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Viršūnėm tylint
Jau seniai pastebime, kad Lietuvos laisvės byla ir lietuvybės 

ugdymu išeivijoje labai sielojamasi veiklesniuose mūsų sluogsniuo- 
se. O ir pasyvesnieji, kad ir nuošaliau laikydamiesi, nuo to rūpes
čio visiškai neatitrūksta. Žymiai mažiau dėmesio susilaukia viena 
svarbi mūsų lietuviškojo gyvenimo sritis, būtent, religinė. Mūsų 
veiksniai jos neignoruoja, bet ir jon nesikiša, nes tai sritis, kuri 
pagal tradiciją priklauso atskirai vadovybei. Tai sveika laikysena, 
nes lietuviškuose veiksniuose dalyvauja Įvairių tikybų žmonės. Tuo 
būdu išvengiama konfliktų dėl tos srities, kuri praeityje tapdavo 
karštų ginčų objektu. Bet tai nereiškia, kad religinė sritis lietuviš
kajame išeivijos gyvenime yra taip izoliuota, jog neturi reikšmės. 
Anaiptol! Religinis mūsų išeivijos gyvenimas tiek katalikų, tiek 
nekatalikų sluogsniuose nėra užmirštas ir tebėra tyli išeiviškojo 
gyvenimo atrama. Galimas dalykas, jai mes teikiame permažai dė
mesio. Kai niekas tos srities nevaržo, kai vyrauja pilna laisvė, re
liginiai rūpesčiai retai išplaukia Į pirmąjį planą. Ir kai palygini 
religines išeivijos nuotaikas ir mūsų persekiojamų brolių bei se
sių okupuotoje Lietuvoje, matai žymų skirtumą. Sprendžiant pa
gal mums žinomus faktus, persekiojami mūsų tautiečiai, nežiūrint 
didelių pavojų, pasiekia didvyriškumo laipsnį, o laisvoje išeivijoje 
to nematyti. Čia gyvenimas plaukia ramia srove, kurioje vyrauja 
ne religiniai, o kitokio pobūdžio rūpesčiai. Tiesa, yra grupių, ku
rioms religiniai rūpesčiai yra pirmaeilės reikšmės, tačiau ir jos pla
čiau reiškiasi tautinės kultūros darbais, negu religiniais. Taip yra, 
matyt, dėlto, kad tokios yra bendros mūsų visuomenės nuotaikos.

★ * ★
Galbūt dėl tokių nuotaikų ir pats religinio gyvenimo tvarkymas 

nesusilaukia stipresnio visuotinio dėmesio. Net ir tie, kurie yra 
tiesiogiai atsakingi už religinę sritį, nerodo didelio aktyvumo. 
Tuo būdu religinė sritis lieka lyg ir apleista, netenka savo dina
miškumo. O tai gali būti pavojingas ženklas. Mūsų tradicijoje reli
ginė sritis yra glaudžiai susijusi su mūsų tautiniu gyvenimu. Ano
sios išblėsimas silpnins ir lietuviškąjį gyvenimą. Dėlto labai svar
bu, kad religiniai lietuvių rūpesčiai nebūtų nusmelkti visų kitų rū
pesčių, nors ir labai svarbių. Pirmiausia tektų laukti platesnės ir 
didesnės iniciatyvos iš religinės srities viršūnių. Jos turėtų žvelgti 
į visą išeivijos gyvenimą sintetine akimi ir pamatyti, kad religinė 
sritis tebelaukia gyvastingai vadovaujančios rankos. Ir politinė, ir 
visuomeninė sritis seniai jau turi savo vadovybes visos išeivijos 
mastu. Kitaip yra religinėje srityje. Joje, galima sakyti, panašios 
vadovybės nėra. Tiesa, prieš keletą metų Romoje buvo sudaryta pa
saulio lietuvių katalikų federacija ir pavadinta (netinkamu vardu) 
“Bendrija”. Jai turėtų priklausyti laisvojo pasaulio kraštų lietuvių 
katalikų ofganizuoti vienetai per savo vadovybes. Buvo sudaryta ir 
pasaulinės federacijos valdyba. Atrodė, kad padarytas geras žings
nis priekin. Deja, ir po kelerių metų mažai kas apie ją girdėti. 
Žadama sekančiais metais rinktis Romoje ir turbūt vėl ką nors 
rinkti. Atrodo, gerųjų organizatorių pasukta ne ta linkme. Reli
ginei sričiai reikia efektyvios vadovybės, o ne naujos organizaci
jos. Ją turėtų sudaryti mūsų hierarchai, vienuolijų, organizacijų, 
spaudos vadovai ir iškilieji pasauliečiai, atsirėmę į egzistuojan
čias tikinčiųjų pajėgas — organizuotus vienetus atitinkamuose 
kraštuose.

* * *
Jei dėl tokios vadovybės sudarymo būdo gali būti diskutuoja

ma, tai dėl jos reikalingumo neturėtų būti abejojama. Išeivijos lie
tuviams yra būtinas bendras religinės srities balsas, galis kalbėti 
visų tikinčiųjų vardu. Juk yra tiek jautrių problemų, liečiančių lie
tuviškąjį gyvenimą, o ateityje jų bus dar daugiau. Be tokio autori
tetingo balso tos problemos būna sprendžiamos kitataučių ir tai 
mums nepalankia prasme. Pvz. tautinės parapijos, atsidūrusios 
grėsmėje, nesulaukia visuotinės lietuvių paramos, bent moralinės, 
nes nėra kam šimtų tūkstančių vardu prabilti, štai, iškyla lietuviš
kų pamaldų klausimas Lenkijos valdomose žemėse. Tenykščiai lie
tuviai šaukiasi užsienio lietuvių pagalbos. Deja, nėra kam prabilti 
tuo klausimu visos išeivijos vardu ir kreiptis į atitinkamus autori
tetus. Prasideda partizaninė veikla. Kanados L. K. Centras savo 
iniciatyva kreipiasi Į Romą, Detroito lietuvių organizacijos — į 
Varšuvą... Tai tik paskiri žingsniai. O visų išeivijos lietuvių ti
kinčiųjų balsas galėtų būti svarus ir Varšuvoje, ir Romoje, ir Vil
niuje ... Daugiausia svertų, žinoma, JAV lietuviai kaip stipriausi 
skaičiumi ir pajėgomis. Dėlto ir svarbu, kad JAV katalikų visuo
menė sudarytų savąjį centrą — gyvastingą, ne popierinį. Jis būtų 
atrama ir kitų kraštų lietuviams. Girdėti, kad JAV-se ta linkme 
planuojama, bet, matyt, susiduriama su įvairiomis kliūtimis, nes 
pastatyti naują dalyką ant senų pamatų nėra lengva. Be to, norima, 
kad naujasis centras būtų ne tik telkiantis pradas, bet ir gaivi
nantis esamą veiklą. Būtų gaila, jei religinė sritis nesusilauktų 
platesnės iniciatyvos. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Milžiniško dujotiekio projektas

Pasaulio įvykiai
PREZ. R. NIKSONO IR JO VALSTYBĖS SEKR. H. KISSINGERIO EURO
PĄ KRITIKUOJANTYS pareiškimai įtempė santykius tarp JAV ir 
Bendrosios Rinkos kraštų. Kovo 4 d. Bendrosios Rinkos vyriausy
bės priėmė nutarimą siekti atskirų pokalbių su arabų valstybėmis 
ekonominio, techninio ir kultūrinio bendradarbiavimo klausimais, 
apie šį žingsnį iš anksto nepainformavusios JAV. Bendrosios Rin
kos devyni kraštai įsiveža iš arabų pasaulio 80% visos savo naftos, 
kai tuo tarpu minėtasis JAV importas siekia tik 8%. Naftos tieki
mo užsitikrinimas juos verčia daryti nuolaidas arabams. Savo 
laiške Bendrosios Rinkos pirm. W. Brandtui prez. R. Niksonas 
atšaukė turėjusią įvykti kelionę Briuselin ir ėmėsi diplomatinio 
spaudimo amerikiečių kariuomenės dalinių atšaukimu iš V. Vokie

Kanados Arktikos Dujų Bend
rovė, kurią sudaro 28 įvairios 
finansinės grupės, federacinei 
vyriausybei įteikė 2.600 mylių 
dujotiekio planus. Jį norima nu
tiesti iš Aliaskos Prudhoe Bay ir 
Šiaurės-vakarų teritorijos Mac
kenzie upės slėniu. Viena dujo
tiekio šaka bus nukreipta į JAV, 
kita — į Ontario ir Kvebeko 
provincijas. Visas dujotiekio 
įrengimas pareikalaus nemažos 
$5,7 bilijono sumos. Dujotiekio 
numatomas pajėgumas — apie 
4,5 bilijono kubinių pėdų natū
ralių dujų per dieną, kurių pusė 
teks amerikiečiams. Jeigu Kana
dos vyriausybė nedelsdama pa
tvirtins pasiūlytus planus ir dar
bas bus pradėtas 1976-77 m. žie
mą, pirmos dujos naujuoju du
jotiekiu vartotojus pasieks 1978 
m. viduryje, o pilnu pajėgumu 
dujotiekis pradės veikti 1983 m. 
Dujotiekio 200 mylių trasa bus 
Aliaskos teritorijoje, 2.400 my
lių — Kanados. Dujotiekio tie
simas parūpins darbo 6.800 ka

nadiečių ir duos didelius užsa
kymus plieno liejykloms bei 
vamzdžių gamykloms. Naujasis 
dujotiekis pilnai patenkins di
dėjančią natūralių dujų paklau
są ilgokam laikui.

Federacinės konservatorių 
partijos atstovų suvažiavimas 
Otavoje praėjo artėjančių par
lamento rinkimų ženkle. Atsto
vai priėmė partijos vado R. 
Stanfieldo pasiūlymą slaptu 
balsavimu kiekviename suvažia
vime patvirtinti ar atmesti vadą. 
Jie betgi nutarė 600:97 balsų 
santykiu vado klausimo nekelti 
šiame suvažiavime, tuo būdu su
teikdami pilną pasitikėjimą R. 
Stanfieldui. Partijos ligšiolinis 
pirm. D. Matthews 635 balsais 
prieš 619 buvo pakeistas mont- 
realiečiu advokatu M. Meighen. 
Atrodo, šiam balsavimui nema
žos įtakos turėjo atstovų noras 
sustiprinti partijos pozicijas 
Kvebeke. Spaudos konferencijo
je R. Stanfieldas pabrėžė, kad 

(Nukelta j 8-tą psl.)

Kanados Baltiečių Federacijos iniciatyva parlamento rūmuose Otavoje buvo surengtas taitiečių vakaras-pobūvis, 
kuriame dalyvavo visa eilė parlamento atstovų, ministerių ir kitų baltiečių bičiulių. Nuotraukoje — lietuvių grupė, 
dalyvavusi pobūvyje su kaikuriais svečiais. Viduryje — sen. P. Yuzyk, daug talkinęs lietuviam ir kitiem baltiečiam

Rašytojas reikalauja laisvės ir Lietuvai
Paskelbtas A. Solženicino raštas Kremliui, kur'ame reikalaujama laisvės pavergtom tautom

Jau keleri metai girdime apie 
tą žmogų. Girdime apie jo pa
žiūras, apie jo nepaprastą drąsą 
pasakyti despotiškiems savojo 
krašto valdovams tiesą į akis, 
apie užuojautą pavergtam žmo
gui, apie jo kritiką visos sovie
tinės sistemos. Vienas ypatingai 
drąsus jo žygis iškilo tik dabar. 
1973 m. rugsėjo mėnesį, tebe
gyvendamas Sovietų Sąjungoje, 
jis įteikė Kremliaus valdovams 
ilgą pranašišką laišką, perspė
damas apie artėjančią katastro
fą ir siūlydamas paskutinės va
landos receptus jei ne visai jos 
išvengti, tai bent baisioms pa
sekmėms sumažinti.' Kremlius 
apie tai tylėjo. Tylėjo ir Solže- 
nicinas. Ir tik patekęs į tremtį 
jis tą biblinio pranašo stiliumi 
rašytą laišką, susidedantį iš 15,- 
000 žodžių, viešai paskelbė. Jis 
buvo atspausdintas š.m. kovo 3 
d. “The New York Times” dien
raštyje. Sekančią dieną jį" jau 
komentavo “The Toronto Star” 
(A8 puslapyje), o išsami to laiš
ko apžvalga pasirodė ir “Time” 
savaitraštyje kovo 11 d. nume
ryje.

Skaitydami laišką, pirmiausia 
savo mintyse atbaigiame paties 
Solženicino paveikslą. Ar jis an- 
tikomunistas? Ar jis Vakarų 
draugas? Ir vienas, ir kitas jam', 
atrodo, yra tik šalutiniai daly
kai. Pagrindinė problema, kuria 
jis sielojasi, yra rusų tauta ir 
jos ateitis. Taigi, jis yra labai 
nuoširdus rusas, perspėjęs So
vietų Sąjungą valdančius rusus 
nepamiršti, kas jie yra ir į ko
kią pražūtį stumia savo tautą.

Vakarų bacilos
Esą laiminga buvo rusų tauta, 

kol stovėjo nuošaliai nuo Vaka
rų. Svetimųjų bacilų nepaliesta, 
ji' būtų natūraliai plėtojusis ir 
augusi pramonėje, kultūroje ir 
civilizacijoje, kaip natūraliai 
auga ir plėtojasi sveikas orga
nizmas. Deja, iš Vakarų atėjo 
marksizmo bacilos. Jos užkrėtė 
rusų tautą internacionalizmu, su 
kuriuo atėjo priverstinis ūkinin
kų tautos supramoninimas, var
žybos dėl atominio dominavimo 
pasaulyje, milžiniškas ginklavi- 
masis ir noras dominuoti kitoms 

Kanados žurnalistas Lubor J. Zink (kairėje) kalbasi su baltiečių atstovu 
parlamento rūmuose Otavoje, kur buvo surengtas baltiečių vakaras

pasaulio tautoms. Iš imperialis
tinių tendencijų greitai išaugo 
reikalas duoti užsieniams fan
tastinius įsipareigojimus, kaip 
pvz. teroristų palaikymas visur, 
kur tik įmanoma. Visa tai už
griuvo rusų tautą neregėtu sun
kumu. Kai mokama vien Kubai 
milijonas į dieną, kai išleidžia
ma fantastinės sumos organizuo
jant pasaulinę revoliuciją,— ru
sų tauta stokoja kasdienių gy
venimo reikmenų, o rusė mo
teris turi eiti dirbti sunkiausių 
fizinių darbų.

Išsigimusi demokratija
Oficialių* sovietijos šaltinių 

skelbiamos mintys, kad A. Sol- 
ženicinas yra eilinis kapitalistų 
pakalikas, gauna aiškų atkirtį. 
Vakarų demokratija esanti išsi
gimusi ir visa civilizacija už
teršta. JAV-bės pasiekė jau tokį 
laipsnį, kad nebegali tvarkingai 
valdytis (“U.S. is ungovernab
le”). “Kas ketveri metai politi
kai kone užsimuša norėdami bū
ti išrinkti ir pasirinkdami tam 
abejotiną kelią — pataikauti 
masėms. Štai teisėjas, pataikau
damas masėms, išteisina žmogų, 
kuris varginančio karo metu iš
vagia ir paskelbia karines pa
slaptis. Štai grupės darbininkų 
grobia sau kiek tik gali, nepai
sydamos to, kad jų kraštas vis 
giliau eina j ekonominę krizę, 
krizę kuri gali sugriauti jų pačių 
tautą ir valstybę ... Taip, laisvė 
yra gera tik tol, kol sugeba išsi
laikyti tinkamose ribose. Už tų 
ribų prasideda degeneracija” 
(“Times”, 44 p.). “Laikykitės to
liau nuo vakarų demokratijų, 
nes jos artėja prie greito ir visiš
ko sugriuvimo.”

Didžioji katastrofa
Pranašaudamas Vakarų pa

saulio sugriuvimą, Solženicinas 
nesiima nagrinėti tiesioginių 
priežasčių. Vietoje to jis grįžta 
prie savo' mylimosios rusų tau1- 
tos. Šioje erdvėje sprogimui pa
ruošta bomba esanti fusų-kinie- 
čių karas.

“Prieš rusus stovės 1000 mili
jonų tauta, kieta ir užsispyrusi. 
Jos armijos niekad nepasiduos 
kaip vakariečiai — kariaus iki 

paskutinio kareivio ir iki pas
kutinio kraujo lašo. Karas truks 
10-15 metų ir atsieis rusų tau
tai mažiausia 60 milijonų žuvu
sių kareivių. Po šio karo rusų 
tauta faktiškai išnyks nuo žemės 
rutulio.”

Ką daryti? Solženicinas duo
da kelis patarimus.

1. Tuoj pat atsisakyti mark
sizmo, priešingo rusų tautos dva
siai ir visiems jos interesams. 
“Atiduokime jį kiniečiams su 
su visais tarptautiniais jo įsipa
reigojimais.” Dabartiniai sovie
tuos vadai, jei to nori, galėtų pa
likti nemarksistinės rusų tautos 
vadai-diktatoriai. 2. Atsisakyti 
bičiulystės su Vakarais, iš kurių 
visas blogis į Rusiją atėjo. 3. At
sisakyti visų 14 nerusiškų res
publikų, “įskaitant Ukrainą, Es
tiją, Latviją, Lietuvą, Gruziją ir 
Gudiją... Aš noriu gero vi
siems, ir juo arčiau jie yra bei 
juo daugiau nuo mūsų priklau
so, juo geriau, bet man labiau
siai rūpi rusų tauta.” 4. Palikus 
Rusiją vien rusišką, atsiminti, 
kad ateities kaip ir buvusiuose 
karuose kareivių nuotaikas gali
ma daugiausia sukelti tik pat
riotiniais motyvais. 5. Atsukti 
rusų tautos veidą į šiaurės ry
tus, kur plačiuose Sibiro lau
kuose glūdi vienintelė tautos iš
likimo galimybė.

Tai yra drąsaus pranašo vizi
ja. Kiek ji teisinga, parodys 
ateitis.

Taip rašo apie Lietuvą
A. Solženicinas “Archipelago 

salyne” (YMCA Press, Paryžius) 
rašo ir apie Pabaltijo valstybes. 
Štai viena ištrauka, pateikta mū
siškės ELTOS 1974 m. 7 nr.

.. .štai sprogo karas, o su juo — 
grandiozinis traukimasis atgal. Iš 
priešui paliekamų vakarų respubli
kų reikėjo skubėti per kelias dienas 
išgabenti, kas galima. Lietuvoje per 
skubotumą buvo palitki ištisi kari
niai vienetai, zenitinės ir artilerijos 
divizijos, bet suspėta išvežti keletas 
tūkstančių nepatikimų lietuvių šei
mų (iš jų keturi tūkstančiai Krasno
jarsko lageryje vėliau buvo atiduo
ti kriminaliniams kaliniams apiplėš
ti). Nuo birželio 28 d. skubėta su 
areštais Latvijoje, Estijoje. Bet buvo 
karšta ir trauktis reikėjo vis sku
biau. Pamiršo evakuoti ištisas tvirto
ves, kaip Bresto, bet nepamiršo su
šaudyti politinių kalinių Lvovo, Rov- 
no, Talino ir daugelio kitų vakarų 
kalėjimų kiemuose. Tartu kalėjime 
sušaudė 192 žmones, lavonus sume
tė i šulini. Kaip tai įsivaizduoti? O 
gi tau nežinant atsidaro kameros du
rys ir kažkas į tave šaudo. Paskuti
nis priešmirtinis šauksmas — ir 
niekas tavęs neišgirs, išskyrus kalėji
mo akmenis, ir nepapasakos (psl. 
88).

Tuo laiku jau baigėsi pasipriešini
mas Lietuvoje ir Estijoje. Bet 1949 
m. ...ištisi ešelonai traukė iš Pa
baltijo respublikų į Sibiro tremtį — 
miestų ir kaimų gyventojai (p. 102).

Jau nuo karo pabaigos ir po karo 
dekretu buvo paskelbtos tam tikros 
kategorijos suimtųjų, kurie buvo lei
džiami kankinti. I jas pateko nacio
nalistai — ukrainiečiai ir lietuviai, 
ypatingai tais atvejais, kai buvo įta
riama, kad esama pogrindžio veiklos 
grandinės, kurią reikėjo išnarplioti, 
išgauti visas pavardes per suimtuo
sius. Pavyzdžiui, Romualdo, Prano s., 
skyriaus grupėje buvo apie 10 lietu
vių. Jie buvo kaltinami tuo, kad 

tijos. Vašingtonan atvykęs V. 
Vokietijos finansų ministeris H. 
Schmidtas pažadėjo iždo sekr. 
G. Schultzui sekančių dvejų 
metų laikotarpyje 315.000 ame
rikiečių karių išlaikymo deficitą 
sumažinti $2,21 bilijono. JAV 
valstybės iždui tie kariai V. Vo
kietijoje kasmet atsieina apie 
$2,5 bilijono. Tikimasi, kad dalį 
išlaidų padengs ir kiti š. Atlan
to Sąjungos nariai, pirkdami 
ginklus iš JAV. Po šito susitari
mo prez. R. Niksonas užtikrino 
Europą, kad joje esančios JAV 
karinės pajėgos nebus suma
žintos be specialaus susitarimo 
su Maskvos tvarkoma Varšuvos 
Sąjunga. Valstybės sekr. H. Kis- 
singeris, išskrisdamas Maskvon, 
taipgi pabrėžė, kad savo dery
bose su L. Brežnevu jis nepaau
kos Europos interesų, nepaisy
damas dabartinių santykių sutri
kimo. šį įsipareigojimą |is pa
kartojo V. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriui W. Scheel, 
užsukęs Bonnon, ir supažindino 
jį su pagrindiniais Maskvoje 
įvykstančių derybų punktais, 
bendrosios Rinkos santykių ge
rinimas su JAV bus aptartas jos 
ministerių tarybos posėdyje ba
landžio 1 d.

BANDĖ PAGROBTI PRINCESE
Londone, netoli Buckinghamo 

rūmų, dviem pistoletais ginkluo
tas londonietis Ian Bali bandė 
pagrobti princesę Oną iš auto
mobilio, kuriuo ji su savo vyru 
kpt. M. Phillips grįžo į rūmus. 
I. Bali sužeidė keturis asmenis 
— princesės apsaugai skirtą 
Scotland Yardo inspektorių J. 
Beaton, šoferį A. Calendar, pa
galbon atskubėjusį policininką 
M. Hills ir žurnalistą B. .McCon
nell. Nei princesė, nei jos vyras 
nuo šūvių nenukentėjo, o su
žeistųjų gyvybėms negresia pa
vojus. Policija suimto I. Bali 
automobilyje rado karalienei 
Elzbietai skirtą laišką, reika
laujantį $4,6 milijono už prin
cesės Onos paleidimą. Laiškas 
yra pilnas politinių frazių, nepa
sižyminčių logika ir jo autoriaus 
nesusiejančių su žinomomis te
roristų grupėmis. Policijai pa
vyko nustatyti, kad 26 metų am
žiaus I. Bali yra bedarbis, dirbęs 
raštininku viename banke. Ki
šenėse rasta didoka pinigų su
ma meta rimtą įtarimą, kad jis 
galėjo būti pasamdytas prince
sei pagrobti.

PRALAIMĖJIMO KRYPTIMI
Krintantį V. Vokietijos kanc

lerio W. Brandto ir jo socialde
mokratų populiarumą liudija 
vietinio pobūdžio rinkimai Ham
burgo ir Rheinlando Palatinato 
kraštuose. Hamburgo parlamen
to rinkimuose socialdemokratai 
prarado 14 atstovų, o krikščio
nys demokratai jų skaičių padi
dino 10. Socialdemokratų vy
riausybė šį kraštą dabar galės 
valdyti tik savo sąjungininkų li
beralų 13 atstovų dėka. Rhein
lando Palatinato vietinių tary
bų rinkimuose premjero H. 
Kohl krikščionys demokratai sa
vo populiarumą padidino nuo 
43,9% iki 51,7%, kai tuo tarpu 
41,2% balsų turėję socialdemo
kratai ši kartą surinko tik 
35,5%. Iš vietinių rinkimų pa
skiruose V. Vokietijos kraštuo
se paprastai daromos išvados 
apie federacinės socialdemokra
tų vyriausybės ir krikščioniu 
demokratų opozicijos kintantį 
populiarumą. Pastarieji rinki
mai perša mintį, kad kancleris 
W. Brandtas su savo socialde- 
1949 m. klijavo antisovietines pro
klamacijas. Dėl Lietuvos kalėjimu 
tuo metu perpildymo, juos išgabeno 
į lagerį prie Visko, Archangelsko sri
tyje. Vienus ten kankino, kiti ne
išlaikė “darbininkų teismo” metodų, 
bet rezultatas buvo tas, kad visi “pri
sipažino” kaltais. Po kiek laiko iš 
Lietuvos buvo gautos žinios, kad su
rasti tikrieji proklamacijų klijavimo 
kaltininkai, o anie buvo nekalti (psl. 
110). A. 

mokratais jau žengia artėjančio 
pralaimėjimo kryptimi.

