būdinimą, jos istorinę eigą, nepri
klausomą gyvenimą ir dabartinę ru
sų okupaciją. Tas žinias pakartojo ir 
“Tillsonburg News” laikraštis, apra
šydamas Lietuvos nepriklausomą gy
venimą ir dabartinę rusų okupaci
ją. Vasario 16 d. Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą pradėjo KLB 
Delhi apylinkės pirm. Stepas Jaku- 
bickas, savo įžanginiame žodyje pa
brėždamas — juo toliau laikas mus 
tolina nuo tos istorinės Vasario 16- 
tosios, juo labiau įsitikiname, kad 
nėra pasaulyje vertybių, kurios ga
lėtų mums laisvą Lietuvą atstoti. Pa
garbus žuvusius už Lietuvos laisvę, 
svečias iš Toronto PLB garbės teis
mo pirm. Antanas Rinkūnas skaitė 
paskaitą, kurioje apžvelgė dabartinę 
lietuvių padėtį kovoje už laivę.

Meninę programą atliko Londono 
Lietuvių Jaunimo Ansamblis “Bal
tija”, vadovaujamas p-lės Petrašiū- 
naitės, ir Delhi Lietuvių Jaunimo 
Ansamblis “Palanga”, vadovaujamas 
Kęstučio Lowson ir Daivos Ratavi- 
čiūtės. Priimta rezoliucija Lietuvos 
laisvinimo ir dabartinių persekioji
mu reikalu Kanados min. pirminin
kui ir Jungtinių Tautų sekretoriui. 
Vietos Tillsonburgo laikraštis, kuris 
išeina 3 kartus savaitėje ir yra pla
čiai skaitomas, gražiai aprašė Lietu
vos nepriklausomybės paminėjimą, 
įsidėjo “Baltijos” ansamblio nuotrau
ką ir minėjimo metu priimtą rezoliu
ciją. Vietos lietuviai ir organizacijos 
Tautos Fondui suaukojo per $1,000. 
Turint galvoje, kad Delhi apylinkė 
nėra didelė, ji tampa pavyzdžiu, kaip 
reikia Vasario 16 proga Kanados 
spaudoj ir per radiją garsinti Lie
tuvos vardą, dabartinę sunkią oku
pacinę padėtį, laisvinimo reikalams 
atverti savo širdis ir pinigines. S. J.

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

S HAMILTON
JULIJAI IR BERNARDUI ŠTUR- 

MAIČIAMS vasario 26 d. suėjo auk
sinė jų vedybinio gyvenimo sukaktis, 
kurią jie atžymėjo šv. Mišiomis 
Beacon Hill Lodge (atnašavo mons. 
dr. J. Tadarauskas) ir pietumis su 
savo artimaisiais A. D. Balsių na
muose. Iš Čikagos ta proga buvo at
vykusi čia ir kita jų dukra — Lai
ma Bildušienė.

D. B. MAČIAI iš Burlingtono žie
mos atostogom išvyko j Floridą. Su 
jais kartu atostogauja ir svainiai — 
O. Ant. Jusiai, dabar gyveną Wind
sore. K. M.

CHORAS “AIDAS”, besirengiąs 
išvykoms, turi visą eilę labai svar
bių reikalų. Dėlto yra šaukiamas ko
vo 10, sekmadienį, 3 v.p.p., parapi
jos salėje bendras pasitarimas. Visi 
tėvai yra prašomi dalyvauti.

MADŲ PARODA įvyks kovo 20, 
trečiadienį, 7.30 v.v., Jaunimo Cent
re. Moterims ir vyrams pavasarinius 
drabužius demonstruos “Right Hou
se” krautuvė. Bilietus galima gauti 
pas choristes ir prie įėjimo. Visi da
lyvaukime.

KONCERTAS IR ŠOKIAI, rengia
mi “Aido”, įvyks balandžio 27 d. 
Jaunimo Centre. Rengėjai — tėvų 
komitetas jau dabar sudaro planus, 
kad šis parengimas praeitų su dide
liu pasisekimu. Šiame parengime 
bus apvalūs stalai po 10 žmonių. 
Neruoškime jokių uždarų baliukų, 
bet visi paremkimę dainuojančias 
Hamiltono mergaites. Stalus jau da
bar galima rezervuoti pas choro ad
ministratorių J. Pleinį tel. 527-4876.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 44

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 pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir putkūs dešros gaminiai

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

SUDBURY,
VASARIO 16 MINĖJIMAS, su

rengtas LB Sudburio apylinkės veik
liosios valdybos, praėjo labai gražiai. 
Jį pradėjo pirm. Juozas Kručas. Su
giedojus Lietuvos himną, E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė, vieton paskaitos, 
pabėrė tai progai pritaikytų gražių 
minčių. Pasižymėjęs Hamiltono “Au
kuras”, režisuojamas E. Dauguvie
tytės - Kudabienės, vykusiai suvai
dino V. Alanto 3 veiksmų komediją 
“Šiapus uždangos”. Publika nepa
gailėjo triukšmingų katučių. Po 
programos pirm. Juozas Kručas vi
siems tarė padėkos žodį. Po to buvo 
šokiai, loterija, veikė bufetas. Lote
rijoj laimė nusišypsojo V. Juškai, K. 
Remeikiui ir P. Tolvaišai. Be valdy
bos, prie parengimo daug prisidėjo 
Petras Jutelis, Vladas Juška, Kle
mas Jonikas, Valys Bružas, Giedrė 
Poderytė. Sekmadienį buvo atlaiky
tos pamaldos su pritaikytu šventei 
pamokslu. Pamaldas užprašė valdy
ba. Tiek salėje, tiek bažnyčioje bu
vo pasigesta kaikurių tautiečių, 
ypač jaunimo. Tačiau susipratusieji, 
šviesūs ir duosnūs tautiečiai viską 
atlaikė ir parengimas dar davė ir 
gryno pelno.

ETNINIŲ GRUPIŲ KAUKIŲ BA
LIUJ “Holyday Inn” lietuviai gavo 
net tris premijas. II premiją laimėjo 
Kęstutis Remeikis, III — Algis Kru
čas ir IV — Danguolė Remeikytė.

A. a. VLADAS MITRIKAS, valy
damas šautuvą vasario 24 d., susižei
dė ir netrukus mirė. Buvo kilęs iš 

Taip pat jau gauti šiam parengimui 
laimės staliukai iš “Talkos” advoka
to J. Dodson, dr. O. ir J. Valaičių 
ir vieną sudėjo pats tėvų komite
tas paskutiniame posėdyje. Jiems vi
siems nuoširdi padėka. Lauksime vi
sų atsilankant.

TŪKSTANTIS LOTERIJAI. “Ai
das” jau pradėjo platinti loterijos 
bilietus. Yra penki laimėjimai: 1 — 
$500, 2 — $200, 3 — $150, 4 — 
$100, 5 — $50. “Aidas” kviečia visus 
hamiltoniečius įsigyti ir kartu įsi
jungti į šios loterijos bilietų plati
nimą. Gautas knygutes prašome iš
platinti ir grąžinti šakneles su pini
gais. Paremkime jaunimą, kuris dir
ba lietuvybės išlaikymo darbą. Lėšų 
telkimo komitetas tikisi, kad ši lote
rija praeis su pasisekimu, ir mūsų 
dainuojančios mergaitės galės vykti 
į Europą. “Aidas” atstovaus Kana
dos lietuviams ir garsins Lietuvos 
vardą kitataučių tarpe. Tad gavę 
knygutę nenumeskime, bet pasiųski
me chorui. Kiekvienas doleris “Ai
dui” yra reikalingas. J. P.

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.)....... 6%
šėrus ir sutaupąs...........7%
term. dep. 1 m..........  8%
3 metų 8'/i %
ir 5 metų ....................... 9%
DUODAME:
asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9’/z %

Skanėstai ---------
kiekvieno skoniui

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

ONTARIO
Lygumų, Šiaulių apskr.

— Užrašytos šv. Mišios už a. a. An
tano Tutino vėlę (užpr. K. Tutinas), 
už a. a. Antano Raškevičiaus vėlę 
(užpr. I. Raškevičienė).

— Eduardas Šviežikas susituokė su 
Gay Bossė.

— Dr. J. Šemogas su šeima pra
leido žiemos atostogas Hawajuose.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Jei. 533-7954

J. A. Valstybės
TOMAS A. MICHALSKI, nors yra 

trečios kartos amerikietis, uoliai 
darbuojasi Lietuvos ir lietuvių kul
tūros labui. Jo žmona E. Matusevi
čiūtė yra taip pat trečios kartos 
amerikietė. Savo šeimą juodu auklė
ja lietuviškoj dvasioj ir moko juos 
lietuvių kalbos. Būdamas Erie Com
munity College (Buffalo, N. Y.) de
kano pavaduotojas, T. A. Michalski 
turi progos susitikti su daugeliu 
amerikiečių, dirbančių įvairiose sri
tyse. Tuo būdu jis randa progų su
pažindinti amerikiečius su Lietuva 
ir jos problemomis per spaudą, ra
diją, tautodailės renginius ir asmeni
nius kontaktus. Gyvendamas Brook- 
lyne, jis dalyvavo Lietuvos Vyčių 
veikloje. Magistro • laipsnį jis gavo 
Fordhamo un-te. Dabar siekia dak
taro laipsnio. Kiek laikas leidžia, jis 
atsiliepia spaudoje į Lietuvai nepa
lankius straipsnius.

BROOKLYN© KULTŪROS ŽIDI
NIO dedikacija vasario 10 d. prasidė
jo iškilmingomis koncelebracinėmis 
Mišiomis, dalyvaujant vysk. V. Briz- 
giui, Brooklyno vysk. Fr. Mugaverai, 
Lietuvių pranciškonų provincijolui 
kun. J. Gailiušiui, OFM, bei kitiem 
lietuvių dvasiškiam ir pasauliečiam. 
Po pamaldų kun. J. Gailiušis per
skaitė dedikacijos aktą, Kultūros 
Židinį skiriantį nepriklausomai Lie
tuvai ir lietuvių tautai: “ ... kad čia 
augtų jos sūnų ir dukrų žmogiško
sios asmenybės moraliniai bei religi
niai pagrindai; stiprėtų jų dvasio
je tarpusavio lietuviškas solidaru
mas, šiluma lietuvių kalbai, kultūrai, 
ilgų amžių gerosios tradicijos; gilė
tų ištikimybė gyvenamajam kraštui 
ir įsipareigojimas dirbti savo tėvų 
žemės — Lietuvos bei joje gyvenan
čių tautiečių asmeninei laisvei ir 
valstybinei nepriklausomybei. Tame 
kelyje jiem tetarnauja Lietuvių Kul
tūros Židinys ir tepadeda jiems 
Visagalis.” Dedikaciją pasirašė: Lie
tuvos pranciškonų provincijolas kun. 
Jurgis Gailiušis, OFM, generalinis 
Lietuvos konsulas Anicetas Simutis, 
LB Niujorko apygardos pirm. Alek
sandras Vakselis ir LK Židinio sta
tybos komiteto pirm. kun. Paulius 
Baltakis, OFM. Pastarasis dedikaci
jos iškilmės dalyvius supažindino su 
stambiausiais rėmėjais, aukojusiais 
net po kelis tūkstančius dolerių. Ži
dinio statybai pajamų turėta $1.291.- 
681,87, išlaidų — $1.287.667,83, sko
los liko $108.141,27.

“DARBININKO” METINĖJE 
ŠVENTĖJE Kultūros Židinyje spe
cialūs žymenys Niujorko bei apylin
kės lietuviams už 1973 m. veiklą pa
skirti: aktoriui Juozui Boley-Bulevi- 
čiui, Antanui Sabaliui, Algirdui Šil- 
bajoriui, Eglei Žilionytei, Reginai R. 
Žymantaitei, Aušrai Mačiulytei-Zerr 
ir dr. Marijai Žukauskienei, žymiau
siuoju 1973 m. lietuviu buvo pripa
žintas pogrindinio laikraštėlio “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronika” 
nežinomas redaktorius. Išrinktie
siems buvo įteikta po specialų ad
resą ir Lietuvos nepriklausomybės 
medalį. Iškilmėje negalėjo dalyvau
ti aktorius J. Boley-Bulevičius, kurį 
prieš keletą dienų traukinyje žiau
riai sumušė ir apiplėšė keturi neg
rai. Jam pasiųstas visų dalyvių pa
sirašytas laiškas, linkintis greitai pa
sveikti.

JUOZO KREIVĖNO žmoną Zuza
ną Vosyliūtę vasario 8 d. taip smar
kiai sumušė į jų butą Čikagoje įsi
veržęs plėšikas, kad ji vasario 12 d. 
mirė ligoninėje. J. Kreivėnas ją ra
do su menkomis gyvybės žymėmis, 
grįžęs iš darbo, ir tuojau pat iškvie
tė dr. P. Kisielių, tačiau ir moderni 
medicinos technika velionės neįsten
gė išgelbėti. A. a. Z. Vosyliūtės-Krei- 
vėnienės gyvybės siūlas tragiškai bu
vo nutrauktas, jai einant 59-tuosius 
amžiaus metus. Velionė iš Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse.

VASARIO 16 PROGA dienraštis 
“Evening Herald of Shenadoah-Ash- 
land-Mahanoy City” vasario 18 d. pa
skelbė ilgą Lietuvių Kunigų Vieny
bės memorandumą Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komitetui apie reli
gijos persekiojimą sovietų okupuo
toje Lietuvoje. Jame taipgi cituoja
mas JAV sekr. H. Kissingerio atsiųs
tas sveikinimo laiškas Lietuvos ats
tovui J. Kajeckui.

Australija
SYDNĖJAUS LIETUVIAI atšven 

tė savo klebono kun. Petro Butkaus 
trigubą sukaktį: amžiaus šešiasde
šimtmetį, kunigavimo trisdešimt- 
penkmetį, spaudos darbo keturias
dešimtmetį. Šv. Joakimo bažnyčioje 
sukaktuvininkas kun. P. Butkus iš
kilmingas Mišias koncelcbravo su 
kun. dr. P. Kačinsku ir kun. P. Mar- 
tūzu, šiai sukakčiai skirtą pamoks
lą pasakė kun. dr. P. Bačinskas. Pa- 
gerbtuves salėje surengė Sydnėjaus 
Katalikų Kultūros Draugijos valdy
ba, vadovaujama pirm. A. Vinavi- 
čiaus. Po gausių sveikinimų sukak
tuvininkui įteiktos Sydnėjaus lietu
vių dovanos. Programoje dalyvavo 
operos sol. Paulius Rūtenis, muz. Br. 
Kiverio vadovaujamo “Dainos” cho
ro vyrų grupė bei kitos vietinės jė
gos.

B R I S B ANĖS REKORDINIAME 
POTVYNYJE sausio 26-29 d. d. nu
kentėjo ir apie 10 lietuviškų šeimų. 
“Tėviškės Aidų” duomenimis, išsilie
jusios Brisbanės upės vanduo buvo 
užliejęs namus ir įmones šių asme
nų, kaikuriuos net iki stogo — B. Žy- 
gienės, R. Jakavičiaus, A. Gedvilos, 

H. Jakavičiūtės, M. Rudžio ir V. Lo
renco. Mažiau nukentėjo F. Mališaus
ko ir S. Jasinsko pastatai. Sydnėjaus 
klebono kun. P. Butkaus pagerbtu- 
vių pobūvyje Brisbanės lietuviams 
buvo surinkta $331, kuriuos kun. dr. 
P. Bačinskas išdalijo po $50 labiau
siai nukentėjusiems septyniems lie
tuviams ir jų šeimoms.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLEBO
NAS kun. P. Butkus vasario 10 d. 
sutuokė Australijos ir tarptautiniuo
se gražuolių konkursuose pasižymė
jusią Virginiją Radinaitę su olandų 
kilmės J. Krom. Jaunasis yra austra- 
lijos orinio susisiekimo bendrovės 
“Quantas” pilotas, skraidantis di
džiaisiais keleiviniais lėktuvais.

Turkija
ANKAROS TEISMAS vasario 11 

d. svarstė P. A. Bražinskų bylą ir ją 
vėl nutarė atidėti š. m. kovo 18 die
nai.

Britanija
VASARIO 16 MINĖJIMAS LON

DONE buvo pradėtas vasario 15 d. 
tradeiniu priėmimu etninių organi
zacijų atstovams ir lietuvių bičiu
liams anglams. Sekančią dieną Įvy
kusią oficialią minėjimo dalį suren
gė Britanijos LB krašto valdyba, va
dovaujama pirm. St. Kaspero, kuris 
ją pradėjo įvadiniu žodžiu. Invokaci- 
ją sukalbėjo klebonas kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC. Raštu buvo gauti 
ir perskaityti PLB pirm. B. Nainio 
ir Canterbury arkiv. M. Ramsey 
sveikinimai. Po Lietuvos atstovo V. 
Balicko kalbos paskaitą skaitė archi
tektas K. P. žygas, jaunosios kartos 
atstovas iš JAV. Meninę programą 
atliko muz. J. čemio vadovaujamas 
Londono lietuvių choras, B. Braz
džionio eilėraštį padeklamavusi P. 
Senkuvienė ir savo kūrybą skaitęs 
poetas VI. Šlaitas. Minėjime dalyva
vo nepilnas šimtas Londono lietu
vių. Vasario 17 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje buvo atlaikytos Mi
šios už Lietuvą, užprašytos Lietuvos 
atstovo V. Balicko.

DB LIETUVIŲ SĄJUNGOS cent
rinis skyrius Londone jungia po visą 
Britaniją išsimėčiusius lietuvius ir 
turi didžiausią lietuviškų knygų bib
lioteką, tvarkomą skyriaus pirm. T. 
Vidugirio. Pernai biblioteka buvo 
papildyta 28 naujom knygom, tačiau 
jos paslaugom tepasinaudojo 7 nuo
latiniai skaitytojai, perskaitę 176 
knygas, kurios jiems siunčiamos paš
tu.

Vokietija
VINCAS BARTUSEVIČIUS, ilga 

metis Vasario 16 gimnazijos moky
tojas bei kuratorijos vedėjas, nuo š. 
m. vasario 1 d. perėjo mokytojauti 
vokiečių gimnazijom Atsisveikinimo 
pobūvyje kuratorijos valdyba ir mo
kytojų taryba jam įteikė dovaną. Vi
si apgailstavo gero mokytojo ir ku
ratorijos uolaus darbuotojo neteki
mą. Mokslo metų pabaigoje Vasario 
16 gimnazijon grįš studijas JAV gi
linanti poetė Marytė Saulaitytė. Kar
tu su ja mokytojų eiles sekančiais 
mokslo metais papildys ir Kanados 
lietuvis A. Stankus.

ŠV. ANSGARO BAŽNYČIOJE 
Luebecke, kaip praneša J. Pyragas, 
kun. Vaclovo Šarkos atlaikytomis 
lietuviškomis Mišiomis ir pamokslu 
buvo pradėta Juozo ir Olgos Jurkų 
vedybų auksinės sukakties iškilmė. 
Šioje vokiečių bažnyčioje pirmą kar
tą skambėjo lietuviškos pamaldų da
lyvių giesmės. Po pamaldų kun. V. 
Šarka sukaktuvininkus pasveikino 
savo, lietuvių katalikų ir Lietuvių 
Bendruomenės vardu. Juos taipogi 
sveikino Šv. Ansgaro parapijos kle
bonas kun. A. Hentschke, giminės, pa
maldų dalyviai, įteikdami gėlių ir do
vanėlių. Raštu buvo gautas vysk. A. 
Dcksnio sveikinimas. Sukaktuvinin
kai taipgi susilaukė Luebecko bur
mistro W. Kock tradicinio diplomo, 
piniginės dovanos ir gėlių puokštės. 
Iš Kanados buvo atvykusi sukaktuvi
ninkų dukra Klementina šližienė. 
Pietus kviestiem svečiam J. O, Jur- 
kai surengė “Schlutuper Tannen” 
svetainėje. Jiedu šeimą yra sukūrę 
1924 m. vasario 17 d. Lyduvėnuose, 
Raseinių apskr., išaugino 10 vaikų, 
kurių 4 gyvena Kanadoje, 6 — Euro
poje. Sukaktuvininkai dabar jau yra 
susilaukę 23 anūkų ir vieno proanū
kio.