IŠLEIDO P. LITVINOVĄ
Sovietų kompartija išleido už

sienin Stalino užsienio reikalų 
ministerio Maksimo Litvinovo 
anūką chemijos inž. Povilą Lit- 
vinovą su žmona ir dviem vai
kais. P. Litvinovas protestavo 
prieš Sovietų Sąjungos karinio 
bloko įsiveržimą į Čekoslovakiją 
1968 m. ir buvo ištremtas į Si
birą ketveriem metam. Iš Vie
nos jis su šeima atvyko Romon, 
kur žada praleisti porą savai
čių, ir per Amsterdamą išvyks į 
JAV. Jis tikisi grįžti Sovietų Są- 
jungon, jeigu nebus atšaukta jo 
pilietybė. P. Litvinovas, dirbęs 
cheminių tyrimų srityje, yra ga
vęs pasiūlymą dėstyti viename 
amerikiečių universitete. Save 
jis laiko nepolitiniu asmeniu, 
kovojančiu už kiekvieno žmo
gaus teisę laisvai reikšti savo 
nuomonę. Natalijos Solženici- 
nienės išvykimą Šveicarijon pas 
vyrą sutrukdė penkių mėnesių 
jauniausiojo sūnaus Stepono su
sirgimas bronchitu ar galbūt 
plaučių uždegimu.

PREZIDENTO PROBLEMOS
Prez. J. Peronas neįstengia 

atstatyti tvarkos Argentinoje. 
Centrinėje Kordobos provincijo
je sukilusi policija suėmė gu
bernatorių R. O. Cano, pava
duotoją A. Lopez ir visą minis
terių kabinetą, apšaukusi juos 
marksistų klikos atstovais. Nau
juoju Kordobos gubernatorium 
prez. J. Peronas buvo priverstas 
paskirti dešiniosios savo grupės 
politiką D. Brunello, 48 metų 
amžiaus mokytoją. Šiuo pasky
rimu tikimasi užbaigti kairiųjų 
ir dešiniųjų peronistų susikirti
mus Kordoboje. Buenos Aires 
mieste buvo suimtas kairiųjų 
peronistų montonerų partizanų 
vadas Mi Firmenich su šešiais 
šios grupės nariais. Matyt, įta
riama, kad jie vis dar nebuvo 
sustabdę partizaninės veiklos. 
Marksistinės Liaudies Revoliu
cinės Armijos teroristai gavo 
$14,2 milijono už 1973 m. gruo
džio 6 d. pagrobtą “Esso” bend
rovės naftos valyklos direktorių 
V. Samuelsoną, bet jo vis dar 
nepaleidžia. Kariuomenė ir poli
cija yra susirūpinusi, kad uz to
kią didelę sumą teroristai galės 
suorganizuoti ir apginkluoti 
1.500 vyrų gaują bei jos veiklą 
finansuoti ištisus metus. Labai 
galimas dalykas, tarptautinių 
bendrovių vadovų grobimai, iš
perkamojo mokesčio didinimas 
jas privers pasitraukti iš Argen
tinos, kurios ekonomijai yra bū
tinas užsienio kapitalas.

PAKLYDĘS MALŪNSPARNIS
Sovietų Sąjunga pareikalavo, 

kad komunistinė Kinija grąžin
tų malūnsparnį ir jo įgulos na
rius, paklydusius dėl blogo oro 
Altajaus srityje ir nusileidusius 
Kinijos teritorijoje. Pasak TAS- 
So, malūnsparnis skrido paimti 
sergančio kario, kurių dabar Ki
nijos pasienyje sovietai turi visą 
milijoną. Kyla klausimas, ar Ki
nija patikės tokiu pasiaiškinimu, 
kai Pekingo “Liaudies Dienraš
tis” neseniai paskelbė aštrų 
straipsnį apie Maskvos špiona
žo ir sabotažo veiksmus visame 
pasaulyje, pralenkiančius net 
amerikiečių ČIA instituciją. Ki
niečių duomenimis, vien tik 
1973 m. sovietai į erdves iššovė 
75 karinės žvalgybos satelitus, 
penkis kartus pralenkdami ame
rikiečius. Pasaulio pakrančių 
vandenys yra pilni sovietų žval
gybinių bei povandeninių laivų 
su elektroniniais sekimo prie
taisais. Sovietų šnipai, vaidinda
mi diplomatus, žurnalistus, pre
kybos atstovus, technikus ir jū
rininkus, ne tik renka žinias, bet 
ir vykdo sabotažą. Sovietų di
plomatų įsijungimas į nelegalius 
veiksmus juos dabar pavertė vi
sų žmonių gatvėse vaikomomis 

(Nukelta į 8-tą psl.)
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KIEK KUNIGŲ PASAULYJE?

Nori taikos, ruošiasi karui

Po II Vatikano susirinkimo 
Paulius VI 1967 m. Įsteigė 
Centrinį Bažnyčios Statistikos 
Biurą. Jo tikslas — rinkti ir si
stemingai tvarkyti duomenis, 
kurie yra būtinai reikalingi Baž
nyčios gyvenimui pažinti. Jie 
taipgi gali būti naudingi vysku
pams kaip pagalbinė priemonė 
jų pastoraciniame darbe. Šis 
biuras priklauso Vatikano vals
tybės sekretoriatui. Jis paruo
šia oficialų Bažnyčios leidinį 
“Annuario Pontificio” ir leidžia 
kas metai statistinį Bažnyčios 
metraštį.

Statistikos biuro darbas yra 
nelengvas. Surinkti metų duo
menys yra išleidžiami tik po po
ros metų. Neseniai pasirodė 
1971 m. statistinis Bažnyčios 
metraštis.

Čia pateikiama tik viena sta
tistikos dalis—dvasiškijos skai
čius 1971 m. Iš pateiktųjų duo
menų matyti, kad Bažnyčioje ne 
tiek yra opus kunigų skaičius, 
kiek jų paskirstymas. Pvz. kuni
gų yra* du kartu daugiau, negu 
parapijų. Tačiau visos Bažnyčios 
apimtyje kas penkta parapija 
neturi savo kunigo. 1971 m. vi
soje Bažnyčioje buvo 435.000 
kunigų. Iš 192.644 parapijų 
savo kunigo neturėjo 40.099 pa
rapijos.

Statistika rodo, kad 1971 m. 
katalikų skaičius padidėjo,, o 
kunigų —<• sumažėjo. Visdėlto 
tų metų negalima vadinti defi
citiniais: kunigų sumažėjo tik 8 
kiekvienam tūkstančiui. Iš viso 
1971 m. 3659 kunigai pasitrau
kė iš savo pareigų—taigi 0,86%. 
Daugiau pasitraukusių kunigų 
yra iš vienuolių (iš 166.999 pa
sitraukė 1765 — 1,05%), negu 
iš dieceziniu kunigu (iš 271.657 
— tik 1894, taigi 0,69%).

Mirusių yra daugiau diecezi
nių kunigų (4.971 — 1,9%), ne

VIEŠA PADĖKA

Didžiai Gerbiamas Prelatas Juozas A. Karalius, įver- 
i tindamas "Encyclopedia Lituanica" svarbą ir jos reikšmę 
, Lietuvai, taip pat žinodamas jos sunkią leidimo padėtį, pa- 
r aukojb $10,000.00 paremti jos leidimui. Ši parama suma- 
> žiria leidimo skolą, kuri buvo reikalinga apmokėjimo.
i- Tad viešai reiškiu padėką Mielam Prelatui, kad su 
’ tokia didele parama atėjo padėti išleisti "Encyclopedia
- Lituanica" III tomą.

J. Kapočius, 
"Encyclopedia L'ituanica" leidėjas

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

John E. SoosaarC.fi, eduphlaolter°iIas
Suite 402, 725 Don Mills Rd. • (chartered accountant) 
Don Mills, Ontario • Telefonai: 781-3593, 429-4944

MOHAWK 
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS: 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX9-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

gu kunigų vienuolių (2.099 — 
1,26%). Betgi senesnio amžiaus 
kunigų yra daugiau vyskupijo
se, negu vienuolijose.

Naujų kunigų 1971 m. įšven
tinta 7190, jų tarpe 2721 kuni
gai vienuoliai. Nuošimčiais skai
tant, naujų kunigų vienuolių 
skaičius yra beveik lygus diece
zinių kunigų. Vienas naujas ku
nigas tenka* 61 esančiam kuni
gui.

Aplamai 1971 m. kunigų (mi
rusių ir atsisakiusių eitų parei
gų) sumažėjo 2396 arba *0,88%, 
o vienuolių kunigų sumažėjo 
1143 arba 0.69%. Visoje Bažny
čioje 1971 m. gale buvo 3539 
kunigais mažiau, negu tų pat 
metų pradžioje. Kunigų trūku
mas praktikoje yra didesnis, ne
gu rodo skaičiai, nes nemaža jų 
dalis yra ligoti, seni, invalidai* 
pensininkai, negalį dirbti pasto
racinio darbo.

Klierikų skaičius vyskupijų ir 
vienuolijų* seminarijose 1971*m. 
buvo 68.776 (45.888 vyskupijų 
seminarijose ir 22.888 — vie
nuolijų seminarijose). Iš dešim
ties seminaristų tik vienas pa
siekė kunigystę. Tuo tarpu anks
čiau maždaug kas antras klie
rikas tapdavo kunigu.

Mažosiose kunigų seminarijose 
1971 m. buvo 171.119 mokinių. 
Jų 109.625 lankė vyskupijų maž. 
seminarijas ir 61.494 — vienuo
lijų.

Katalikiškose mokyklose visa
me pasaulyje 1971 m. mokėsi 
maždaug apie 30 milijonų moki
nių. Jų per tuos metus suma
žėjo apie 120.000.

Pastovių dijakonų 1971 m. 
gale buvo *470. Iš jų* 223 Euro
poje ir 219 Amerikoje. Europo
je daugiausia tokių dijakonų tu
rėjo Vakarų Vokietija — 110.

Kai kalbama apie Vakarus- 
Rytus, turima galvoje šiaurės 
Atlanto Sąjunga arba NATO ir 
Rytų bloko arba Varšuvos Są
jungos valstybių karinės pajė
gos. Pirmosios atstovauja lais
vajam pasauliui, o antrosios — 
komunistiniam blokui. Kuris tų 
blokų turi didesnes karines pa
jėgas* ir kuris yra agresyvesnis?

S. Atlanto Sąjunga
ŠAS apjungia kaikurias V. 

Europos valstybes, įskaitant ir 
už Atlanto esančias — JAV ir 
Kanadą. To bloko karines pajė
gas sudaro septynių valstybių 
kariniai daliniai. Nors ŠAS ka
rinėms pajėgoms didžiausią da
lį duoda JAV, bet V. Vokietija 
skiria daugiau karių, šiuo metu 
V. Vokietija skiria 334.000 ka
rių, 2050 tankų ir 530 lėktuvų. 
Ar tai jau visos V. Vokietijos 
karinės pajėgos, ar tik priklau
sančios ŠAS pajėgoms, nežinia. 
Atrodo, V. Vokietija, kaip ir R. 
Vokietija, visas savo karines pa
jėgas paveda įsipareigojusiam 
blokui, nes abi Vokietijos yra 
ant tų blokų linijos ir joms gre
sia didžiausi pavojai. Kitų ŠAS 
narių kariniai daliniai yra ma
žesni. Kanada V. Vokietijoje lai
ko tik simbolines pajėgas: 3.000 
karių, 30 tankų ir 50 lėktuvų. Iš 
viso ŠAS karines pajėgas suda
ro 777.000 karių, 6.755 tankai 
ir 1.720 lėktuvų.*

Varšuvos Sąjungos pajėgos
Varšuvos karinę sąjungą su

daro Sovietų Sąjunga, Lenkija, 
Čekoslovakija ir R. Vokietija. 
Įeina, atrodo, ir kitos Sovietų 
Sąjungos satelitinės valstybės* 
nes kai 1968 m. buvo okupuoja
ma Čekoslovakija, kariniuose 
veiksmuose dalyvavo Vengrija 
ir Bulgarija. VS karinį nugar
kaulį sudaro Sovietų Sąjungos 
kariniai daliniai. Sovietai tai 
karinei organizacijai ir vadovau
ja-

VS žinioje sovietai laiko 430. 
000 karių, 6.850 tankų ir 1.250 
lėktuvų. Antroje vietoje stovi 
Lenkija su 201.000 karių, 3.000 
tankų ir 700 lėktuvų, Čekoslova
kija su 150.000 karių, 2.500 tan
kų ir 500 lėktuvų, R. Vokietija

Lietuvio pokalbis su gudu
Lankė karaliaus Mindaugo kapą Naugarduke • 

Bijo, kad lietuviai su ukrainiečiais nepasidalintų Gudijos
ALGIRDAS GUSTAITIS

Pažįstamos rusų šeimos, gy
venančios Los Angeles, Calif., 
buvau pakviestas Į jų motinos 
laidotuves. Amerikiečių kapinė
se palaidota senoviškomis ru
sų ortodoksų apeigomis. Aplin
kui daug antkapių su rusiškais 
užrašais.

Polaidotuvinėms vaišėms bu
vome pakviesti į velionės duk
ters namus. Ji — ištekėjusi už 
olando. Turi dvidešimties metų 
sūnų, kuris gerai kalba rusiškai 
ir asistavo popui laidotuvėse.

Nenoromis kyla mintis: rusų 
tauta, turinti keliasdešimt mili
jonų žmonių, štai, užsienyje, 
mišrioje šeimoje, užaugina ne- 
nutautusį sūnų. Taip privalėtų, 
ne tik galėtų, padaryti visos 
maišytos lietuvių šeimos! Čia 
jos vyras olandas nekalba ru
siškai. Lietuvaitės, ištekėjusios 
už amerikiečių, vokiečių, ispa
nų, australiečių, braziliečių, 
olandų, švedų ar kitokių, turėtų 
ir juos išmokyti lietuviškai, nė 
tik savo vaikus. Taip pat turėtų 
daryti ir lietuviai vyrai, vedę 
kitų tautybių merginas. Mišrios 
vedybos turėtų padidinti lietu
vių skaičių, ne jį sumažinti.

Valgiai buvo skoningai, gerai 
paruošti. Labai įvairūs. Juos pa
gamino ir sunešė velionės drau
gės.

— Labai gaila, bet lieutvišką 
duoną jau pabaigėm, — tarė 
šeimininkė.

— Reiškia, rusai turi gerą 
skonį, — atsakiau.

Prieš keletą mėnesių Los An
geles mieste vienas lietuvis pra
dėjo kepti lietuviško skonio 
duoną, kuri turi nepaprastai 
puikų pasisekimą. Vienoje žydų 
krautuvėje kabo didelė iškaba: 
“We have LITHUANIAN 
bread.” Deja, kada ten nuvyks
tu, vis būna išparduota.

Keliolika rusų, daugiausia se
nų. Aš su žmona vieninteliai lie
tuviai. Nesunku pastebėti jų di
delį dėmesį mums. Visi stengia
si būti labai mandagūs, paslau
gūs. Kalbamės angliškai. Jauna, 
graži rusaitė pasisako mane pa
žįstanti. Negaliu jos prisiminti. 
Esą prieš keletą metų mane su
tikusi Brazilijoje, vienoje lie
tuvių šeimoje Rio de Janeiro 
mieste. Supažindina su savo vy
ru gudu.

— Manau, Jums bus įdomu 
pasikalbėti. Jis daug žino apie 
Lietuvą ir lietuvius.

Malonus, vidutinio ūgio, tam
siai rudų akių vyras. Atrodo, ge
rai gyvenime besitvarkantis, iš
silavinęs, bent savo srityje.

— Apie lietuvius daug girdė
jau gyvendamas savo gimtaja
me Naugarduke.

J. VAIČELICNAS
— su 90.000 karių, 1.350 tankų 
ir 320 lėktuvų. Iš viso VS žinio
je yra 870.000 karių, 13.800 tan
kų ir 2.770 lėktuvų. VS karinės 
pajėgos yra pranašesnės už ŠAS 
pajėgas, ypač tankais. Tik ato
minių užtaisų turi mažiau, bū
tent, 3.500, * o vakariečiai — 
apie 7.000.

VS narių karinės pajėgos yra 
labai neproporcingos. Sovietai 
iš savo 3,4 mil. karių VS pajė
goms skiria 430.000 karių arba 
14% visų Sovietų Sąjungos ka
rių. Lenkai iš turimų 270.000 
karių VS skiria 74%. Cekoslo- 
vakai — 81%, R. Vokietija — 
100%.

Rytų ir Vakarų Vokietijos
Kadaise buvusi karinga ir iš

didi Vokietija šiandien yra su
skaldyta į dvi dalis. Tos dvi Vo
kietijos padarytos viena kitai 
priešu kariniu ir tautiniu atžvil
giu. R. Vokietijos komunistai 
savo kariams ir civiliams aiški
na, kad V. Vokietija yra impe
rialistinis kraštas ir R. Vokieti
jos priešas. R. Vokietijos ko
munistai negali įrodyti, kad V. 
Vokietija yra imperialistinė, 
kokia yra Sovietų Sąjunga, bet 
jie varo savo komunistinę pro
pagandą.

Žinome, kad iš R. Vokietijos 
į V. Vokietiją atbėgo per 3 mil. 
vokiečių. Dabar, kai R. Vokieti
jos komunistai vakariniame pa
sienyje įrengė geležinę uždangą 
su garsia Berlyno gėdos siena, 
pabėgėlių skaičius sumažėjo. Bet 
ir dabar dar kasmet iš R. Vokie
tijos į Vakarus atbėga apie 6.000 
vokiečių. Neseniai iš R. Vokie
tijos kariuomenės į Vakarus pa
bėgo parašiutininkų divizijos 
štabo viršininkas Itn. B>. Bert
ram. Jis sako, kad ir po abiejų 
Vokietijų susitarimų R. Vokie
tija vakarinę Vokietiją laiko sa
vo priešu, varo prieš ją stiprią 
propagandą ir ruošiasi karui.

Ltn. Bertram turėjo didelį 
komunistų pasitikėjimą. Jis bu
vo paskirtas parašiutininkų di
vizijos štabo viršininku, kuriuo 
normaliai skiriamas pulkinin
kas. Mat, jis yra baigęs karo

— Kaip malonu! Ar miestelis 
gražus?

— Labai gražios apylinkės: 
maži kalneliai veja vienas kitą, 
žavūs slėniai, visur žalia.

— Ar tenai daug lietuvių?
— Nežinau. Aš draugavau su 

gudais. Mes, dar vaikais būdami, 
ėjome lankyti lietuvių “knia- 
ziaus” Mindaugo kapo. Naugar
dukas, gal žinote, buvo Min
daugo sostinė. Yra išlikę labai 
apgriuvę jo pilies griuvėsiai. Vi
si žinojo ir “kniaziaus” Mindau
go kapą. Nedidelis buvo kaubu
rys, bet žmonės jį globojo, mo
kyklų vaikai jį dažnai aplanky
davo.* Kaikas kartais net saują 
žemės ant viršaus užpildavo.

— Gal turite Naugarduko 
nuotraukų? Ta vietovė lietu
viams labai brangi.

— Turėjau pilies griuvėsių 
nuotrauką.

.— Jei susirašinėjate, papra
šykite savo draugus Naugardu
ke atsiųsti įvairių miesto, apy
linkių nuotraukų, ypač Mindau
go kapo. Norėčiau gauti.

— Pažiūrėsiu. Nežinau, ar bus 
galima. Jūs, lietuviai, vartojate 
tokius pat tautinius raštus, kaip 
gudai. Ir valstybinį ženklą.

— Reikėtų sakyti priešingai. 
Istorija sako, kad lietuvių tauti
niai audiniai, tautiniai raštai yra 
senesni nei gudų. Analogiškai 
gudai bus paėmę lietuvių tauti
nius raštus ir jais pasipuošę. 
Lietuvių Vytis yra gudų tauti
nis ženklas. Be abejonės, čia 
yra senos istorijos tęstinumas.

— Senovėje lietuviai vartojo 
gudų kalbą, tai ir tautinius raš
tus, ženklus pasiėmė iš gudų.

— Ar žinote, kad jūsų ką tik 
pavadinta senoji gudų kalba ne
buvo senovės lietuvių kalba. Lie
tuviai nuo senų senovės kalbėjo 
savo kalba, iš kurios išsivystė 
latvių kalba. Ir prūsai kalbėjo 
lietuviams labai panašia kalba. 
Lietuvių kalba padarė labai di
delę įtaką gudų kalbai ir daug 
dabartinių gudų žodžių, panašių 
į lietuviškuosius, yra* pasisko
linti ir prigiję guduose taip gi
liai, kad juos net gudų kalbinin
kai nori laikyti gudiškais.

— Nesu kalbininkas, bet seno
je Lietuvos valstybėje vartota 
rašto kalba buvo gudų kalba. Tai 
nesunkiai galite patikrinti skai
tydami Lietuvos statutą ir kitas 
senas knygas.

— Jums reikėtų žinoti, kad 
Lietuvos statutas parašytas ne 
gudu kalba. Ir ne rusų, nei ukrai
niečių kalba. Jis parašytas tiek 
skirtingai, kad dabar gudai jį tu
ri versti į gudų kalbą, kaip ir 
rusai į rusų, o ukrainiečiai Į uk- 

akademiją Maskvoje. Jam yra 
žinomi komunistų kariniai ir ci
viliniai reikalai.

R. Vokietijos kariuomenė yra 
drausmingesnė už V. Vokieti
jos. Tik didele drausme komu
nistai pajėgia tvarkyti nekomu
nistiškai galvojančius karius ir 
civilius. Ar karo metu R. Vokie
tijos kariai kovos už komunisti
nius idealus, yra pagrindo abe
joti, nors kaikurie jų vadai ir 
labai kariškai nusiteikę. R. Vo
kietijos karo ministeris H. Hoff
mann skelbia tokią doktriną: 
“Imperialistinis priešas bus su
naikintas jo paties žemėje.” Tai 
senas komunistų posakis. Ir Sta
linas taip kalbėj’o, o priešas bu
vo nuėjęs iki Volgos.

Ltn. Bertram sako, kad R. 
Vokietijos komunistai savo ka
rius nori nuteikti prieš vaka
riečius įvairiais karių vargini
mais. Pvz. dirbtinai skelbiami 
kariniai pavojai, ypač vidurnak
čiais, o kaltė suverčiama ŠAS 
daliniams. Esą ŠAS daliniai no
ri pulti R. Vokietiją. Paskuti
niu metu kariams sutrumpintos 
atostogos — išleidžiama nedau
giau 15% visų karių. Taip pat 
kariai beveik neturi laisvalai
kio: jie visuomet yra užimti vi
sokiais pratimais ir turi būti pa
siruošę netikėtumams. Nors pra
ėjusiais metais karinių pavojų 
skaičius buvo sumažintas, bet ir 
pats ltn. Bertram, divizijos šta
bo viršininkas, per tuos metus 
turėjo tik 38 laisvas dienas, kai 
Vakaruose, įskaitant atostogas, 
toks pareigūnas per metus turi 
120 laisvų dienų.

R. Vokietijos kariams drau
džiama žiūrėti V. Vokietijos te
levizijos programas. Komunistai 
bijo, kad jų kariai, nors ir per 
televiziją, nepatirtų normalaus 
gyvenimo sąlygų. Du karinin
kai, kurie Cottbus mieste buvo 
pagauti žiūrint V. Vokietijos te
levizijos, buvo atmesti iš kariuo
menės. Tokiems ir civiliniame 
gyvenime nebus lengva.