Lenkija
WROCLAVO LIETUVIAI išsiko

vojo Mišias lietuvių kalba. Spėjama, 
kad jiems padėjo pernai Lenkijoje 
lankęsis lietuvių bičiulis kardinolas 
A. Samore, priėmęs lietuvių delega
ciją Mišių reikalu. Leidimo lietuviš
koms Mišioms vis dar negauna Var
šuvos lietuviai. Jiems Mišios vieno
je koplyčioje laikomos lenkų kalba, 
bet leidžiama giedoti lietuviškas 
giesmes.

“DZIENNIK BALTYCKI” 1973. 
XII. 28 paskelbė stambia antrašte ži
nią “Barboros pasisekimas”. Esą 
Kaune Juozo Grušo veikalas “Barbo
ra Radvilaitė” turi didelį pasiseki
mą. Labai gerai atliekanti pagrindi
nį vaidmenį Rūta Staliliūnaitė. Len
kai esą svarsto veikalo išvertimą 
lenkų kalbon. Tas pats laikraštis 
1974. I. 3 paskelbė žinią apie lietu
viškas “trejas devynerias”, kurios 
lenkiškai vadinasi “Trojanka litews- 
ka”. Esą Wroclavo krautuvėse pasi
rodė vaistininko Česlovo Bankausko 
(Bankowskiego) gaminys — vaistas, 
kuriame yra 27 rūšių žolių. Šis vais
tas buvo populiarus Lietuvoje.
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PROGRAMA VISIEM KANADIEČIAM

DAUGIAKULTURE VEIKLA
YRA GYVENIMAS

SAVO LOBIU

Jei norite daugiau informacijų, kreipkitės į artmiausią rajoninę įstaigą
•;> ■■ ■ ■

“cotia Square

Telephone: (819) 762-4512

Telephone: (604) 732-4252

MONTREAL, Quebec 
Room 2101.
1080 Cote du Beaver Hall, 
Montreal, Quebec H2Z 1S8 
Telephone: (514) 283-4780

Daugiakultūrės programos skatina individualias kultūrines apraiškas bei padeda jų skleidimą 
kitose grupėse. Jos gilina visų etnokultūrinių grupių įsijungimą į pagrindinę Kanados gyvenimo 
srovę, turtina kanadiečio sielą ir stiprina viso krašto vienybę.

Daugiakultūrės pašalpos 
Daugiakultūriai centrai 
Etninės istorijos
Etninis valstybės archyvas
Daugiakultūriai filmai
Valstybinio muzėjaus 
parodos
Valstybinės bibliotekos 
daugiakultūrė tarnyba

i etniniai i iar.a uiug., 
Moncton, New Brunswick E1C1H6 
Telephone: (506) 858-2028

Patariamoji Kanados 
taryba
Daugiakultūriai rankdarbiai
Kulinarijos menas 
ir apeigos
Etninės Kanados studijos 
Kalbų mokymo priemonės 
Folklorinis menas 
Daugiakultūriai tyrinėjimai

štai kaikurios daugiakultūrės programos, 
paruoštos jums Kanados vyriausybės

HON. STANLEY HAIDASZ 
Minister of State 
Multiculturalism 
Canada

NORANDA, Quebec
243 Rue Murdoch, 
C.P. 395, Room 3,

5 psi. • Tėviškės žiburiai

STE. FOY, Quebec
1141 Route de I’Eglise, 5th Floor, 
Ste. Foy, Quebec G1V 3W5 
Telephone: (418) 694-3831

TORONTO, Ontario
55 St. Clair Avenue East, 
Room 313, 
Toronto, Ontario M4T 1M2 
Telephone: (416) 966-6554

TROIS RIVIERES, Quebec 
Room 205A, 550 Bonaventure, 
C.P. 335
Trois Rivieres, P.Q. G9A 5G4 
Telephone: (819)375-4846

SHERBROOKE, Quebec 
Room 500, Royal Trust Bldg. 
12 Wellington Street North, 
Sherbrooke, P.Q. J1H5B1 
Telephone: (819) 565-4772

SUDBURY, Ontario
Room 320, Federal Building, 
91 Lisgar South, 
Sudbury, Ontario P3E 3L4 
Telephone: (705) 673-1121

REGINA, Saskatchewan
10th Floor,
1867 Hamilton Street, 
Regina, Saskatchewan S4P 2C2 
Telephone: (306) 525-6155

EDMONTON, Alberta
Room 310
Sir Alexander McKenzie Bldg., 
9828-104 Avenue,
Edmonton, Alberta P5J 019 
Telephone (403)425-6730

VANCOUVER, British Columbia 
1525 West 8th Avenue, 2nd Floor,

LONDON, Ontario
395 Dundas Street, 
Postian Bldg., 2nd Floor, 
London, Ontario N6B 1V5 
Telephone: (409) 679-4335

THUNDER BAY, Ontario 
Room 213, Federal Building, 
33 Court South, Station P, 
Thunder Bay, Ontario P7D 2W6
Telephone: (807) 345-1451

WINNIPEG, Manitoba
The Canadian Grain Comm. Bldg. 
Room 201, 303 Main Street, 
Winnipeg, Manitoba R3C 3G7 
Telephone: (204 ) 985-2847

HAMILTON, Ontario
150 Main Street West, Suite 504, 
Hamilton, Ontario L8P 1H8 
Telephone: (416 ) 523-2355

OTTAWA, Ontario
Room 306, 77 Metcalfe Street, 
Ottawa, Ontario K1P 5L6 
Telephone: (613) 996-5977

ST. JOHN’S, Newfoundland
Sir Humphrey Gilbert Bldg., 
6th Floor. P.O. Box E5368, 
Duckworth Street, 
St.John’s, Newfoundland A1C 5W2 
Telephone: (709) 722-6181

HALIFAX, Nova Scotia
Trade Mart Bldg., 
423 4th Floor, ...:!_ * ____
Halifax, Nova Scotia B3K 2Y5 
Telephone; (902) 426-6220

MONCTON, New Brunswick

Kanada yra daugelio kultūrų šalis. Mūsų piliečiai yra atvykę beveik iš visų pasaulio kraštų . .. 
kartu su savo kultūriniu lobiu. Toji kultūrinė įvairybė įgalina kanadiečius susipažinti su įvairia 
žmogiška patirtimi, dalintis skirtingomis idėjomis, suprasti kitokias pažiūras, gėrėtis naujo* 
mis meno bei literatūros formomis.

Vien dėlto, kad gyvename Kanadoje, nereiškia, jog turime nutraukti visus ryšius su savo kul
tūrinėmis šaknimis. Kanados vyriausybės daugiakultūrė politika siekia tarpusavio kultūrinio 
bendravimo. Ji pripažįsta teisę visiem kanadiečiam puoselėti savo etnokultūrinį gyvenimą, 
skleisti jį ir perteikti jį busimom kartom.
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Studentų veikla ir negatyvistai
1974 m. sausio 16 d. įvyko To

ronto Universiteto L. Studentų 
Klubo susirinkimas, kuris buvo 
ypatingai įdomus ir kuriame 
studentai karštai diskutavo fi
losofinius ir praktinius reikalus, 
liečiančius studentų organizavi
mo problemas.

Vienas dalyvis, perskaitęs 
mano straipsnį apie Šiaurės

Klauso paskaitos studentų ateitinin
kų suvažiavime Klevelande

Nuotr. R. P. Šilkaičio

Amerikos Lietuvių Studentų Są
jungą (“Jaunimo Žiburiai”, 1973 
m. gruodis), nesutiko su mano 
idėja — įjungimu studentų klu
bų į ŠALSS. Buvo nutarta su
rengti simpoziumą, kuriame 
bus diskutuojamas įsijungimo 
klausimas.

Tame susirinkime man buvo 
proga trumpai paaiškinti savo 
poziciją, kuri yra ta, kad klubai 
yra efektyvesni, kai jie priklau
so didesnei sąjungai. Sąjunga 
padeda stabilizuoti klubų egzis
tavimą, žinios keliauja greičiau 
per sąjungos skyrius nei per at
skirus nepriklausomus vienetus. 
Sąjunga taip pat gali iškelti 
naujų, labai naudingų klubams 
veiklos idėjų, nors ir nesikiša į 
vienetų atskirą veiklą. Pastebė
jau ir daugiau abejingai nusitei
kusių. Į abejingų mintis atsaky
siu per simpoziumą. Mano tiks
las čia nėra aprašyti praėjusį 
studentų susirinkimą, bet tik 
pabrėžti vieną reiškinį, paste
bėtą per susirinkimo diskusi
jas. Tai asmenys, kuriuos pava
dinsiu “negatyvistais”.

Susirinkimuose, diskusijose bū
na asmenų, kurie mažai kalba, 
dažnai net nenori klausyti prie
šingos idėjos argumentų arba 
visai nesistengia galvoti, kai 
jiems nepatinka tema. Jie ma
no, kad jie yra “realistai”, arba 
kitaip tariant, kad jie “realistiš
kai galvoja”. Aišku, negalima iš
tisai svajoti ir sapnuoti apie pla
nus, kurių niekas neįstengs įvyk
dyti, bet visai neigti yra lepšiš- 
kumas.

Organizacijos savo tikslams 
siekti turi metodus, kurie daž-

P. P. P. P. P. P. P. P. P.

nai tik pusiau veikia, nes nėra 
užtektinai laiko arba trūksta pa
stangų bei širdies. Su tikėjimu 
ir darbu stebuklai gali būti pa
daryti. Pavyzdžiui. Praėjusiais 
mokslo metais studentai jautė 
reikalą turėti Lietuvių Studen
tų Klubą. “Negatyvistiškai” gal
vojant, nebuvo įmanoma klubą 
įsteigti, nes nebuvo nei pinigų, 
nei rėmėjų, o Lietuvių Studen
tų Klubas,' veikęs prieš keletą 
metų, buvo išnykęs. Visdėlto 
klubas buvo iš naujo įsteigtas.

Vienu metu klubas atsidūrė 
skoloje. “Negatyvistai” sakė, 
kad neapsimoka prašyti para
mos iš tautiečių, nes jiems stu
dentų reikalai nerūpi. Per ke
letą savaičių atskiri asmenys ir 
organizacijos tiek studentų klu
bui padėjo, kad finansai nebėra 
vienas iš svarbesnių reikalų.

Daugelis idėjų būtų galima 
įvykdyti, jeigu mūsų “negatyyis- 
tai” nesijuoktų iš tų, kurie tiki, 
kad pasirinktas idėjas galima 
įvykdyti, ir ta linkme dirba. Rei
kia saugotis “negatyvistų”, nes 
jie neša su savim bakterijas ir 
užkrečia kitus savo liga.

Kai ateina laikas planuoti ar 
žiūrėti į organizacijos veiklą, 
geriau kartais užmiršti tai, kas 
nebuvo pasiekta, bet galvoti 
apie tai, kas reikia pasiekti.

Aišku, įgyvendinti idėjas nė
ra lengva ir kartais net neįma
noma, bet tegul tos idėjos būna 
bent diskutuojamos, tegul “ne
gatyvistai” duoda asmenims 
progos savo mintis išdėstyti 
prieš jas pasmerkiant.

A. Šileika

Kun. dr. K. Trimakas, studentų ateitininkų dvasios vadas, jų suvažiavime
Klevelande 1973 m. pabaigoje Nuotr. R. P. šilkaičio

Jurgis Bradūnas ir Danguolė Stončiūtė studentų ateitininkų suvažiavime
Klevelande posėdžio metu Nuotr. R. P. šilkaičio

Priežastys pirmininko pasitraukimui
Praėjusį pirmadienį plikbajo1- 

rių puotoje pirmininkas prigėrė 
perdaug putų. Prisilakęs pirmi
ninkas pasijuto prastai. Prisibi
jodamas pilvo persitvarkymo, 
panorėjo pasilsėti. Pagalvojo: 
“Pargrjšiu paties pastogėn, pa
tylomis pasiklosiu, pasidėsiu 
plunksninę pagalvę, pasisteng
siu pižama persirengti, pasislėp
siu po patalais, puikiai pamiego
siu. Protas pasilsės, psichė pasi
taisys — pernakt pilnai pasveik
siu.”

Pirmininkas pirmiausia pasi
stengė parkuldenti pėsčias. Pra
kaituodamas, pasiremdamas pa
tvoriais, pasivoliodamas po pie
vas, peršokdamas per piktžoles, 
pirmininkas pradėjo pastogėn 
parslinkti. Pykšt- pykšt, pokšt- 
pokšt, pūkšt-pūkšt — pradėjo 
pilti. Pąsigirdo perkūnija. Pylė, 
pylė. Prilijo. Patvino. Pasidarė 
pelkės. Pirmininkas pliumt- 
pliumt, pūšku-pūšku, plūduriuo
ja potvynyje. Pargrįžimas pa
stogėn pasunkintas.

Puikiausia priemonė potvyny
je parkeliauti —plaustas. Pasi
taikė, prie pat pirmininko plau
kioja pora plaustų. Pasispardęs, 
pasipurtęs, pakrutinęs platų pa
sturgalį, pirmininkas persirito 
plaustam Pavyzdingai plūdu
riuoja. Palyginus, pusiau pato
gu.

Padėtis pasikeitė. Pasipainio
jo penkiasdešimts piktų, peršla
pusių pelių. Pelės pakėlė pani-

ką, parvertė plaustą. Pirminin
kas pliurpi — pasinėrė povande- 
nin. Palaipsniui padėtis pablo
gėjo. Pasiutęs pirmininkas pa
mišo pailgam plaustui pasken
dus. Peršlapo, peršalo, prigėrė 
purvo, pagaliau—pagavo pneu
moniją.

Penkiolika palydovų paguldė 
pabalusį pirmininką pataluose. 
Pašukavo pirmininko plaukus, 
paskuto pabarzdę, prausė pir
mininko ploną pilvą, pavalė 
pirščiukus. Paskui panorėję pa
gydyti pneumoniją, patepė 
plaučius. Pasidalinę penkiomis 
pamainomis, palydovai prižiūrė
jo pirmininką. Pastangos padėtį 
pablogino — palydovai perdaug 
pristenėjo. Pirmininko paikvė- 
pavimas pagedo. Pneumonija 
pražudė pirmininką — patį pui
kiausią pirmininką.

Pirmininkas pateko pragaran. 
Pirmąsyk peklon patekęs, plo
nasis pirmininkas pasigedo pusL 
ryčių. Pagalvojo: “Pakeliausiu 
pusryčių paj ieškoti. Protingiau
sia pajieškoti peklos pietvaka
riuose.” Pusryčiams prisiėdė py
ragų. Puikus piknikas. Po pusry
čių — pietūs. Pietums pirminin
kas prisikimšo pilną pilvą pupų. 
Pilvas padidėjo. Perdaug paval
gęs pirmininkas pradėjo pasnin
kauti. Pagalvojo: “Pasivaikščio
si, pabėgiosi, pamatysi — paplo
nės!.” Pirmininkas pasivaikščio
jo, padarė piruečių, pagaliau 
pavargo. Prisiėdęs pirmininkas

pasižvalgė. Pasižvalgęs pamatė 
pastatą. Prie pastato plakatas. 
Plakate parašyta: P. P. P. P. P. 
P. (Pragaro Profesorių Pirmasis 
Pasaulinis Požeminis Posėdis).

Pirmininko pėdos pagaliau 
pasiekė pastatą. Pažiūrėjo pro 
plyšį. Pamatė — posėdžiauja 
penkiasdešimt pragaro profeso
rių. Praktiškai pagalvojęs, pir
mininkas paslinko pirmyn pato1- 
bulinti pažiūros pozicijos. Pama
tęs posėdžiautojų pusprotišku- 
mą, pirmininkas pagalvojo: 
“Prisidėsiu prie posėdžio, pa
gelbėsiu peklos profesoriams.”

Pragaro piliečiai pasitiko pir
mininką pagarbiai. Paprašė pri
sėsti prezidiume, paskui paskai
tyti požemio profesoriams pa
skaitą. Pirmininkas pradėjo pra
kalbą. Pakrapštė pakaušį, pa
drebėjo (pražūties prisibijoda
mas), pypt-pypt pypčiodamas 
pristatė penkmečio planą praga
rui pagerinti. Pragariečiams pa
tiko pypčiojantis prelegentas. 
Publika pamišo, padūkusiai plo
jo, pradėjo pešti prelegento 
plaukus, paskui pristatė pasižy
mėjusiam premiją, papuoštą pe
lenais. Populiarųjį paskaitinin
ką pragaro profesoriai parinko 
pirmininko pareigoms.

Pristačiau priežastis pirmi
ninko pasitraukimui: putos, 
pneumonija, pareigos pragare. 
Pagaliau — pasakos pabaiga.

Vytas Kliorys, Klevelandas

... prigėrė perdaug putų ... pasigirdo perkūnija ... paguldė pataluose ... pareigos pragare

Sovietų prekybai griežtas ne!
Tarptautinės prekybos sąjun

gos stengiasi suburti kuo dau
giau narių ir skatina bendrauti 
su greitai augančia sovietų pre
kyba. Šį prekyba yra kaip mito
loginis Atlas, kuris laiko visą 
pasaulį savo rankose. Tie, ku
riems ši prekyba yra naudin
ga, garsiai sako, kad tik šitokiu 
būdu gali pasaulis siekti geres
nio rytojaus. Nepaslaptis, kad 
Rusija smuktų žemyn, netekusi 
tokių partnerių kaip Amerika. 
Šios prekybos sąjungos kartais 
turi daug daugiau jėgos, negu 
atskiros valdžios. Tai yra naujas 
uždavinys mūsų studentijai. 
Naujas kelias, naujos mintys tu
ri vienyti ne tik atskirus asme
nis, bet ir organizacijas. Būda
mi vieningi, galime supažindin-

ti dar neinformuotas organizaci
jas ir atskirus asmenis su visų 
bendru tikslu. Galimas dalykas, 
mūsų veikla pakeistų prekybos 
organizacijų tikslus.

Montrealio, Čikagos, Kleve- 
lando uostai priima sovietų pre
kes slaptai. Kasdieninės žinios, 
skelbiamos spaudoje ir per ra
diją bei televiziją, neinformuo
ja gyventojų apie importo ar 
eksporto prekes. Mes tik girdi
me žinias, kaip sovietai gavę 
prekes, parduoda kitoms valsty
bėms už trigubą kainą. Sovie
tų Sąjunga, galima sakyti, yra 
pasiryžusi klūpoti ant kelių, kad 
tik vyktų šitokia prekyba.

Nekiltų didelių problemų, jei 
mūsų valdžia ir prekybos orga
nizacijos išpildytų tik kelis rei-
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KAVINĖ JAUNIMUI - AR GYVUOS?
Svajonė ... Štai gražiai įreng

ta kavinė sename restorane. 
Kas vakarą susirenka jaunimas 
pasikalbėti, pasidžiaugti, pasi
klausyti lietuviškų talentų. Tik
rai jauku ir gražu. Su tokia sva
jone užkalbinau J. Strazdą, To
ronto Lietuvių Namų pirminin
ką, 1973 m. gruodžio mėnesį ir 
pasisiūliau organizuoti — per 
šventes paruošti planus ir pri
statyti. Po švenčių J. Strazdas 
ragina pradėti. Al' Dūda taip 
pat paskambina, duoda patari
mų ir pasiūlymų, o, kas svar
biausia, pasisiūlo pats padėti, 
žodžiu, darbai ir rūpesčiai pra
sideda.