Kaip bebūtų komunistinama 
R. Vokietija, bet karo metu jos 
kariuomenėje atsiras daugiau 
dezertyrų, negu V. Vokietijoje. 
Daugiau * dezertyrų atsiras VS 
kariuomenėje, negu ŠAS.

rainiačieų. Ar žinote, kad gudų 
kalbininkai sako, jog jis para
šytas lietuviškos gramatikos 
struktūra, ne tik skirtingais žo
džiais. Taip, Lietuvos statutą lie
tuviai taip pat turi versti į lietu
vių kalbą. Tenai rašyba ir kalba 
daugiau panašesnė į gudų, ne į 
lietuvių k. Kodėl taip buvo, gali
ma spėlioti. Gal todėl, kad XIII- 
XVI a. ir vėliau lietuviai valdė 
ir globojo didokus plotus žmo
nių, kalbančių nelietuviškai. Bū
dami dideli tolerantai, lietuviai 
stengėsi parengti įstatyminius 
raštus, panašius anų žmonių kal
boms. Gal perdaug dėmesio sky
rė svetimiesiems. Betgi žinome, 
svetimos kalbos gali nieko bend
ro neturėti su tautos kalba. Pvz., 
dabar mudu kalbamės angliš
kai, nors nė vienas nesame ang
las ar amerikietis. Anksčiau 
tarptautiniuose raštuose plačiai 
buvo vartojama prancūzų kalba, 
o lotyniškai buvo rašoma daugy
bė valstybinių raštų, įskaityti- 
nai Didžiosios Lietuvos Valsty
bės. Bet jūs nesakysite, kad se
noji Lietuvos karalystė buvo pa
sidavusi lotynų įtakai ar jos 
žmonės tarpusavyje kalbėjosi 
lotyniškai.

Atrodo, nežinodamas ką at
sakyti, mano pašnekovas grie
bėsi kitos temos:

— Bet vistiek lietuviai patai
kavo slavams.

— Tolerancija nevisada ver
tintina pataikavimu. Ar jūsų is
torijoje nerašoma apie lietuviš
kus amžius kaip apie šviesiau
sius laikotarpius? Kita tema bū
tų slavų sąvoka. Paskutiniu me
tu kaikurie vokiečių ir lietuvių 
mokslininkai stengiasi įrodyti 
antropologijos mokslo ir kito
kiais pagrindais, kad gudai nėra 
slavai.

— Kaip tai ne slavai? Gudai 
yra slavai!

— Linkstama manyti, kad gu
dai yra aisčių, baltų kilmės.

— Jūs manote lietuviškos kil
mės?

— Galimas dalykas, nors to 
netvirtinu. Latviai gudų nelaiko 
slavais. Jie gudus vadina krivi- 
čiais.

— Krivičiai buvo nedidelė 
kiltis. Mums visai nesvarbu, 
kaip apie mus rašys vokiečiai, 
lietuviai ar latviai. Mes visą 
laiką kalbėjome slaviškai, tai ir 
esame slavai.

— Kalba nepadaro žmonių 
skirtinga grupe. Tai viena. Ant
ra, dar nėra įrodyta, kokia kal
ba dabartiniai gudai kalbėjo ži
loje senovėje. Gal kokia sena 
aisčių tarme. Gal šimtmečių ei
goje jiems daugiau įtakos pa
darė ukrainiečiai, rusai, o ne
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PADĖKA

Staigiai netekę mylimo vyro, tėvo ir uošvio

gilią padėką Toronto Liet. Ev. Liut. Išganytojo 
kleb. kun. koord. A. Žilinskui už budėtuvių bei 
pravedimą ir iš Čikagos atvykusiems Ev. Liut.

reiškiame 
bažnyčios 
laidotuvių 
Tėviškės bažnyčios kleb. senj. kun. A. Trakiui bei Liet. Ev. 
Reformatų Bažnyčios suprt. kun. P. Diliui už jų dalyvavi
mą minėjime ir laidojimo apeigose.

Dėkojame Lietuvos gen. konsului dr. J. Žmuidzinui, 
Mažosios Lietuvos Lietuvių Dr-jos Čikagoje pirm. M. Pur
vinai, kun. Trakiui ir kun. Diliui už atsisveikinimo kalbas 
penktadienio vakaro minėjime, kun. Žilinskui už atsisvei
kinimo pamokslą bažnyčioje, Pensininkų Dr-jos pirm. S. 
Pociūnui už vėliavos įteikimą, A. Lymantui už paskutinį 
žodį pietų metu ir Mažosios Lietuvos Moterų Dr-jos bei 
Išganytojo Parapijos Moterų Dr-jos ponioms už pyragus ir 
nuoširdžią pagalbą rengiant vaišes Anapilio salėje.

Dėkojame karsto nešėjams, draugams bei giminėms, 
atvykusiems iš kitur, ir visiems pagerbusiems mūsų bran
gaus velionies atminimą savo dalyvavimu budėtuvėse bei 
laidotuvėse, užuojautomis, spaudoje, gėlėmis, ar, vietoj 
gėlių, savo įnašais į likusių raštų išleidimo fondą.

Valerija Anysienė
Jurgis ir Dalia Anysai, Chicago 
Gražina ir Julius Slavėnai, Buffalo
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Mūsų brangiam sūnui ir broliui

a.a. Antanui Brakui
mirus, nuoširdžiai dėkojame: šv. Jono Kr. parapijos kle
bonui kun. P. Ažubaliui ir kun. J. Staškevičiui už visus 
religinius patarnavimus; visiems atsilankiusiems koply
čioje bei dalyvavusiems laidotuvėse. Dėkojame už gėles, 
užprašytas šv. Mišias, pareikštas užuojautas bei kuo nors 
prisidėjusiems prie sūnaus ir brolio laidotuvių.

Už jūsų parodytą nuoširdumą liekame visiems giliai 
dėkingi.

Tėvai — Adomas ir Elena Brokai
Broliai — Adomas, Vytautas, Jonas, Bijūnas 
Seserys — Elena, Asta, Marija, Irena 

ir jų šeimos

PADĖKA

Mūsų mylima motina ir senelė

Af A

Antanina Levinskienė
B mirė 1974 m. kovo 9 d., palaidota kovo 12 d. Toronto lie- 
f tuvių kapinėse. Nuoširdžiai dėkojame giminėms, drau
gi gams ir pažįstamiems už pareikštas užuojautas, gėles ir ; 
g užprašytas šv. Mišias. Ypatingą padėką reiškiame- prel. 
f dr. J. Tadarauskui už atlaikytas pamaldas ir gražų atsi- 
1 sveikinimo žodį, kun. L. Januškai už maldas koplyčioje, I 

dr. O. Valaitienei už velionės slaugymą ilgus metus, p. p. J
B Paulioniams už giedojimą bažnyčioje.

Visiems, visiems dėkui.

Nuliūdę: sūnus, marti ir anūkės
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Br. Grajauskas
A. Grajauskas su šeima

NAUJA VILNIAUS RADIJO IR OPEROS SOLISTŲ 
EDMUNDO KUODŽIO IR JONO G IRI JOTO

14 naujausiu aainit 
PLOKŠTELE

9 Išleido Vankuverio leidykla "ŠATRIJA".
• Kaina — $5. ---------------------- Gaunama:

"Šatrija", 133 7th Ave., Vancouver, B.C.

lietuviai, ir jie pasviro slavų 
link. Nemažiau svarbu gudams 
atminti, kad tiek lenkai, tiek 
rusai visokiais būdais stengiasi 
išnaikinti gudus ir juos padary
ti rusais. Rusai ir lenkai įvai
riausiai kombinuoja, kaip su
virškinti gudus. Tada visa jėga 
užgultų lietuvių tautos naikinti. 
Todėl gudai yra labai svarbūs 
lietuvių tautai, nes jūs sulaiko
te nuo dar žiauresnio lietuvių 
tautos naikinimo, kurį dabar pa
siutusiai varo rusai-komunistai. 
Gudai turėtų suprasti velniškus 
rusų kėslus ir nesiduoti apgau
dinėjami, mulkinami, nuteikia
mi prieš lietuvius. Rusai komu
nistai labai nori sukiršinti gu
dus su lietuviais, kad lengviau 
galėtų juos naikinti. Gudai tu
rėtų suprasti, kad jų geriausi 
draugai ir užtarėjai ne tik gali 
būti, bet ir yra lietuviai.

— Ar teisybė, kad lietuviai 
su ukrainiečiais nori pasidalin
ti Gudiją?

— Iš kur ištraukėte tokią ne
sąmonę?! Juk tai piktas melas, 
paleistas rusų komunistų!

— Gudai turi duomenų, kad 
lietuviai labai draugiškai sugy
vena su ukrainiečiais ir slaptai

g

P. Grajauskienė 
Ant. J. Mikšiai

Vincui Daniliauskui
mirus, žmonai MAGDALENAI, sūnums inž. JUOZUI ir jo 
šeimai, VYTAUTUI, dukrai VALERIJAI ir šeimai, gimi
nėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą i 
ir kartu liūdime —

tariasi, atkuriant nepriklausomos 
Ukrainos ir Lietuvos valstybes, 
užimti visą Gudiją, ją pasida
linti tarp Ukrainos ir Lietu
vos. Ar tai tiesa?

— Ne tik netiesa, bet pikčiau
sia komunistinė rusų propagan
dinė apgaulė. Tik ji perdaug 
kvaila, kad ja galėtų patikėti 
šaltai galvojantieji gudai.

— Bet ar lietuviai su gudais 
labai draugiškai tariasi?

— Lietuviai su visomis tauto
mis nori labai draugiškai tartis. 
Taip, su ukrainiečiais mes gra
žiai sutariame. Kaip ir su lat
viais, estais. Tokio pat gražaus, 
bičiuliško sutarimo nuoširdžiai 
pageidaujame ir su gudais. Tik
rai!

— Jūs negirdėjote, kad bū
sima Lietuva su būsima Ukrai
na norėtų pasidalinti Gudiją?

— Ne tik negirdėjau, bet ži
nau, kad nieko panašaus nėra ir 
negali būti! Tik pagalvokite: 
toks sumanymas ir lietuviams, 
ir ukrainiečiams padarytų prie
šais keletą milijonų gudų, kurie 
juk yra mūsų draugai. Mes turi
me pakankamai sunkumų su 
apie 80 milijonų rusų.

Atsiskyrėme bičiuliškai.

SoosaarC.fi
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Jaunimo globa - ne, bendra veikla - taip
V. IGNAITIS

Kun. B. Pacevičius, atvykęs į Rod
ney vasario 16 d., kalbėjo labai ak
tualiu klausimu, liečiančiu vietinį ir 
kartu visos lietuvių išeivijos gyveni
mų. Paliesdamas jo paskaitos min
tis apie jaunąsias šeimas, pateikiu 
ir vienos srities lietuvių gyvenimo 
nuotaikas, kurios yra panašios ir 
kitur.

Pietų j-vakarų Ontario kam
pas yra prigludęs tarp didžiųjų 
Huron - Erie ežerų, užima nema
žą plotą su nepergausiomis lie
tuvių kolonijomis, kurios yra 
suorganizavusios į 4 Bend
ruomenės apylinkes: Londono, 
Delhi, Windsoro, Rodney ir tris 
parapijas. Tarp jų yra išsimėtę 
dar ir daugiau lietuvių, kurie 
nepriklauso minėtoms apylin
kėms nei liet, parapijoms. Šia
me plote gyvena gerokas skai
čius (apie 200) jaunimo, įskai
tant Londono, Windsoro, Guel- 
pho, Waterloo universitetų ir 
įvairių kolegijų studentus. Vyks
ta lietuviški parengimai, minė
jimai. Publika salėj? Dauguma 
— vyresnio ar senyvo amžiaus. 
Aukotojai Tautos Fondui, pa
rengimams ar liet, parapijai — 
tie patys vyresnio amžiaus žmo
nės su reta išimtimi, nors sava
rankiškai gyvenančių jau ir iš 
jaunosios kartos yra nemažai. 
Šalia liet, mokyklų, kurių moki
nių skaičius mažėja, yra akty
vių ir mažiau aktyvių jaunimo 
organizacijų. Veikia du taut, šo
kių ir dainos ansambliai, bet jie 
skundžiasi prieauglio stoka. 
Reiškiasi studentų klubas. Vie
nas mergaičių kvartetas dar vei
kia, antras — savais darbais už
sivertęs. Ar bus kam juos pa
keisti?

Mišrios šeimos
Suaugęs jaunimas kuria šei

mas. Natūralu: vedė, ištekėjo, 
gyvena. Bet daugumos mūsų 
jaunųjų šeimų antroji pusė ne
lietuviška. Tai pagrindinė prie
žastis, kodėl mažai jaunų veidų 
matosi salėse, parengimuose", 
parapijos šventovėje ir aukoto
jų sąrašuose. Ir prisimena gerb. 
prelegento žodžiai: “Kaip tyčia 
lietuviškoji pusė nusmelkiama 
kenčia”. Ką bekalbėti apie atei
ties lietuvišką veiklą! Nors mū
sų jaunimas perėjo lietuviškas 
mokyklas, dalyvavo organizaci
jose, ansambliuose, permaža jų 
yra lietuviškame gyvenime, dar 
mažiau jų bus ateityje. Skaito
me “Drauge” (II. 21): “Nėra 
lengva jaunimą ant scenos už
vesti, bet dar sunkiau jį įugdyti 
į lietuvišką visuomenę”. Pasiro
do, neužtenka jaunimą turėti 
scenoj, kad jį turėtume lietuviš
kame gyvenime! Mūsų jaunimo 
dauguma, išėjusi iš liet, mokyk
lų, ansamblių, organizacijų, vis 
rečiau rodosi lietuviškoj aplin
koj ir veikloj.

Dirbti kartu
Prieš ketverius metus rude

nį Rodney Lietuvių Klubo pa
talpose ir aikštėje buvo suorga
nizuotas susibūrimas, turįs tiks
lą ateityje išplėsti visų jaunų 

Ontario

Komisija tirti ligoninėms, 
jų tarnautojų 

algoms, atlyginimams, bei priedams 
Darbo ministeris sudarė Ligoninėms Tirti Komisiją (Hospital 
Inquiry Commission) rasti priemones, kaip pagerinti 
ligoninių derybas su darbininkais, kaip teisingiau nustatyti 
tarnautojų algas, atlyginimus bei priedus. Komisija sudaro 
R. E. Alden, A. S. Tirrell ir J. S. Dupre' (pirmininkas).
Komisija, vykdydama jai skirtą užduotį, nori sužinoti 
visuomenės nuomones.
Komisijai pavesta ištirti ir paruošti pranešimą apie:
• Ligoninių tarnautojų kompensaciją pagal įstatymą (The 

Public Hospital Act) ir jos palyginimą su kitų sričių 
darbininkais Ontario provincijoje.

• Atitinkamas normas, nustatančias kompensaciją.
• Galimybę kolektyvinių derybų, vedamų ne vienos kurios 

ligoninės mastu.
• Galimybę įsteigti tokią įstaigą, kuri rinktų statistinius 

duomenis, juos paruoštų bei skelbtų ir tuo pasitarnautų 
deryboms.

LAUKIAME PAREIŠKIMŲ
Grupė ar asmenys, norintys įteikti rašytinius pareiškimus, 
yra prašomi:
• Pranešti savo ketinimą įteikti rašytinį pareiškimą iki 

1974 m. balandžio 9 d.
• Paruošti rašytinius pranešimus kiek galint greičiau, kad 

komisijos nariai gautų juos iki 1974 m. gegužės 6 d.
Komisija gali prašyti pasimatymo bei žodinio paaiškinimo 
įteikto pareiškimo.
Pareiškimai bei pasiteiravimai siųstini šiuo adresu:

The Secretary 
Hospital Inquiry Commission, 
400 University Avenue, 1 1th Floor, 
Toronto, Ontario M7A 1T8

I. B. McKenna 
Secretary

žmonių susipažinimą ir nuolati
nį bendravimą, kurisapimtų tiek 
organizuotą, tiek neorganizuotą 
jaunimą. Susibūrimą organiza
vo patys studentai su Algiu Pu- 
teriu priešaky, talkinant vieti
niams. Buvo juntama ir mato
ma, kad jaunuolis, atvykęs į 
naują vietą (ar jis būtų stu
dentas, moksleivis ar kuris ki
tas), jaučiasi nejaukiai. Kai seni 
pažįstami susigrupavę kalbasi, 
šoka ir bendrauja, kiti, neturė
dami pažįstamų, nuobodžiauja. 
Po vieno kito tokio ar panašaus 
pobūvio nei jis, nei ji nesirodo
— geriau žiūri televizijos ar ei
na pas draugus ar drauges, bet, 
žinoma, ne pas lietuvius. Už tai 
juos mielai priima kitataučiai, 
kviečia juos parapija į chorą, į 
saviveiklos būrelius, kviečia į 
profesinius ratelius ir šeimų po
būvius. Ten susipažįsta, ten ir 
lieka, nes jis ir ji užimami ir 
jaučiasi smagiai. Galutinėj są
skaitoj nukenčia lietuviška šei
ma, nukenčia lietuviška mokyk
la, parapija, ansamblis, nuken
čia netolimos ateities pats lie
tuviškas gyvenimas.

Mūsų jaunimas (dauguma) ne
sijaučia jaukiai mūsų parengi
muose, parapijos šventovėj, o 
retas jaunimo masinis susibuvi
mas reikalo neišsprendžia. Anas 
mėginimas liko mėginimu.

Viena iš priežasčių, sakyčiau, 
yra perankstyvas vyresniųjų pa
sitraukimas, paliekant jaunimą 
dirbti vieną. Sakoma, jauni
mas nenori vyresniųjų globos. 
Nevisai taip. Dirbti " kartu ne
reiškia teikti globą. O jeigu kas 
nori primesti globą, ypač vyr. 
jaunimui, arba jei kas tą globą 
jaučia, turime iš anksto nusista
tyti: globa — ne, dirbti kartu
— taip!

Sakyčiau, net seneliai negali 
pasitraukti, nes anūkai turi bū
ti nuvežti į liet, mokyklą, susi
rinkimą, šokį, turi išmokyti lie
tuviškai poterių, nes tėvai nevi- 
suomet turi laiko.

Kad reikia dirbti sutartinai, 
rodo ir tai, kad pradžioj įsteig
ia lyg ir atskira Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga prakti
koj pamažu krypsta į bendrą 
darbą su Bendruomene. Taip 
pat konkretus kitas pavyzdys, 
tai KLB tarybos suvažiavimo pr. 
metais simpoziumas jaunimo 
reikalais. Nagrinėjime dalyvavo 
ir vyresnieji, ir viduriniai, ir 
jaunieji. Dalyvavo tarybos na
riai ir svečiai, dalyvavo visi kar
tu ir nesijautė kieno nors glo
ba, o tik bendras darbas. Nesvar
bu kas ims spręsti šią proble
mą, bet ją reikia judinti ir 
spręsti.

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS T o r o n t e.
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Toronto gintarietės metiniame koncerte šoka Sadutę Anapilio salėje Nuotr. M. Rusino

LIETUVA AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE

Lietuvos katalikai priešinasi rusams
Tokia tema “Los Angeles Times” 

įdėjo straipsnį į pirmąjį puslapį (už
baigdamas jį kitame) š.m. kovo 10 
d. “Los Angeles Times” turi 1,226,- 
000 tiražą ir yra didžiausias laikraš
tis JAV vakariniame rajone. Minimas 
straipsnis yra išsamus, labai kompe
tentingai, teisingai parašytas ir, kas 
svarbiausia, tai darbas pačių ameri
kiečių, šiuo atveju “Los Angeles Ti
mes” redakcijos bendradarbio Mur
ray Seeger. Kadangi šis straipsnis la
bai svarbus ir įdomus, pateikiu jį 
kiek sutrauktai, tačiau nepraleisda
mas nė vieno autoriaus Lietuvoj 
pastebėto momento. Murray Seeger, 
reziduojąs Maskvoje, rašo (antraštės 
— “TŽ”):

VILNIUS. Lietuviai buvo 
paskutinioji pagoniška tauta 
Rytų Europoje, vėliausiai pri
ėmusi krikščionybę. Bet kai XIV 
š. gale katalikybė ten prigijo, 
tai ji buvo taip giliai įsisavinta, 
kad tapo pajėgi atlaikyti įvai
rius istorijos eigoje pasitaikiu
sius antpuolius, įskaitant ir da
bartinį 33 metus trunkantį so
vietų "valdžios oficialiai propa
guojamą ateizmą. Religijos svar
ba labai aiškiai matoma senaja
me Vilniuje, kuriame yra visa 
eilė gražiausių šventovių. Ypa
tingai pabrėžtinas tikinčiųjų pri
sirisimas prie K. Bendrijos. Jų 
ryšiai su dvasiškija yra taip 
stiprūs, kad lietuviai katalikai 
nacionalistai išvystė turbūt pla
čiausią pogrindinį veikimą — 
pasipriešinimą valdančios komu
nistų partijos ir sovietų valdžios 
autoritetui.

Nuostabūs faktai
Kai slaptosios policijos KGB 

agentai ištisus metus krėtė 
Maskvos, Leningrado, Kievo ir 
kitų miestų gyventojų butus, 
jieškodami "pogrindy gaminamo 
ir platinamo civilines teises gi
nančio laikraščio “Bėgamųjų 
Įvykių Kronika”, tai lygiagre
čiai su tuo buvo kovojama ir 
Lietuvoj. Čia taikiniu buvo “Lie
tuvos Bažnyčios Kronika”. Ir 
kai Rusijoj leidžiama “Kronika” 
jau buvo likviduota, tai lietuvių 
leidžiama po to dar net ištisus 
metus išsilaikė ir buvo leidžia
ma iki 1973 m. pabaigos. Prie 
to viso, nežiūrint kratų, suėmi
mų bei neteisingo tikinčiųjų 
traktavimo, lietuviai katalikai iš^ 
vystė didžiausius gausių petici
jų rašymus ir gatvių protestus, 
kokie tik buvo moderniojoj So
vietų Sąjungos istorijoj.

Vienas vyras su savo sūnum, 
kovotojai už Lietuvos laisvę, 
1970 m. nukreipė sovietų lėk
tuvą užsienin (matyt, kalbama 
apie Bražinskus, J. K.). Prieš 
dvejus metus net 17,000 tikin
čiųjų pasirašytai peticijai pavy
ko" pasiekti Jungtines Tautas, 
kurioje buvo skundas dėl gyven
tojų civilinių teisių pažeidimo. 
Tais pačiais "metais" trys asme
nys susidegino, o ketvirtas ban
dė tai padaryti religinės ir tau
tinės laisvės vardan. Sąjūdis 
taip stiprus, kad praėjusiais me
tais KGB įsakė visų raštinių, 
kolūkių, sandėlių ir visų įstai
gų respublikoje rašomų mašinė
lių šrifto pavyzdžius pristatyti 
saugumui, kad tuo būdu būtų 
galima susekti peticijų ir slaptų 
“Kronikos” perrašinėtojų orga
nizatorius.
Lietuva — kiečiausias riešutas

Lietuva, kaip ir Latvija su 
Estija, buvo Sovietų Sąjungos 
apsorbuotos 1940 hl Tai buvo 
įvykdymas Stalino su Hitleriu 
susitarimo, pagal kuri Sovietų 
Sąjungai duotos laisvos rankos 
Baltijos valstybėse. Iš visų tri
jų Baltijos valstybių Lietuva pa
sirodė sunkiausiai pasiduodanti 
rusų dominavimui. Tam yra ke
lios priežastys. Kai Latvija ir 
Estija buvo nepriklausomos tik 
22 metus, tarp I ir II pas. karų, 
tai Lietuva jau senovėj yra bu
vusi viena didžiųjų imperijų^ 
kurios teritorija tęsėsi nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų, apimda
ma žymią dalį Gudijos ir Ukrai
nos. Taip pat lietuviai sudaro 
gausesnę etninę grupę su dides
niu gimimų prieaugliu, negu jų 
kaimynai. Nuo 1959 m. iki šiol 

jie pajėgė padidinti savo etni
nę sudėtį virš 80% (? J. K.), kai 
kitose Baltijos valstybėse etni
nės grupės sumažėjo. Taip pat, 
kaip ir jų kaimynai, lietuviai 
vartoja savo kalbą.

Religijos įtaka
Kitas svarbus faktorius yra 

lietuvių paveldėta jėga, pade
danti jiems priešintis jų tauti
niam ir kultūriniam pavergi
mui, būtent, jų Bažnyčia. Kai 
jų kaimynai šiaurėje, dominuo
jami švedų ir vokiečių, buvo nu
kreipti į liuteranizmą, tai lietu
viai susicementavo į labiau at
sparią katalikybę, nors Rusijos 
imperijoj dominavo ortodoksų 
religija. Sovietų valdžia, pripa
žindama, kad Lietuvoj dominuo
janti atmosfera yra užkrečianti, 
visą šią respubliką uždarė sve
timšaliams. Išimtis padaryta tik 
sostinei Vilniui. Užjūrio lietu
viai, kurie grįžta aplankyti savo 
giminių, gali pabūti Vilniuje tik 
4 dienas. Bet ir tas laikas su
trumpėja, nes jie privalo pirma 
nuvykti į Maskvą ir po to keliau
ti į Vilnių.

Istorijos dvelkimas
Vieną saulėtą dieną, žiemos 

pabaigoj, Vilniuje nebuvo jokių 
atmosferos įtempimo ženklų. (Iš 
to matyt, kad straipsnio autorius 
pats ten lankėsi, J. K.). Nuola
tinė moterų srovė plaukė pro 
mažas duris ir lipo senais laip
tais j mažą šv. Teresės koplytė
lę su jos gražiu iš 17 šimtmečio 
auksiniu paveikslu (čia, matyt, 
aprašomi Aušros Vartai, kurie 
šliejasi prie Šv. Teresės švento
vės, J.K.). Darbininkai darbavo
si išilgai visą Gorkio prospek
tą, remontuodami ir atnaujinda
mi daugelį senų pastatų, kurie 
priskiriami prie istorinių" įžymy
bių. Nors Vilnius savo "pastan
gomis atnaujinti istorinius cent
rus yra atsilikęs nuo Latvijos 
sostinės Rygos ir Estijos sosti
nės Talino, bet ii’ čia darbai at
liekami gerai, rūpestingai. Ati
daryta nauja suvenyrų krautu
vė, geresnė negu daugumoje So
vietų Sąjungos miestų. Taip pat 
atidarytas nuotaikingas rūsys- 
restoranas, vardu “Lokys”. Jo 
vedėjas paaiškino, kad “resto
ranas yra iš 16-jo šimtmečio ir 
kad mes norime jį išlaikyti kiek 
galima autentišką”. Darbininkai 
taip pat pašalino kaikurias mo
difikacijas nuo Vilniaus univer
siteto istorinių pastatų. Šis uni
versitetas yra" seniausias visoje 
Sovietų Sąjungoje, įsteigtas .ku
nigų jėzuitų 1579 m. Miesto 
centre sena katedra nuo 1956 m. 
yra uždaryta. Naudojama pa
veikslų galerijai. Religinėms ap
eigoms, kaip katedra, dabar nau
dojama netoli esanti Šv. Petro ir 
Povilo šventovė. Tai geltonas, 
17-jo šimtmečio pastatas, deko
ruotas ornamentais, vidus — 
balto rokoko. Nuolat grojama 
religinė muzika iš juostų. Vie
nas vietos gyventojų autoriui sa
kė, kad iš buvusių 30 katalikų 
šventovių Vilniuje" dabar veikia 
12, o iš" 10 ortodoksų cerkvių 
veikia 5. Lietuviai Vilniuje su
daro didžiausią grupę — 43%. 
Pridėjus mažumas, katalikus 
lenkus — 18%, Vilniuje susi
daro katalikų dauguma. Rusų 
yra 20%, kiti — gudai, žydai", 
ukrainiečiai. Gausiose peticijo
se tiek Lietuvos komunistų val
džiai, tiek Maskvai religinės 
grupės reikalauja tolerancijos, 
kokią rodo Lenkijos komunisti
nis režimas savo piliečiams.

Laiškas mokytojui
Kova už religinę laisvę stip

rina lietuvių tautiškumą ir slo
pina primetamo ateizmo įtaką 
respublikos kultūrai. Paskutinė
je “Kronikos” laidoje, pasieku
sioje vakariečius koresponden
tus, “Laiške mokytojui” tėvas 
kaltina: “Užuot mano vaikui tei
kęs objektyvias mokslines ži
nias, Jūs žalojate jo pažiūras. 
Jūs niekinate mano pažiūras į 
religiją kaip prietarus ir kartu 
jaučiatės laisvas brukti mums 
ateizmą. Mes abu esame tos pa
čios lietuvių tautos vaikai, ku
riuos jungia ne tik kraujo ryšys, 

kalba ir kultūrinių vertybių pa
veldėjimas, bet ir mūsų bendras 
rūpestis tautos ateitimi. Šioje 
veikloje neturi būti griaunama 
tai, ką mes esame iki šiol pa
siekę. Priešingai, mes abu turi
me bendradarbiauti, vienas ki
tam padėti ir kartu kiek tik ga
lima vieningai dirbti.”

Gyvi liepsnose
Prieš dvejus metus, 1972 m. 

gegužės 14 d., jaunas mokslei
vis, universiteto dėstytojo sū
nus (? J.K.) ir komjaunimo ly
gos narys Romas Kalanta Kau
no parke, skelbdamas šūkį 
“Laisvės Lietuvai!” pats suside
gino, kai kiti trys jo draugai sto
vėjo sargyboj. Po kelių valandų 
jis mirė. Kai policija slaptai jo 
kūną palaidojo, į laidotuves su
sirinkusi minia pajudėjo į nusi
žudymo vietą ir tapo nebesuval
doma. Vienas policininkas buvo 
užmuštas. Neramumai truko dvi 
dienas ir buvo numalšinti tik 
specialiems saugumo daliniams 
įsikišus. Gegužės 29 d. Varėnoj, 
miesto aikštėje, susidegino tech
nikas Stonis, kuriam dieną prieš 
tai buvo sukliudyta iškelti tauti
nę vėliavą. Darbininkas And
riuškevičius tą patį padarė Kau
ne birželio 4, o birželio 10 poli
cija sulaikė ketvirtą, darbininką 
Zaličkauską, kuris Kapsuko 
mieste (buv. Mariampolėj) taip 
pat bandė paaukoti savo gyvybę.

Naujausioje lietuvių “Kroni
koje” tokių naujų įvykių nebė
ra, bet tęsiama informacijų se
rija apie teismus kunigų, kalti
namų už vaikų mokymą" religi- 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Londono. Ontario, vyskupas Emmett G. Carter, pasakęs pagrindinę kalbą 
Vasario 16 minėjime Althouse kolegijos salėje

Vyriausybė impaoruoja marksistus
“Rodney Mercury” laikraštis 

vasario 28 d. laidoje paskelbė 
rašinį apie dabartinės Kanados 
vyriausybės pašalpas imigran
tams marksistams iš Čilės. Esą 
pirmoji jų grupė —- 172 asme
nys prisipažino esą marksistai, 
bet buvo įleisti Kanadon. Jų ke
lionė buvo apmokėta Kanados 
vyriausybės. Be to, jie buvo ap- 
rūpinti maistu, butu. Galėjo ne
mokamai lankyti profesinius 
kursus. Pasak Kanados darbo 
jėgos ministerijos pareigūno, 
kiekvienam suaugusiam čilie
čiui ateiviui buvo išleista po 
$3,200. Štai kaip ta suma susi
daro. Kai pvz. 6 čiliečių šeimos 
pasiskundė, kad negali gauti bu
tų Toronte, ministerija apgyven
dino jas viešbučiuose. Be to, 
kiekvienas toks ateivis gavo po 
$55 į savaitę, vedę — po $95, o 
gyvenantieji brangesniuose vieš-

DIDINGA LIETUVOS ŠVENTĖ
vietos katalikų vyskupas • 

Koncertinę programų atliko Klevelando vyrų oktetas
Pagrindinis kalbėtojas —

LONDON, ONTARIO. Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 56-tąją su
kaktį Londono ir apylinkės lietuviai 
atžymėjo iškilmingu minėjimu-kon- 
certu V. Ontario Universiteto Alt- 
house kolegijos salėje. Vasario 24 
d. plevėsavo Lietuvos trispalvė prie 
modernių Althouse rūmų. Jų amfite- 
atrinėn salėn, kuri talpina 600, su
sirinko apie 400 lietuvių ir svečių. 
Tai Londonui, padedant kaimyninių 
apylinkių lietuviams, džiuginantis 
skaičius. Minėjimo bei koncerto 
programa, trukusi 3 valandas, buvo 
stropiai paruošta, iš anksto išsiun
tinėta meniškai atspausdintame la
pe. Prieš minėjimą, pertraukos me
tu ir jį užbaigus, pakilią nuotaiką su
darė grojami Jonušo lietuviški mar
šai.

Puošnioje scenoje Londono “Bal
tijos” ansamblio chorui sugiedojus 
Kanados himną, KLB Londono apyl. 
pirm. Edmundas Petrauskas neilgu,
taikliu žodžiu iškėlė Lietuvos ir Vi
durio Europos dramą. Jis kalbėjo 
pakaitomis angliškai ir lietuviškai, 
neduplikuodamas. Buvo pagerbti 
žuvusieji ir gyvieji kūrėjai-savano- 
riai. Turininga malda perskaityta 
kun. B. Pacevičiaus. Suminėjus gar
bės svečius, jų tarpe du federacinio 
parlamento abiejų vyraujančių par
tijų narius, pagrindinei kalbai buvo 
pakviestas vysk. G. Emmett. Carter, 
Londono vyskupas. Tai nepaprastos 
iškalbos ir turiningų minčių asmuo, 
visad kalbąs be teksto prieš save. 
Jo tema buvo “Mažųjų (tautų) skan
dalas”. Nepamokslinėmis, dinamiš
kai išmąstytomis, realistinėmis minti
mis jis skatino visus, ne vien lietu
vius, priminti pasauliui priespaudą 
Lietuvoje. A. Solženicino dėka lais
vasis pasaulis pradeda pažinti ir ver
tinti sovietinę sistemą. Pačioje sovie
tinėje vergijoje matyti pradžia at
gimstančios sąžinės. Artimoje atei
tyje nėra pagrindo tikėtis pasikeiti
mų. Kantrybės ir patvarumo dėka 
pavergtos tautos sulauks ne tik ne
priklausomybės, bet ir laisvės. Vys
kupo Carter kalba sulaukė dalyvių 
ovacinio atsistojimo. Kalbėtojui iš
reiškė padėką valdybos narė Irena 
Jakubaitytė, kuri kartu su V. On
tario Universiteto Lietuvių Studentų 
Klubo pirmininku Jurgiu Valaičiu 
kalbėtojui įteikė Vyt. Augustino al
bumą “Lithuania”. J. Valaitis tarė 
trumpą žodį studentijos vardu ir su
pažindino su Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirmininku Almiu 
Kuolu. Pastarasis išsamioje, gerai 
paruoštoje paskaitoje žvelgė į lietu
vybės išlaikymą išeivijoje praeities, 
dabarties ir ateities perspektyvose. 
Iš sveikinusių garbės svečių tiksliau
siai ir efektingiausiai kalbėjo Kana
dos Ukrainiečių Bendruomenės ats
tovas dr. E. Roslycky, už tai susi
laukęs daug katučių.

bučiuose gavo dar 33% priedus 
per ištisus 6 mėnesius. Anot “R. 
Mercury”: “Nė vienas mokes
čių mokėtojas nepriekaištautų, 
jei būtų šelpiami ateiviai, kurių 
kraštas nori ir yra jų reikalin
gas, bet kai tos lėšos yra atiduo
damos komunistams, nepatei
sinama”. Baigdamas laikraštis 
primena II D. karo išvietintus 
asmenis, turėjusius bėgti nuo 
komunistinio teroro. Kai jie at
vyko Kanadon, ne tik negavo jo
kios valstybinės paramos, bet 
dargi turėjo atlikti privalomo 
darbo sutartis, gyventi sunkiose 
sąlygose. Esą ir dabartiniai at
eiviai komunistai, remiami vy
riausybės, turėtų pirmiausia 
dirbti vienerius ar dvejus me
tus ūkiuose, kur jie yra labiau
siai reikalingi. “Liūdna, kai mū
sų vyriausybė imnortuoja pavo
jų” — baigia laikraštis.

Koncertinę minėjimo dalį, kurią 
pradėjo Londono "Baltijos” ansamb
lio choras, diriguojamas Vidos Pet- 
rašiūnaitės, su nepaprastu pasiseki
mu ir gausių plojimų palyda atliko 
Ryto Babicko vadovaujamaš Kleve
lando vyrų oktetas su soliste. Ir. Gri- 
galiūnaite. Jų dainos buvo įvairios, 
atliktos su įsijautimu, muzikiniu pro- 
fesijonalumu. Dainų repertuaras — 
platus, jų parinkimas ir atlikimas 
vertas ypatingo dėmesio. Su mažes
niu įvertinimu dera paminėti ir de
biutavusius jaunus menininkus — 
londonietį, dabar gyvenantį Hamilto
ne, Joną Čegį ir jo žmoną Margaret 
Neufeld, kurie pianu-smuiku atliko 
klasikinius kūrinius. Menininkai bei 
jų atliekami kūriniai buvo taik
liai apibūdinami pranešėjos Graži
nos Petrauskienės. Minėjimas - kon
certas, po pirm. E. Petrausko pa
reikštos padėkos ir apdovanojimo 
gėlėmis menininkų, baigtas Lietuvos 
himnu.'

KLB Londono apylinkės valdybai, 
šio minėjimo rengėjai, šis minėjimas 
buvo trečias ir visapusiškai geriau
siai pasisekęs. Kaip ir ankstesnėse 
abiejose šventėse, apylinkės valdyba 
artimai bendradarbiavo, o jai talki
no jaunimas bei V. Ontario Univer
siteto Lietuvių Studentų Klubas. 
Jiems ir visiems, nuoširdžiai talkinu
siems šiame renginyje, tenka gili pa
dėka. Nemažesnė pagarba ir padėka 
tenka dalyviams, ypač atvykusiems 
iš toliau Londono kaimynams. Šioje 
mažoje apylinkėje Tautos Fondui su
rinkta $480, koncerto išlaidų dali
niam padengimui $320, iš viso — 
$800.

“The London Free Press”, didžiau
sias, plataus tiražo Vakarų , Ontario 
laikraštis, aprašė Vasario 16 minė
jimą vasario 25 laidoje. Duota vys
kupo Carter kalbos santrauka antraš
te “Lietuviams pasakyta, kad jie 
turi priminti pasauliui priespaudą.”

Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga vasario 14, 15 ir 16 dieno
mis Londono rotušė buvo pasipuo
šusi Lietuvos trispalve. B. K.

ONTARIO
A 1 • ■.....a
Government
In forma f ton

SOCIALINIŲ REIKALŲ

MINISTERIJOS

PRANEŠIMAS

ONTARIO ATEIVIŲ NAMAI
(ONTARIO WELCOME HOUSE)
Ontario Ateivių Namai, vienintelė 
tos rūšies institucija, daugiakalbis 
centras, su daugybe tarnybų atei
viams ir keleiviams, oficialiai buvo 
atidaryta 1973 m. gruodžio 5 d.

šis centras, koordinuojamas sociali
nių reikalų ministerijos pilietybės 
skyriaus, yra skirtas organizuoti tiek 
įvairių tarnybų, kiek jų reikia padė
ti ateiviams, atvykusiems į Torontą. 
Jame bus gaunama informacija apie 
visas valdžios ir privačias tarnybas 
ateiviams. Tų namų tarnautojų tar
pe yra patarėjai iš federacinės dar
bo jėgos ir imigracijos ministerijos, 
taip pat iš atitinkamų privačių orga
nizacijų.
Ateivių Namai bus pradinis infor
macijų šaltinis bei pagalba naujie
siems ateiviams. Jie taip pat bus ry- 
šinė grandis su jau esančiomis To
ronte privačiomis ateiviams padėti 
agentūromis.
Specifinių tarnybų tarpe bus atei
vių paruošimas pasimatymams su 
darbdaviais — vertimas oficialių do
kumentų arba biografinių santraukų. 
Taip pat bus rūpinamasi gauti pi
gius butus.
Nors Ateivių Namai oficialiai buvo 
atidaryti gruodyje, neoficialiai jie' 
veikė nuo 1973 m. spalio, vadovau
jant einančiai koordinatorės pareigas 
poniai Diana Eaton.
Tarnautojai naudojasi dvylika kal
bų ir patarnauja šimtui asmenų į sa
vaitę.
Ontario Ateivių Namai yra bando
masis dvejų metų projektas, vyk
domas provincinės vyriausybės, ku
ris jai buvo rekomenduotas “Herita
ge Ontario Conference”, įvykusios 
1972 m. birželio mėnesį Toronte ir 
svarsčiusios daugiakultūrius klausi
mus.

Tilt Hon. Willtim G. Divli 
Premier of Ontario



© PAVERGTOJE TFHffiJE
MIRĖ SIBIRO KANKINYS
Vilniuje po sunkios ligos kovo 7 

d. mirė Panevėžio vyskupijos garbės 
kanauninkas kun. a. a. Petras Rau
da. Velionis buvo gimęs 1894 m., bai
gęs Kauno kunigų seminariją, kuni
gu įšventintas 1917 m. liepos 25 d., 
teologijos licenciatą gavęs 1928 m. 
Kauno universitete. Buvo mokytojas 
ir kapelionas Utenos “Saulės” gim
nazijoje, 1929-30 m. — šios gimnazi
jos direktorius, nuo 1933 m. iki pir
mosios sovietinės okupacijos — Za
rasų gimnazijos kepelionas, nuo 1940 
m. — Utenos klebonas. 1946 m. iš
tremtas Sibiran, Lietuvon grįžo 1956 
m. ir buvo paskirtas Biržų klebonu, 
bet vėl suimtas 1957 m. Oficialiai 
buvo apkaltintas jaunimo skatinimu 
skaityti patriotinius eilėraščius ir 
savo atsiminimus iš Sibiro, šį kartą 
Lietuvon grįžo 1961 m. palaužta svei
kata ir iki mirties buvo Svėdasų al
tarista. 1938 m. buvo išleidęs knygą 
“Kristus Karalius”, bendradarbiavo 
katalikiškoje spaudoje.

ŠILTA ŽIEMA
Vytautas Nedzinskas “Tiesos” 58 

nr. stebisi nepaprastai lengva žiema 
Lietuvoje: “Daug kur jau sausio mė
nesį visai nutirpo sniegas ant kelių, 
laukuose telkšojo balos. Ties Kaunu, 
Alytumi nebeužšalo Nemunas, lyg 
vasarą nesustabdomai sruvena Šeš
upė, Neris ir kitos didesnės upės. 
Gerokai pakilo ežerų lygis. Saulė iš 
viršaus, gaivios vandens srovės iš 
apačios suplonino ledą. Vietomis at
sivėrė didelės properšos, nusidriekė 
vingiuotos įtrūkimų juostos. Iš pieti
nių kraštų, iš žiemaviečių į Žuvintą 
parskrido pirmosios gulbės. Atplas
nojo jos nuo Simno pusės, apsuko 
baltą lanką virš parudavusių švend
rynų ir nusileido pailsėti Dovinės 
properšose. Žuvinto rezervatui gam
tos bičiuliai pranešė, kad vasario vi
duryje net keliose Dzūkijos vietovė
se girdėję trumpą vieversio gies
mę . ..” Kasmet Lietuvoje žiemoja 
vis gausesnis būrys didžiųjų ančių, 
susitelkusių Elektrėnų vandens sau
gykloje, Ilgio ežere, Šešupėje ties 
Kaišiadorių rajono Antanavu. šie
met žiemoti liko ypač daug smilgi- 
nių strazdų, p vasario vidury iš Žu
vinto į šiaurę išskrido juodagalvės 
sniegienos ir snieginės startos. Apie 
šaltesni Lietuvos kampą V. Nedzins
kas rašo: “Rytų Lietuvos miškuose 
išsilaikė sniego danga. Tačiau apie 
medžius jau juoduoja apvalūs rati
lai. Ant lazdynų nusviro ilgi žirgi
nėliai, ievos, gluosniai ruošiasi iš
sprogdinti pumpurus. Eglės kankorė
žiai prasivėrė, ir ant sudūlijusio snie
go nugulė lengvų sėklų eilė. Net ži
lagalviams seneliams sunku prisimin
ti tokią neįprastai lengvą žiemą. Ji 
tikra mįslė metereologams, fenolo- 
gams. Įdomu, kaip toliau elgsis žie
ma: rūstaus, keršys, ar pasiduos be 
kovos?”

IDEOLOGINĖ KONFERENCIJA
Kovo 4-6 d.d. Vilniuje įvyko kon

ferencija “Ideologinio darbo prakti
ka ir jo tobulinimo būdai”. Įvadinį 
žodį kompartijos miestų ir rajonų 
komitetų sekretoriams, vykdomųjų 
komitetų pirmininkams, didžiųjų 
įmonių, institucijų, kolchozų ir sov-

ST. CATHARINES, ONTARIO
SENIESIEMS METAMS nulinga

vus į praeitį ir atėjus naujiems, va
sario 23 d. įvyko Unijos salėj Juozo 
Paukščio 60 m. amžiaus šventė. J. 
Paukštys yra zanavykas iš Griškabū
džio vaisė., Šakių apskr., ramaus bū
do dųosnus lietuvis. Dėlto į jo šven
tę susirinko apie 250 tautiečių ne tik 
iš St. Catharines, bet ir iš plačios 
apylinkės. Buvo pasakyta daug kal
bų ir sveikinimų. Ypatingai sukak
tuvininką pagerbė tautinių šokių 
grupė “Nemunas” už paaukotas kas 
metai šimtines. Pobūvio dalyviai 
įteikė dovaną — rankšluostį su jaus-' 
tu jame Lietuvos himnu bei gražiai 
įrėmintą ir odoj įgraviruotą Vytį. 
Už garbės stalo sėdėjo sukaktuvinin
kas, kun. Juvenalis Liauba, OFM, ir 
organizacijų pirmininkai. Pobūviui 
vadovavo Juozas šarapnickas. Pami
nėjimas kaip ir tinka praėjo šeimy
niškoje pakilioje nuotaikoje. Sukak
tuvininkas, norėdamas atsidėkoti 
rengėjams ir prisidėjusiems darbu 
prie jo pagerbimo, vieną šeštadienį 
pasikvietė vakarienei. Čia ta proga 
atidarė ką tik iš Lietuvos gautą se
sers siuntinį, kuriame buvo juosta 
su įaustais žodžiais: “Broliui Juozui 
60 m. amžiaus proga. Sesuo”.

Ant. Šukys 
“SNIEGO KARALIENĖ” — “Au

kuro” vaidinimas praėjo su pasigė
rėjimu. Susirinko palyginti labai 
daug žmonių — atvyko net iš kitų 

EDMONTON, Alberta
Balandžio 21, sekmadienį, 2 v.p.p., 
Lietuvių Namų salėje, 11629-83 St., 

pirmą kartą Vakarų Kanadoje
HAMILTONO „

LIETUVIŲ TEATRAS A u kuras 
vaidins Vyt. Alanto 3 v. komediją "SIAPUS UŽDANGOS" 
ir duos keletą kitų veikalų ištraukų.
Visi Edmontono ir apylinkės tautiečiai kviečiami dalyvauti. 

KLB Edmontono apylinkės vaidyba

chozų partinių organizacijų sekreto
riams, propagandistams ir agitato
riams tarė naujasis kompartijos I 
sekr. P. Griškevičius. Iš Maskvos 
konferencijon buvo atsiųsti trys po- 
litrukai — S. Mostovojus, N. Keize- 
rovas ir V. Baikova. Bene įdomiau
sią pranešimą “Apie kovos prieš bur
žuazinę ideologiją puolamąjį pobūdį 
tarptautinio įtempimo mažėjimo są
lygomis” padarė maskvietis N. Kei- 
zerovas. Pranešimo turinys neskel
biamas, bet jo pavadinimas aiškiai 
liudija, kad ir taikiame sambūvyje 
sovietų kompartija neatsisakys puo
lamojo pobūdžio kovos su laisvojo 
Vakarų pasaulio ideologijomis. V. 
Baikova kalbėjo apie partinį vado
vavimą, kaip labai svarbų ideologi
nio darbo tobulinimo veiksnį. Mark
sistinės-lenininės pasaulėžiūros ir ko
munistinės moralės formavimo pro
blemas nušvietė Vilniaus partinio ko
miteto II sekr. V. Kojala. Vilniškės 
kompartijos centrinio komiteto par
tijos istorijos instituto atstovas K. 
Surblys ideologinio darbo organiza
vimui siūlė mokslini požiūrį. Darbo 
žmonių auklėjimą internacionalizmo 
ir sovietinio bendranacionalizmo pa
sididžiavimo dvasia piršo “Komunis
to” vyr. red. G. Zimanas, sovietinė
je spaudoje jau nekartą pasmerkęs 
tautines apraiškas Lietuvoje. Iš viso 
perskaityta daugiau kaip 20 praneši
mų vilniškės kompartijos ideologi
niam darbui sustiprinti.