Kokia kavinė čia bus? Kavos 
ir arbatos, pyragaičių ir kitokių 
užkandžių netruks. Bus lietuvis 
dainininkas-kė ir dar įrekorduo- 
tos muzikos. Jaukiai išpuošta 
salė su stalais ir, žinoma, daug 
jaunimo. Ši kavinė, svajoju, tap
tų nuolatine susitikimo vieta 
jaunimui.

Tad į darbą! Al. Dūda apsi
ėmė parūpinti valgius per Lie
tuvių Namų Moterų Būrelį. De
ja, tos ponios atsisako dėl įvai
rių priežasčių. Tačiau p. Mačio- 
nienė pati pasisiūlo padėti. Ačiū 
jai. J. Strazdas paaukoja $25 
maistui. Išgelbėti! Ankstyvą 
sekmadienio rytą, sausio 13, 
prieš tą lemtingą pirmą penkta
dienį, jau nutarta kas penkta
dienį turėti kavinę. Aš važinėju 
nuo parapijos į parapiją, iška
binėdamas geltonus plakatėlius, 
kurie skelbia “Gedimino pilies” 
kavinės atsidarymą. Keistas

Tūkstančiai amerikiečių skaito ja
JAV Padėkos Dienos 1970 

metų įvykis sukrėtė visame pa
saulyje gyvenančius lietuvius. 
Juk tą “gėdos dieną” JAV pa
krantės sargybos pareigūnai ati
davė sovietams Simą Kudirką.

Už kelių dienų rinkosi XX 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos suvažiavimas 
Klevelande. Buvo organizuoja
mos demonstracijos, iškeliant 
Kudirkos nesėkmingą šuolį į 
laisvę. Algis Rukšėnas, tuo me
tu dirbdamas United Press In
ternational (UPI), kiek galėda
mas stengėsi, kad demonstraci
jos, protestai pasisektų. Platus 
dėmesys Amerikos spaudos, ra
dijo ir televizijos įrodo A. Ruk
šėno pasidarbavimą tuo reikalu.

Po suvažiavimo su A. Rukšė
nu susisiekė “Citizens Concer
ned for Simas” komitetas. Jie 
skatino jį rašyti knygą Kudir
kos tragedijos tema. Sudarytos 
buvo finansinės sąlygos, kad A. 
Rukšėnas galėtų atsisakyti UPI 
agentūroj karjerinio darbo ir 
apsistotų Bostone reikalingų 
duomenų rinkti.

Tad nuo 1971 m. iki 1973 m. 
pradžios Algis tyrinėjo Kudir
kos žiaurų įvykį ir rašė knygą 
“Day of Shame”, kuri pasirodė 
1973 m. pavasarį. Toronte šios 
knygos sutikimas buvo sureng
tas Akademikų Draugijos 1974 
m. sausio 27 d. Dalyvavo pats 
autorius. Taip pat buvo galima 
įsigyti pačią knygą.

Trumpą biografiją apie auto
rių perskaitė Audrius Šileika. 
Algis Rukšėnas yra gimęs Lie
tuvoje 1942 m. 1949 m. atvyko į 
Klevelandą. Ten baigė pradžios 
mokyklą, gimnaziją, gavo poli
tinių mokslų bakalauro laipsnį 
Western Reserve universitete. 
Toje pačioje srityje Illinois Sta
te gavo magistro laipsnį. Dirbo 
mažo laikraščio redakcijoj, mo
kytojavo bei rašė vadovėlius. 
Kaip minėta, dirbo UPI. Dabar 
yra Klevelando miesto tarnau
tojas.

Knygos ištrauką skaitė A. 
Kaukienė. Ištraukoje rašoma 
apie Kudirkos išvaizdą, charak
terį, jo troškimą laisvos Lietu
vos, dabartinę Lietuvos būklę.

Antrą knygos ištrauką apie 
patį atidavimo momentą ir Ku
dirkos šauksmą “No give me 
back!” skaitė Antanas Šileika.

Pats autorius Algis Rukšėnas 
paaiškino, kad Kudirka tapo 
simboliu ne tik žmogaus amžino 
laisvės troškimo, bet ir kenčian
čios Lietuvos. Taip pat atpasa-

Algio Rukšėno knyga apie Simą Kudirką 
recenzuotas panašias knygas.

Iki šiol parduota maždaug 13,- 
000 egzempliorių (visi 25 atsi
vežti egzemplioriai į knygos su
tikimą buvo išparduoti). Parda
vus dar maždaug 2,000 egzemp
liorių, 'knyga patektų į kietų vir
šelių “best seller” sąrašą.

Dalyvavusiam knygos suti
kime teko pajusti, kad knygoje 
giliau gvildenamos įvykio prie
žastys ir ne tiktai registruojami 
duomenys. Manyčiau, kad ver
tėtų knygą jaunimui perskaity
ti, nes kalbant Lietuvos reikalu 
galima būtų cituoti ją kaip pri
imtiną šaltinį anglosaksams.

Algis Rukšėnas, DAY OF SHA
ME. David Mckay Company, Inc. 
New York 1973. Photographs, 
Maps, Index. $8.95.

Ramutė Birgelytė

kojo dalį pareigūnų tardymo 
procedūros, pasikalbėjimus su 
pakrantės sargyba bei kitais, tuo 
parodydamas jų ignoraciją poli
tinės pasaulio situacijos, jų 
siaurą protavimą ir vieno parei
gūno dilemą tarp sąžinės ir pa
reigos. Taip pat autorius pabrė
žė nelemtą įvykių pynę, kuri 
nulėmė Kudirkos likimą.

Apie A. Rukšėno knygą ang
liškoj spaudoj pasirodė 25 re
cenzijos, kurios su labai didele 
simpatija atsiliepė apie knygą. 
Pasak autoriaus, spaudos srity
je esanti palanki dirva kelti Ku
dirkos atvejį.

Knygos sutikimo metu buvo 
pasiūlyta Akademikų Draugijai 
nusiųsti ją Peter Worthington, 
“The Sun” dienraščio redakto
riui, prisimenant jo anksčiau

IR VĖL TAS KALBOS KLAUSIMAS!

gus reikalavimus. Yra dar svar
biau rašyti tiems, kurie yra su
rišti su šia prekyba — laivų 
bendrovėms ir prekybos orga
nizacijoms. Nepripažinkime jų 
sutarčių. Neveskime į neviltį 
žmonių, kurie yra už dvigubos ir 
veidmainiškos komunizmo sie
nos, kurie kovoja už Dievo duo
tas teises žmonijai. Sakykim 
griežtą ne sovietų prekybai!

Mes reikalaujam informacijų 
apie importo prekes. Šios pre
kės yra pagamintos pavergto
sios žmonijos prakaitu. Tai ir 
mūsų brolių išlietas prakaitas.

Su universiteto klubais, su S. 
Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjunga, su kitų tautų grupėm 
mes galime turėti didelės įta
kos, galim daug pasiekti. Siųskit 
visus klausimus ir komentarus

kalavimus. Visų pirma mes rei
kalaujame, kad'visi žmonės, ku
rie yra susirūpinę šia prekyba, 
padėtų boikotuoti ją, kol sovie
tų valdžia sutiks priimti sekan
čius reikalavimus.

Mes reikalaujame iš Sovieti- 
jos vadų duoti religijos laisvę 
ir baigti religijos persekiojimą. 
Mes reikalaujame, kad sovietai 
pripažintų pavergtų tautų bei 
paskirų asmenų teises, leistų iš
vykti į betkokią laisvą šalį ne 
tik žydams, bet ir eiliniams pi
liečiams. Mes reikalaujam vi
som mažom tautom politinės 
laisvės, kurios kovoja už savo 
teises, už šviesesnį rytojų. Mes 
reikalaujame, kad sovietai duo
tų pilnas teises savo piliečiams, 
laisvę, lygybę ir laisvą žodį.

Rašykite valdžios žmonėm,
prašydami paremti tubs teisin- — V. Žagarskui.

Kaskart vis daugiau tenka su
sitikti su kitataučiais. Juos ly
ginant su lietuviais, galima pa
stebėti įdomų fenomeną. Kita
taučių studentų tarpe kalbama 
sava kalba, nesvarbu ar jų tar
pe yra asmuo, nemokąs jų kal
bos, ar ne. Į svetimąjį jie kreip
sis anglų kalba, tik kai specia
liai kas nors jį liečia. Taip vyks
ta neformaliuose susitikimuose, 
pavyzdžiui, einant kartu į kiną, 
teatrą ar alinę. Draugiškumo 
juose nestinga, jautiesi jų gru
pės dalimi, nes jie tave įjungia 
karts nuo karto kreipdamiesi ir 
į tave. Jie savomis dainomis, 
juokais dalinasi, tavęs neigno
ruoja. Čia ir yra skirtumas. Jie 
savo kalbą, kultūrą tau rodo. 
Pats, ypač kai nesi anglų kil
mės, gali suprasti jų pasididžia
vimą sava kalba, jos vartojimu. 
Taip pat jauti ryžtą visa tai iš
laikyti ir už tai jų nesmerki. Tai
gi, tavy kyla ne neapykanta, bet 
priešingai — tai kelia jiems pa
garbą, kad jie savo tarpe savaip 
kalba. Tuo pačiu kelia ir daug 
kitų klausimų apie lietuvių to 
paties amžiaus jaunimą.

Teko stebėti latvius, estus, vo
kiečius, italus iš arčiau ir daž
niau, negu kitas etnines grupes. 
Universitetuose pertraukų me
tu arba po paskaitų dažnai rasi, 
ypač šv. Mykolo kolegijoje, To
ronto universitete, susibūrusius 
italus. Iš jų kampo tesigirdi ita
lų įkalba. Jiems nestinga žodžių 
išsireikšti, kas tą dieną vyko 
klasėse arba pasidalinti įspū
džiais. Jų kalba gyva, jie ją vi
sur vartoja. Net ir visoje kolegi
joje žinoma, kad tenai renkasi 
italai — tai jų kampelis. Latviai, 
nors daug mažesnė grupė savo 
skaičiumi, taip pat, kai tik susi
eina, kalba latviškai. Pas juos 
tai daroma gal daug sąmonin
giau, negu pas italus. Gal dėlto, 
kad pasijutę mažumoj, net ir 
baltiečių tarpe, jie jaučia dides
nį reikalą savo kalbą, kultūrą 
išlaikyti ir užtat labiau stengia
si. Lietuviai tuo tarpu jaučiasi 
patogiame vidury. Jų nėra tiek 
daug, kaip italų, bet ir ne tiek 
mažai, kaip latvių! Jie gali di
džiuotis savo dideliais skaičiais 
tautinių šokių grupių, sporto 
klubų ir veikla. Atrodo, kad kal
bos išlaikymas lietuvių studen
tams pasidarė nesvarbus reika
las. Nematyti pastangų kalbą 
vartoti. Pas daugelį jaučiama 
baimė netaip išreikšti lietuviš
ką žodį. Tam žmogui, kuris silp

niau lietuviškai kalba, pas lie
tuvius trūksta kantrumo padėti, 
jį pamokyti. Reikia ir mokyto
jų, ir tų, kurie, prariję savo pui
kybę, leisis būti pamokomi. Tai 
ir būtų sąmoningos pastangos 
lietuvių kalbai plėsti ir jos ne
marinti.

Įdomus reiškinys, kad lietu
viškasis jaunimas neranda rei
kalo savos kalbos vartoti. Kad ir 
vien tik savųjų tarpe — visi dro
žia angliškai. " Net ir telefonu 
kalbant, kur jau tikrai trečias 
asmuo neįsijungs. Įdomu, kad 
lietuvių kalba studentų tarpe, 
kad ir labai p r a s t a f kalban
čių lietuviškai, pasigirsta 
labiausiai tada, kai norima pa
sakyti ką nors “slapto” tarp 
angliškai kalbančiųjų draugų ar 
visuomenės. Lietuvių kalba var
tojama pasidalinti paslaptims, 
apkalbėti šalia sėdinčiam kuo 
nors ypatingam žmogui, daž
niausiai neigiamai. Taigi, susi
daro įspūdis, kad lietuvių kalba 
vartojama tiktai slepiant ką 
nors arba nuo ko nors, bet ne 
tam, kad būtų kuo nors pasida
linta. Manau, laikas pagalvoti, 
ar mes savo kalbos pamažu ne
mariname, ar nepadrąsindami 
silpniau kalbančio draugo, jo 
visiškai nuo kalbos vartojimo 
neatstumiam? Pagalvokim, ko
dėl nebandom į savo tarpą 
įjungti visų lietuvių ir pusiau 
lietuvių, kurie rodo interesą lie
tuviškai išmokti?

jausmas: iškabinti 100 lapelių 
keliose vietose ir nežinoti, kiek 
jaunimo iš viso sustos perskai
tyti. Be to, vakarais dar ragink 
telefonu, ragink gyvu žodžiu, 
kalbėk studentų Įdubo susirin
kime. Kas čia tikrai klauso? Kas 
tikrai atvažiuos?

Jau penktadienis, sausio 18 
diena. Keli sutiko saliukėje pa
dėti. Irena virtuvėje visą vakarą 
išbus, Edis prie durų sėdės, Al
gis rūpinsis stalų papuošimu. O 
pati salė buvo paruosta p. Dau
nio ir p. Jackaus dėka. Atva
žiuoja dainininkas Kęstutis šeš
tokas iš Hamiltono. Mes susta- 
tome garsiakalbius ir stalus. 
Maistas — p. Dūdienės ir p. Ma- 
čionienės paruoštas. Jau 8 v. v., 
bet niekas dar neatėjęs.

Apie 9 v. v. jau yra apie 30- 
40 jaunuolių. Kęstas pirmą kar
tą šį vakarą pasirodo. Jis dai
nuoja gražiai, švelniai; keli prie 
stalų patyliai kalbasi. Sunku ap
sispręsti: ar čia kavinė, ar kon
certas? Jau pirma pamoka se
kančiai kavinei. O vakaras dar 
nesibaigia. Kęstutis vėl pasiro
do, dabar drąsesnis, dar geriau 
dainuoja. Vakaro metu maž
daug 70 susirinko. Jau esu svei
kinamas su passiekimu. Aš, aš 
nesu tikras. Daugumas nuošaliai 
laikosi. Ypatingos, įspūdingos 
nuotaikos nebuvo. Ir, kas žino, 
kiek dabar kas savaitę grįš? Tik 
tai parodys tikrą pasisekimą. 
Vakaras pasibaigia. Maistas be
veik visas suvalgytas. Pranešta, 
kad sekančią savaitę kavinėje 
vasario 1 d. dainuos šį vakarą 
trumpai pasirodęs Ramūnas Un- 
derys. Plojimai p. Strazdui, p. 
Dūdai, Kęstui ir kitiem. Dar 
sužinojau, kad dalyviai Kęstu
čiui surinko pinigų. O jis viską 
paaukojo kavinei. Tai vakaro 
“pelnas” $21.27 (25 centų įėji
mo ir paaukotų valgių dėka). 
Tiek pinigo kavinė dabar turi 
gražiau pasipuošti.

Pirmą valandą ryto sėdžiu 
vienas salėje. Išeidami keli pa
dėjo stalus nukrauti, salę ap
tvarkyti. Esu dėkingas. Ir pa
vargęs. O čia, Dieve, tik pra
džia. Jau reikia iš naujo rūpin
tis, kombinuoti. Taigi, jaunimo 
kavinė “Gedimino pilis” veiks, 
kiek galint, kas penktadienį nuo 
8 v. v. Toronto Lietuvių Namų 
viršutinėje saliukėje. Įėjimas 
kol kas — 25 centai, o valgiai 
— nemokamai. Reikia daug pa
galbos (skambinti Algiui Stan
kui 368-2468 namuose, 928-2203 
darbe), ypač iš tėvų ir organiza
cijų — Bendruomenės, moterų 
klubų, akademikų, skautų, atei
tininkų. Jos ir jie galėtų paau
koti pinigo užkandžiam ir taip 
padėti užtikrinti pasisekimą. 
Jaunimas bus dėkingas. Iki pa
simatymo kavinėje! A. Stankus

Likusi viltis------- \
Ji mirė.
Ir tiktai praradęs ją 
aš sužinojau, 
kiek josios meilė iš tikrųjų 
reiškė man.
Aš klausiau Dievą daugel 
šimtų kartų, 
kodėl Jis nuo manęs ją 
atėmė, 
bet iš dangaus joks balsas 
neatsakė...
Todėl, todėl kodėl!
Tada aš klausiau Dievą vėl — 
kodėl
Jis man gyventi leido, 
ir iš dangaus nieko 
neišgirdau.
Tada gal nieko nežinojau, 
dabar žinau, bet nesuprantu ... 
Gyvenimas vis mane mėto, tąso ... 
Užrūkau cigaretę ir 
išgeriu kavos puoduką.
čia, restorane, matyt 
daug žmonių, 
kurie yra visas viltis 
praradę.
Jų liūdesys 
atsispindi juodoj kavoj.
Mirtis yra 
lengva 
iš visko išeitis, 
bet Kristus 
daug kentėjo.
Dabar žinau, bet 
dar vis nesuprantu. 
Kristau, 
aš su tavimi! E. G.Gabija

“Negerk, broleli, negerk” — dainavo windsoriečių kvartetas “Aušra” To
ronte per “T. Žiburių” spaudos balių. Šis kvartetas PLB valdybos yra 
pakviestas aplankyti P. Amerikos lietuvius su koncertais

Nuotr. St. Dabkaus



Koncertas, skirtas Lietuvos laisvei
MIAMI, FLORIDA. Mūsų Vasario 

16 minėjimas šiais metais buvo dar 
iškilesnis. Jį pradėjome vasario 15 
d. Pagal nusistovėjusią tradiciją, 
Miami lietuviai šią brangią šventę 
pradeda švęsti penktadienį miesto 
amfiteatre viešu koncertu, gi sekan
tį sekmadienį dalyvauja pamaldose 
kurioje nors bažnyčioje ir užbaigia 
oficialia bei menine dalimi Miami 
Lietuvių Klube.

Menininkų savo tarpe Miami lie
tuviai neturi, tad Vasario 16 proga 
pasikviečia jų iš kitur, šiais metais 
miesto amfiteatre meninę dalį, t.y. 
lietuvių muzikų kūrinius ir pasauli
nių operų arijas atliko solistas J. 
Vaznelis iš Čikagos su Miami mies
to orkestru, diriguojant garsiam mu
zikui Caesar LaMonaca.

Kuo gi skiriasi šis mūsų Vasario 
16 minėjimas nuo kitur rengiamų? 
Didelės Miami amfiteatro scenos pa
kraštyje visuomet šia proga plevė
suoja lietuviška trispalvė. Miesto or
kestre, kuris atlieka lietuviškus kū
rinius, nė vieno lietuvio. Orkestro 
dirigentas Caesar LaMonaca yra ita
lų kilmės, programos pranešėjas — 
vietinis televizijos stoties tarnauto
jas, keleto tūkstančių perpildytame 
amfiteatre — tik saujelė lietuvių su 
solistu J. Vazneliu priešakyje.

Programos pranešėjas, apibūdinda
mas kiekvieną kūrinį, vis primena 
Lietuvą, jos okupaciją ir reiškia bū
simos laisvės viltį. Supažindindamas 
publiką su solistu J. Vazneliu, pa
brėžė, kad jis, jaunas būdamas, pali
ko savo tėvynę, bolševikams ją oku
puojant. Keleto tūkstančių auditori
ją sudarė įvairių tautybių ir kraštų 
žmonės. Tai milžiniškas pasitarnavi- 
mas lietuviškam reikalui, atliktas ki
tataučių ir dargi be jokio atlyginimo.

Kaip ir kitais metais, šią progra
mą paruošė ir jai vadovavo muzikas 
dirigentas Caesar LaMonaca. Jo pa- 
sitamavimas mums, lietuviams, yra 
neįkainojamas. Šia proga padėkos 
ženklan Miami ALTos skyr. pirm. V. 
Semaška, asistuojant p-lei A. Stong- 
vilaitei, muzikui C. LaMonaca įteikė 
gražų paveikslą — lietuvišką gamto
vaizdį, už kurį muzikas labai nuošir
džiai padėkojo.