NAUJA JĖGAINĖ
J. Karvelio vadovaujama sąjungi

nio instituto “Hidroprojektas” pa- 
jieškų grupė pradėjo ruošti Kauno 
hidroakumuliacinės -elektrinės pro
jektą. Ji bus ant augšto Kauno ma
rių kranto prie Kruonio. Nakties 
metu, kai sumažėja elektros suvar
tojimas, siurbliai Kauno marių van
deniu užpildys didžiulį baseiną ant 
Nemuno kranto. Krisdamas iš 100 
metrų augščio, dieną tas vanduo suks 
jėgainės turbinas. Tokiu principu 
veikianti elektros jėgainė bus pirmo
ji Lietuvoje.

“LAZDYNAI” LAZDYNUOSE
Vilniaus naujajame Lazdynų ra

jone, turinčiame 42.000 gyventojų, 
darbą pradėjo naujas kino teatras 
“Lazdynai”, talpinantis 600 žiūrovų, 
pastatytas pagal archatekto C. Mazū- 
ro projektą. Kino teatro direkto
riaus M. Gudaičio pranešimu, “Laz
dynuose” kasdien bus 6 trijų filmit 
seansai. Du filmai skiriami suaugu
siems, vienas — vaikams. “Lazdynai” 
turi platų ekraną, yra aprūpinti mo
dernia aparatūra, augštos kokybės 
vaizdą užtikrinančiomis galingomis 
ksenoninėmis lempomis. Naujasis 
kino teatras yra XVI Vilniuje.

SVEČIAI IŠ SINGAPŪRO
Okupuotoje Lietuvoje kovo 8-10 d. 

d. viešėjo iš Maskvos atvykęs Sin
gapūro respublikos ambasadorius P. 
S. Ramanas su žmona. Vilniuje juos 
priėmė save užsienio reikalų minis- 
terio pavaduotoju tituluojantis V. 
Zenkevičius. Svečius su Vilniumi, 
Trakais ir Elektrėnais supažindino 
tos bereikšmės užsienio reikalų mi
nisterijos skyriaus viršininkas R. 
Vaigauskas. v. Kst 

vietovių. Apyl. valdyba tikėjosi nuos
tolio, o išėjo net su pusantro šimto 
pelnu. Pats vaidinimas tiek dekoraci
jų, tiek kostiumų, tiek grimo, tiek 
vaidybiniu požiūriu buvo geras. Visi 
puikiai suvaidino. Kaikurie bijojo, 
kad vaidinimas bus tokio ilgumo 
kaip “Auksinė Gulbė”, bet užtruko 
tik 2,5 valandos. Atsižvelgiant ir į 
tai, kad vaidino ir jaunimas, galima 
suprasti, kiek iš to naudos lietuvy
bei.

ĮSISTEIGĖ ORGANIZACIJA Ry
tų bei Vidurio Europos pavergtų 
tautų sąjunga. Jon įėjo lietuviai, 
lenkai, ukrainiečiai, latviai, estai, 
vengrai, čekai, slovakai ir žydai, 
kaip tų kraštų gyventojai. Pirmuoju 
pirmininku išrinktas lenkas, kuris 
taip pat yra šio krašto lenkų kong
reso pirmininku, sekretore — taip 
pat lenkė. Visa tai, žinoma, tėra pra
džia. Lietuviams šioje organizacijoje 
sutiko atstovauti S. šetkus.

PRANAS MEŠKAUSKAS, norėda
mas paskatinti jaunimą dar daugiau 
domėtis lietuvybės reikalais, pasky
rė nemažą sumą pinigų premijuoti 
jaunimo rašiniams apie Lietuvą. Ra
šančių atsirado gana daug. Net ne
laimėję premijų buvo apdovanoti už 
dalyvavimą po penkis dolerius. Pr. 
Meškauskas nėra kažkiek finansiškai 
pajėgesnis už kitus. Jo lietuvybė vi
sais laikais reiškėsi daugiau darbais, 
negu šnekomis. Pagarba jam. Kor.

Toronto skaučių-tų tradicinėje Kaziuko mugėje. Iš kairės: S. Baltaduonienė, A. šeškuvienė, I. Maiklejohn-šernaitė,
A. Jankauskienė, E. Simonavičienė Nuotr. B. Tarvydo

xx-ji Kanados Lietuviu
W,NNIPEGE' MANITOBOJE 
1974 m. birželio 29-30-liepos 1 dienomis

S HAMILTON
RINKIMINĖ KOMISIJA, susirin

kusi pirmojo posėdžio kovo 17 d., pa
siskirstė pareigomis: Leonas Klevas
— pirmininkas, Petras Masys — sek
retorius, Feliksas Rimkus — narys. 
Rinkiminės komisijos būstinė: 49 De
laware, Hamilton, Ont. Tel. 528-1327. 
Kandidatų sąrašo pristatymo termi
nas — š. m. balandžio 7 d.

“AUKURAS” vaidins Vyt. Alan
to 3 v. komediją “Šiapus uždangos”: 
balandžio 6 Hamiltone, balandžio 7
— Toronte, balandžio 19, 20, 21 Kal- 
gary, Edmontone, Vankuveryje, ge
gužės 2 Bostone.

PRIEŠVELYKINĮ LAIMĖS RATĄ 
ruošia Žūklautojų ir Medžiotojų Klu
bas “Giedraitis” balandžio 6, šešta
dienį, lietuvių parapijos salėje. Pra
džia — 7 v. v. Laimėjimai — kum
piai ir panašūs dalykai. Bus įvairūs 
gėrimai, kavutė. V-ba

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
Hamiltone balandžio 1 d. pradeda 
metinį piniginį vajų. Miestas pada
lintas rajonais, tad kiekvieną lietu
vį hamiltonietį jo namuose aplankys 
rinkėjas, prašydamas piniginės pa
ramos mūsų laisvės kovai. Pastaroji 
vyksta ne ginklu rankose, bet radi
jo bangomis, įvairių kalbų spauda, 
dokumentuotais leidiniais ir kt. prie
monėm. Tai platus kovos laukas, pa
reikalaująs iš mūsų visų ne tik bend
rų jėgų ir pastangų, bet taip pat ir 
finansų. Hamiltonas yra garsus savo 
duosnumu visiems lietuviškiems 
reikalams, o ypatingai mūsų laisvi
nimo darbui. Tad ir šiemet kiekvie
no hamiltoniečio pareiga būtų pa
skirti bent vienos valandos uždarbį 
Lietuvos reikalams. Neuždarykime 
durų rinkėjams (kam patogiau, gali 
savo auką įnešti į “Talką” s-tos nr. 
110), atlikime savo tautinę parei
gą, prisiminkime pavergtus brolius 
ir seses, siekiančius to paties ir vie
no bendro lietuvių tikslo — laisvos 
mūsų tėvynės!

TF atstovybė Hamiltone
CHORO “AIDAS” lėšų telkimo ko

mitetas rengia kovo 31, sekmadienį, 
Jaunimo Centre po visų pamaldų 
rekolekcijų užbaigimo proga vaišes. 
Visi kviečiami dalyvauti. Chorisčių 
mamytės dirba, planuoja, kad šios 
vaišės praeitų kuo sėkmingiau. Tą 
sekmadienį nereikės namuose nei 
virti, nei kepti. Taip pat bus turtin
ga loterija. Gauti vertingi laimikiai: 
paveikslai — S. Šetkaus iš St. Catha
rines ir J. Seniūnienės iš Hamiltono. 
H. Rickienė pažadėjo raguolį, E. Nor
kienė — peilių ir šakučių rinkinį, 
R. Pleinienė — vazą, A. Pilypaitis — 
elektrinį lygintuvą. Bus ir kitų lai
mikių, kurie bus vėliau • paskelbti. 
Visas pelnas skiriamas “Aido” ke
lionei į Europą.

STAMBI AUKA. “Aido” lėšų tel
kimo komitetas gauna ir stambių au
kų kelionei į Europą. J. Vaškela, 
siųsdamas loterijos knygutę, pridėjo 
auką $100. Jis rašo: “Mielos mergai
tės, “Aido” dainininkės, nors maža 
auka prisidedu prie Jūsų didelio pa
siryžimo daina garsinti Lietuvos var
dą pasaulyje.” J. Vaškelai “Aidas” 
nuoširdžiai dėkoja. Choras išvyksta 
gastrolėms birželio 28-30 d.d. į Lietu
vių Dieną Winnipege, o rugpjūčio 
15 d. — į Europą. Koncertai Europo
je įvyks Londone, Mančesteryje, 
Hamburge, Muenchene ir Romoje. 
Mieli tautiečiai, paremkite mūsų jau
nimo darbą lietuvybės išlaikyme! Au
kas siųskite lėšų telkimo komiteto 
ižd. J. Stankui, 121 Rothsay Ave., 
Hamilton, Ont.

TŪKSTANČIO DOLERIU loterijos 
platinimas vyksta pilnu tempu. Jei
gu dar neįsigijote bilietų, jų galima 
gauti pas lėšų telkimo komiteto na
rius arba pas choro administratorių 
J; Pleinį. Įsijunkime visi į platinto

jų eiles. Traukimas įvyks š.m. ba
landžio 27 d. Jaunimo Centre “Aido” 
koncerto metu. Stalus jau dabar ga
lima rezervuoti. Tad neruoškime tą 
šeštadienį jokių uždarų “baliukų”, 
bet visi dalyvaukime “Aido” koncer
te ir palinkėkime mūsų daininin
kėms sėkmės jų išvykose. J. P.

KAZIUKO MUGĖ, suruošta skau
čių bei skautų kovo 10 d., buvo labai 
sėkminga. Lankytojai galėjo skaniai 
pavalgyti ir išbandyti savo laimę lo
terijose. Pagrindinėje skaučių lote
rijoje H. Rickienės keptą raguolį lai
mėjo R. Kontenis, E. Kontenienės su
kurtas gėles — p. Šeštokas, L. Stun- 
gevičienės paveikslą — I. Jokūbynie- 
nė. Knight TV (sav. A. Pilypaitis) 
elektrinė keptuvė teko p. Povilaus- 
kienei, p. Siaudinaičio tortą “Plaš
takė” laimėjo R. Pareštytė, E. An
tanaitienės pagalvę ■— raudonas bi
lietas nr. 39 (laimėtojas prašomas 
kreiptis pas R. Bagdonienę tel. 385- 
0041). P. Pakalniškienės šokolado 
dėžę laimėjo inž. J. Kšivickis, p. 
Siaudinaičio tortą “Širdis” — dr. V. 
Kvedaras, Parkdale Sausage (sav. J. 
Kažemėkas) dešrą — p. Senkus, J. 
Pleinio lietuvišką plokštelę—p. Kie- 
kienė. Jaunųjų skaučių loterijos gė
les laimėjo geltonas bilietas nr. 
037238 (laimėtojas prašomas kreip
tis pas R. Bagdonienę).

Nuoširdžiai dėkojame visiems prie 
šios mugės pasisekimo prisidėju
siems: mons. dr. J. Tadarauskui už 
leidimą naudotis sale, aukojusiems 
loterijos laimikius, įteikusiems pi
niginę auką — p. Armonui (Conces
sion Garage) $10, P. Jankams (“Mo
osehead” Hotel) $10, Tėvų rėmėjų 
komitetui $30, H. Rickienei $10, p. 
Sakui $20, A. Tėveliui $20, E. Kro
nui $15, B. Kronui $25, P. Dodson 
$25; p. Inkratui už medžio drožinius; 
šeimininkėms: O. Gurgždienei, M. 
Vėgertaitei, A. Deksnienei, V. Luko
šienei, T. Povilauskienei, B. Pareš- 
tienei, L. Stukienei, B. Morkūnie
nei ir skautėm, prisidėjusiom prie 
maisto paruošimo, mamytėms už iš
keptus skanius pyragus. Visiems 
skautiškas ačiū! R. B.

Advokatas
Eugenijus Kronas,

B. Sc. F., B. C. L.
Suite 1200, Alexander Square,
135 James Street South, 
HAMILTON, ONTARIO 

L8P 2Z6
Telefonas 5 2 2-878 1

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai Į/^į C~''TL

skanėsto, - HMM oLJennlnąer
kiekvieno skoniui ■fZyį (f

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

DELHI, ONT.
ADVOKATO PASKAITA. Kovo 17 

d. vietos lietuvių parapijos salėje 
po 11 v. pamaldų teisininkas Algis 
Juodgalvis iš Hamiltono skaitė pa
skaitą apie testamentų sudarymą ir 
atsakinėjo į paklausimus. Tema labai 
aktuali, o dalyvių gausa ir jų akty
vumas diskusijose, klausimuose susi
rinkimą padarė gyvą ir naudingą. Jį 
globojo vietos liet. kat. moterų dr- 
jos valdyba. Daugiau panašių pa
skaitų!

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ tri
jų dienų velykines rekolekcijas ves 
kun. Jonas Staškus, “Ateities” žurna
lo redaktorius, iš Toronto. Jų pra
džia — balandžio 8 d., 7 v. vakaro.

“PALANGOS” ANSAMBLIO vy
resniųjų grupė kovo 13 d. pasirodė 
su trimis tautiniais šokiais — Malū
nu, Landytiniu ir Gyvataru kaimyni
nėj Langtono gimnazijoj įvairybių 
vakare. Jį organizavo tos gimnazi
jos studentų valdyba ir mokytojai. 
Pabrėžtina, kad tos studentų valdy
bos pirmininkas yra lietuvis Andrius 
Stonkus. Jis taip pat yra ir “Palan
gos” šokėjas. Įvairiaspalviai lietu
vių šokiai vakaro publikai labai pa
tiko — palangiečiai sulaukė triukš
mingų ovacijų. Tai puikiai išnaudota 
proga pagarsinti lietuvių menui sve
timųjų tarpe.

A. A. DONA TAURIENĖ mirė ko
vo 10 d. po ilgos, skausmingos ligos, 
sulaukusi 72 metų amžiaus. Palaido
ta iš lietuvių Sv. Kazimiero švento
vės Tillsonburgo katalikų kapinėse. 
Jos vyras Pranas mirė prieš metus. 
Liko gedule giminės: sesuo Nellie 
Budrienė su šeima ir dukros — Ade
lina Stanaitienė ir Mary Shelson su 
šeimomis. Kor.

Port Colborne, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mane sergantį 
aplankiusiems ligoninėje, užuojautą 
pareiškusiems, stiprinusiems ateities 
viltimi: p. p. G. Skaisčiui, E. Vemb
rei, J. Kežinaičiui, J. O. Staškevi
čiams, J. Z. Radvilams, A. Stankevi
čiui, A. Pivoriūnui. Ypač dėkoju J. 
Staškevičiui, lankiusiam mane kas 
dieną. Jonas Rankauskas

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewsou St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.)........6%
šėrus ir sutaupęs.......... 7 %
term. dep. 1 m............8%
3 metų 816 %
ir 5 metų .......................9%
DUODAME:
asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9'/4%

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

DR. KAZYS SRUOGA kovo 9 d. 
mirė Elgin, Ill., Sv. Juozapo ligoni
nėje inkstų sutrikimu, sulaukęs 75 
metų amžiaus. Velionis yra rašyto
jo Balio Sruogos brolis, baigęs Pa
nevėžio gimnaziją, Šveicarijos St. 
Galeno prekybos institutą, doktora
tą įsigijęs Berno universitete. Lie
tuvos nepriklausomybės kovose da
lyvavo savanoriu. 1929-36 m. buvo fi
nansų ministerijos paskolų ir eko
nominės informacijos skyriaus ve
dėju, 1936-40 m. — “Maisto” bendro
vės direktoriaus pavaduotoju. Kauno 
radiofone skaitė paskaitas, 1933-36 
m. redagavo “Verslą”, bendradarbia
vo “Lietuvos Aide”, “Tautos Ūkyje”, 
“Vaire”, pokaryje — išeivijos spau
doje. Priklausė ALT Sąjungai, buvo 
“Vilties” draugijos šimtininku. Pa
laidotas Kalifornijoje, kur gyvena 
žmona su dukros Vitos kevalaitienės 
šeima.

ČIKAGOS “NAUJIENOMS” vasa 
rio 19 d. sukako 60 metų. Oficialiai 
ši sukaktis bus paminėta balandžio 
21 d., 6 v. v., specialiu pobūviu Be
verly Club, So. Western ir 87 St. san
kirtoje. Pirmasis numeris buvo iš
leistas 1914 m. vasario 19 d. 25.000 
egz. tiražu. Šėrus paruošė ir $10.000 
kapitalą sutelkė bendrovės steigė
jai — Kazimieras Gugis, Antanas La- 
lis, Kazys Baronas, Juozas šmotelis, 
Jonas Jamontas, Vincas Pačkauskas, 
A. Petraitis ir kt. Iš jų tik vienas J. 
Šmotelis tebėra gyvas. Steigėjai re
daktorium pasikvietė iš Baltimorės 
dr. Pijų Grigaitį, kuris šiam dienraš
čiui paaukojo visą savo likusį gyve
nimą.

ČIKAGOS MARIJOS AUGŠTES- 
NIOJOJE Mokykloje lankėsi Illinois 
valstijos gubernatorius R. Walker. 
Apie pusvalandį jis atsakinėjo į 
moksleivių klausimus. Pagerbdamas 
lietuvius, kovo 12 d. rytą R. Walker 
padėjo gėlių puokštę prie Dariaus ir 
Girėno paminklo Marquette Parke.

ČIKAGOS LIETUVIU ŠACHMA
TŲ KLUBO pirm. dr. K. Valdis, 
ŠALFAS Sąjungos įgaliotas, nori su
jungti tampresniais ryšiais visus 
JAV ir Kanados lietuvių šachmati
ninkus, kad būtų galima rengti bend
rus turnyrus, suvažiavimus, didinti 
klubų skaičių. Šachmatininkai pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: K. Val
dis, 7051 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA. Tel. 312-737- 
7200 arba 312-737-8534.

ŽURN. ARĖJAS VITKAUSKAS, 
turintis žinių agentūrą “World-wide 
News Bureau” Jersey City, N. J., sa
vo skiltį “American Scene” skelbia 
eilėje laikraščių, jų tarpe Indijoje 
leidžiamam “Globo” žurnale ir Aust
ralijos “News Digest-International” 
žurnale, kurį redaguoja J. P. Kedys, 
J. Veteikis ir P. Lindsaar. Savo skil
tyje A. Vitkauskas dažnai paliečia 
Lietuvos problemas, lietuvius, jų 
tautosaką ir net valgius.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIŲ kank 

lių orkestrėliui Antanas Liūdžius 
pagamino dvejas naujas kankles. Vy
tauto Dorelio vadovaujamas orkest
rėlis dabar jau turi aštuonerias 
kankles. Paskutinis orkestrėlio pa
sirodymas buvo Vasario 16 minėji
me.

EDUARDAS LAPAITIS laimėjo 
330.000 pezų už savo kūrinį “Kome
ta”, kurį jau nupirko Urugvajaus 
muzėjus.

SHANGRILLA LIETUVIŲ POIL
SIO namuose vasario 17 d. Montevi
deo lietuvių kolonija specialiais pie
tumis pagerbė Albiną Milašiūtę, iš
laikiusią paskutiniuosius egzaminus 
ir gavusią medicinos gydytojos dip
lomą.
Argentina

BUENOS AIRES LIETUVIAI ne
priklausomybės šventės 56-tąsias me
tines paminėjo vasario 16 d. Argen
tinos Lietuvių Centro salėje. Įva
dinį žodi tarė Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos tarybos 
(ALOST) pirm. A. Mičiūdas. Vasa
rio 16 reikšmę ispanų kalba nušvie
tė inž. Jonas Gaidimauskas, laisvės 
skaudų praradimą bei lietuvių tau
tos tragediją — lietuviškai kalbėjęs 
JAV ambasados pareigūnas dr. V. 
Dambrava. Daug gražaus jaunatviško 
entuziazmo ir meilės Lietuvai buvo 
jaunimo valdybos pirm. N. Zavickai- 
tės lietuviškai tartame žodyje. Minė
jimo dalyvius sveikino ukrainiečių 
atstovas B. Kovai ir latvių atstovas 
J. Krebis. Programai vadovavo N. 
Zavickaitė ir K. Mikalonis, jaunimo 
atstovai, o ją atliko Šv. Cecilijos 
choras ir tautinių šokių ansamblis 
“Ateities”. Vieną B. Brazdžionio ir du 
J. Aisčio eilėraščius skaitė A. Damb- 
ravienė. Vasario 17 d. gausus būrys 
lietuvių susirinko Buenos Aires ka
tedroje, kur Mišias buvo žadėjęs at
našauti vysk. Aramburu, bet pažado 
negalėjo įgyvendinti dėl ligos. Jį 
pakeitė kun. A. Steigvila, pamoks
lą pasakęs katedros klebonas kun. 
Keegan. Giedojo Šv. Cecilijos cho
ras, diriguojamas V. Padvalskio, pa
keitusio atostogaujantį vadovą P. 
Savicką. Po pamaldų buvo padėtas 
vainikas prie Laisvės piramidės, kur 
kalbėjo ALOST pirm. A. Mičiūdas.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL
SO” ilgametis leidėjas ir dabartinis 
redaktorius Pr. Ožinskas nusiskun
džia, kad jis su žmona nebuvo įsileis
tas i Vasario 16 minėjimą. ALOST 
posėdyje kovo 8 d. buvo priimtas 

nutarimas nereaguoti i Pr. Ožinsko 
tvirtinumus, o visuomenei paskelbti 
šį pranešimą: “Visiems yra žinomos 
“A. L.” Balso” prosovietinės tenden
cijos, iškėlimas “nepaprastos dabar
tinės gerovės Lietuvoje”, platus 
aprašymas Lietuvos okupacijos su
kakties ir dalyvavimas tame minėji
me, kas sukėlė pagrįstą visų lietuvių 
pasipiktinimą. Atsižvelgiant į tokią 
laikraščio laikyseną, 1972. VIII. 8 
ALOS Tarybos posėdyje visi atsto
vai vienbalsiai nutarė tuo metu buv. 
“A. L. Balso” redaktorių ir leidėją 
laikyti nepageidaujamais asmeni
mis ALOS Tarybos ruošiamuose pa
rengimuose, kongresuose ar susirin
kimuose. Todėl vykdant minėtą nu
tarimą, š. m. vasario 16 d. pirm. A. 
A. Mičiūdas, lydimas II sekr. O. Kai- 
relienės ir ižd. J. šiušio, pranešė p. 
P. Ožinskui, kad jis negalės dalyvau
ti minėjime. “A. L. Balso” pusla
piuose bandymas nukreipti savo pa
taikavimą okupantui į kažkokius be
prasmiškumus su labai mažai kul
tūros turinčiais išsireiškimais yra 
tik tuščios p. Ožinsko pastangos. Ma
nome, kad tolimesnių paaiškinimų 
Argentinos lietuvių visuomenei duo
ti nereikės.” šį “Laiko” kovo 15 d. 
laidoje paskelbtą pareiškimą pasira
šė ALOS Tarybos pirm. Aleksandras 
Mičiūdas ir sekr. Leonardas Sruoga.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON

DO valdybos pranešimu, pavardės 
nenorintis skelbti vienas tautietis 
Įteikė $1.000 ir prašė šią dovaną pa
naudoti kaip premiją už akademinio 
lygio parašytą darbą, nagrinėjantį 
kuri nors aspektą iš lietuvių tautos 
valstybinio, politinio, kultūrinio, so
cialinio, ekonominio gyvenimo. Pa
dėkojusi lietuvybės išlaikymo ska- 
tintojui, ALF valdyba praneša, kad 
ji sutiko premiją administruoti. Vi
sus Australijos lietuvius, ypač stu
dijuojantį jaunimą, valdyba ragina 
susidomėti lietuvių tautą liečiančio
mis studijomis, pasirinkti akademi
niam darbui lietuvišką temą ir lai
mėti šią premiją.

BALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTĖ 
bus surengta Adelaidėje balandžio 
25—26 d. d. Rengėjų pasitarime lie
tuviams atstovavo ALFAS valdybos 
sekr. A. Merūnas ir Vyčio klubo na
rys E. Taparauskas. Šventei rengti 
Baltiečių Tarybos sporto valdybon 
pakviesti: pirm. G. Bezarins — lat
vis, sekr. vytietis Taparauskas, ižd. 
D. Randva — estas.