Sekanti Vasario 16 minėjimo da
lis — tai pamaldos vienoje Miami 
šventovėje vasario 17 d. šv. Mišias 
atnašavo par. klebonas, o jam asis

tavo kun. J. Venckus. Momentui pri
taikytą pamokslą pasakė taip pat 
par. klebonas, o antrą pamokslą — 
kun. J. Venckus lietuviškai ir ang
liškai.

Šventės užbaiga įvyko Miami Lie
tuvių Klube jau grynai lietuviškai 
publikai. 2 vai. p. p. jau buvo be
veik pilna gan erdvi salė vietinių, at
vykusių iš Kanados ir JAV įvairių 
vietovių žmonių praleisti saulėtos 
žiemos. Oficialią dalį pradėjo ALTos 
skyr. pirm. V. Semaška, o programą 
pranešinėjo A. Stongvilaitė.

Įnešus vėliavas, sugiedojus JAV 
ir Lietuvos himnus, labai prasmingą 
invokaciją paskaitė kun. Alb. Biels- 
kus. Į susirinkusius žodį tarė D. 
Kuraitis — svečias iš Čikagos, o pa
grindinę kalbą pasakė, specialiai 
kviestas anglų ir lietuvių spaudos 
bendradarbis V. Bražėnas iš Fort 
Mayers, Fla. Keletą liaudies dainų 
bei arijų ir čia labai puikiai padaina
vo sol. J. Vaznelis iš Čikagos. Gausi 
auditorija atsilygino jam katutėmis. 
Pasibaigus minėjimo programai, įvy
ko vaišės ir rinkliava Lietuvos va
davimo reikalams. Iš viso surinkta 
$1.400.

Vietos angliškoji spauda — “Mia
mi News” ir “Miami Herald” laiškų 
skyriuje irgi šią mūsų šventę pami
nėjo.

Visą šį gražų parengimą, plačiai 
išgarsinantį Lietuvos vardą, surengė 
Miami ALTos skyrius, kurio pirmi
ninku yra V. Semaška.

Su dideliu pasiaukojimu net 12 
metų Miami ALTos skyriui vadova
vo A. D. Kaulakis. Kaip ir dauguma 
kitų senos kartos ateivių, jis pavargo 
ir skyriaus pirm, pareigas perėmė 
jaunosios kartos žmogus — V. Se
maška. Tai didelio darbštumo ir di
delės energijos žmogus.

Norint plačiau aprašyti A. D. Kau- 
lakio asmenybę ir jo nuveiktus dar
bus lietuvybei, reikėtų labai daug 
laiko ir popieriaus — išeitų stora 
knyga. Tai labai atkaklus žemaitis. 
Jis visuomet buvo ir yra labai jaut
rus lietuvybės reikalams. Perduodant 
pareigas naujam pirmininkui, Vasa
rio 16 iškilmingo minėjimo proga už 
jo nuopelnus lietuvybei buvo pagerb
tas — įteikta simbolinė dovana — 
skydas su įrašu 1251 — 1918 m., o 
centre — Laisvės statula ir Vilniaus 
miesto panorama. A. L.

Su sol. St. Baru po koncerto, surengto Kanados Lietuvių Fondo dešimtmečio proga L. Namuose. Iš kairės: Graži
na Bacevičiūtė, sol. Stasys Baras, akompaniatorius J. Govėdas, Lilija Zenkevičiūtė Nuotr. B. Tarvydo

Tautų saugumas ir Baltijos valstybės
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M ŪRINĖJE VEIKIOJE

Palydėjau sausį 
Pro pusnis, pro sniegą, 
Kur eglaitės žalios 
Susigūžę miega. 
Plydėjau sausį 
l ledinį sostą, 
Kur šiauriniai vėjai 
Speigo pirštais glosto. 
Ar sugrįši, sausi, 
Pas mane dar sykį?! 
Ar sugrįši, sausi, 
Pro Kalėdų vygę, 
Pro eglelę kvapui 
Ir pro Kūčių stalą? 
Mūsų dienos merkias, 
Mūsų žingsniai bala.

SAULELĖ GRĮŽTA 
Kalbėjo dėdienė, 
Kalbėjo mamytė — 
Saulelė sugrįžta, 
Linksmiau jinai švyti 
Pro langą už stalo, 
Pro obelį seną, 
Kurios inkilėliuose 
Paukščiai gyvena. 
Saulelė sugrįžta 
Linksma po Kalėdų — 
Senelė kartojo 
Už varpsčio 
Prisėdus.
Senele, 
Senele, 
Sugrįžo saulutė! 
Ir jūs man sugrįžot 
Pro laiko “truputį". 
Ir jus parsikvietus

O. B. AUDRONĖ
Su saule džiaugiuosi — 
Delnukais suploju 
Tėvelio namuose.
Jūs jaunos — aš vaikas, 
Senelė kitokia, 
Bet pasakų, juoko 
Daugiausia ji moka. 
Dėdiene, mamyte, 
Senele manoji!
Rateliai tik sukas, 
Rateliai dainuoja.

VASARIŲ BALTUMA 
Trispalvė plevėsuoja, 
Tokia sava sava. 
Istorija alsuoja 
Vasarių Lietuva.
Toli toli nutolo 
Tėvynė Lietuva, 
O laisvė, kaip atolas, 
Taip kvepianti, gyva. 
Savu krauju pražydo 
Vasarių baltuma — 
Tai tu mano tėvynė, 
Tu mano Lietuva.
Nustoki, vėjau, pūtęs 
Istorijos klaikios — 
Pavasarių žibutės 
Vėl saulę tesektos.
Nustokit, vėjai, ūžę 
Prigirdyta žeme — 
Sugrįžkite gegužiai 
Vasarių baltume.
Ant kalno Gedimino 
Trispalvė plevėsuos, 
Maldoj Vasaris šaukia 
Žemynuose visuos.

Naujai iškilusios energijos 
krizės reiškiniai laikinai nustel
bė visus kitus tarptautinius rū
pesčius. šešėlyje atsidūrė ir 
vykstantys europinio saugumo 
bei bendradarbiavimo konfe
rencijos darbai. Tačiau dėl to 
dar nei pati konferencija, viena 
reikšmingiausių po antrojo pa
saulinio karo, nei juo labiau jos 
svarstomos tautų saugumo pro
blemos neprarado savo pirmaei
lės reikšmės.

Šiandien galbūt labiau negu 
betkada jaučiama, kaip labai 
vieno krašto ar vienos pasaulio 
dalies likimas paliečia viso pa
saulio likimą. Tuo atžvilgiu pa
starieji įvykiai Art. Rytuose bu
vo labai iškalbingi. Sudėtinga 
politinė padėtis šioje erdvėje 
sukėlė labai nemalonių padari
nių Vakarų pasaulio ūkiui, su
krėtė pramoniškai išsivysčiusių 
kraštų energijos pamatus. Vis 
labiau išryškėja dėsningas tarp
tautinio gyvenimo reiškinys, kad 
nesugebėjimas užtikrinti saugu
mą vienoje srityje slepia pavo
jų viso pasaulio taikai.

Nenormali politinė podėtis 
pietrytinėje Baltijos pakrantėje, 
nors iš paviršiaus ir netokia dra
matiška kaip Art. Rytuose, irgi 
nesudaro jokios išimties šiame 
dėsnyje. Čia pilnai galioja lietu
viškas priežodis, kad mažas 
kupstas didelį vežimą verčia. 
Mūsų atveju tas didysis vežimas 
— tai Sov. Sąjungos tarptauti
nės politikos pastangos pasiro
dyti pasaulinės taikos ir saugu
mo čempijone. Tai labai pagirti
nos pastangos, jeigu jos būtų 
nuoširdžios. Bet jų nuoširdumu 
abejoti kaip tik labiausiai ver
čia sukauptoji Baltijos valsty
bių patirtis. Toji patirtis tokia 
turtinga ir skaudi, kad spren
džiant nūdienį tautų saugumą 
Baltijos valstybių klausimas 
įgauna pirmaeilės reikšmės, nes 
su juo krinta pasitikėjimas Sov. 
Sąjungos gera valia užsienio 
politikoje.

Šiame sąryšyje vertingu indė 
liu reikia laikyti neseniai iš 
spaudos išėjusią esto Endel 
Kreppo studiją, kurioje tarptau
tinės teisės požiūriu nagrinėja
mi saugumo ir nepuolimo aspek
tai, kaip jie atsispindi Baltijos 
valstybių ir Sov. Sąjungos ne
puolimo sutartyse.

Sov. Sąjunga pirmą kartą ca
rinės Rusijos pretenzijų į Bal-

DR. J. VIDZGIRIS

tijos kraštus išsižadėjo pasira
šiusi 1918 m. Lietuvos Brasto
je taikos sutartį su kaizerine 
Vokietija. Pastarajai sugriuvus, 
sovietai mėgino karine jėga su
sigrąžinti savo tariamą carinį 
palikimą, bet, susidūrę su ryž
tingu Baltijos tautų ir Lenkijos 
pasipriešinimu, pripažino jų ne
priklausomybę ir sudarė 1920 
m. taikos sutartis, kuriomis vi
siems laikams atsisakė pretenzi
jų į Baltijos kraštus. Abiem at
vejais Sov. Sąjungos steigėjas 
Leninas pasirodė lankstus vals
tybininkas.

Lenino pradėtą politikos kur
są Sov. Sąjunga sekė ištisus 
dvidešimt metų. Gerbdama Bal
tijos valstybių suverenumą ir 
palaikydama nepriekaištingus 
kaimyninius santykius, ji ir pa
ti iš to turėjo didelės naudos. 
Faktas, kad nepriklausomos 
Baltijos valstybės padėjo Sov. 
Sąjungai išeiti iš pavojingos 
izoliacijos, sustiprinti jos tarp
tautinę padėtį ir tapti Tautų 
Sąjungos nariu. Šiame kelyje 
svarbūs etapai buvo 1922 m. 
Maskvos konferencija ginklavi
mui apriboti, 1929 m. vad. Lit- 
vinovo protokolas ir 1933 m. 
tarptautinė konvencija užpuoli
mo sąvokai apibrėžti. Visuose 
šiuose reikšminguose tarptauti
nės teisės aktuose Baltijos vals
tybės suvaidino svarbų teigia
mą vaidmenį. Tokiu būdu Sov. 
Sąjunga sūsikrovė gana stambų 
moralinį kapitalą, kurį vėliau 
prarado, kai, susigundžiusi ant
rojo pasaulinio karo aplinkybė
mis, užėmė Baltijos valstybes, 
išplėšė joms nepriklausomybę, 
sulaužydama visą eilę galiojan
čių tarptautinės reikšmės su
tarčių.

Autorius teisingai pastebi, 
kad Sov. Sąjunga iki šiandien 
oficialiai neprisipažįsta sulau
žiusi susitarimus ir įvykdžiusi 
agresiją. Užpuolimo veiksmus 
Baltijos valstybėse ji teisina 
tariama socialine revoliucija 
(26 psl.). Faktai rodo, kad to
kios revoliucijos nebuvo. Pri
jungimas įvyko tik po to, kai 
kraštus okupavo Raud. Armija. 
Baltijos valstybių okupacija bu
vo gryniausia agresija, kaip ją 
nusako pačių sovietų pasirašy
toji užpuolimo sąvokos konven
cija.

Vadinasi, kol Sov. Sąjunga 
buvo silpna, jai labai rūpėjo 
taikos, draugystės, saugumo ir 
nepuolimo sutartys, bet sustip
rėjusi tuojau pasuko užpuoliko 
keliais. Išėjusi laimėtoja kare 
ir tapusi pasaulio didgalybe, ji 
išplėtė savo teritoriją kaimynų 
sąskaita, bet vistiek nesiliauja 
kalbėti apie taiką, draugystę, 
saugumą ir nepuolimą. Kaip 
tik todėl labai pravartu prisi
minti, ką tarpukario metais su
darytomis sutartimis sovietai 
žadėjo Baltijos valstybėms ir 
kaip su jomis vėliau pasielgė. 
Vertinga E. Kreppo studija šiuo 
atžvilgiu pasirodė labai laiku. 
Joje nagrinėjamas Sov. Sąjun
gos sudarytųjų su Baltijos vals
tybėmis nepuolimo sutarčių tu
rinys, užpuolimo ir užpuoliko 
sąvokos konvencija, stambiais 
bruožais nupasakojama istori
nių įvykių raida. Studijos gale 
pridėti dokumentai (34-59 psl.) 
didele dalimi liečia Lietuvą. 
Chronologinėje lentelėje (60-61 
psl.) sužymėti reikšmingesni 
1914-1945 m. įvykiai. Biblio
grafiniame sąraše (62-64 psl.) 
nurodomi svarbesnieji šaltiniai 
ir veikalai Studija išleista “Bal
tijos problemų” serijoje estų ir 
latvių tautinių fondų lėšomis. 
Verta platesnio paskleidimo.

Krepp, E., SECURITY AND 
NON-AGGRESSION. Baltic Sta
tes and U.S.S.R. treaties of non
aggression. 64 psl. Stockholm 
1973. (Problems of the Baltic, 
3.). Kaina nepažymėta. Gauna
ma: Estonian Information Cent
re, Box 45030, Stockholm, Swe
den.

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 

Nuoširdžiai jums padėti gali 

JUOZAS RAMAS Toron te. 

• Telefonas 363-7881 •

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 

SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel?531-8422

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

Geri dalykai ateina 
sulaukus 65!

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST
(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius -- 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of

Nova Scotia ir Archives Bldg.
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas

278-2757 278-4529

Nemokama sveikatos drauda. Bet jūs turite jos prašyti
Ji tampa nemokama, kai Jums, Jūsų 
žmonai ar vyrui sueina 65 metai. Tai 
galioja ne tik Jum abiem, bet ir nuo 
Jūsų priklausomiem, jei gyvenote pas
kutiniais metais Ontario provincijoje.

Skambinkite, rašykite ar užeikite į 
OHIP rajoninę įstaigą ir gaukite re
gistracijos blanką.

Svarbu: kreipdamiesi į OHIP, visada 
pažymėkite savo OHIP numerį.

Rajoninė OHIP įstaiga Jūsų gyve
namoje apylinkėje atsakys į visus klau
simus ir padės užpildyti registracijos 
blanką

Hamilton Toronto
25 Main SL W. 2195 Yonge St. 
528-3481 (Eglinton) 482-1111
London Mississauga
227 Queens Ave. 55 City Centre Dr. 
433-4561 275-2730

Ottawa 
75 Albert St. 
237-9100
Thunder Bay
200 South Syndicate Ave. 
623-5131

Ontario
Hon. FRANK S. MILLER, Minister

Sudbury 
295 Bond St. 
675-9111

Kingston 
1055 Princess St. 
546-3811

Windsor
1427 Ouellette Ave. 
258-7560

ČIKAGOS M. K. ČIURLIONIO GA
LERIJOJE vasario 15-24 d. d. buvo 
surengta galerijos fonduose saugo
mų tapybos, grafikos ir skulptūros 
darbų rinktinė paroda Vasario 16 
proga. Lietuvių dailininkų naujųjų 
darbų parodos teko atsisakyti dėl 
tuo pačiu metu Brooklyno naujaja
me Kultūros Židinyje vykusios kon
kursinės dailės parodos. Atidaromą
jį žodį tarė kadenciją baigianti M. 
K. Čiurlionio galerijos direktorė 
dail. Vanda Balukienė. Savo poeziją 
skaitė Živilė Balaišytė, ištrauką iš 
A. Barono knygos “Vėjas lekia ly
guma” — Andrius Barauskas. Gale
rijos globos komiteto pirm. kun. J. 
Borevičius, SJ, padėkojęs V. Balu- 
kienei, parodos atidarymo daly
viams pristatė naująją direktorę 
dail. Reginą Jautokaitę.

ANATOLIJAUS KAIRIO KO
MEDIJĄ “Didysis penktadienis” Či
kagos Jaunimo Centre suvaidino Vy
tauto D. šaulių rinktinės meno kuo
pelė. Dipukų gyvenimą pokarinėse 
V. Vokietijos stovyklose vaizduojan
čią komediją režisavo aktorius A. 
Brinką, scenovaizdžius sukūrė J. 
Petrauskas. Žiūrovams buvo malo
nu prisiminti užmarštin nugarmėju
sias dienas. Plojimų banga jie atsi
lygino autoriui A. Kairiui, rež. A. 
Brinkai ir šaulių kuopos aktoriams.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BO susirinkime pranešimą “Dabar
tinio Vilniaus šiokiadieniai” padarė 
Skirma ir Ramūnas Kondratai. Skir- 
ma Makaitytė-Kondratienė 1965 m. 
baigė Harvardo-Radclife kolegiją, 
pagrindine studijų šaka pasirinkusi 
Lietuvos bei R. Europos istoriją, ir
1969 m. gavo magistro laipsnį Bos
tono universitete. Ramūnas Kondra- 
tas, Harvardo universitetą baigęs
1970 m., magistro laipsnį įsigijęs
1971 m., ruošia disertaciją istorijos 
doktoratui “Vilniaus universiteto 
prof. Juozas Frankas ir klinikinis 
medicinos išsivystymas Europoje 
XVIII šimtmečio pabaigoje — XIX 
šimtmečio pradžioje”. Su specialia 
stipendija jiedu pusmetį praleido 
Vilniuje, tobulindamiesi universite
te ir rinkdami medžiagą. Pranešimas 
apie Vilniaus šiokiadienius, studen
tų gyvenimą, mokslo lygį senajame 
universitete buvo papildytas Vil
niaus, Trakų ir Kauno vaizdų skaid
rėmis. Klubo susirinkime taipgi bu
vo pagerbtas dail. Viktoras Vizgir
da amžiaus septyniasdešimtmečio 
proga. Jį sveikino ir jo darbus nu
švietė Lietuvių Rašytojų Draugijos 
pirm. kun. Leonardas Andriekus, 
OEM.

PLATAUS PRIPAŽINIMO V. Vo
kietijoj susilaukė lengvosios muzi
kos sol. Lena Valaitis (Anelė Va
laitytė), įdainavusi jau apie 10 
plokštelių, kurias dažnai groja radi
jo stotys. Ji taipgi dalyvauja beveik 
visose mėnesinėse tarptautinėse 
“Hitparade” televizijos programose 
V. Berlyne, kurias visai V. Vokietijai 
perduoda ZDF televizijos tinklas. 
Ypač puikių atsiliepimų Lena yra 
susilaukusi V. Berlyno ir Hamburgo 
spaudoje. Supažindindamas su jos 
naujausia plokštele, “Bild und Funk” 
ją pavadino savaitės žvaigžde ir jai 
paskyrė net du puslapius. Viename 
puslapyje buvo Lenos spalvota nuo
trauka, kitame — trumpa jos šeimos 
istorija, iliustruota nuotraukomis. 
Skaitytojams pabrėžiama, kad Lena 
Valaitis — dainininkė iš Lietuvos. 
Ji yra ištekėjusi už pramonininko 
R. Wiedmanno, augina sūnų Marką. 
Jos dėmesio centre esanti šeima, sū
naus auklėjimas. Seniau pranešėjai 
suklupdavo, tardami Lenos lietuviš
ką pavardę, bet dabar prie jos jau 
įprato ir ištaria be didesnių sunku
mų.

BROOKLYNO KULTŪROS ŽI
DINIO dedikacijos koncerte vasario 
10 d. programą atliko solistai — Gi
na Čapkauskienė, sopranas, ir Kazys 
Yakutis, baritonas, su pianisto Sau
liaus Cibo fortepijonine palyda. 
Programą jiedu pradėjo Mocarto 
operų “Figaro vestuvės”, “Donžua
nas”, “Užburtoji fleita” duetais ir 
užbaigė Verdi “Traviatos” II veiks
mo ištrauka, kurioje Violeta susitin
ka su Alfredo tėvu ir jam pažada nu
traukti savo santykius su Alfredu. 
Atskiruose pasirodymuose G. Čap
kauskienė padainavo J. Gaubo, J. 
Stankūno, B. Budriūno, G. Gudaus
kienės dainų, K. Yakutis — M. Pet
rausko, VI. Jakubėno, K. V. Banai
čio ir A. Vanagaičio. Programa buvo 
papildyta abiejų solistų duetu iš Do
nizetti operos “Lucia di Lammermo- 
or”, įterptu tarp jų atskirų pasirody
mų.

JAUNIMO SKAITINIŲ KONKUR
SĄ paskelbė JAV LB švietimo tary
ba, skirianti $1.000 premiją už jau
nimui tinkamą literatūrinį veikalą— 
romaną, apysaką, novelę, kuris turi 
būti netrumpesnis kaip 150 mašin
raščio puslapių, dominantis paaug
lius. Slapyvardžiu pasirašytų rank
raščių su autoriaus pavarde, adresu 
ir telefonu atskirame užklijuotame 
vokelyje laukiama iki š. m. gruodžio 
31 d. Juos siųsti jaunimo skaitinių 
ruošimo komisijos pirm. Stasei Pe
tersonienei, 2534 W. 40th St., Chica
go, Ill. 60632, USA. Vertintojų ko
misija bus paskelbta vėliau. Ji turės 
teisę premijos neskirti arba padalyti 
ją į dvi dalis, atsižvelgdama į kon
kursui gautų kūrinių vertę. Premi
juotą kūrinį išleis JAV LB švietimo 
taryba. Dėl nepremijuotų, bet išleis- 
tinių kūrinių bus tariamasi su jų 
autoriais.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 

surengtoje knygženklių parodoje da
lyvavo 63 dailininkai su 413 šio 
žanro mažosios grafikos kūrinių.

REŽ. V. ŽALAKEVIČIUS sukūrė 
meninį filmą televizijai “Avarija”, 
scenarijui panaudodamas šveicarų 
rašytojo F. Diurenmato to paties pa
vadinimo apysaką. Pagrindinius vaid
menis atlieka lietuviai aktoriai — 
vilnietis R. Adomaitis ir panevėžie
tis B. Babkauskas.

PROF. DR. J. KUBILIUS, Vilniaus 
universiteto rektorius, dalyvavo tarp-:: 
tautinėje matematikų konferencijoje 
Oberwolfache, V. Vokietijoje. Kon
ferencijos dalyviams jis skaitė pra
nešimą apie naujausius lietuvių ma
tematikų tyrinėjimus. Prof. dr. J. 
Kubilius yra vienas tikimybinės 
skaičių teorijos pradininkų, susilau
kęs tarptautinio pripažinimo. Tai 
liudija JAV anglų kalba išleista jo 
monografija “Tikimybiniai skaičių 
teorijos metodai”.

VILNIAUS DRAMOS TEATRO 
REŽ. H. VANCEVIČIUS laimėjo So
vietų Sąjungos kultūros ministeri
jos premiją už kūrybinį bendradar
biavimą su poetu Justinu Marcinke
vičium, statant “Mindaugą” ir “Ka
tedrą”. Šiemet tokių premijų režiso- 
riams buvo paskirta 12. Jų tikslas 
— skatinti režisorių bendradarbia
vimą su dramaturgais ir teatrų re
pertuarą praturtinti naujais kūri
niais.

DALIOS URNEVIČIŪTĖS dramą 
“Tyluva — 2 km” kaip trijų serijų 
vaidinimą savo žiūrovams pateikė 
Rygos televizija. A. Sukovskio iš
verstą pjesę režisavo V. Ruža, apipa
vidalino dail. G. Kotelo. Šio trijų 
dalių spektaklio plačią G. Dzenyčio 
recenziją paskelbė dienraštis “Cy- 
nia”.

DOKUMENTINI FILMĄ “Marato
nas balne” apie 1973 m. dviratinin
kų lenktynes Praha — Varšuva — 
Berlynas sukūrė rež. R. Šilinis ir 
operatorius V. Starošas. Filmas jau 
pasiųstas į sportinių filmų tarptau
tinį festivalį Italijoj, Cortina d’Am
pezzo mieste, kur šis dviejų lietuvių 
kūrinys atstovauja Sovietų Sąjungai.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS sa
vo žiūrovams paruošė ketvirtąją se
zono premjerą — V. Mykolaičio - Pu
tino dviejų dalių dramą “Valdovas”. 
Spektaklį režisavo vilnietė A. Ra
gauskaitė, scenovaizdžius sukūrė 
dail. D. Mataitienė, muziką — kom- 
poz. O. Balakauskas, pagrindinius 
vaidmenis — aktoriai P. Piaulokas, 
E. Jasnauskaitė, N. Mirončikaitė, G. 
Černiauskas ir K. Tumkevičius.

SOL. VACYS DAUNORAS su gru
pe vokiečių, rumunų ir sovietų me
nininkų dalyvavo koncerte R. Berly
no komiškosios operos scenoje. Vil
nietis dainininkas atliko arijas iš G. 
Meyerbeerio “Hugenotų”, P. Čai
kovskio “Jolantos” ir N. Rimskio- 
Korsakovo “Sadko” operų. Televizi
jos koncerte jas papildė M. Glinkos 
“Ivano Susanino” arija. Kovo pra
džioj bosas V. Daunoras gastroliuos 
Varšuvoje. Be to, jis ruošiasi dai
nuoti atnaujintuose Ch. Gounod 
“Fausto”, A. Borodino “Kunigaikščio 
Igorio” pastatymuose Vilniaus ope
ros teatre ir Vytauto Klovos naujo
sios operos “Ave vita” premjeroje, 
kuri įvyks Vilniaus operos teatro 
naujuosiuose rūmuose.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS KON
CERTE Prahoje čekoslovakai meni
ninkai atliko J. Juzeliūno “Kvarte
tą nr. 3”, B. Kutavičiaus “Sonatą” 
altui ir fortepijonui, F. Bajoro 
“Veiksmažodžių siuitą” kameriniam 
orkestrui, V. Montvilos “Trikam
pius” fleitai ir fortepijonui, V. Bar
kausko “Kontrastinę muziką”, V. 
Jurgučio “Kvintetą” pučiamiesiems. 
Koncertas surengtas muzikologių 
prahietės J. Mackovos ir bratislavie- 
tės M. Rošovos iniciatyva. Jos per
nai lankėsi Vilniuje, grįždamos Če- 
koslovakijon išsivežė pluoštą gaidų 
ir muzikinių įrašų. Koncertan buvo 
pakviesti ir jame dalyvavo kompozi
toriai J. Juzeliūnas ir V. Jurgutis.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
savo repertuarą papildė lenkų dra
maturgo E. Niziurskio fantastine ko
medija “Mes, džiazas ir vaiduokliai”, 
atskleidžiančia jaunosios kartos 
klystkelius. Premjerinį spektalį pa
ruošė Vilniaus rusų dramos teatro 
rež. R. Viktiukas, scenovaizdžius su
kūrė maskvietis dail. I. Sosunovas, 
choreografiją — A. Murašovas. Lie
tuviui A. Dirmeikiui buvo paliktas 
tik spektaklio muzikinis apipavidali- 
dinimas. Pagrindinius vaidmenis at
lieka teatro aktoriai G. Girdvainis, 
S. Ramelis, A. Šurna, A. Babkauskas, 
J. Pakulis, J. Matekonytė, V. Bagdo
nas.

KLAIPĖDOS IR ŠIAULIŲ AKLŲ
JŲ DRAUGIJOS kultūros namuo
se buvo surengti satyros bei humoro 
vakarai, kuriuose dalyvavo poetas 
Gediminas Astrauskas ir aktorius 
Jonas Čepaitis. Pirmasis skaitė savo 
satyrinius eilėraščius, antrasis — A. 
Griciaus, V. Žilinskaitės, K. Bagdo
navičiaus kūrinius.

VILNIAUS LIAUDIES DAILĖS 
SALONE surengta klaipėdietės Ani
cetos Jurkienės paroda lankytojus 
supažindino su žemaičiams būdin
gais liaudies meno kūriniais — rip- 
su austomis lovatiesėmis, kaišyti
niais, šilku ataustais kilimėliais.

V. Kst.



PROGRESS
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 
f erų privažiavimu. Namas be skolų. Prašo apie $10-$15.000 įmo- 

ėjimo.
RONCESVALLES — WESTMINSTER AVE. Geras mūrinis pastatas 
— krautuvė ir du butai. Ideali verslui vieta, europiečių apgyven
tas rajonas. Namas be skolų. Savininkas prašo galimai didesnio 
įmokė jimo.
HIGH PK. Ave.-ANNETTE, mūrinis gražus 11 kambarių namas, 3 at
skiri butai, 5 kambariai I-me augšte ir prausykla. Naujos modernios 
virtuvės ir prausyklos, 4 ekstra kambariai rūsyje, platus privatus 
įvažiavimas, reikalingas didesnis įmokėjimas.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Anfrad. ... _ 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad. ......10-7
Penktad........10-8
Seštad...........9-12
Sekmad..... 9.30 - 1

MOKA: 
už termininius indėlius — 
dvejų metų.................................8V2%
vienerių metų ..............................8%
už taupomąsias (savings) s-tas 71Zt% 
už depozitų-čekių sąskaitas....... 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000.................8%
asmenines — naujas ...............8]/2%
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

Ateitininkų žinios
Jaunučių berniukų ir mergaičių 

susirinkimai įvyks sekmadienį, kovo 
10 d., 2 v.p.p.,

Šios vasaros stovyklos: jaunučių
— Dainavoje birželio 16-30 d.d., vyr. 
moksleivių — Dainavoje birželio 30
— liepos 14 d.d.; jaun. ir vyr. moks
leivių Wasagoje — liepos 21 — rug
pjūčio 3 d.d.

Toronto ateitininkų šventė įvyks 
balandžio 27-28 d.d. Šventę rengia 
visi Toronto ateitininkai: jaunučiai, 
vyr. moksleiviai, studentai ir sen
draugiai.

Studentai kviečia visus dalyvauti 
paskaitoje apie daugiakultūriškumą 
kovo 10, sekmadienį, 3 v.p.p., Lietu
vių Namuose.

Tėvų komiteto pirmininku šiais 
metais yra L. Dūda.

Gavėnia yra susikaupimo metas. 
Visi ateitininkai yra raginami pa
žvelgti giliau į save ir klausti: “Koks 
yra mano santykis su Kristumi?” 
Mūsų šūkis “Visa atnaujinti Kris
tuje” nieko nereikš, jeigu pirma ne
atnaujinsime savęs Kristuje.

Skautų veikla
• Prisikėlimo salėse kovo 3 d. Ka

ziuko mugę atidarė Elzė Jankutė, 
rengėjus ir svečius pasveikino Kana
dos rajono vadas v. s. K. Batūra. 
Vienetai organizuotai dalyvavo pa
maldose, po kurių vyko jau įprastas 
ir pelningas dviejų valandų preky
metis, papildęs šimtinėmis draugo
vių kasas. Rankdarbių ir paviljonų 
jsirengimas įvertintas specialios ko
misijos: I v. “Tulpės” dr-vė, II v. 
Mindaugo dr-vė, III v. “Dainos” dr- 
vė. Tėvų komiteto valgykloje svečiai 
papietavo, o sk. vyčių ir vyr. skau
čių įrengtoje “senoje trobelėje” ga
lėjo pasivaišinti lietuviška gira, sū
riais ir kitais užkandžiais. “Šatrijos” 
vienetų loterijai pyragus padovano
jo E. Jankutė, Šiaudinaitis ir K. B. 
Žutautai. Jiems ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie mugės pasiseki
mo, rengėjai taria ačiū.

• Vasario 22 d. Prisikėlimo Pa
rodų salėje skaučių susimąstymo va
kare dalyvavo latvių, estų, lenkų ir 
vengrų skautai. Programą paruošė ir 
jai vadovavo t. n. D. Jurkšaitytė. 
Kiekviena tautybė pasirodė su savo 
dainomis. Dalyvės prisidėjo prie 
maisto siuntinio badaujantiems vai
kams į Indiją pasiuntimo. Pasivai
šinta Birutės dr-vės paruošta kavute. 
Kitų metų susirinkimas — pas es
tes.

• Kovo 12, antradienį, 7,30 v.v,, 
skautų būkle šaukiama skautininkių 
ramovės sueiga.

• Kovo 10, sekmadienį, 3 v.p.p., 
L. Nžimuose E. Negridge kalbės apie 
daugiakultūriškumą. Sueigą rengia 
studentai ateitininkai ir akademikės 
skautės. Jie kviečia visus daly
vauti. C. S.
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F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS -p .
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. ' <><>^"7020

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

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

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

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

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

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

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS URAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių drauda
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos lengvaatletės 1973 m. pa

siekė gražių laimėjimų. M. Treinytė 
100 m. — 11,5; N. Razienė 800 m. 
— 2:00,2; M. Treinytė į tolį — 6.62 
m. šešios lengvaatletės įveikė 1,70 
m. augštį — B. Gudžinskaitė 1,74 m., 
V. Paulauskaitė 1,73 m., A. Lukoše- 
vičiūtė 1,71 m., I. Maknavičiūtė 1,71 
m., N. Kvietkauskaitė 1,70 m., D. 
Buinevičiūtė 1,70 m. R. Makauskaitė 
nustūmė rutulį 17.80 m. ir susvie- 
dė diską 54,80 m.

Kauno KKI studentas A. Maziliaus
kas pakviestas į Sov. Sąjungos ran
kinio rinktinę, kuri ruošiasi pasau
lio pirmenybėms.

Kaune įvyko Dinamo draugijos 
dziudo pirmenybės. I v. lengviausia- 
me svoryje laimėjo Kauno XI klasės 
moksleivis E. Rudas.

Tarptautinės plaukimo varžybos 
įvyko Paryžiuje 25 m. ilgio baseine. 
Dalyvavo JAV, Sov. Sąjungos, abiejų 
Vokietijų ir kitų šalių plaukikai. Vil
nietis Arvydas Juozaitis 100 m. plau
kime krūtine laimėjo II v. — 1:06,4. 
Tai kartu ir naujas Lietuvos rekor
das (1:06,9). I v. laimėjo amerikie
tis — 1:05,7.

Sov. Sąjunga jau pradėjo ruoštis 
1976 m. olimpiadai Montrealyje. Ka
dangi į šią olimpiadą įtrauktas mo
terų irklavimas, rusų rinktinės tre
nerių taryba pasirinko jauną Lietu
vos moterų aštuonvietę ir jos prity
rusius trenerius E. Vaitkevičių ir A. 
Mikšį. Irkluotojų treniruočių stovyk
la įrengta Azerbaidžano Mingečauro 
slėnyje. Jon vyks 11 Lietuvos mergi
nų. Šioje stovykloje treniruosis ir 
vienviečių valčių irkluotojos G. Ra- 
moškienė ir L. Kaminskaitė.

SABAITĖ WINNIPEGE
Winnipege įvykusiose uždarų pa

talpų lengv. atletikos rungtynėse da
lyvavo Nijolė Razienė - Sabaitė iš 
okup. Lietuvos. Būdama viena ge
riausių pasaulyje ilgesnių nuotolių 
bėgikė, ji lengvai laimėjo I v. 800 
m. bėgime, pasiekdama naują Kana
dos atvirų varžybų rekordą 2:06,6. 
Senasis rekordas priklausė kanadie
tei A. Hoffman. Nijolė, Miuncheno 
olimpiados sidabro medalio laimėto
ja, yra pasiekusi žymiai geresnių pa
sekmių. Ji, kaip ir K. šapka, kuris 
neseniai lankėsi Toronte, atstovavo 
Sov. Sąjungai.

KREPŠINIO VAŽYBOS 
ROCESTERYJE

Kanados apygardos sporto varžy
bos Ročesteryje vasario 9 ir 10 d.d. 
puikiai pasisekė. Dalyvavo penki 
klubai: Montrealio Tauras, Toronto 
Vytis, Hamiltono Kovas, Toronto 
Aušra, Ročesterio Sakalas. Ročeste- 
rio klubo valdyba neturėjo ko dau
giau pageidauti — sportininkai pa

vyzdingi, sportiškai elgėsi. Bravo 
jaunimas! Bravo ir ročesteriečiai, 
kurie finansiškai parėmė šias var
žybas. Reikia paminėti, kad rošeste- 
riečiai ir šauksmais rėmė savo spor
tininkus. Ypatingai buvo šauksmin- 
gi žiūrovai vyrų A. čempionato žai
dime, kuriame susitiko Ročesterio 
Sakalas ir Hamiltono Kovas. Tas žai
dimas buvo įdomiausias ir turbūt 
karščiausias. Sakalas atsilikdavo gal 
10 taškų, pasivydavo ir vėl atsilik
davo. Tik prieš pat galą šaunūs sa
kalai vėl pasivijo ir net pralenkė, 
laimėdami 76:71. Valio sakalams!

šeštadienio vakare (vasario 9 d.) 
buvo šokiai perpildytoje šv. Jurgio 
parapijos salėje. Grojo šv. Jurgio 
“Slibinas”, kurio beveik visi nariai 
irgi priklauso Sakalo jaunių koman
dai. Salė buvo patraukliai išpuošta 
E. Dziakonaitės ir jos “štabo”. Sek
madienį vakare, vėl parapijos salėje, 
buvo užkandžiai ir premijų' įteiki
mas, kuriam vadovavo apygardos 
pirm. A. Kašnevarskis. Gediminas 
Saladžius ir Pranas Malašauskas, Sa
kalo kapitonai, priėmė pirmos vie
tos taurę. Jaunių klasės I-ją vietą 
laimėjo Toronto Aušra, o mergaičių 
— Hamiltono Kovas. Ročesterio pir
mininkas Vytis Lelis padėkojo vi
siems atsilankiusiems.

Turiu pagirti Ročesterio Sakalo 
valdybą, kurią sudaro ižd. E. Dzia- 
konaitė, vicepirm. Laima Lelienė ir 
pirm. Vytis Lelis. Jie įdėjo daug 
darbo j šios Kanados apygardos šven
tės organizavimą. Korespondentas

VYČIO ŽINIOS
Juozą Balsį, klubo sportininką, 

darbuotoją ir teoretiką, peržengusį 
50 metų ribą, nuoširdžiai sveikina
me ir linkime daug sėkmingų bei 
našių metų.

Anapilio salėje jau pradėtos krep
šinio treniruotės. Trečiadieniais nuo 
6.30 v.v. čia treniruotėms susiren
ka iki 12 m. krepšininkai. Vytiečiai 
taip pat gavo leidimą naudotis nau
jąja sale sekmadieniais krepšinio 
rungtynėms tuoj po pamaldų. Kle
bonui kun. P. Ažubaliui ir Anapilio 
tarybai nuoširdžiai dėkojame už lei
dimą.

Slidininkai kovo 2 d. sėkmingai 
dalyvavo baltiečių ir lietuvių slidi
nėjimo pirmenybėse. Vyčio L. Ali
šauskas buvo geriausias baltiečių ir 
lietuvių slidininkas. Be jo, pirmeny
bėse dalyvavo šie vytiečiai: V. Stri- 
pinytė, L. Stripinis, R. Lapas, Pau- 
lioniai, L. Stasiūnas, O. Ališauskaitė 
ir M. Empakeris.