Italija
VASARIO 16 PROGA žodį radijo 

bangomis kenčiančiai lietuvių tautai 
tarė Lietuvos diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis, primindamas, kad ši 
šventė yra minima laisvajame pa
saulyje gyvenančių lietuvių ir kad 
Jungtinės Tautos turi trigubai dau
giau narių už Tautų Sąjungą, nes 
nepriklausomybė po II D. karo buvo 
suteikta beveik visoms kolonijoms. 
Neseniai ją gavo ir Britanijos val
dyta Grenados sala, turinti tik 350 
kv. km teritoriją ir 160.000 gyven
tojų. Vasario 16 Akto negali panai
kinti svetima prievarta. Savo pareiš
kimą S. Lozoraitis baigė linkėjimu: 
“Vasario 16-osios- atsiminimas te
stiprina mūsų visų ištikimybę Lietu
vai ir jos nepriklausomybės bylai.”

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ Šv. Kazi

miero parapijos metiniame susirin
kime buvo aptarti 1973 m. nuveikti 
darbai. Klebonas kun. dr. J. Sake- 
vičius pabrėžė, kad parapijai tenka 
aptarnauti visą pietinį Britanijos pa
kraštį. Tarybos pirm. S. Kasparas 
padėkojo Derby arklių lenktynių lo
terijos bilietų platintojams, kurių 
dėka parapija gavo nemažai pajamų. 
Jis betgi nusiskundė kaikurių para
pijiečių atitrūkimu nuo parapijos, 
nepakankama registracija, ypač 
viengungių, nesirūpinančių testa
mentų sudarymu. Dažnai pasitaiko, 
kad nėra juos už ką palaidoti, nors 
pinigų turėjo, bet be testamento 
prie jų negalima prieiti. Ižd. A. Kna
biko pranešimu, 1973 m. parapija 
turėjo 1.356,13 svaro pajamų ir 
1.234,60 išlaidų. Parapijos tarybon 
perrinkti: pirm. S. Kasparas, vice- 
pirm. I. Dailidė, ižd. A. Knabikas, na
riai — J. Perulis, J. Babilius, J. Še- 
meta, J. Dirvonskis ir A. Černiaus
kas.

Šveicarija
VLADAS STEPONAVIČIUS, 83 

metų amžiaus, iš Telšių atvyko pas 
sūnų dr. Jurgį Steponavičių-Stephan 
ir apsigyveno Suhr miestelyje, Aar
gau kantone. 1941 m. birželio 15 d. 
jis su žmona buvo išvežtas į Altajų 
ir vėliau nugabentas Jakutijon, prie 
Lenos upės žiočių pačioje šiaurėje, 
kur 18 metų teko vargti žuvininkys
tės kolchoze. Tik 1960 m. jiem buvo 
leista grįžti lengvesnes klimatines 
sąlygas turinčian Altajun. Okupuo
to n Lietuvon parvyko 1963 m. ir ap
sigyveno pas gimines Telšiuose. 
Čia 1972 m. mirė žmona. Dr. J. Ste
ponavičius stengėsi tėvams padėti 
siuntiniais iš Šveicarijos ir rūpinosi 
jų atsikvietimu. Ilgą laiką pastangos 
buvo nesėkmingos, tik po motinos 
mirties tėvui pagaliau buvo leista iš
važiuoti pas sūnų š. m. sausio mėne
sį. Senukas V. Steponavičius dalyva
vo Ciuriche įvykusiame baltiečių 
sąskrydyje, buvo nufilmuotas ir pa- - 
rodytas Šveicarijos televizijos kaip 
gyvoji auka A. Solženic’no išgarsin
tų Gulago salyno stovyklų-
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Ottawa, Ontario
LIETUVOS VĖLIAVA Vasario 16 

proga pirmą kartą prie Otavos savi
valdybės rūmų buvo iškelta 1969 m. 
Po to kasmet plevėsuodavo ne tik 
mūsų, bet taip pat ir latvių, estų bei 
ukrainiečių vėliavos. Deja, praėjusių 
metų rudenį Otavos miesto burmist
ras Pierre Benoit atsisakė duoti lei
dimą iškelti Latvijos vėliavą. Latvių 
atstovams buvo paaiškinta, kad už
sienio reikalų ministerijos protoko
lo skyrius patvarkęs vėliavos nekel

ti. Šitas įvykis ne tik sukėlė didelį 
nepasitenkinimą latvių bendruome
nės tarpe, bet taip pat privertė ir 
kitų tautybių atstovus susirūpinti. 
Šiuo reikalu tarp baltiečių ir ukrai
niečių atstovų įvyko keletas pasitari
mų, kurių metu buvo diskutuojama 
strategija, kaip tą klausimą teigia
mai išspręsti. Burmistrui atsisakius 
priimti visų keturių tautybių dele
gaciją, buvo nutarta veikti paskirai. 
Artėjant Ukrainos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakčiai, ukrainie

čių atstovai šiaip taip buvo priimti 
miesto burmistro, bet pasikalbėjimas 
teigiamų rezultatų nedavė, ir Ukrai
nos vėliava nebuvo iškelta. Tuomet 
baltiečių ir ukrainiečių atstovai krei
pėsi į žurnalistą Jack Best, kurio il
gą straipsnį “Red flag waved at Uk
rainians” dienraštis “The Ottawa 
Journal” atspausdino sausio 24 d. 
pirmo puslapio viršutinėje dalyje. 
Sekančią dieną Otavos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba nusiuntė 
miesto burmistrui dviejų puslapių 
laišką, prašydama duoti leidimą Lie
tuvos vėliavai iškelti. Ilgesnį laiką

■■ IŠS1KIRPKITE IR

negaunant iš burmistro jokio atsaky
mo, valdybos vardu “The Ottawa 
Journal” vasario 11 d. numeryje at
spausdintas laiškas, kuriame buvo 
dėkojama laikraščio redakcijai už 
Jack Best straipsnio atspausdinimą, 
o pats laikraštis, nepasidavęs politi
niams spaudimams, buvo pavadintas 
“a truly independent newspaper in 
the Ottawa area”. Tą patį vakarą 
miesto burmistrui buvo nusiųsta te
legrama, reikalaujanti atsakymo į 
mūsų laišką, rašytą prieš 17 dienų. 
Dabar dalykai pradėjo judėti grei
tai, ir burmistras, vasario 15 d. pasi

kvietęs laikraščių reporterius, pra
nešė, kad nuo šios dienos Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Ukrainos vėlia
vos bus iškeliamos prie miesto savi
valdybės rūmų. Pranešimai tuo rei
kalu tą pačią dieną buvo atspaus
dinti abiejuose Otavos dienraščiuo
se, o sekančią dieną Otavos CBC te
levizijos stotis tuo reikalu davė iš
tisą reportažą.

Nors šitas įvykis buvo skaudus 
Otavos latvių ir ukrainiečių bend
ruomenėms, tačiau jis mums davė ir 
daug reklamos: nemažam skaičiui 
žmonių per laikraščius ir televiziją

buvo priminta sovietų okupacija Uk
rainoj ir Pabaltijo kraštuose. Grei
čiausiai tos reklamos paskatintas ir 
parlamento narys Joe Hueglin (PC 
— Niagara Falls) kovo 1 d. parla
mento sesijos metu paklausė užsie
nio reikalų ministerį M. Sharp, ko
dėl ukrainiečių vėliava šiais metais 
nebuvo iškelta prie miesto savival
dybės rūmų. Ministeris Sharp atsa
kė, jog šituo reikalu jokio įstatymo 
nesą, ir ministerija galinti tik patar
ti, ar vėliavos iškėlimas būtų pagei
dautinas, ar ne. Ministeris pareiškė, 
kad Kanados vyriausybė Pabaltijo

PASINAUDOKITE
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Instrukcijos užpildantiems 1973 metu 
pajamų, mokesčiu blankus

Čia pateikiamos instrukcijos, kurios buvo duotos dviem tipiškiem kana
diečiam mokesčių mokėtojam. Jos detaliai paaiškina, kaip užpildyti 1973 
metų pajamų mokesčių blankus. Pirmu atveju mokesčių mokėtojas yra 
vedęs, antru — nevedęs. Jeigu Jūsų atvejis yra panašus į pirmąjį arba 
į antrąjį, galite juo pasekti, užpildydami savo pačių pajamų mokesčių blankus.
JONAS ĄŽUOLAS
— nevedęs
— amžius tarp 19 iki 64 metų
— gavo T4 lapelį iš savo darbdavio, jokių kitokių pajamų neturėjo
— atvyko Kanadon prieš 1973 metus
— T4 lapelio kvadrate po raide “I” įrašyta 1%, kvadratuose po raidėmis “F”, “L” ir

“M” įrašyta “NIL” (reiškia nulis)
— unijos narys
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ROBERTAS KLEVAS
— vedęs, su žmona ir dviem vaikais, kuriem dar nesuėjo 16 metų amžiaus
— vyro ir žmonos amžius tarp 19 ir 64 metų
— jokių kitų pajamų, išskyrus tiesioginį darbą
— atvyko Kanadon prieš 1973 metus
— turi savo nuosavą namą
— T4 lapelio kvadrate po raide “I” įrašyta 1%, kvadratuose po raidėmis “F”, "L” bei

“M” įrašyta “NIL” (reiškia nulis)
— unijos narys
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ŽINGSNIS 1
Abiem atvejais, ir Jono, ir Roberto, reikia jau turėti T4 lapelį, kuris gaunamas iš 
darbdavio, o taip pat T1 (individualų pajamų mokesčių blanką), kuris prisiunčiamas 
iš vyriausybės. Prašoma įsidėmėti, kad čia yra kiekvieno mokėtojo asmeninė atsa
komybė gauti T4 lapelį iš savo darbdavio. Jeigu nebūtų gautas T1 blankas paštu, jį 
galima gauti betkokioje pašto įstaigoje.
ŽINGSNIS 2
Abiem atvejais mokėtojai patikrina savo identifikacijos T1 blankus pirmojo puslapio 
viršuje, t.y., kad jų pavardė, vardas, adresas ir socialinės draudos numeris būtų tiksliai 
įrašytas. Tokiu atveju jokių pataisymų nereikia daryti. Tik įrašoma gimimo data ir 
provincijos, kurioje gyvenama, pavadinimas.
Pirmu atveju: Jonui jokios papildomos informacijos pateikti nereikia.
Antru atveju: Robertui reikia pažymėti, kad jis vedęs, taip pat įrašyti savo žmonos 
Elės vardą, kartu nurodant, kad ir jos adresas toks pat, kaip ir jo. Kadangi žmona 
ELE neturi savo socialinės draudos numerio, jis pažymi “O” pirmame kvadrate.
ŽINGSNIS 3
Abiem atvejais atsiverčiamas antrasis T1 blanko puslapis ir jame iš T4 lapelio nuo 
viršaus žemyn įrašoma sekančiai:
— į 1-mą eilutę, paženklintą “01”, įrašoma suma iš kvadrato po raide “C” iš T4 lapelio;
— kvadratas po raide “M” yra tuščias, todėl ir čia 2-ji eilutė paliekama tuščia.
— Abiem atvejais neturėta jokių pašalinių pajamų, todėl ir 3-ji eilutė paliekama tuščia.
— Į 4-tą eilutę įrašoma visos pajamos, kurių suma ta pati, kaip ir 1-je eilutėje.
— Dabar surandami 3% nuo 4-toje eilutėje įrašytos sumos, o gautas rezultatas įrašo

mas į 5-tą eilutę. Tačiau maksimalinė suma, kurią čia galima įrašyti, negali viršyti 
$150.00

— Neturėta jokių kitų išlaidų, kurias būtų galima deklaruoti, todėl 6-ji eilutė taip pat 
paliekama tuščia.

— Dabar suma iš 5-tos eilutės perrašoma į 7-tą eilutę.
— Įrašytoji suma į 7-tą eilutę atimama iš įrašytos sumos 4-toj eilutėj, o gautoji suma 

įrašoma į 8-tą eilutę.
— Kitos eilutės, pradedant 9-ja iki 19-sios įskaitytinai, abiejų atvejų neliečia, todėl 

suma iš 8-tos eilutės perrašoma į 20-tą eilutę.
— Po to įrašoma suma iš kvadrato po raide “D” iš T4 lapelio į 21-mą eilutę.
— 22-ji eilutė abiejų atvejų irgi neliečia.
(a)

— Permokėjimus j Kanados Pensijos Planą apskaičiavus (23 eilutė),
— abiem atvejais einama prie 3-jo T1 blanko puslapio. Skaičiuojama sekančiai:

Visos pajamos, nuo kurių buvo mokama į Planą
(Total Contributory Earnings) pagal T4 lapelį (maksimum $5000)

Atimama: visiem bendra suma, nuo kurios į Planą mokėti 
nereikia, būtent $600.

Likutis: pajamos, nuo kurių mokama į Planą (maksimum $5000)

Visų iš algos išskaitytų įmokėjimų suma iš kvadrato po raide “D” iš T4 lapelio
Atimama: reikalaujamų įmokėjimų suma — 1.8% nuo pajamų, nuo 

kurių mokama į Planą arba suma pagal įmokėjimų lentelę 
(Contribution Table), maksimumas $90.00

Permokėta suma į Kanados Pensijos Planą (ta suma įrašoma į 2-jo puslapio 
23-čią eilutę, o taip pat kaip kreditas į pirmojo puslapio 49-tą eilutę).
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— Kadangi į Pensijos Planą nepermokėta, 23-ji eilutė paliekama tuščia;
— todėl ta pati suma iš 21-os eilutės perrašoma į 24-tą eilutę;
— dabar paimama suma iš kvadrato po raide “E” iš T4 lapelio ir įrašoma į 25-tą eilutę;
— kad būtų galima apskaičiuoti, ar nepermokėta nedarbo draudai, skaičiuojama toliau 

to paties 3-jo puslapio sekančiame skyriuje.
Nedarbo draudos permokėjimo apskaičiavimas (pasižiūrėk į instrukcijų 25-tą skyrių).
• Apskaičiavimas I: reikia žiūrėti, kiek per metus buvo atskaityta (t.y. 1% ar .6%).
• Apskaičiavimas II: jeigu atskaitymas buvo padarytas ir 1%, ir .6%.
• Jei reikalinga suma nebuvo pilnai darbdavio Jums atskaityta, Jums nereikia pridėti 

šio skirtumo.

Apskaičiavimas I
• Nustatyk bendrai iš viso savo apdraudžiamąją sumą iš kvadrato “H” esamo 

jūsų T4 lapelyje. Jei kvadratas “H” būtų tuščias, paimk suma iš kvadrato “C”.
• Palygink atskaitytą sumą iš kvadrato “E” iš savo T4 lapelių, pasižiūrėk į 

Employee’s Unemployment Insurance Premium lentelę 44 ir 45 vadovo pus
lapiuose, naudokite 1% ar .6%, žiūrint kuris Jums būtų taikomas, iki maksi- 
malinės apdraudžiamos sumos $8.320. Įrašykite rezultatą apačioje.

Pilnas atskaitymas padarytas kvadrate E T4 lapelyje (A)
Atimkite — reikalingą mokėti sumą (B)
Nedarbo draudos permokėjimas (jei A didesnė suma negu B)

• Jei yra permokėta, įrašykite sumą ant 26 eilutės 2 puslapyje ir į 50 eilutę 1-me psl.
• Jei nėra permokėta, nieko daugiau daryti nereikia (leidžiama atskaita 27 eilutėje 

2-jo puslapio ta pati suma įrašoma į 25-tą eilutę).
— jei apskaičiavus rasta, kad nebuvo permokėta, palikti 25 eilutę tuščią.
—■ todėl jie įrašė tą pačią sumą iš 25 į 27 eilutę.
— kadangi jie priklausė unijai, pridėjo unijai sumokėtus pakvitavimus ir įrašė 

į 30 eilutę.

— dabar jie sudėjo sumas iš eilučių 24, 27 ir 30, ir visą sumą įrašė į 34 eilutę.
— tuomet jie atėmė sumą 34 eilutės iš 20 eilutės ir ją įrašė į 35 eilutę.
ŽINGSNIS 4
Kad būtų galima apskaičiuoti asmenines išimtis (eilutė 36, jie atsivertė 4 puslapį T1 
blanko. Ten rodoma pagrindinė asmeninė neapmokestinama suma yra $1.600).
JONAS — nevedęs, neturi jokių išlaikomų asmenų, todėl jo neapmokestinama suma 
yra $1.600 36 eilutėje. JONO bendros vaistų ir aukų sąskaitos neprašoko $100, dėlto 
jis įrašė standartinę sumą $100 37 eilutėje ir perkėlė tą sumą į 38 eilutę.
ROBERTAS — vedęs, išlaikantis šeimą; jam leidžiama standartinė $1.600 suma ir 
PRIEDAS, kaipo vedusio, žmonai $1.400, kadangi ji nebuvo per metus uždirbusi virš 
$300 leidžiamos uždirbti sumos. Jis įrašė į 65 eilutę 4-me puslapyje. Kadangi jo vaikai 
buvo nepilnamečiai žemiau 16 m. ir neuždirbo į metus virš $1.100, jis taip pat GALĖJO 
įrašyti po $300 už kiekvieną vaiką ir jo atveju $600 iš viso.
r— Jis įrašė vardus, giminystės ryšį, vaikų pajamas, t.y. kiekvieno vaiko. Dabar jis 
sudėjo į krūvą savo, žmonos ir vaikų leidžiamas sumas į 36 eilutę 2-me puslapyje. 
Kadangi iš viso vaistų ir aukojimo sąskaitos neprašoko $100, jis įrašė standartinę $100 
sumą į 37-tą eilutę ir tą sumą pervedė į 38-tą eilutę.
ŽINGSNIS 5
— Kadangi jie neturėjo kapitalinio nuostolio, paliko eilutes 41 ir 42 tuščias.
— jie sudėjo sumas 36 ir 38 eilutės ir įrašė į 43 eilutę.
— jie atėmė 43 eilutės sumą iš 35 eilutės ir rezultatą pervedė į 44 eilutę.
— dabar jie atsiverčia 1 puslapį T1 blanko ir sumą iš 44 eilutės perveda į APMOKES

TINAMAS PAJAMAS.
— kad galėtų nustatyti mokesčius, gali pasinaudoti 30 puslapio instrukcijomis vadove 

sekančiai:

1973 FEDERACINIŲ IR PROVINCINIŲ
MOKESČIŲ LENTELĖ
Tiems, kurie gali pasinaudoti mokesčių lentele
Jūs galite apskaičiuoti mokesčius iš mokesčių lentelės, jei atitinkate 
sekančias sąlygas:
(a) jūsų apmokestinama suma neprašoka $24.000
(b) jūs neturite Tax Adjustment, dividendų, mokesčių kredito, užsienio 

mokesčių kredito
(c) jūs neturite pajamų iš pastovaus verslo už provincijos ribų, kurioje 

gyvenote 1973 m. gruodžio 31 d.
(d) 1973 m. gruodžio 31 d. jūs gyvenote Ontario ar Britų Kolumbijos

. provincijoje. \ .
Jei Jums netinka šios keturios sąlygos, negalite pasinaudoti mokesčių lentele. 
Tuomet Jums reikia užpildyti Detailed Calculation on Shedule 1.
Kaip naudotis mokesčių lentele?
1. Iš mokesčių lentelės pasirinkite kuri apmokestinama suma Jums tinka.
2. Įrašykite dolerių sumą į Federal Tax Payable 45 eilutę (Federal Tax 

Payable) ant 1-jo puslapio.
3. 46-je eilutėje įrašykite dolerius ir centus iš provincijos mokesčių mokė

jimo eilutės iš lentelės.
4. Iš viso federacinių ir provincinių mokesčių mokėjimų sumą sudėjus 

susidarys bendra mokesčių suma.
— kadangi tiko minėti reikalavimai, jie galėjo pasinaudoti mokesčių lentelėmis. 
(Tik ONTARIO ir BRITŲ KOLUMBIJOS gyventojai gali pasinaudoti lentelėmis).
— pasinaudojant 30-41 puslapiais, jie palygino apmokestinamų pajamų sumas (iš 44 

eilutės) ir įrašė:
the FEDERAL TAX į eilutę 45 ir
the PROVINCIAL TAX į eilutę 46

— dabar jie sudėjo sumas 45 ir 46 eilutės ir gavo kiek iš viso jiems reikia mokėti.
— jie įrašė sumą iš kvadrato "G” T4 lapelio — TOTAL TAX DEDUCTED PER 

INFORMATION SLIPS (pažymėta 94).
ŽINGSNIS 6
Dabar jie pasižiūrėjo į formą THE ONTARIO TAX CREDIT SYSTEM, kad galėtų 
iš jos apskaičiuoti Ontario mokesčių kreditą.
JONAS
— 90 eilutėje naujos formos įrašė 1973 m. nuomos sumokėtą sumą.
— tuomet jis padaugino iš 20% ir rezultatą įrašė žemiau 90 eilutės.
— Jis įrašė PROPERTY TAX kreditą $90.00, kadangi tai buvo žemiau jo 20% kredito 

NUOMOS MOKĖJIMO.
ROBERTAS
— Kadangi jis turėjo nuosavą namą, pridėjo nuosavybių mokesčių sumokėtą sumą 

per 1973 metus ir įrašė į 91 eilutę.
— Eilutė 92 netaikoma — jis įrašė sumą eilutėn 91, kur pažymėta OCCUPANCY COST.
— Jis įrašė PROPERTY TAX CREDIT $90, kadangi buvo žemiau 20% jo OCCUPANCY 
COST.
Paskui jie paėmė 10% nuo savo Occupancy Cost ir pridėjo prie $90 sumos ir tuomet 
gavo BENDRĄ ONTARIO NUOSAVYBIŲ MOKESČIŲ KREDITĄ.
Apskaičiuoti Ontario pirkimo mokesčių 1% kreditą nuo sumos iš 2-jo puslapio TI 36 
eilutės.
Sudėjo abu kreditus ir atėmė 1% iš sumos 44 eilutės 2-jo puslapio.
Jie įrašė netto kreditų sumą į 48 eilutę 1-jo puslapio T1 blanko. Tuomet pasirašė 
blanką.

Dabar jie atėmė BENDRĄ KREDITŲ sumą iš IS VISO MOKAMOS sumos ir įrašė 
SKIRTUMĄ.
Jeigu jiems priklausė daugiau mokesčių mokėti, jie įrašė tą sumą į 2 eilutę (BALAN
CE DUE 2) ir jei jie būtų permokėję, įrašytų sumą į eilutę REFUND 1.
Jeigu jiem reikėtų primokėti (BALANCE DUE), jie pridėtų čekį ar pašto perlaidą 
RECEIVER GENERAL FOR CANADA vardu. Jie užsitikrino, kad reikiama suma bū
tų pasiųsta iki 1974 m. balandžio 31 dienos. Jie nesiuntė grynais pinigais.
Tuomet jie nepamiršo pasirašyti, pažymėti datą ir telefono numerį apačioje, dešinės 
pusės 1-jo puslapio kampe.

Jeigu jiems būtų sugrąžinama permokėta suma, jie prilipintų “refund” lipdę žemutinio 
dešinio voko šone, kur yra įrašyta pašto kodas. Vokas yra su adresu pridėtas mokesčių 
blankų grąžinimui.

Jie pasidarė dublikatą savo mokesčių T1 blanko, o originalius T4 lapelius, 
kartu su Ontario mokesčių kredito lapeliu, unijos pakvitavimu ir čekiu, 
jei reikia primokėti, pasiuntė prieš 1974 m. balandžio 31 dieną adresuotu 
voku.
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Kraštų inkorporacijos į Sovietų Są
jungą nepripažįstanti.

Apylinkės valdyba

LONDON, ONT.
DEVYNI KANDIDATAI. 1973 m. 

rudenį, spalio mėn. Londone įvyku
siame KLB VIII krašto tarybos III 
sesijos suvažiavime Londono apylin
kės atstovų skaičius taryboje buvo 
padidintas nuo 2 ligi 4. Atrodo, lie
tuviškoji veikla ir rudenį vykęs su
važiavimas naujai sudomino asme
nis lietuvių bendruomeniniams dar
bams, nes net 9 asmenys kandida
tuoja į šias 4 tarybos atstovų vie
tas, kurios rinkimų būdu bus užpil
dytos balandžio 28 d.

KLB LONDONO APYLINKĖS vi
suotinis susirinkimas įvyks balan
džio 7 d., 12 v., Šiluvos Marijos par. 
salėje. Gausus dalyvavimas liudys 
mūsų savigarbą ir užtikrins našių 
darbų ateitį. Nepalikime savo pa
reigos kitiems, nuvertinę save ir per
vertinę kitus.