Jauniai D (12) dalyvavo St. Chris 
suruoštame 8 kviestų komandų tur
nyre kovo 2 d. Vytiečiai pirmose 
rungtynėse pralaimėjo St. Albans ko
mandai. Sekančiose rungtynėse vy-

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

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

INDIAN RD. — BLOOR, pusiau atskiras mūrinis namas, 6 kambariai, 
moderni virtuvė, nauja šildymo sistema. Prašoma kaina — $48.000, 
įmokėti — $10.000.
BROWNS LINE, 3-jų šeimų pastatas (triplex), 13 kambarių, 16 metų 
senumo, sklypas 50’xl50’. Prašoma kaina — $79.000, įmokėti apie — 
$35.000.
LEFROY, ONT., 2 pastatai pačiame miestelyje, apie vieną akrą že
mės, arti Simcoe ežero; buvusi valgyk^ ir viešbutis. Prašoma kaina 
— $59.000.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
i

SKAMBINKITE:

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n Ą n A A JI A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------------------

6%
7’/4%
8%
81/2%

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 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai 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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Toronto centrinis paštas ke
liom dienom buvo sustabdęs 
siuntų priėmimą, pasitenkinda
mas tik laiškais. Priežastis — 
pilni sandėliai neišskirstytų 
siuntų. Jomis paštas buvo už
verstas po paskutinio 20 valan
dų nelegalaus streiko. Kaltė 
taipgi tenka labai karingai ir 
atsakingumu nepasižyminčiai 
vietinei paštininkų unijai, ku
rios nariai sulėtina darbą po 
kiekvieno mažiausio susikirti
mo su pašto vadovybe. Dienraš
tis “The Globe and Mail” savo 
vedamajame pasakoja apie cent
riniame Toronto pašte sklei
džiamus atsišaukimus, pasirašy
tus kažkokios revoliucinės 
marksistų grupės ir net unijai 
gelbėti komiteto. Tie atsišauki
mai perša streikus, gąsdindami 
paštininkus darbo praradimu, 
kurį atneš paslaugų automatiza
vimas, nors iš tikrųjų visiem 
dabartiniam tarnautojam dar
bas yra užtikrintas iki pat pen
sijos metų. Per Toronto centri
nį paštą pereina net 48% visų 
Kanadai skirtų siuntų. Men
kiausias darbo sulėtinimas atsi
liepia visoje Kanadoje. Pašto 
ministeris A. Ouellet, atrodo, 
bijo pajudinti širšių lizdu tapu
sią Toronto centrinio pašto unb 
ją. Jeigu trūksta įstatymo neat
sakingai unijai sudrausminti, jį 
reikėtų priimti federaciniame 
parlamente. Dabar susidaro įs
pūdis, kad paštą Kanadoje tvar
ko ne premjero P. E. Trudeau 
vyriausybė ir jos pašto ministe
ris, o paštininkų unijos, paslau
gas pavertusios klaikiu košma
ru.

Toronto imigracijos įstaigoje 
RCMP pareigūnai atskleidė ne
legalų pasų ir darbo leidimų iš
davimą imigrantams. Oficialaus 
kaltinimo susilaukė Sandra 
Aunger, šią paslaugą padariusi 
vienam portugalų žvejui. Imi
gracijos departamento prane
šimu, RCMP tikisi išaiškinti 
daugiau nusikaltusių pareigū
nų. Nelegalios vizos būdavo pa
rūpinamos ir studentams iš 
Gvaianos bei Trinidado. Atvykę 
studijuoti, jie gaudavo suklasto
tus darbo leidimus ir pradėda
vo dirbti. Šią aferą atskleidė 
vienas imigracijos pareigūnas 
Toronto aerodrome, atkreipęs 
dėmesį į 48 metų amžiaus gva- 
janietį su dviejų skyrių išsila
vinimu, priimtą i vieną profe
sinę mokyklą, kur jis turėjo bū
ti paruoštas medicinos asisten

tu. Minėtoji mokykla reikalau
ja, kad busimieji studentai būtų 
baigę 12 klasių, nevyresni kaip 
30 metų amžiaus. Iš 75 atvyku
sių gvajaniečių net 33 buvo 
tuojau pat grąžinti Gvajanon.

Karibų jūros Turks ir Caicos 
salų galimą Įsijungimą i Kana
dos federaciją suaktualino Ota
voje apsilankę trys tų salų tu
rizmo atstovai ir gubernatoriaus 
A. Mitchell telefoninis praneši
mas, kad salų taryba jam yra 
Įteikusi oficialią peticiją perduo
ti Britanijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui A. Douglas-Home. Iš 
14 rinktų tarybos narių 9 pasi
sakė už prisijungimą prie Kana
dos. Britanijos užsienio reika
lų ministerija žada pradėti po
kalbius su Kanada, jeigu jai 
bus atsiųsta ta peticija. Minėto
sios sales, kurių su mažytėm sa
lelėm yra apie 30, jau 300 metų 
buvo Britanijos kolonija. Jų 
6.000 gyventojų nenori pasiūly
tos sąjungos su Jamaika ar Ba
hamomis. Didžiausioji sala — 
Grand Turk tėra 7 mylių ilgio. 
Visas tas salynėlis Karibų jūro
je yra apie 160 mylių į šiaurę 
nuo Haiti. Kanadai tos salos bū
tų labai naudingos žiemos mė
nesiais kaip savos vasarvietės. 
Salų gyventojai tiki, kad kana
diečių turistų antplūdis išspręs
tų jų ekonomines problemas, 
kurioms Britanija skiria nedi
delę metinę pinigų sumą.

Kanados italai Otavoje įvyku
siame suvažiavime Įsteigė kon
gresu pavadintą centrinę savo 
organizaciją, kuri jungs beveik 
milijoną italų kilmės kanadie
čių. Pirmininku išrinktas mont- 
realietis A. Campo.

MEDUS -
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

tiečiai buvo arti pirmosios pergalės. 
Rungtynėse prieš North York vy
tiečiai laimėjo I puslaikį 8:4, tačiau 
rungtynės baigėsi lygiomis. Po dvie
jų pratęsimų pralaimėta 2 taškais.

Patikslinimas. Straipsnyje apie bu
vusios Vyčio valdybos veiklą pasitai
kė netikslumų. Turėtų būti: P. Ber- 
neckas buvo Australijos krepšininkų 
atvykimo organizacinio komiteto pir
mininku Kanadoje. Komitetas tam 
reikalui surinko apie $1500. Jis taip 
pat buvo įgaliotiniu Kanadoje krep
šininkų išvykai į Europą remti. Šiam 
reikalui buvo surinkta $2000.

“Paramai”, mus parėmusiai nuo
latine auka, nuoširdžiai dėkojame.

Ričardas Duliūnas, jauniausias iš 
krepšinį žaidžiančių Duliūnų, sėk
mingai žaidė Bloor mokyklos koman
doje, kuri 15 m. grupės turnyre lai
mėjo I v. Baigminėse rungtynėse
R. D. įmetė 17 krepšių.

V. Juzėnas žaidė krepšinį Guelph 
universiteto komandoje, kuri Kana
dos augštųjų mokyklų turnyre laimė
jo I v.

Erikas Petrus-Petrusevičius vasa
rio 15 d. Maple Leaf Gardens daly
vavo mokyklų uždarų patalpij lengv. 
atletikos rungtynėse. Estafetiniame 
bėgime iki 13 m. grupėje jis laimė
jo I v. ir aukso medalį. Rutulio stū
mime CNE patalpose jis laimėjo III 
v. ir bronzos medalį (37-4%). Jis 
atstovavo Runnymede mokyklai.

KSA krepšinio pirmenybėse kovo 
mėnesį prieauglio klasėje dalyvaus 
3 Vyčio komandos — berniukų D, 
B ir mergaičių B. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Berniukų jaunių komanda CYO ly

goje žaidė su ukrainiečių krepšinin
kais. Aušriečiai smarkokai supliekė 
ukrainiečius rezultatu 83:54. Žaidė: 
V. Buožis, A. Grigonis, E.' Gatavec- 
kas, R. Sriubiškis ir S. Stončius.

Moterų krepšinio komanda, vado
vaujama Puzerio, žaidė su York 
Centre krepšininkėmis. Aušrietės 
rungtynes laimėjo rezultatu 39:29. 
Žaidė: S. Ranonytė 8, D. Klimaitė 8,
S. Simutytė 8, R. Bren-Birštonaitė 6, 
R. Radžiūnaitė 3, L. Jull-Kėkštaitė 2, 
J. Simonaitytė 2, M. Rost-Ramonai- 
tytė.

Jaunių C komanda pralaimėjo pir
maujančiai St. Brigid komandai 25: 
45. Žaidė: V. Gataveckas, V. Šim
kus, R. Arlauskas, G. Karosas, G. 
Stočkus. Jaunių C krepšinio koman
da kovo 16 ir 17 d.d. dalyvaus Ha
miltone CYO rengiamame turnyre, 
Sėkmės!

Pirkėjams sąžiningas patarnavimas •

R. Stasiulis Tel. 881-2211
Namų — 889-3456

/SOLD^

UNITED 
TRUST

Turiu dideli pasirinkimą modernių namų ir žemių

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., —■ . Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 544-5454 NUOLAIDA

Ai ’ Sąžiningas patarnavimas.
■ Ua BVSVSasili? IkudlLvi • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽ1US • W. MORKIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
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. Užbalis

DANISH CUSTOM
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Poge Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-931,1. Atidaryto nuo 9 vol ryto — 6 vol. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

SOLD 
UNITED 
TRUST 

^REALTOR //

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

977 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 !~ek įam injoj

LIETUVIAI SAVININKAI spaudinio i
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<b SKAITYTOJUI PASISAKO
TVARKA RENGINIUOSE

Visos organizacijos rengia vaka- 
rus-balius. Lankytojai nusivilia, kai 
trūksta geros tvarkos. Pvz. daugeliu 
atveju trūksta tvarkdarių. Ateini 
žmogus, nusiperki bilietą ir lauki, 
kad kas nors nurodytų vietą kur 
sėsti. Deja, niekas tavimi nesirūpi
na — reikia eit pačiam susirast. Jei 
esi vienas ar su maža grupe, eini 
prie vieno pusiau užimto stalo, prie 
kito, bet vis nepataikai — tai užim
ta, tai rezervuota, nors tuščių vietų 
yra. Taip buvo per praėjusią Kana
dos Lietuvių Dieną. Pamatęs tuščią 
stalą priėjau, bet užgulęs jaunuolis 
aiškino, kad užimtas — laukia sve
čių iš Klevelando. Priėjau prie kito 
stalo — tas pat. Vėliau paaiškėjo, 
kad lauktieji svečiai neatvyko, o ir 
stalą okupavęs tautietis pasitraukė. 
Man gi ir daugeliui kitų, pastovėjus 
porą valandų, teko nešdintis namo.

J. Rėvas
LĖTAS PASTAS

Mus, Vakarų Kanados lietuvius, 
“TŽ” pasiekia kartais po mėnesio 
laiko, o kartais ir dar ilgiau. Jei už 
3 savaičių pasiekia, tai jau labai ge
rai. Buvau Edmontone į paštą nu
ėjęs pasiskųsti, kodėl taip lėtai paš
tas dirba. Sako: mes nieko negalim 
daryti, neateina iš Toronto, mes tuo
jau pristatome skaitytojams. Be to, 
tarnautojas pasakė, kad šiais metais 
dar lėčiau eis. Tai ką gi mes galim 
padaryti? Žmonės nervinasi, kiti ža
da atsisakyti nuo skaitymo. Visi ai
manuojame, bet ką padaryti?

Kun. Iz. Grigaitis
Red. pastaba. Tokio baisiai lėto 

pašto patarnavimo iki šiol dar nėra 
buvę. Visa kaltė tenka pašto tarny
bai, kuri pakėlė tarifą, bet sulėtino 
spaudos pristatymą. “Tž" į visas 
vietoves išsiunčiami kiekvieną ant
radienio vakarą iš centrinio pašto 
Toronte. Iki penktadienio tos pačios 
savaitės juos turėtų gauti visi skai
tytojai Kanadoje ir JAV-se. “Tž” ad
ministracija jau daug kartų yra krei
pusis j pašto pareigūnus, net į patį 
pašto ministerj, bet niekas nepage
rėjo. Etninės spaudos federacijos val
dyba kreipėsi tuo reikalu į pašto mi
nister! dar visai neseniai, bet ir tai 
negelbėjo. Skaitytojai turėtų pradėt 
rašyti skundus savo apylinkių federa
cinio parlamento atstovams ir pa
čiam Kanados min. pirmininkui. La
bai suvėlintas laikraščio pristatymas 
skaitytojams yra visiems labai žalin
gas, bet ypač laikraščiams.

TEISINGAI PASAKYTA
\Br. Zumeris savo aštria pastaba 

“TŽ" 4 nr. duria aštria lietuviška 
adata tiesiog į suriebėjusias širdis. 
Galbūt mes, tie atskylantieji nuo 
tautinio kamieno lietuviai, ir verti 
aštrių žodžių? O gal mes turime ir 
šiokių tokių pasiteisinimų? Gal? Rei

Simon's television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

• Prieš pirkdami kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas.
• Garantuotas sutaupymas.
• Pvz. 20" nešiojamas televizijos priimtuvas — tik $144.95
• AM-FM radi jas-patef anas, 8 bėgiai, ausiniai ir staliukas

— tik $164.95
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

DRAUDA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Ontario’s

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1914 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. vakoro.

LIETUVIŲ ... r- 480 RONCESVALLES AVI,
ĮSTAIGA Baltic txportinft Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3099 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

Visų rūšių automobilių išorės 
(hody) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Diirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

kėtų ištisų knygų, kodėl ir kokiose 
aplinkybėse tos “žydo bitelės nyks
ta.” Atkeliavome į svetimą kraštą. 
Svetimi papročiai, kalba, aplinkybės 
ir t. t. Stengėmės kiek galint grei
čiau nusikratyti “grinoriaus” vardo, 
išmokti svetimos kalbos, prisitaiky
ti prie šio krašto gyvenimo tempo, 
įstatymų, įsipareigojimų ir pan. Gal 
mes pergreitai pajutome materiali
nės gerovės vaisius? Galbūt pradėjo
me užmiršti, kad atkeliavome iš 
krašto su į kraują įaugusiais papro
čiais? Bet juk esame žmonės su silp
nybėmis ir nuodėmėmis. Man atro
do, nevisos “žydo bitelės” nyksta, 
sklaidosi. Yra dar daug priaugančio 
lietuviško jaunimo, daug naujų lie
tuviškų šeimų, daug lietuviškos dva
sios jose ir jų vaikuose. Br. Zumerį 
mes galime sveikinti už atvirą žodį 
ir užtikrinti jį, kad “velnias nėra jau 
toks baisus, kaip jį maliavoja”.

A. Ilmonis
LITUANISTIKA IR LIETUVYBĖ
Keista, kad lituanistika Ameriko

je, didžiausios laisvės sąlygose, 
skursta. Kodėl? Pirmiausia dėlto, 
kad esame svetimųjų jūroje. Juk 
nuo seno apie 120 tautybių imigran
tai tirpsta ispanų, portugalų, anglo
saksų kraštuose. Antra, lietuvių kal
bos mokymas yra perdaug sudėtin
gas, plačios apimties. Anglai savo 
kalbą mokymo reikalams sutraukė į 
“basic English” — 850 žodžių. Kodėl 
tad lietuviai negalėtų sudaryti “ba
sic Lithuanian”? Trečia, lituanistika 
yra atskirta nuo gyvosios lietuvybės. 
Stengiamasi vaikus išmokyti kuo 
daugiausia lietuvių kalbos, gramati
kos ir panašių dalykų, bet nekreipia
ma dėmesio į tautinio sąmoningumo 
įskiepijimą. Lietuvių kalbos pra
moksta ir kitataučiai, bet lietuviškos 
tautinės sąmonės neįgyja. Tai įma
noma tiktai lietuvių tėvų vaikui. Pa
gal prof. J. Balčikonio “Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyną”, lituanistika 
suprastina siaurąja prasme (kalbos 
mokslas, literatūra, istorija) ir pla
čiąja (mokslas apie lietuvių kultūros 
visumą). Pastaroji jau labai priar
tėja prie gyvosios lietuvybės. Mes gi 
esame linkę daugiau pabrėžti litua
nistiką siaurąja prasme. Mano su
pratimu, svarbesnė yra lituanistika 
plačiąja prasme, nes ji daugiau sve
ria lietuviškojo gyvenimo tęstinume, 
skatina jaunimą į kūrybinį lituanis
tinį gyvenimą. O tai pats svarbiau
sias dalykas — pasiekti tokį lygį, 
kuriame jaunimas sugebėtų kurti lie
tuvišką literatūrą, meną, dainas, šo
kius ir pan. Kūrybinės pastangos 
turėtų būti labiausiai skatinamos, re- 
miamos, premijuojamos. St. Bijūnas

GfyfAŽA garbė svetimom 
(L/S L kalbom kalbėti, didi 

gėda savosios nemokėti

BALTIC MOVERS
VISU ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

WASHINGTON, D.C.
VASARIO 16 MINĖJIMAS. Vasa

rio 10 d. Bendruomenės apylinkė ir 
Vašingtono Lietuvių Draugija su
rengė Lietuvos nepriklausomybės 56- 
tosios sukakties minėjimą. Jis bu
vo pradėtas pamaldomis 10 v. ryto 
Sv. Mato katedroje. Po pamaldų bu
vo suruošti pietūs “Washington” 
viešbučio puošnioje salėje, kur susi
rinko nemažas skaičius lietuvių ir ki
tų tautų atstovų — latviai, estai ir 
kt. Pagrindinį minėjimo žodį tarė 
Lietuvos atstovas Juozas Kajeckas, 
nušviesdamas Vasario 16 reikšmę 
lietuvių tautai bei valstybei. Illino- 
jaus valstijos atstovas kongrese Ro
bert P. Hanrahan kalbėjo apie savo 
pastangas išvaduoti iš sovietų kalė
jimo Simą Kudirką. Jis pareiškė, 
norėjęs gauti sovietų vizą ir aplan
kyti Sov. Sąjungoje kalinamą Simą 
Kudirką, bet sovietai jo prašymą at
metė. Kalbėtojas žadėjo ir toliau rū
pintis S. Kudirkos išlaisvinimu. Vals
tybės Departamento atstovas Mr. 
Shepherd sveikino visus lietuvius 
šios svarbios sukakties proga ir per
davė p. Kajeckui valstybės sekreto
riaus Kissingerio laišką — sveikini
mus ir užtikrinimą, kad JAV vyriau

IR JUMS TEKS 
ATITINKAMA 

ONTARIO 
MOKESČIU 
KREDITO 

DALIS 
2 iš 3 asmenų, kurie 

užpildo pajamų mokesčių blankus, 
pasinaudos 300 milijonų kreditu

Šj pavasarj Ontario vyriausybė išdalins $300 milijonų mokesčių 
kredito pavidalu šios provincijos gyventojams. Šeimos, pensininkai, 
nuomininkai, luošieji ir kiti — 2 iš 3 Ontario gyventojų, 
kurie šiais metais užpildys federacinių pajamų mokesčių blankus, 
pasinaudos tomis nuolaidomis.

Naujoji Ontario mokesčių kredito sistema yra Įvedusi tris 
skirtingus kreditus. Štai kas gali jais pasinaudoti:

1. Savininkai arba nuomininkai (įskaitant kambarių nuomininkus 
bei pensijonierius) gali pasinaudoti nuosavybės mokesčių kreditu.

2. Užpildantieji federacinių pajamų mokesčių blankus gali 
pasinaudoti pardavimo mokesčių kreditu.

3. Asmenys, turj daugiau kaip 65 metus amžiaus, gali 
pasinaudoti pensininkų mokesčių kreditu.

Užpildykite federacinių pajamų mokesčių blankus. Nauja violetinė 

Ontario mokesčių kredito forma bus prie jų prijungta.

Mes norime, kad Jūs gautumėt atitinkamą 
Ontario mokesčių kredito dalį

TAX CREDIT SYSTEM
William G. Daris, Premier

Allan Grossman, Minister of Revenue

Jei turite klausimų, galite nemokamai kreiptis telefonu, išsukdami 
0 ir prašydami telefonistę sujungti su Zenith 8-2000. Gyvenantieji 

metropoliniame Toronte tesikreipia i numerj 965-8470

yCBaČėnaS Al[ Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO
M6R 1X6 

sybė ir toliau nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos, t.y. įjungimo į Sov. Są
jungą. Laiškas buvo čia pat perskai
tytas ir sutiktas audringais dalyvių 
plojimais. <Be to, susirinkusius daly
vius, lietuvius, sveikino latvių ir es
tų atstovai, linkėdami ištvermės ko
voje už Lietuvos laisvę. Meninę dalį 
atliko jauna dainininkė Elena Jurgė- 
laitė, padainuodama keletą lietuviš
kų dainų. Minėjimas užbaigtas Lie
tuvos himnu. Minėjimui sklandžiai 
vadovavo Vašingtono Lietuvių Drau
gijos pirmininkė Barbora Darlis.

Vasario 16, šeštadienį, 6 v.v., Lie
tuvos atstovybės namuose p.p. Ra
jeckai suruošė jaukų priėmimą, su- 
kviesdami gausų svečių būrį, kurių 
tarpe matėsi keletas lietuviams drau
giškų valstybių atstovų, kongresma- 
nų, įtakingų Valstybės Departamen
to žmonių ir lietuvių, gyvenančių Va
šingtone bei apylinkėse. Ponai Ra
jeckai sutiko kiekvieną viešnią bei 
svečią paspausdami jiems ranką; p. 
Kajeckienė buvo pasipuošus tauti
niais drabužiais. Beveik visos vieš
nios dėvėjo ilgas sukneles ar tauti
nius drabužius, o vyrai buvo apsiren
gę vakariniais drabužiais. Tai teikė 
priėmimui iškilmingos ir šventiškos 
nuotaikos atspalvį. A. M.

LONDON, ONT.
A. BARKAUSKAS VĖL CEMPI- 

JONAS. Jis atstovavo Vakarų Onta
rio Universitetui atvirose atletikos 
varžybose, kasmet vykstančiose tarp 
universitetų Michigan valstijoje. Sį 
kartą jis laimėjo I v., nustumdamas 
16 svarų rutulį 50 pėdų ir 1% colio. 
Anksčiau jis buvo laimėjęs pirmas 
vietas rutulio stūmime ir disko me
time visos Kanados mastu jaunių 
ligi 21 metų klasėje, už tai gauda
mas du aukso medalius.

Atstovaudamas Londono “Taurui” 
Arvydas laimėjo pirmas vietas bal- 
tiečių pirmenybėse 1973 m. Vašing
tone įvykusioje sporto šventėje ir 
kitur. Jis yra pralenkęs visus nepri
klausomos Lietuvos rutulio stūmimo 
ir disko metimo rekordus. Linkėtina 
tokios pat sėkmės ir ateityje.

KELIAUJA PO PASAULĮ. Dani- 
liūnas, jn., pradėjo kelionę po pa
saulį. 1970 m. Londone, Ont., jis bai
gė inžineriją ir 1971 m. pavasarį iš
vyko Australijon, kurioje dirbo porą 
metų (paskutinius metus inžinieriaus 
pareigose). Po 1974 N. Metų pra
dėjo ilgą kelionę, norėdamas plačiau 
susipažinti su Australija ir aplink 
ją esančiomis salomis. Bet tuoj ne

tel. 533-3531
INSURANCE

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

sėkmė ... privažiavo vietas, kurios 
buvo apsemtos potvynių. Teko lauk
ti, kol vanduo, užliejęs miestų gat
ves ir greitkelius, atslūgs. Šiuo metu 
jau turėtų būti iš Australijos išvy
kęs. Jis labiausiai domisi Azijos kraš
tais ir stengsis kiek galint daugiau 
jų aplankyti. Po to numato grįžti 
Kanadon. Būdamas Australijoje tre
niravo ir žaidė krepšinį lietuvių ir 
australiečių komandose. D. E.

VANCOUVER, B.C.
VIETINĖ ANGLIŠKOJI SPAU

DA pastaruoju metu paskelbė infor
macijas apie religinę būklę okupuo
toje Lietuvoje. Vienoje jų sakoma, 
kad slaptoji policija Lietuvoje daro 
kratas jieškodama slapto biuletenio 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika” leidėjų. Ilgoką straipsnį pa
rašė lietuvių kilmės žurnalistė Pat
ricia Young. Jame autorė atpasa
kojo dabartinę religinę būklę Lie
tuvoje — apie nežmoniškus suvaržy
mus. Ji rėmėsi autentiškomis žinio
mis, tik kaikurios jų yra senesnės 
datos. Pvz. religinių reikalų įgalioti
nis dabar yra ne J. Rugienis, o K. 
Tumėnas. Autorės straipsnis pava
dintas “Lithuania: forgotten Chris
tians?” Tuo straipsniu autorė atkrei
pė visuomenės dėmesį į Lietuvos ti
kinčiųjų būklę. K.

BUFFALO, N.Y.
PASKAITA UNIVERSITETE. Ry

tų Europos Studijų Komitetas ren
gia viešą paskaitą apie R. Europos 
meną bei teatrą š.m. kovo 12, ant
radienį, 7 v.v., Buffalo State Colle
ge, 1300 Elmwood Ave. Ją skaitys 
prof. Algirdas Landsbergis iš Fair
leigh Dickinsono universiteto ir 
Eduardas Czerwinski iš Stoney

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.

Jieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

INQIIRANPF W* G* Dresher Insurance ir UlvUnAUvE Frank Barauskas insurance Agency Ltd.

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

VITALITY • NATŪRALAUS MAISTO
• K RAUTUVĖ

3288 LAKESHORE Blvd. West • Long Branch Plaza 
(5 blokai į vakarus nuo Kipling Ave.) e Tel. 259-8364
Importuoti šveicariški natūralūs vitaminai ir kosmetika, lietuviški 
sūriai, medus, riešutai, organinė duona ir t.t. R. STATULEVIČĮUS

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., — . rnr i acq 
TORONTO, ONTARIO I Cl. Uu0"l&00
• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami *
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
• Importuoti maisto gaminiai •

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

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• --------------NEMOKAMAS PRIS TA TYMAS--------------- •

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 

Brook, N. Y. Įėjimas nemokamas. 
Kviečiami dalyvauti ir visi Buffalo 
bei kitų vietovių lietuviai. Kor.

Pajieškojimas
Jieškomas Andrius Ališauskas, gi

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

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

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

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

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 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.
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5v. Jono Kr. parapijos ir 

Anapilio žinios
— Toronto arkivyskupijos kurija 

raštu užtikrino Šv. Jono Kr. para
pijai paskolą bei paramą klebonijai 
užbaigti ir naujai šventovei staty
ti. Klebonija jau po stogu. Tolimes
ni jos darbai, vadovaujami rango
vo S. Kėkšto, atšilus orui pasparti
nami. Naujos šventovės planai per
žiūrimi. Juos galutinai priėmus pa
rapijai ir kurijai, bus pradėta sta
tyba.

— Naujosios Anapilio sodybos sa
lės nuomojimas vyksta gerai. Bingo 
žaidimai nuo pat pirmo karto duo
da pelno. Pavasarį autoaikštė bus 
išasfaltuota.

— Sį sekmadieni po pamaldų Ana
pilyje įvyks Vyčio sporto klubo krep
šinio žaidynės.

— Statybai aukojo po $100: J. Gi- 
pas, M.M. Šakaliniai (300), J. E. Va- 
lantiejai iš Stayner, I. Girdzijaus
kas (300), B. Brakas ir $25 B. Žol- 
pys. Padėka, geradariams.

— Praėjusį šeštadienį Oakvilės 
LB apylinkė Anapilio patalpose at
šventė Vasario 16-ją.

— Nuo šio sekmadienio parapijos 
choras sekmadieniais persikelia į 
Anapilio pamaldas. Labai prašome 
visus choristus ir naujoje vietoje 
įsijungti į chorą. Kartu tai bus gra
ži proga parapijiečiams įsijungti į 
chorą, kuriam vadovaus S. Gaile- 
vičius.

— Rekolekcijos bus prieš Verbų 
sekmadienį 3 dienas per abi vietas. 
Jas ves kun. V. Zakaras iš Putnamo.

— A.a. Tomas Užupis iš par. šven
tovės laidojamas kovo 6 d., 10 v.r., 
liet, kapinėse. Velionies žmonai, sū
nums ir visiems giminėms nuoširdi 
užuojauta.

— Kovo 4 d. liet, kapinėse pa
laidota a.a. Anelė Giedraitienė iš Ha
miltono, kovo 5 d. — a.a. Ona Čes
nauskienė iš Misisagos.

— Sį sekmadienį 1.30 v.p.p. įvyks 
svarbus Sv. Jono Pašalpinės Draugi
jos susirinkimas. Jos veikla prasi
dėjo 1920 m., taigi kitais metais jai 
sueitų deimantinė sukaktis.

— Susirinkimas tėvų, kurių vaikai 
šį pavasarį eis pirmosios Komunijos, 
įvyksta šį sekmadienį 12 v. L. Vai
kų Namuose.

— Pamaldos: sekmadienį, 10 v.r., 
už Smilgių giminės mirusius, 11 v. 
r. už a.a. Stasį Laurinavičių; Ana
pilyje — už a.a. Bronių Karasiejų; 
šį šeštadienį, 8. v.r., už a.a. Leoka
diją Baranauskienę.

TULSK valdyba praneša, kad 
neįvyks sniego savaitgalis dėl 
permažo skaičiaus dalyvių.

A.a. Tomas Užupis, 65 m. am
žiaus, mirė kovo 3 d. Our Lady 
of Mercy ligoninėje. Velionis 
buvo kilęs nuo Šakių. Paliko 
žmoną ir du sūnus. Palaidotas 
kovo 6 d., 10 v.r., iš Šv. Jono 
Kr. šventovės lietuvių kapinėse.

A.a. Ona Česnauskienė mirė 
kovo 2 d. Misisagoje. Velionė 
buvo gimusi Latvijoje. Palaido
ta kovo 5 d. iš Prisikėlimo par. 
liet, kapinėse. Paliko vyrą ir gi
mines.

“The Toronto Star” vasario 
25 d. laidoje sporto skyriuje iš
spausdino gana netrumpą infor
maciją apie stalo teniso žaidėją 
Birutę Plučaitę: “Biruta Plucas 
captures three of four crowns.” 
Ji atvirose Scarboro varžybose 
nugalėjo Florą ir Gloriją Nešu- 
kaitytes ir sėkmingai žaidė po
roje su J. Tompkins. Ketvirtą
jį žaidimą pralaimėjo Glorijai 
Nešukaitytei. Minėtose varžybo
se sėkmingai dalyvavo ir Pau
lius Klevinas.

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

JUOZAS GRYBAS pradėjo dirbti J. 
J. Wilkinson Real Estate Ltd., Osha- 
wa, Ont. Turi didelį pasirinkimą 
prieinamomis kainomis ūkių bei va
sarnamių Oshawos ir Peterborough 
apylinkėse. Kreiptis į Juozą Gry
bą tel 576-1411, Oshawa. Jis mielai 
jums patarnaus.

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.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor ■ Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
(vairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kalnoa

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus Onai Česnauskienei ir 

Tomui Užupiui, jų šeimoms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Adolfą Šapoką, užpr. 
Sudikų ir Sipelių; 8.30 v. — už Elz
bietą Civinskienę, 35 mirties meti
nės, užpr. V. Sondos; 9 v. — už Pra
ną Gricių, metinės, užpr. Juliaus Ba- 
rakausko; 9.30 v. — už Vincę Pavil- 
čienę, užpr. V. M. Kriščiūnų; sek- 
mad., 8 v. — už Magdaleną, užpr. 
Mockevičių; 9 v. — už Mariją ir Ado
mą Kiaupas, užpr. Aid. Kuolienės; 
10 v. — už Mečį Senkevičių, užpr. 
V. Senkevičienės; 11.15 v. — už Vla
dą Rušą, užpr. Baltijos jūrų šaulių 
kuopos; 12.30 v. — latvių Mišios; 
7 v.v. — už Juozą, Martyną, Praną, 
Joną ir Jievą, užpr. J. Daunienės.

— Kovo 9, šeštad., 1 v.p.p., Lietu
vių Vaikų Namuose įvyks susiriski- 
mas tėvelių tų vaikų, kurie rengiasi 
Sutvirtinimo sakramentui. Susirinki
mas nebus formalus: prasidės kavu
te. Bus pasitarta įvairiais reikalais, 
surištais su artėjančia švente. Kun. 
J. Staškus kalbės apie naują žvilg- 
nį į Sutvirtinimo sakramentą. Visi 
besirengiančiųjų tėveliai kviečiami 
dalyvauti.

— Kovo 10, sekmadienį, 11 v. (po 
10 v. Mišių) Lietuvių Vaikų Namuo
se šaukiamas susirinkimas tėvų, ku
rių vaikai rengiasi pirmajai Komu
nijai. Visus tėvus prašome dalyvauti.

— Pirmosioš Komunijos, Sutvirti
nimo ir katechetinės pamokos — po 
10 v. Mišių įprastose vietose.

— Parapijos vakarienė — kovo 17 
d., 5 v.p.p., parapijos salėje. Bilietai 
gaunami po kiekvienų Mišių parapi
jos kavinėje, kitomis dienomis — 
parapijos klebonijoje ar pas parapi
jos tarybos narius. Auka: porai — 
$25, viengungiams — $15, pensinin
kų porai — $15, vienam — $10, jau
nimui — $5. Visi kviečiami daly
vauti, taip pat ir neparapijiečiai.

— Filatelistų ir numizmatikų 
draugijos narių susirinkimas bus ko
vo 10 d., 3 v.p.p., parapijos salėje.

— Metinis parapijos susirinkimas 
įvyks balandžio 7 d., po 11.15 v. Mi
šių, didž. parapijos salėje.

— Metinės rekolekcijos prasidės 
kovo 31 d. Jas ves kun. Ged. Kijaus- 
kas, jėzuitų provincijolas.

Lietuvių Namų žinios
— Į kvietimą paskubinti pirkti 

LN paskolos lakštus lietuviai atsi
liepė ir praėjusią savaitę gauta dau
giau kaip $10.000. Už 10 dienų ran
govui reikia sumokėti sulaikytus 
$34.000. Prašome visus lietuvius pa
sistengti per tą 10 dienų lakštų pir
kimą paskubinti. Pirkime, kad ir ne
didelėmis sumomis, nes iš mažų su
mų susidaro ir didelės. Kas negali 
atvykti į LN, prašome paskambin
ti 533-9030 ir LN atstovas nuvyks į 
namus.

— Bingo dalyvių skaičius didėja. 
Praėjusią savaitę jau gauta pelno.

— Nors Kaziuko mugė Prisikėli
mo salėse sutraukė daug lietuvių, 
tačau LN popietės dalyvių skaičius 
mažai pasikeitė. Atseit, Toronte yra 
pakankamai lietuvių, kad visas lie
tuviškas pramogas užpildytų. Stasės 
Bastienės aguonų pyragas buvo ver
tintas 27 valgytojų “labai skanus” ir 
3 — “skanus”.

— Vaikų varžybos, kas geriau su
rašys lietuviškai vaisių ir daržovių 
vardus, taip pat įvyko. Laimėjo Gi
na Ginčiauskaitė ir gavo gražią sal
dainių dėžę.

— Talentų pasirodymo popietei ko
vo 17 d. ruošiamasi. Bus įdomi pro
grama ir turtinga loterija.

— Praėjusią savaitę paskelbtose 
LN žiniose įvyko nemaloni klaida. 
Buvo paskelbta, kad LN paskolos 
lakštų nupirko Tumosa Jonas už 
$50, Meiliūnas Mečys už $50 ir 
Bleizgys Jonas už $50, o turėjo būti 
— Tumosa Jonas už $500, Meiliūnas 
Mečys už $500 ir Bleizgys Jonas už 
$500. Už klaidą atsiprašome.

— Šią savaitę paskolos laktštų nu
pirko: Girdvainis Pranas už $2000, 
Lelis Petras už $2000, Račys Jurgis 
už $1000, Kuchalskis Eugenijus už 
$1000, Juzeliūnas E. P. už $1000, 
Klemka Adolfas nupirko savo anū
kams O’Donohue Danny už $500 ir 
Gvazdaičiui Jonui už $500.

— LN nario įnašus įmokėjo: No- 
vogrodskis Jonas Viktoras (Novog 
John Victor) $100, Nakrošius Leo
kadija $100, Kilotaitis Jonas $100, 
Dauginis V. W. $100, Maurušaitis 
Galina $100, Maurušaitis Alfreda 
$100 Klemkienė Regina $100, Rinke- 
vičienė Ona $75, Dauginis V. C. $25, 
Dauginis R. D. $25, O’Donohue Dan
ny $1 ir Gvazdaitis Jonas $1. V-ba

Lietuvių Diena Toronto uni
versitete, rengta liet, studentų 
klubo kovo 2 d., pavyko gerai. 
Dalyvavo gana daug kitataučių. 
Programą atliko jaunimas.

KLK Centras, gavęs “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni-, 
kos” 4 nr. v ejtimą į anglų kal
bą, išsiuntinėjo Kanados vysku
pams ir spaudai. Ta medžiaga 
pasinaudojusi, lietuvių kilmės 
žurnalistė Patricia Yoūng Van
kuveryje parašė ilgą informaci
nį straipsnį “The Catholic” sa
vaitraštyje vasario 20 d.: “Li
thuania: forgotten Christians?” 
Nors kaikurie duomenys jau 
yra pasikeitę,, bet iš esmės jos 

....

Hon. Edward Negridge
Toronto miesto tarybos narys (aiderman Ward 2) 

kalbės apie daugiakultūriškumg 
kovo 10, sekmadienį, 3 vai. po pietų,
LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor St. W., Toronto

Kviečiame visus studentus 
ir alumnus Studentai ateitininkai ir
Po to bus vaišės skautės akademikės

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” veiks ir šį penktadienį, 
kovo 8, nuo 8 v.v., L. Namuose 
III augšte. Pasirodys dainininkė 
Vida Barakauskaitė. Rengėjai 
ypač pasigenda piniginės para
mos.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos SPECIALUS susirinkimas
— šį sekmadienį, kovo 10 d., 
1.30 v.p.p., salėj virš “TŽ” re
dakcijos. Visi nariai privalo bū
tinai dalyvauti. Valdyba

SLA 236 kuopos metinis su
sirinkimas — kovo 10 d., 1 v. 
p.p., L. Namuose. Bus vykdomo
sios tarybos, kuopos valdybos ir 
atstovų į SLA seimą rinkimai. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

“Baltijos” jūrų šaulių kuopos 
metinis susirinkimas šaukiamas 
kovo 10, sekmadienį, 1 v.p.p., 
L. Namų posėdžių salėje. Na
riams dalyvavimas privalomas.

Paskaitą apie Teilhard de 
Chardin, kurio skelbiamos idė
jos visur plačiai diskutuojamos, 
rengia Prisikėlimo Katalikų Vy
rų Draugija kovo 24, sekmadie
nį, Prisikėlimo Parodų salėje. 
Ją skaitys kun. prof, dr' A. Pas
kųs iš Otavos universiteto.

Buvę Kauno “Aušros” gim
nazijų mokiniai-ės rengia kavu
tę kovo 29, penktadienį, 7 v. 
v. Prisikėlimo parapijos patal
pose. Norintieji dalyvauti regist
ruojasi iki kovo 20 d. pas L. Ky
bartienę tel. 259-8895 arba pas 
L.Imbrasienę 769-1253 po 6v.v.