LIETUVIŲ MUZIKA. Stereo 96— 
Londono FM radijo tarptautinės mu
zikos valandos tvarkytojas Hans 
Zimmerman apylinkės valdybos pa
stangomis yra į sekančio pusmečio 
programą įvedęs lietuviškos muzikos 
pusvalandį, kuris bus transliuojamas 
kartu su latvių muzika. Tiksli data 
bus pranešta.

“BALTIJOS” REIKALAI. Kovo 5 
d. įvyko “Baltijos" ansamblio vado
vų ir tėvų komiteto posėdis. Aptarti 
balandžio 28 d. “Baltijos” baliaus rei
kalai. šis metinis balius įvyks puoš
nioje “Centennial” salėje. Gros Mo
desto vadovaujamas neo-lituanų or
kestras iš Čikagos, taip puikiai užsi
rekomendavęs Londono ir apylinkių 
publikai Bendruomenės rudens ba
liuje. Veiks bufetas, baras, bus tur
tinga loterija.

Išklausytas p. p. Chainauskų pra
nešimas apie 1973 m. lapkričio 23-25 
d. d. įvykusį tautinių šokių mokyto
jų ir vadovų suvažiavimą Čikagoje. 
Numatyti “Baltijos” pasirodymai: 
kovo 17 “Folk Arts’’ programoje vo
kiečių klube 2—5 v. p. p., balandžio 
20 d. išvyka į St. Catharines. Ruo
šiamasi išvykti į Winnipegą Lietu
vių Dienos proga. Winnipego kvies
tas, Miras Chainauskas sutiko būti 
Lietuvių Dienos meninės programos 
koordinatoriumi, o Lydija Keraitė— 
to koncerto pranešėja. Dar tariamasi 
dėl galimybių išvykai į Spokane, 
Washington, pasaulinę parodą — 
Expo ’74.

“BALTIJOS” ANSAMBLIO šokė
jai pasirodė Althouse salėje kovo 9 
d. V. Ontario Universiteto tarptau
tinio klubo koncerte. Čia buvo pro
gos susipažinti su daugelio kraštų 
tautiniu menu. Lietuviškieji “Balti
jos” šokiai Trumpolkė ir Aštuonytis 
gal buvo profesijonališkiausiai at
likti ir susilaukė iš gausios publikos 
daug katučių.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
mokiniai šiais metais išleido jau 3 
nr. savo laikraštėlio “Tėvynės Atei
tis". Gegužės mėnesį numatomas ir 
ketvirtas numeris. Laikraštėlį reda
guoja X sk. mokiniai su mokytoja 
Gražina Petrauskiene. Jame yra mo
kinių rašinėlių, eilėraščių, piešinių, 
novelių, tautosakos, galvosūkių ir 
karikatūrinių piešinėlių “Riešutu- 
kai”. Apylinkės lietuviai kviečiami 
šį leidinėlį įsigyti, tuo paremiant 
mokyklą ir paskatinant mokinių kū
rybingumą.

SKAUTŲ ŠVENTĖ. Kovo 10 d. 
Londono Simano Daukanto vietinin- 
kija suruošė Šiluvos Marijos parapi
jos salėje iškilmingą sueigą ir Kaziu
ko mugę. Sueigos metu eilė vilkiu
kų ir paukštyčių davė įžodį ir gavo 
teisę puoštis geltonu kaklaraiščiu. 
Po trumpos meninės programėlės se
kė vaišės. Veikė labai įvairi loterija 
ir įvairūs laimės žaidimai. Skautai ir 
skautės turėjo progos parodyti savo 
rankdarbius, kuriuos parduodami, 
sutelkė savo veiklai būtinų lėšų. B. K.

BALTIEČIŲ PARODA, rengiama 
Folk Arts Concll, įvyks centrinės 
miesto bibliotekos patalpų pirmame 
augšte, Queen’s Avenue, ir truks vi
są mėnesį, t. y., nuo kovo 30 d. ligi 
balandžio 27 d. imtinai. Didžioji da
lis rodinių '■— tautodailės išdirbiniai. 
Ją apžiūrėti galima bibliotekos dar
bo valandomis. Kiekvieną šeštadienį 
nuo 11 v. r. ligi 12.30 v. p. p. bus 
skirtinga programa. Lietuviams at
stovaus žinomasis kvartetas “Rasa”, 
jaunoji “Baltija” ir lituanistinės mo
kyklos choras. Atidarymo dieną, t. 
y., šeštadienį, kovo 30 d., programą 
atliks “Rasa”, latvių ir estų meno 
grupės. Norintieji gauti daugiau in
formacijos gali kreiptis į p. Dani- 
liūnienę tel. 438-7694. D. E.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

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

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



Aukos Tautos
$200: “Paramos” bankas, Prisikėli

mo parapijos bankas; $100: B. S. Z. 
Jackai, A. Kantvydas, V. Sinkevi
čius, S. Stonis, Ant. Žlčkus; $60: V. 
Montvilas; $50: kun. P. Ažubalis,
O. Delkus, A. Firavičius, A. V. Lu
kas, A. Masionis, N.N., dr. S. Pa- 
cevičius, Tėvai pranciškonai, A. Ro
pė (Port-Severn), dr. J. Sungaila, J.
E. Vitartas, J. Vitkūnas; $40: A. E. 
Sagevlčius, P. Vilutis; $35: Pr. Kud- 
reikis; $30: J. Baltakys, P. S. Mor
kūnai, J. Pikelis; $25: A. E. Abro
maitis, L. Bilkštys, V. Gudaitis, M. 
Aug. Kuolai, J. Prisas, J. Tumosa, J. 
Varkevičius.

$20: H. Butkevičius, dr. S. Čepas, 
inž. E. Cuplinskas, J. M. Dambaras, J.
J. Dauniai, J. Demikis, kun. Pr. Gai
da, B. Girčys, M. J. Jankaičiai, V. A.
K. , Iz. Kandrotienė, B. V. Keruliai, 
S. P. Liačai, R. Medelis, J. Petravi
čius, S. Pranckūnas, J. R., P. Raudys, 
B. Saplys, St. J. Sinkevičius, V. Sta- 
nulis, kun. J. Staškevičius, A, Statu- 
levičienė, A. H. Stepaičiai, dr. J. 
Uleckas, J. U., B. Vaidila.

$15: S. V. Aušrotas, J. Bleizgys,
P. D., P. O. Dabkai, R. Geidukytė,
F. Kasperavičius, Juoz. Morkūnas, 
Nis., B. Pabedinskienė, A. Žilėnas, 
kun. A. Žilinskas; $12: E. Šlekys.

$10: V. Abramavičius, M. Abro
maitis, J. Adomavičienė, V. Akelai
tis, E. Ališauskienė, V. O. Anskis, 
A. P. Augaičiai, J. Aukštaitis, V.B., 
V. Bačėnas, A. Bajorinas, V. A. Bal
siai, A. Baltrūnas, arch. A. Banelis, 
Alg. Banelis, dr. A. Barkauskas, V. 
Bartninkaitienė, A. M. Basalykas, Pr. 
Bastys, A. Bosys, J. Budrys, A. M. 
Bumbuliai, P. Ceponkus, C., J. D., J. 
Dabrowski, J. Danilevičius, St. Dar- 
gis, K. Daunys, M. Dikčius, A. Dir
žys, E. Dubininkas, K. Dulevičius, P. 
Gaidelis, S. Geidukytė, Z. Girdaus- 
kas, J. S. Girdzijauskas, J. Gude
lis, J. Ignatavičius, P. Jokubauskas, 
A. A. Jucys, Ig. Juzukonis, A. Ju
zeliūnas, I. A. K., J. Kaknevičius, K. 
Kaknevičius, V. V. Kecorius, J. O. 
Kirvaitis, L. V. Kolyčiai, B. Kupeli- 
kas, A. V. Lapaičiai, J. Lasys, K. J. 
Liutkus, dr. A. Matukas, V. M., A. 
Matulaitis, A. Mazlaveckas, M. Mei
liūnas, V. Melnykas, S. Merkelis, Br. 
Mikšys, J. Mockevičius, J. Mockus, 
Otto Kazys, dr. A. Pacevičius, J. 
Palys, J. J. Pilipavičius, V. J. Pleč
kaitis, A. T. Plioplys, P. Puidokas,
J. E. Punkris, S. Pusvaškis, J. Pu- 
teris, E. Radavičiūtė, J. Ratas, M. D. 
Regina, D. Renkauskas, O. J. Rin- 
kevičiai, K. Rusinas, A. Ruslanas, A.
S. Sakus, J. Sapulis, B. V. Saulė- 
nas, S. Savičius, L. V. Sendžikai, 
C. Senkevičius, inž. J. Sližys, E. Smil- 
gis, E. Sonda, V. Sonda, B. T. Sta- 
nulis, J. Stravinskas, Ščepavičius, 
inž. G. M. Šernas, L. šeškus, J. V. 
Šimkus, VI. šūkis, J. Tamulionis, S. 
Treigys, E. Vaičekauskas, V. B. Vai
čiūnas, B. J. Vaišnoras, A. V. Vaks- 
manai, E. Valeška, A. T. Valius, J. 
Vaškela, E. L. Vaštokai, M. Vitartai- 
tė, J. Zabulionis, J. Zenkevičius, A. 
Zubrys, J. B. Žekas, A. I. Žemaitis,
T. Žilys, K. B. Žutautai.

$8: J. Ažubalis; $7: O. S. Baneliai,
K. Gaputis, J. Mickevičius, A. S. Žal- 
dokai; $6: A. Ciplijauskas, S. Kalytis.

$5: Pr. Alšėnas, J. Andrulis, V. 
Anysienė, K. Aperavičius, B. Arū
nas, J. Astrauskas, B. Augustaitė, J. 
Bakšys, G. Balčiūnienė, J. Baltaduo
nis, K. Baltramaitis, A. Baltakienė, 
inž. B. Baranauskas, P. Baronas, J. 
Beržinskas, J. Birgiolas, L. B. Bra- 
kas, A. D. Brazys, S. Bubelienė, V. 
A. Bubelis, K. B. Čepaičiai, P. Čiur
lys, S. O. Dačkus, J. V. Dagiliai, V. 
Dailydė, J. Dambrauskas, J. Didžba- 
lis, A. Dr., L. F. Dūda, A. Elijo- 
šius, A. Empakeris, O. Gailiūnas, B. 
Galinienė, M. L. Garbačauskai, J. Go- 
vėdas, S. Grigaliūnas, P. Grigaravi
čius, A. Grybas, P. Gulbinskas, V. 
Guinauskas, K. Ivanauskas, S. Jakai
tis, O. A. Jakimavičius, E. Jankutė, 
P. Jonikas, J. Juodikis, V. Jurgulie- 
nė, P. L. Jurėnas, O. V.. Jurkai, A. 
S. Kalūza, K. Kaminskas, P. Kara
liūnas, K.Kareckas, J. Karka, B.Kaš- 
ponas, J. G. Kaulius, V. A. Kazlaus
kas, A. D. Keršis, P. Kevalaitis, O. 
S. Kiršinai, P. Kirstukas, A. V. Klup- 
šas, A. Krakaitis, Ip. Krasauskas, S. 
Kryževičius, Aloyz. Kuolas, A. Lan
gas, P. Lapinskas, Br. Mackevičius,
G. Maurušaitis, Z. J. Mažonai, I. 
Meiklejohn, M. S. Meškauskas, M. 
Mikšys, E. Miliauskas, P. Misevičius, 
V. Miškinis, V. M. Nalaičiai, V. K. 
Naruševičius, D. A. Nausėdas, B. Na
valinskas, Paciūnas, V. Pačkauskas, 
K. Pajaujis, B. Paliulytė, R. I. Paš- 
kauskai, A. Peleckis, P. Peterson, B. 
V. Petkevičius. J. Petrauskas, M. 
Petrulis, L. Pilipavičius, A. Piragis, 
A. Plėnys, J. Plėnys, P. M. Pra
naitis, A. Pūkas, J. Pukila, S. A. 
Pundziai, L. Radzevičius, A. M. Ra
džiūnai, V. Ramanauskas, J. Radaus
kas, Rudaitis, J. Rugys, A. Sabaliaus
kas, Alf. Simonavičius, R. Sirutie
nė, P. Skablauskas, A. Spurgaitis, 
V. Skrinskas, A. Stankus, P. Staus
kas, V. Stočkus, V. A. Stulgys, P. 
Štuopis, A. Sudeikis, A. E. Sudikai, 
M. Švelnytė, St. Šalkauskas, A. Šal
kauskis, J. J. Šarūnai, S. šenferas, 
S. A. šergaliai. P. Šernas, E. Šilei-

PLUMBING and HEATING
J , LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS. 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJVMO DARBUS.

Darbas sąžiningas Ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

Fondui Toronte
kis, A. Šimkevičienė, V. Štreitas, E. 
švėgždienė, L. Tamošauskas, B. Ta
mulionis, V. Taseckas, R. Taunienė, 
J. Tonkūnas, B. Trukanavičius, R. 
Tumpa, J. Urbonas, A. E. Underys,
I. Vadauskas, K. Vaičekauskienė, A. 
Vaičiūnienė, B. J. Vaidotai, V. Vai
dotas, J. Vaitkus, S. V. Vaitkus, Va
liūnas, A. Vanagas, O. Venskaitienė,
J. Veta, Vladas, J. Žakas, V. Žakas, 
M. J. Žėkas, K. Žulys.

$4: K. Batūra, M. M. Jankus, A. 
P. Ledas, J. Lelis, O. Krivickas, Br. 
Norkus, V. Stasiulis, L. Stosiūnas, B. 
Vitkus.

$3: A.Beresnevičius, P.Besąsparis,
K. Delkutė, P. Dicevičius, P. Eidu- 
kaitis, J. Gataveckas, O. Indrelienė, 
S. Jokūbaitis, E. Juzėnienė, B. Mi
sevičius, F. Mockus, Než., A. Pavilo- 
nis, J. D. Petronis, L. V. Petrušai- 
tis, M. Putrimas, P. L. Radzevičius, 
E. F. Senkus, R. M. Šimkus, V. 
Trumpa, S. Vaštokas.

$2: M. Adomavičius, Iz. Antanai
tis, M. Antanaitis. G. Atkočiūnas, P. 
Augaitis, G. Augaitienė, A. Bacevi
čius, J. Bacevičius, S. Bartuška, A. 
Bernotaitis, G. Butkienė, A. Čepai
tis, L. Delkutė, O. J. Dirmantai, H. 
Drabato, P. Dranginis, J. Drąsutis, 
M. Duliūnas, J. Dziminskas, L. Ei
nikis, M. Genčius, V. Gražulis, E. 
Griškėnienė, M. Guoba, Javas, V. 
Jolunė, I. B. Jonynas, S. K. Jukne- 
vičiai, O. Juodviršienė, V. Jurevi
čius, Alg. Juzukonis, Kalinauskas, 
V. Karnilavičius, J. Kilotaitis, V. 
Knyvaitė, O. T. Krasauskas, E. Ku
lienė, A. Kuncaitis, • O. Liaudinskie- 
nė, A. Lukošius, A. Lukošūnienė, V. 
Morkūnas, J. Morkūnas, A. Neve- 
rauskas, B. V. Norkus, A. Patašius, 
A. Pažerūnas, V. Pečiulis, J. Petraus
kas, A. Petrauskienė, S. Petryla, A. 
Podolskis, B. Poška, M. Preikšaitie- 
nė, J. Rėvas, J. Repečka, J. Smols- 
kienė, V. Stabačinskas, S. Stankevi
čius, J. Staškevičius, V. Stočkus, I. 
Sturm, P. Sturm, J. Šablinskas, šiau
dinis, V. Slėnys, K. šukevičienė, P. 
Tumpa, A. Ulba, Ig. Urbonas, P. V. 
Urbonas, V. Užupienė, A. Vadakojas, 
S. J. Vaitkevičiai, Z. Valiukas, M. 
Valiulienė, J. Valiulis, J. Vaškevi
čius, A. P. Vilimas, A. Zarembaitė, J. 
Žiurinskas, Juoz. Žiurinskas, N. Žol- 
pienė, L. Willenbrecht.

$1: S. Budrevičienė, P. D., A. Dil- 
kus, V. Dranginienė, P. Girdvainis, 
E. Girdvainis, E. Jankauskas, V. E. 
Janulevičius, J. Kuprevičius, K. Li
pinis, A. Masys, V. M. Mažulaitis, M. 
Naujokas, G. Pamataitis,E. Petrušai- 
tis, P. Preikšaitis, M. Rachenokas, 
Juoz. Račys, M. Romeika, E. Tamu
lionis, Tautietis, T. Varneckas, M. 
Vilčiauskaitė, E. Walenciej, A. Zim- 
nickas, P. žibūnas; 10 et. M. šaltmi- 
raitė (7 mt.).

Organizacijos: $50: Medž. ir Žūki, 
klubas “Tauras”.

Dviejose kortelėse pavardės neiš
skaitomos. Buvo ir neužpildytų kor
telių. Jeigu rasite netikslumų, pra
šome pranešti atstovybei.

Stayner-Wasagos ir apylinkės lie
tuviai Vasario 16 minėjime Tautos 
Fondui aukojo:
$20: St. Jonaitis, Ig. Pakarna; $15: 
A. T. Sekonis.

$10: P. Gurklys, V. Jasas, O. V. 
Juodviršiai, V. Kryžanauskas, dr. A. 
Matukas, F. Noreika, V. Sibulis-Ci- 
bulskis, V. Br. švedai.

$5: V. Dobilas, A. Gustainis, Gree- 
ves, E. Jasiūnienė, Jonaičių šeima,
K. Navickas, A. Rimkus, V. Stanevi
čius, P. Stepanauskas, R. Stepulaitis,
J. Stukas, K. šaltys, G. šiukšterie- 
nė, P. M. Skučas, Triknevičius; $2: 
Heike, P. M. Kairys, než., J. Valan- 
tiejus, E. Večerskienė; $1: S. Baibo- 
kas. Iš viso $221.

Nuo š.m. sausio 1 d. iki kovo 5 d. 
iš viso surinkta $5,376.90.

Nuoširdi padėka visų trijų lietu
vių parapijų klebonams už leidimą 
rinkti aukas šventovėse ir už paska
tinimą duosniau aukoti.

Nuoširdi padėka T. Sekonienei už 
atlikimą rinkliavos Stayner-Wasagoj, 
S. Aušrotienei už atlikimą rinkliavos 
Anapilyje, J. M. Dambarams už rink
liavą evangelikų Išganytojo parapi
joje.

Nuoširdi padėka talkininkams: V. 
Dalindienei, A. Ramanauskienei, J. 
Kaknevičienei, V. Ramanauskaitei,
K. Dambaraitei, V. Gudaičiui, V. 
Paulioniui, P. Puidokui, K. Kaknevi
čiui ir A. Vanagui. Nuoširdi padėka 
visiems aukojusiems.

Nuoširdi padėka L. Lapinskienei 
už surašymą Tautos Fondo kortelių 
ir “Litho-Art” spaustuvei už padėkos 
raštų atspausdinimą.

Vajus yra tęsiamas. Prašome dar 
neaukojusius čekius rašyti ir aukas 
siųsti Tautos Fondo vardu: “Para
mai” (ein. šąsk. nr. 763), Prisikėli
mo parapijos bankeliui (ein. sąsk. 
nr. 1255) arba pirmininkui A. Fira- 
vičiui, 6 Constance St., Toronto, Ont. 
M6R 1S4. Tel. 535-9864.

Tenelieka nė vieno lietuvio Toron
te ar apylinkėse, neatlikusio tauti
nės pareigos savajam kraštui — Lie
tuvai! Tautos Fondo

Toronto apylinkės atstovybė

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).

LIETUVOS 
KATALIKAI 
PRIEŠINASI 

RUSAMS
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

jos ir kaltinimus tėvų už pasira
šymą po peticijom. Tikintieji 
studentai dažnai šalinami iš uni
versiteto. Praėjusiais metais 9 
studentai buvo suimti. Trys iš 
jų, komjaunuoliai, buvo pašalin
ti iš universiteto už tai, kad bu
vo pastebėti dedant gėles prie 
pakelėje stovinčio XV šimtme
čio lietuvių tautinio herojaus 
Vytauto Didžiojo paminklo.

Ryšiai su tremtiniais
Lietuvos komunistų partijai 

prižiūrėti Maskvos paskirtas pa
tikėtinis V. I. Chazarovas (Cha- 
razovas, Red.) 1973 m. gale 
smarkiai puolė “piktus antiso- 
vietinius, klerikalinius elemen
tus” Lietuvoj. Kai 1940 m. sta- 
linistai okupavo Lietuvą, kaip 
ir iš kitų Baltijos kraštų, tūks
tančiai lietuvių buvo ištremti Į 
Sibirą ir Vidurio Aziją. 1940- 
1959 m. laikotarpyje iš Lietu
vos dingo vienas milijonas lie
tuvių. Tarp 1944 ir 1953 m., kai 
prieš antrą kartą Lietuvą okupa
vusią sovietų kariuomenę vyko 
stiprus lietuvių pasipriešinimas, 
buvo išžudyta ar ištremta 300,- 
000 žmonių. Iš jų tik 35,000 grį
žo iš ištrėmimo Stalinui mirus. 
Lietuviai nacionalistai ir dabar 
veikia rytuose ištrėmime bei 
darbo stovyklose. Praėjusių me
tų pradžioje “Kronikoj” buvo 
žinių, kad grupė studentų ir jau
nų profesijonalų buvo apkaltinti 
KGB už ryšius sii tremtiniais bei 
kaliniais, o taip pat už susitiki
mus su Gruzijos ir Armėnijos 
nacionalistinėmis grupėmis, kur 
priešsovietinis ir priešrusiškas 
nusistatymas labai stiprus.

Tai tokią informaciją pabėrė 
“Los Angeles Times” milijonui 
skaitytojų. Prie straipsnio pri
dėtas ir Baltijos valstybių žemė
lapis. Šį numerį paėmus' į ran
kas, betkam sunku buvo nepa
stebėti ir neatkreipti dėmesio į 
šį gana patraukliai pavadintą 
straipsnį. Juo labiau, kad ten 
pat, pirmame puslapyje paskelb
ta plačiai pagarsėjusios zmogva- 
gystės — Patricijos Hears atsi
liepimas po 17 dienų tylos.

“Los Angeles Times” ir jo 
štabo bendradarbis Murray See
ger yra padarę Lietuvos reika
lui labai didelį patarnavimą.

J. Kuprionis

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko

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

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už speciali} rublį $2.50 
SI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MUSŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

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

Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3388.50
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $3887.00
Station Wagon
“ŽIGULIS" VAZ 2102 $3737.50
Eksportinis modelis
“MOSKVIČIUS”412IE $3438.50
“MOSKVICIUS’
408 IE $3162.00
Station Wagon 
“MOSKVICIUS”426IE $3588.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $3850.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2168.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 
Mes turime 25 metų patyrimą 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.
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M«MAL ABV Tai gyventoju.
užkėlimas ant ratu
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visi pradeda judėti.
Pirmiausia sujudo York 

Mills, paskui Armour Heights 
ir Downsview. Netrukus prisi
dės ir rytinė Willowdale dalis 
prie "Dial a Bus” bandymo 
metropoliniame Toronte.

Prieš ketverius metus "Dial 
a Bus” — šauktinis autobusas 
buvo tik idėja. Problema: 
kaip gali viešasis transportas 
pasiekti žmones, gyvenančius 
apylinkėje, kurių neaptar
nauja reguliarūs autobusai, 
tramvajai, požeminis? 
Sprendimas: įgalinti juos tele- 
fonuoti autobusui, kai reikia.

"Dial a Bus" sistema buvo 
įvesta Bay Ridges 1970 m. 
liepos mėnesį. Po trejų metų 
šį sėkmingą bandymą perėmė 
Pickering miestas. Sis pijo- 
nieriškas projektas tapo reikš- 
mirtga eismo grandimi. Dabar 
"Dial a'Bus” sistema jau 
naudojasi Kingstonas, 
Stratfordas, Bramalea ir 
Sudburis. Ateityje prisidės ir 
daugiau vietovių.

Informacijų teirautis apie <n*‘IHAL A IMIS service in York Mills, Armour Heights and Downsview call 248-3112.

Andrė OuelleL Minister

pasakė

apie

trys ženklai nurodo vietą srities.

(Tai tik 
pavyzdys)

Tavo Kanados pašto kodą! 
paprastas būdas, 
įteikta

Pašto kodas yra labai veiksmingas ir kartu 
rodąs kur pašto siunta turi būti 

Jis turi dvi daNs:

K1A 
(area)

Pirmieji trys ženklai nurodo geografinę 
sritį, žinoma, Kanadoje.