Sporto klubas Aušra ruošiasi 
dideliam koncertui, kuris įvyks 
kovo 31 d. West Park gimnazi
jos salėje (Bloor St. ir Dundas 
St. West kampas). Programą at
liks Klevelando vyrų oktetas, 
sol. Irena Grigaliūnaitė, pianis
tė Margarita Vaičiulėnaitė ir 
Toronto lietuvių tautinių šokių 
grupė “Gintaras”. Numeruotas 
vietas iš anksto galima užsisa
kyti pas klubo ižd. Leoną Bazi- 
liauską sekmadieniais Prisikėli
mo par. salėje arba telefonu 
279-8226. Kainos — $4 arba $3, 
pensininkams ir moksleiviams
— $2 arba $1.50.

Toronto ir apylinkių lietuviai 
prašomi rezervuoti balandžio 27 
dieną specialiam renginiui — iš 
Čikagos atvažiuoja meno an
samblis “Grandis” (50 asmenų), 
kuris atliks “Lietuviškas vestu
ves” Anapilio salėje. Ansamb
liui vadovauja Irena Smieliaus- 
kienė. Po programos — šokiai, 
bufetas (užkandžiai, tortai, pyra
gai, kava, įvairūs gėrimai). Bi
lietus galima gauti pas platinto
jas: M. Norkienę tel. RO7-6247, 
N. Ščepavičienę 766-3726, V. 
Ottienę 654-4961, J. Kaknevi- 
čienę (“TŽ” administracijoj), Bi
rutę Mažeikienę 274-4332 (Mis- 
s’issauga) ir šv. Jono Kr. par. 
knygyne pas V. Aušrotą. Stalus 
galima rezervuoti, nuperkant bi
lietus 10 asmenų. Į šį parengi
mą tautiečiai galėtų atsivesti sa
vo bendradarbius, viršininkus, 
mokytojus — kitos tautybės 
žmones, nes programa visiems 
patiks. Rengia — L. K. Moterų 
Dr-jos Šv. Jono Kr. par. skyrius^ 
talkinamas Anapilio Moterų Bū
relio.

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo 56-tąją sukaktį, kurią 
iškilmingai paminėjo Toronto 
estai, aprašė “The Toronto 
Star” ir “The Toronto Sun”. Pa
sak pirmojo dienraščio, iškilmė
se dalyvavo 1.500 estų, pasak 
antrojo — 500. Kartu buvo pa
minėtas buv. Estijos prezidento 
K. Paets 100-tasis gimtadienis. 
Manoma, kad jis yra miręs Si
bire. Kanados estų taryba krei
pėsi į R. Kryžių, prašydama su
rasti velionies kapą. Toronto 
burmistras D. Crombie vasario 
22-24 d.d. paskelbė Estų Die
nomis. Apie lietuvių surengtą 
Vasario 16 minėjimą torontiškė 
angliškoji spauda nieko nerašė. 
Tik prieš minėjimą “Star” bu
vo naskelbęs trumpą žinutę apie 

1 -s‘ "ą rciwmj.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas pakviestas į kovo 21 d. Ca
nadian National Tower (augš- 
čiausiojo bokšto pasaulyje) ati
darymą Toronte bei į jo viršū
nę pakėlimą. Visi pakviestieji 
svečiai bus specialiu traukiniu 
iš Union stoties nuvežti prie 
bokšto ir po atidarymo juo nu
gabenti į Royal York viešbutį, 
kur jie dalyvaus Canadian Na
tional Tower Ltd. prezidento 
priėmime bei pietuose.

Mažosios Lietuvos Moterų 
Draugijos Užgavėnių šiupinys 
įvyko vasario 26 Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Vakaro progra
mą pradėjo Dr-jos pirm. Elzė 
Jankutė, o programai vadovavo 
Irena Meiklejohn. Šiupinio da
lyvius sveikino ir šiupinio tra
dicijas nuo Donelaičio laikų nu
švietė svečias iš Montrealio An- 
sas Lymantas, buvęs “Pajūrio” 
žurnalo redaktorius. Meninę 
programos dalį atliko “Atžaly
no” tautinių šokių vienetas, 
įtarpuose P. šarkutė'deklamavo 
iš Donelaičio “Metų”, Kristina 
Paulaitytė skambino pianinu. 
Visiems pasisotinus šiupiniu ir 
kitais skanėstais, buvo traukia
mi loterijos bilietai. Dail. Dagio 
paveikslą laimėjo p. Steponie- 
nė, dail. H. Žmuidzinienės pa
veikslą — Br. Pabedinskienė. 
Laimikių buvo labai daug, ypač 
įvairių mezginių ir kitokių rank
darbių, todėl ir linksmų laimė
tojų buvo visas būrys. Užgavė
nių vakaras praėjo labai sma
gioj nuotaikoj.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVO 
metinis susirinkimas įvyko kovo 
3 d. parapijos salėje. Valdybos 
pirm. dr. S. Čepas padarė bend
rą kooperatyvo veiklos apžval
gą, o ižd. K. Čepaitis smulkiau 
pranešė apie finansinį stovį. 
1973 m. įstojo 244 nariai ir me
tų gale buvo 2458 nariai. Akty
vas padidėjo $1,253,693.00 ir 
balansas pasiekė $6.367.306. Na
rių indėliai padidėjo $1,314,- 
829.00, t.y. 27%, o nariams iš
mokėtos -palūkanos padidėjo 
32%. Rezervų kapitalas padidė
jo $16,457.00 ir dabar rezervą 
sudaro $186,330.00. Pelno liko 
$16,457.00, kuris mokesčių ne
liečiamas. Pelnas galėjo būti žy
miai didesnis, bet didesnė jo 
dalis buvo grąžinta nariams: iš
mokėta 5% nuolaida mortgičių 
skolininkams, padidintos indė
lių (depozitų ir taupomųjų są
skaitų) palūkanos uz antrą pus
metį ir sumokėti mokesčiai už 
narius Kooperatyvų Sąjungai. 
1973 m. buvo išmokėta $5300.00 
lietuviškoms organizacijoms. 
Šiais metais taip pat numatoma 
paremti lietuviškų organizacijų 
veiklą.

Paskolų komisijos pirm. A. 
Kuolas pranešė, kad 1973 m. 
buvo patvirtintos 209 paskolos 
— $2,369,800.00. Revizijos ko
misijos pirm. J. Stankaitis per
skaitė revizijos aktą, kuriame 
pareiškiama, kad kooperatyvo 
atskaitomybė buvo vedama tvar
kingai.

Į valdybą vieton išėjusio Z. 
Girdausko išrinktas V. Bireta, 
perrinktas A. Ulba. A. Kuolas 
buvo vienbalsiai perrinktas į pa
skolų komisiją. Į revizijos ko
misiją vieton išėjusio J. Stan
kaičio išrinktas R. Pranaitis, 
perrinkta D. Keršienė.

Susirinkime dalyvavo 171 na
rys. Diskusijos buvo gyvos ir ak
tualios. Susirinkimas truko dvi 
valandas. Dalyviai buvo pavai- 
žinti kavute ir užkandžiais. J.P.

“The Sunday Sun” vasario 24 
d. išspausdino du rašinius apie 
automobilio nelaimėje žuvusį 
Severino Volpe, 34 m. amžiaus 
ir palikusį 6 vaikų šeimą. Vie
name rašinyje minimas ir Vac
lovas Verikaitis, jn., 16 m. any
žiaus, kuriam velionis buvęs ne 
tik kaimynas, bet ir draugas, 
patarėjas, tėviškas globėjas, va
dinamas “Uncle Tino”. Abu esą

KLB Toronto apylinkės val
dyba posėdyje vasario 26 d. Pri
sikėlimo par. patalpose sudarė 
apylinkės tarybos rinkimų ko
misiją. Apyl. taryba bus renka
ma balandžio 28 d. Vasario 16 
minėjime aukų minėjimo išlai
doms dengti surinkta $630. Ap
žvelgtas Vasario 16 minėjimas, 
iškeliant gerąsias ir taip pat tai
sytinas puses. Užsakyta sekan
čiai Vasario 16-jai Anapilio salė. 
Apyl. valdyba yra atspausdinusi 
naujus blankus solidarumo įna
šams. Jie gaunami liet, banke
liuose. Nuo pasirašiusių šiuos 
blankus bankeliai sutinka auto
matiškai pervesti $3 solidarumo 
įnašų apyl. valdybos sąskaitom 
ApyL valdyba reiškia padėką J. 
Danaičiui už nemokamai at
spausdintas Vasario 16 minėji
mo programas.

“The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Li
thuania — A Report for 1973.” 
Šios knygelės, išleidžiamos JAV 
L.B-nės pastangomis, šiemet iš
eis ir kanadiška laida. Krašto 
valdyba užsakė 500 egzemplio
rių, kurie bus atspausdinti Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Šį leidinį numatoma iš
dalinti visiems parlamento at
stovams. Apylinkėms siūloma šį 
leidinį įteikti vietiniams įtakin
gesniems asmenims, laikrašti
ninkams ir pan. Leidinio kaina 
bus maždaug $1.50. Krašto val
dyba numato jį gauti kovo mė
nesį. Apylinkėms bus pasiųsta 
susipažinimui. Apylinkės, pagei
daujančios daugiau egzemplio
rių, prašomos pranešti.

Dail. Editos Stankuvienės pa
veikslų paroda atidaryta kovo 2 
d. ir veiks iki kovo 14 d. Eatono 
meno galerijoje (II a., College 
Street).

Kaikurie tautiečiai siunčia pi
niginę paramą lietuviams misi- 
jonieriams Azijoj ir P. Ameri
koj. Patirta, kad jie neviską 
gauna. Žūsta ne tik registruoti 
laiškai, bet ir banko čekiai su 
pašto perlaidomis. Pinigus pasi
ima nesąžiningi žmonės, suklas
toję parašus. Tokių atvejų to- 
rontiečiai jau yra' turėję ne 
vieną.
“T. Žiburiams” aukojo

$25: Iz. Kandrotienė-Conrad; $10: 
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa; Rė
mėjo prenumeratas po $15: S. Marti
naitienė, Iz. Kandrotienė-Conrad, R. 
Kazlauskas, St. Gaidauskienė, Jonas 
Vilkauskas, Henr. Sakalauskas, Alg. 
Taraila, Juoz. Karasiejus, C. K. Jo
nys, Vacį. Bruzgis, dr. K. Ambro- 
zaitis, kun. A. Žilinskas, Ig. Kriau
čiūnas, B. Znotinas, Vine. Andrulio- 
nis, A. Tarvydas, Pr. Pargauskas, A. 
Artičkonis, Al. Dombra, Jonas Ka
raliūnas; $5: Br. Čeika, Vyt. Lenaus- 
kas, Henr. Sakalauskas; $4.50: Juoz. 
Sendžikas, St. Šimkus, Pr. Stankus, 
St. Latviūnas; $3.50: J. Jakelaitis, 
Arn. Žematis; $3: R. Kazlauskas, Br. 
Abromonis, Pr. Pargauskas, P. Ja
kubauskas; $2: L. Borusas, V. Pet
kevičius, Kaz. Slavinskas, V. Radze
vičius, Jonas Stanaitis; $1.50: J. Juo
zaitis, A. Grušienė, A. Čepulis, M. 
Jokubaitienė, M. Guoba, K. Jasevi
čius, VI. Baltrušaitis, Z. Bolskis, A. 
Sturmas, Vyt. Skaržinskas, Jurgis Re- 
kešius, kun. A. Račkauskas, J. Ra- 
činskas, Jonas Kažemėkas, Ant. 
Kaušpėdas, Jonas Uogintas, L. Bal
sys, D. Renkauskas, J. Vaškela, A. 
Vizgirda, Ignas Vilimas, T. Svabaus- 
kas, J. Pužas, Kęst. Norkus, O. Ma- 
tukynienė, B. Giedraitienė, M. Re- 
meikis, J. Dervaitis, St. Garliaus- 
kas, Petr. Meškauskas, Em. Matu- 
šaitienė, L. Leveckis, Ad. Kalnė
nas, R. Michalauskas; $1: V. Dubic- 
kas. Nuoširdžiai dėkojame visiems 
spaudos rėmėjams.

INFORMACIJA MOKESČIU 
KREDITO REIKALU

Finansų ministeris Alan Gross
man pareiškė, kad dabar Ontario gy
ventojai gali gauti telefonu infor
macijas 20-timi svetimų kalbų, ne
skaitant anglų ir prancūzų kalbos, 
mokesčių kreditų programos reika
lais.

Iki šiol jau gauta arti 5000 tokių 
pasiteiravimų. Jei užpildant pajamų 
mokesčių formas atsirastų jums 
sunkumų, galite nemokamai paskam
binti ir išsiaiškinti: nuosavybių mo
kesčių kreditų, pirkimo (sales) mo
kesčių kreditų, pensininkų mokes
čių kreditų reikalais.

Dabar yra sutelktas personalas, 
mokąs 20 skirtingų kalbų ir pasi
ruošęs jums patarnauti.

Informacijos teikiamos šiomis kal
bomis: bulgarų, kiniečių, čekoslova- 
kų, danų, estų, filipinų, vokiečių, 
graikų, hebrajų, vengrų, italų, len
kų, portugalų, rusų, slovakų, ispa
nų, ukrainiečių, žydų.

Norintieji gauti smulkesnių infor
macijų apie “Ontario Tax Credit” iš
sukite 0 ir prašykite sujungti su 
ZEnith 8-2000. Gyvenantys metropo
liniame Toronte prašomi skambinti 
vietos telefono numeriu 965-8470.

Iš dabartinės Ontario praplėstos 
mokesčių programos finansinės nau
dos turės du gyventojai iš trijų, už
pildančių federacinių pajamų mokes
čių formas.

Gauti kreditui nėra būtina turėti 
apmokestinamų pajamų. Jūs galite 
jų reikalauti užpildydami federaci
nių pajamų mokesčių formas. Pen
sininkai, kuriems nėra reikalo lauk
ti T4 ar T5 lapelių, prašomi kuo 
greičiau užpildyti pajamų mokesčių 
formas ir pasiųsti dabar, kol nėra 
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MONTREAL
Jono Kardelio 5 metų mirties 

sukakties minėjimas įvyko va
sario 24 d. AV par. salėje. Sce
na buvo papuošta velionies pa
veikslu, kurį nupiešė A. Ly
mantas. Minėjimą pradėjo KLB 
Montrealio apylinkės valdybos 
pirm. J. šiaučiulis vienos minu
tės susikaupimu ir supažindini
mu su programos dalyviais. “N. 
L.” valdybos pirm. L. Girinis 
apibūdino J. Kardelio charakte
rį, kuriame esą pasireiškė tole
rancija, demokratiškumas, di
delis darbštumas ir pasišventi
mas lietuvybei. Pr. Rudinskas 
savo paskaitoje plačiai nušvie
tė J. Kardelio nuveiktus darbus 
nepriklausomoje Lietuvoje ir 
tremtyje. Meninę dalį atliko 
muzikas K. Smilgevičius ir sol. 
A. Keblys.

Sol. E. Kardalienė programos 
dalyviams padėkojo tyliu ran
kos paspaudimu. Minėjimas pra
ėjo labai rimtoje nuotaikoje. 
Dalyvavo apie 120 asmenų. Mi
nėjimą surengė KLB Montrea
lio apylinkės valdyba.

Ateitininkai pakvietė Ročes- 
terio studentų ir moksleivių 
dramos sambūrį, kuris gegužės 
4 d. AV par. salėje suvaidins A. 
Kairio 3 v. dramą; “Palikimas”. 
Ročesteryje ateitininkų šventė
je “Palikimas” buvo labai gerai 
ir įdomiai suvaidintas.

Tėvų komitetas lituanisti
nei mokyklai išlaikyti rengia 
vertingų dalykų loteriją. Trau
kimas įvyks 1974 m. gegužės 11 
d. AV par. salėje. Laimikius au
kojo: A. Tamošaitis — paveiks
lą, A. Tamošaitienė — paveiks
lą, Pr. Baltuonis — medžio 
skulptūrą, J. Gražys — kailinę 
kepurę, KLB Montrealio apylin
kė — $50, FM/AM radiją su 
dviem garsiakalbiais, savaitgalį 
poilsio Hotel Bonaventure, P' 
Žukauskas — bonką, Domini
on krautuvė — $10, J. Šiaučiu
lis — medžio skulptūrą. Parem
dami lietuvišką mokyklą, galite 
laimėti vertingų ir brangių da
lykų.

Lituanistinė mokykla Vasario 
16 proga išleido naują laikraštė
lio “Liepsna” numerį. Jame yra 
daug įdomių mokinių rašinėlių, 
mįslių, juokų, iliustracijų. Visa 
medžiaga sudėta į 25 puslapius, 
spausdintus rotątoriumi. Šį lei
dinį redagavo Kristina Mališ- 
kaitė, talkinama: Jonelytės,

MES SIŪLOME KONKREČIAI!

Automobilių drauda:

25% NUOLAIDA: dirbantiems bankuose 
"trust" bendrovėse 
"stock brokers" įstaigose

15% NUOLAIDA: inžinieriams 
mokytojams 
dantistams, optikoms 
draudos bendrovių ir 
buhalterijos įstaigų 
tarnautojams

10% NUOLAIDA: įstaigų viršininkams ir 
tarnautojams, dirbantiems 
susisiekime, 
transporte, 
provincijos valdžioj ir 
federacinėj valdžioj

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Telefonas 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Narni; 376-3781
Albertas N O R K ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-3. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_________ 6.0%
Taupomąsias s-tas ________ 7.0%
Term. ind. 1 m.7.5%
Term. ind. 2 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 9 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Adamonytės, Vidos Morkūnai- 
tės, Lino Piečaičio, Loretos Po
vilaitytės ir Lino Staškevičiaus. 
Taip pat talkino Rūta Rudins- 
kaitė ir mokytojos — M. Jony- 
nienė, M. Malciuvienė, J. Ada- 
monienė.

Sol. E. Kardelienė po sausio 
16 d. padarytos tulžies operaci
jos visai pasveiko ir jaučiasi ge
rai.

Religinis koncertas Aušros 
Vartų šventovėje rengiamas ko
vo 30 d. Koncerto programą at
liks smuikininkas Izidorius ir 
Vytenis Vasyliūnas iš Bostono, 
solistas-baritonas Antanas Keb
lys, parapijos choras ir vyrų ok
tetas.

AV choro vadovas sol. An
tanas Keblys atostogų išvyko į 
Floridą. A.A.

Kun. dr. F. Jucevičius rašo iš 
Indijos: “Čia yra visko perdaug: 
ir karvių, ir beždžionių, ir žmo
nių, ir vargo, ir karščio. Bet 
kraštas Įdomus, nes pilnas di
džiausių kraštutinumų.”

Šv. Kazimiero par. šventovėje 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga Mišias laikė ir pa
mokslą pasakė kun. R. Šakalys, 
OFM, pavaduojąs kleboną. Pa
maldose dalyvavo par. jauni
mas su Lietuvos ir Kanados vė
liavomis. Pamaldos užbaigtos 
Tautos himnu.

Dabartinė Šv. Kazimiero pa
rapijos taryba uoliai rūpinasi 
finansiniais parapijos reikalais. 
Vasario pradžioje ji suruošė ma
žąjį bazarą, kuris davė $1275 
pelno. Tikimasi, kad ji suorga
nizuos ir daugiau panašių daly
kų.

Montrealyje yra nemažai tau
tiečiu nuo seno skaitančių “T. 
žiburius”, bet netrūksta ir to
kių, kurie jų neskaito. Skaitan
tieji turėtų pastaruosius para
ginti užsisakyti “TŽ” arba bent 
duoti keletą numerių susipažin
ti. Taip pat galima “TŽ” neskai
tančių adresus nusiųsti “Tą” ad
ministracijai, kuri tokiems siun
tinėja keletą numerių susipažin
ti nemokamai. Dabar esame visi 
pakankamai pajėgūs ir galime 
prenumeruoti abu Kanados lie
tuvių savaitraščius — “NL” ir 
“T. Žiburius”. Nebūkime šykš
tūs savajai spaudai. K. 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.