0B1
(local)
Paskutinieji
pažymėtos pirmaisiais trimis ženklais. Jie 
nurodo labai tiksliai, net iki miesto bloko, 
daugiabučio pastato, komercinės įstaigos.

Dabar, kai kiekvienas turi pašto kodą, galime pilna sparta panaudoti elektroninius 
įrengimus, sumažinti išlaidas ir, kas svarbiausia, paspartinti pašto pristatymą. 
Tai betgi įmanoma tik tada, kai kiekviena pašto siunta yra pažymėta pašto kodu. 
O tai jau Jūsų atsakomybė. Praneškite visiem apie savo pašto kodą. Jei dar jo ne
gavote, rašykite šiam laikraščiui arba kreipkitės į vietinį savo paštą.

Tegu tarnauja pašto kodas Jums . ..
praneškite apie tai saviesiems

Canada Post. We’re working to make it work better

■ Canada
■ “ Post Canada

Andrė Ouellet, ministre

Ar mama jau viską
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"Dial a Bus” sistema gra
žiai veikia mažose vietovėse. 
Sunkiau yra pritaikyti ją 
didesniuose miestuose. Dėlto 
mes ir bandome ją per trejus 
metus įvairiose metropolinio 
Toronto srityse.

Kaip "Dial a Bus” sistema 
veikia?

Jei gyvenate apylinkėje, 
kur ši sistema veikia (žiūrėkite 
j žemėlapį), kai prireikia 
keliauti, paskambinkite vieti
niam autobusų pareigūnui

1. York Mills 2. Armour Heights
3. Downsview 4. Willowdale

&
Communications
Hon. John R. Rhodes A.T.C. McNab 
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valandą prieš savo išvažiavimą. 
Autobusas atvažiuos prie Jūsų 
namo durų.

Didelio judėjimo metu 
vairuotojas nuveš Jus į regu
liarų autobusą arba požeminio 
stotį. Sumažėjusio judėjimo 
metu galite apsipirkti, aplan
kyti savo draugus ir grįžti namo 
"Dial a Bus" — šauktiniu 
autobusu.

TTC tvarko autobusus 
Ontario vyriausybės pavedimu. 
Abi institucijos stebi rezultatus 
— gerus ir blogus ir pagal tai 
pritaiko eismo sistemą vietos 
poreikiams.

O kas toliau? Mes ir toliau 
rūpinsimės, kad Ontario vieša
sis transportas būtų vienas 
geriausių pasaulyje.



LIETUVOS VOKIEČIŲ METRAŠTIS
K. BARONAS

Lietuvos vokiečių sąjunga ir 
šiemet išleido savo metraštj. 
Nors redakcinę kolegiją sudaro 
trys asmenys, tačiau daugiausia 
darbo įdėjo Kauno vokiečių 
gimnaziją baigęs Alfredas 
Franzkeit, kuris savo įžangoje 
1975 m. leidiniui prašo kuo dau
giausia straipsnių, kadangi met
raščiai yra neužmirštamos tėvy
nės sveikinimai bei prisimini
mai puikaus gyvenimo.

Kaip ir ankstyvesniuose met
raščiuose, taip ir 1974 m. leidi
nyje rašo daugiausia vyresnės 
kartos atstovai, kuriems Lietu
va buvo kaip antroji motina ir 
su kuria jie praleido gražiausias 
dienas. Tad ir malonu tokius 
straipsnius skaityti, malonu ma
tant taisyklingai įrašytus Lietu
vos miestus. Keistokai betgi 
skamba Sawnary, Kowno, Alki- 
schki ir kt. vardai, caro laikų 
matai — viorstai. Tai vyresnės 
kartos atstovų “deimančiukai”, 
nes rašyti apie evangelikų kuni
gą T. Kupferį, gimusį 1869 m., 
arba žurnalistą W. Giunterį, 
gim. Šančiuose ir atšventusį sa
vo 65 m. gyvenimo sukaktį, gali 
tik asmenys, peržengę mažiau
siai 50 m. ribą.

Nevisi straipsniai yra per
sunkti maloniais Lietuvos prisi
minimais. Prie tokių priklauso 
G. Tramp rašinys “Vargdieniai 
ir elgetos Lietuvoje”. Autorius 
sako, kad Lietuva buvo žemės 
ūkio kraštas, tad jos gerovė pri
klausiusi nuo parduodamų ga
minių Vokietijai 'ir Anglijai. 
Pramonė trumpame nepriklau
somybės laikotarpyje negalėju
si plačiai išsivystyti. Didžiausią 
gyventojų dalį sudariusi vidu
rinioji klasė — stambesnieji 
ūkininkai, tarnautojai ir valdi
ninkai. Sunkus buvęs gyveni
mas mažažemių ūkininkų ir dar
bininkų, ypač miesto bedarbių, 
kuriems socialinis aprūpinimas 
ir bedarbio pašalpos nebuvo ži
nomos. Kas iš to, sako G. Tramp, 
jeigu darbininkas uždirbdavo 
du litus į dieną, kai sviesto sva
ras kainuodavo vieną litą! Pa
sienio gyventojai eidavo į Vo
kietiją, kur nusipirkdavo mar
garino, kuris Lietuvoje buvo be
veik nežinomas, tačiau žymiai 
pigesnis už sviestą. Autorius 
kiek pasijuokia ir iš aukotojų 
bažnyčiai, kai jie rinkliavai “nu
mesdavo” penkis centus, many
dami davę didelę auką. (Bet.. . 
dar ir šiandieną V. Vokietijos 
bažnyčiose teko matyti gražiai 
apsirengusius “ponus” ir skry
bėliuotas “ponias”, metančias į 
mažą krepšiuką daugiausia de
šimtį pfenigių!Tuometiniai pen
ki centai buvo vertingesni už 
šiandieninį Vokietijos dešimtu
ką! — K.B.).

Autorius Lietuvos elgetas 
skirsto į tris grupes. Pirmoji 
grupė — vienos vietovės pasto
vūs elgetos, kurie laukdavo tik 
pinigų, ypač iš peržengiančių 
sieną prie Eitkūnų. Vėliau Lie
tuvos valdžia, norėdama išlaiky
ti savo “prestižą”, tuos elgetas 
pašalino, nes jie atvykusius iš 
Eitkūnų vokiečius “pasveikin
davo”. . . išmalda. Antrai gru
pei priklausė elgetos tolimesnių 
vietovių, keliaujantys pėsti. Jie 
buvo patenkinti gavę duonos 
gabalėlį ir permiegoję virtuvė
je. Trečiai grupei priklausė pri
puolamai atvykę elgetos ir čigo
nai. Čia autorius sumini čigoną 
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Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 W. 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, 
----------  Ypač didelis gintaro

Telefonas 471-1424
plokštelių, odos, medžio dirbinių, 
išdirbinių pasirinkimas. ----------
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2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisvilie ir EgUnton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Vilką, kurį gerai pažinojo visi 
Kybartai. Kitus “kankindavo” 
dantų skausmai, tad jie daugiau
sia prašydavo degtinės. Prie to
kių priklausė rusas šenčikovas 
ir tikrai elgetiškai atrodanti Šul
cų šeima.

Autorius stengėsi juodom 
spalvom vaizduoti lietuvius, bet 
jo pastangos nuėjo . . . vokiečių 
pusėn.

Gaila, kad Lietuvos vokiečių 
metraščiui neparašo tie vokie
čiai, kurie 1945 m. keliaudavo 
į Lietuvą, prašydami lietuvius 
duonos gabalėlio, o ne pinigų 
iš Eitkūnų gyventojų. Tokių as
menų yra ir turtingoj Kanadoj. 
Jie prašo dešimtuko kavai, o pa
naudoja alaus stiklui.

A. Franzkeit pateikia A. Ba
rono “Praeities” vertimą. Tuo 
būdu bent šiek tiek jis supažin
dina Lietuvos vokiečius su emi
gracine lietuvių literatūra.

Ankstyvesniuose leidiniuose 
būdavo skelbiami Vokietijos lie
tuvių svarbesniu organizacijų-įs- 
taigų adresai. Šiemetiniame' jų 
nėra, išskyrus tik Lietuvos vo
kiečių sąjungos skyrių (Landes- 
gruppen) adresus.

Heimatgruss. Jahrbuch der 
Deutschen aus Litauen. Landes- 
mannschaft der Deutschen aus 
Litauen. 4.50 DM.

INŽ. RYTAS BABICKAS, Klevelan- 
do vyrų okteto vadovas, akompania
torius ir Čiurlionio ansamblio chor
meisteris, koncertuos Toronte kar
tu su oktetu ir sol. Irena Grigalių- 
naite kovo 31 d. West Park gimnazi
jos salėje (Bloor ir Dundas West). 
Be to, R. Babickas yra ir gerai žino
mas lietuvių ir amerikiečių sporti
niame pasaulyje. Jis yra Klevelando 
LSk “žaibas” pirmininkas; vadovavo 
1973 m. S. Amerikos lietuvaičių tink- 
lininkių išvykai j vakarinę Europą

Atsiųsta paminėti
Lituanus No. 4, Winter 1973. Kul

tūrinis žurnalas anglų kalba. Adre
sas: Lituanus, P. C. Box 9318, Chica
go, Ill. 60690, USA.

Varpas nr. 12, 1973. Varpininkų Fi
listerių Draugijos leidžiamas žurna
las, redaguojamas Antano Kučo. 
Administracija: Titas Briškaitis, 1214 
N. 16 Ave., Melrose Park, III. 60160, 
USA.

Aidai nr. 9, 1973 m. lapkritis. Tė
vų pranciškonų leidžiamas mėnesi
nis kultūros žurnalas. Redaguoja dr. 
Juozas Girnius. Administracija: 341 
Higland Blvd. Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, USA.

Detroito tautinių šokių sambūris “šilainė”. Pirmoje eilėje (viduryje) sėdi jo vadovė Galina Gobienė
1 Nuotr. Algio Astašaičio

Dokumentinis veikalas kritiškoje šviesoje
"Sovietų Sąjungos — Vokietijos agresija prieš Lietuvą"

(TĘSINYS II PRAtJUSIO NR.)

Antrosios, taigi dabartinės so
vietų okupacijos, dokumentaci
ja yra pernelyg skurdi. Iš 13 
dokumentų (dok. 188-200) 11 
yra lietuviškų ir baltiečių veiks
nių bei paskirų asmenų protes
tai' ir memorandumai. Tik vie
nas dokumentas vaizduoja da
bartinę represiją, vieną jos pra
džios fazę: ana jau minėta Bar- 
tašiūno 1946. II. 15 amnestijos 
proklamacija (dok. 190).

Jei redaktorius veikalo įvade 
nebūtų savais žodžiais aprašęs 
lietuvių tautos aštuonerių metų 
kruvinos kovos su vėl į jos 
kraštą įsiveržusiais sovietais, 
skaitytojas iš to itin reikšmin
go laikotarpio dokumentacijos 
susidarytų Įspūdį, kad visa ta 
atkakli ir nuostabi rezistencija 
neverta prideramo aprašymo do
kumentais. Sunku suprasti tokį 
mostą, kai redaktorius pats 
skundžiasi, jog “perskaudu pri
imti faktą, kad Vakarai ignoruo
ja Lietuvos kovą prieš antrąją 
sovietų okupaciją”, kuri paliko 
“lietuvių tautą nepagydomai 
randuotą” (p. 29). Lyg nebūtų 
pakankamai dokumentacinės 
medžiagos, prieinamos ir šioje 
geležinės uždangos pusėje! Vei
kalo bibliografijoje redaktorius 
lengvai galėjo rasti gana daug 
dokumentų, vertų paskelbti, ir 
jų įjungimu į dokumentaciją 
prisidėti prie šio tikrai nesu
prantamo Vakarų ignoravimo 
pašalinimo.

Dokumentavimo aparato fo
kusą nukreipęs į sovietų-vokie- 
čių sąmokslinį bendradarbiavi
mą praeityje ir tuo apleidęs tin
kamą Lietuvos dabartį lėmusių 
pokarinių faktų dokumentavi
mą, redaktorius' vengia ir tiks
lingos antrosios sovietų okupa
cijos teisinės analizės.

Kai pirmoji sovietų okupaci
ja, pagal redaktoriaus jai skirtą 
perdėtą reikšmę, analizuojama 
net keliose vietose (pvz. p. 190, 
237, 430), dabartinei sovietų 
okupacijai teisiškai pagvildenti 
nedėta jokių pastangų, nežiū
rint veikale minėtų dokumentų, 
kurie tokiai analizei teikia aiš
kų pagrindą ir šaukte šaukiasi 
komentarų.

Kaip tokia teisinės analizės 
spraga pažeidžia veikalo vertę, 
tegul bus parodyta, pažvelgus į 
kaikurių dokumentų turinį.

❖ * «
Antrajai sovietų okupacijai 

gresiant, Amerikos Lietuvių Ta
ryba (ALTa) ir JAV latvių bei 
estų organizacijos 1944 m.'rug
pjūčio mėn. kreipėsi į Jungti
nių Valstybių vyriausybę su at
sišaukimu, kuriuo prašoma Lie
tuvą, Latviją ir Estiją “pavesti 
tiesioginei tarpalijantinei kont
rolei”, tuo užtikrinant, kad “So
vietų Sąjungos karinių pajėgų 
okupacija paisytų tarptautinės 
teisės ir karo vedimo nuostatų, 
tvarkančių svetimos teritorijos 
administravimą karinėje okupa
cijoje” (dok. 188).

Visai panašų atsišaukimą mė
nesiu vėliau Vilniuje-Kaun'e pa
skelbė ir Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas (VLIKas). 
Juo kreipiamasi į D. Britaniją ir 
Jungtines Valstybes su prašymu 
Lietuvon atsiųsti savo karines 
misijas. Jame pabrėžiama, kad 
“lietuvių tauta Raudonąją Armi
ją laiko'svetima okupacine pa
jėga, kuriai privalomos visos 
tarptautinės teisės normos, tvar
kančios svetimą teritoriją oku
pavusios armijos elgesį”, ir pro
testuojama “prieš Sovietų Są
jungos organų laužymus tų nor
mų, kurios reguliuoja karo ve
dimą ir apibrėžia svetimą terito
riją okupavusios okupacinės ar
mijos galios ribas” (dok. 189).

Tais pačiais argumentais ope
ruoja ir VLIKo “Memorandu
mas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo”, įteiktas D. 
Britanijos, Prancūzijos ir Jung
tinių Valstybių vyriausybėms 
1950 m., karui jau pasibaigus.

Metmenys 26, 1973 m. Redakto
rius Vytautas Kavolis, šio nr. kaina 
—$3. Administratorė — M. Paškevi- 
čienė, 3308 W. 62nd Pl., Chicago, IB. 
60629, USA.

M, BRAKAS
Šis labai išsamus ir kruopščiai 
paruoštas memorandumas re
daktoriaus kažkodėl neįjungia
mas į veikalo dokumentaciją — 
minimas tik bibliografijoje.

Šie trys dokumentai, kurių 
autoriai, matyt, gerai žinojo 
tarptautinę teisę, teisingai kva
lifikuoja antrąją sovietų oku
paciją kaip karo operacijų ei
goje įvykdytą, kuriai taikytinos 
tarptautinės karo teisės nor
mos, aiškiai apibrėžiančios sve
timą, nekariaujančios valstybės 
teritoriją, okupavusių kariau
jančių salių teises ir pareigas.

Tų normų pagrindinis šaltinis 
yra, kaip galima pasiskaityti 
kiekviename tarptautinės teisės 
vadove, 1907 m. Haagos tarptau
tinės konvencijos. Jos aptaria 
bei nustato karo vedimo teisę (ir 
papročius), kuri galiojo abiejų 
pasaulinių karų metais ir tebe
galioja dabar. Ji yra privaloma' 
ir Sovietų Sąjungai. Kaip tik ją 
ir turėjo galvoje anų trijų me
morandumų autoriai.

Remiantis šia karo teise, sve
timo krašto okupantas tėra tik 
faktinis ir laikinis administrato
rius. Jam leista naudotis tik to
kiomis administravimo funkci
jomis, kurios užtikrina jo kari
nių pajėgų saugumą ir apsau
goja okupuotą kraštą nuo anar
chijos bei suirutės. Tik šių tiks
lų rėmuose jis turi administra
vimo galią.

Okupantas krašte negali savi
valiauti. Jam draudžiama kraštą 
pasisavinti aneksijos keliu ar
ba jam primesti savąją, okupuo
tam kraštui svetimą teisinę ir 
politinę santvarką. Karui pasi
baigus, krašte turi būti atstaty
ta prieškarinė jo santvarka (Lie
tuvos atžvilgiu, žinoma, toji, ku
ri galiojo prieš pirmąją sovie
tų okupaciją). Svetimos karo pa
jėgos privalo laikinai okupuotą 
kraštą palikti ir karinės admi
nistracijos aparatą likviduoti.

Vakarų sąjungininkai šias 
tarptautinės karo teisės normas 
sąžiningai vykdė, savo pajėgų 
okupuotų kraštų santvarką re
spektuodami ir juos palikdami 
Vokietijai kapituliavus. Bet So
vietų Sąjunga to nepadarė, iš
imtį padarydama tik Danijos 
Bornholmo salai, kurią buvo 
okupavusi tokiomis pat karo 
operacijų apinkybėmis, kaip ir 
Lietuvą.'

Į šį Lietuvos bylai svarbų pre
cedentą VLIKas ir atkreipia sa
vo memorandumo adresatų dė
mesį, teisingai teigdamas: “So
vietų Sąjunga, 1944 m. Lietuvą 
okupuodama antrą kartą, ne
įgijo daugiau teisių į Lietuvos 
teritoriją, negu pvz. į Danijos 
teritoriją, kai ją okupavo tų pa
čių karinių operacijų eigoje (t. 
y. Bornholmo salą, anksčiau 
okupuotą Vokietijos)”. Šiuo pre
cedentu VLIKas sustiprina savo 
argumentus, reikalaudamas, kad 
Sovietų Sąjunga vykdytų minė
tas karo teisės prievoles ir iš 
okupuotos Lietuvos išsinešdin
tų, kaip tai padarė jos sąjungi
ninkai Europos šiaurėje, vaka
ruose ir pietuose.

Redaktorius tačiau vengia ei
ti šių dokumentų nurodytu keliu 
į pilnutinę dabartinio sovietinio 
režimo atsiradimo ir pobūdžio 
dokumentaciją bei analizę. Nei 
dokumentais, nei komentarais 
neatkreipiamas skaitytojo dė
mesys į tai, kad Raudonoji Ar
mija 1944 m. į Lietuvą įžygia
vo karo operacijų eigoje, kad 
Sovietų Sąjungos okupacija, Lie
tuvoje įvesta antrą kartą po ka
ro su Vokietija priedanga, yra 
tik laikinė, ribota ir kad Sovietų 
Sąjunga, šią okupaciją iškreip
dama į jai nepriklausantį suve
renumą bei Lietuvos teritoriją 
pasisavindama kaip savo “sovie
tinę respubliką”, — sulaužė ir 
tebelaužo jai privalomas tarp
tautinės karo teisės prievoles.

* * *
Nesigilinęs į šį Lietuvos lais

vės reikalui reikšmingą karo ir 
karinės teisės aspektą, redakto
rius išleido iš akių ir tarptauti
nio karinio tribunolo Nuern- 
berge padarytą precedentą, lie

čiantį antrąją sovietų okupaciją 
Lietuvoje.

Tiesa, jis šio precendento 
reikšmę mato, bet tiktai savo 
siauros, vien į pirmąją sovietų 
okupaciją atkreiptos koncepci
jos rėmuose.

Drąsiai ir tiksliai jis, pasi
remdamas ano tribunolo charta 
ir sprendimais, išveda parale
lę tarp pirmosios sovietų okupa
cijos ir vokiečių įvykdyto Aust
rijos “Anschlusso”, kurį tribu
nolas kvalifikavo kaip baustiną 
agresiją (nors jos tikslas, kaip ir 
sovietų Lietuvoje, buvo pasiek
tas “be kraujo praliejimo”) ir 
už kurį kaltinamieji vokiečiai 
buvo nubausti mirties bausme. 
Šios bausmės “aršiausiai ir itin 
nepermaldaujamai” reikalavo 
kaip tik patys sovietai, tribuno
lo nariai. Sovietai dėlto (jie pa
tys buvo vieni iš tribunolo stei
gėjų bei jo chartos ir nuostatų 
autorių) patys teistini ir smerk
tini “pagal jų pačių sukurtą 
standartą”, teisingai sako auto
rius (p. 430).

Redaktorius ir šiuo atveju 
vengia eiti žingsnį toliau ir, pa
gal to paties tribunolo chartą 
bei sprendimus, taip pat paana
lizuoti tuos sovietų nusikalti
mus, kuriuos jie padarė antros 
okupacijos metu.

Jeigu jis savo dėmesį būtų at
kreipęs ir į juos, būtų radęs, 
kad tribunolas, kaip ir J. A. 
V-bių karo teismai Vokieti
joje, vokiečių vadus nuteisė ne 
tik “už nusikaltimus taikai ir 
žmogiškumui”, padarytus prieš 
karą, bet ir “už karo nusikalti
mus, būtent, karo teisės ir pa
pročių laužymus” (chartos str. 6, 
p. 245), įvykdytus karo eigoje.

Taikant Nuernbergo tribuno
lo precedentu sudarytus tarp
tautinius baudžiamuosius nuos
tatus ir formuluojant sovietų 
pareigūnams atitinkamą kaltina
mąjį aktą (toks gi yra savo in
tencija, forma ir turiniu visas 
recenzuojamas veikalas), reikia 
turėti galvoje anų nuostatų aiš
kiai daromą skirtumą tarp nusi
kalstamųjų veiksmų, kurie pa
daryti prieš karą, ir tų, kurie 
padaryti karo eigoje. Šitas skir
tumas veikia visą Lietuvos lais
vės bylos teisinės argumentaci
jos ir politinių reikalavimų po
būdį.

Sovietai, prieš karą savo slap
tu sąmokslu su naciais ir grasi
nimais įvykdę Lietuvos “An- 
schlussą”, nusikalto vieną kartą. 
Šis pirmas aneksinis režimas iš
nyko, kai jų “draugai” naciai 
juos iš Lietuvos teritorijos iš-’ 
varė ir įvedė savo karinę admi
nistraciją, kai lietuvių tauta 
sėkmingai sukilo prieš griūvan
čią sovietų okupaciją ir, laikinai 
Lietuvos vyriausybei susidarius, 
paskelbė “nepriklausomą Lietu
vos valstybę atstatytą ir raudo
nosios Lietuvos istoriją baigtą” 
(dok. 166). Sovietai antrą kartą 
Lietuvon įvedę savo armijas vi
sai kitokiomis nei anos dingu
sios ankesijos aplinkybėmis ir 
pakartodami Lietuvos “An- 
schlussą” antrą kartą, įvykdė 
naują tarptautinį nusikaltimą 
techniška tarptautinės karo tei
sės prasme. Jie todėl buvo ir te
bėra, kriminalinės teisės sąvoko
mis tariant, tikri recidyvistai. 
Tokiu recidyvizmu turi būti pa
remtas sovietams daromas kalti
nimas.

Kas šių dviejų Lietuvos anek
sijų istoriją dokumentuodamas 
ir analizuodamas sustoja, kaip 
tai daro redaktorius, tik prie 
pirmojo sovietu nusikaltimo ir 
iš akių išleidžia antrąjį, tas, 
Lietuvos bylą gindamas, atsidu
ria padėtyje, kuri daro žalą jo 
argumentavimui ir kartu pade
da sovietų propagandai.

(Bus daugiau)

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toronte. 
• Telefonas 363-7881 •
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a IfllLTimiffiJEVflKIOJF.
AMERIKOS LIETUVIU DAILI

NINKŲ Sąjunga rengia apžvalginę 
dail. prof. Adomo Varno darbų pa
rodą jo 95 metų amžiaus sukakčiai 
paminėti. Paroda bus atidaryta ba
landžio 6 d. Čikagoje, Lietuvių Tau
tiniuose Namuose. Sukaktuvininkas 
yra seniausias mūsų dailės vetera
nas, išvaręs gilią vagą Lietuvos pro
fesinio meno istorijoje. Rengėjai 
kviečia čikagiečius pagerbti prof. A. 
Varną gausiu dalyvavimu jo paro
dos atidaryme.

ARCHITEKTO ALGIMANTO RUB
LIO paskaitą Detroito Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje surengė vietinis 
inžinierių ir architektų skyrius. Pa
skaitininkas kalbėjo apie Europos 
moderniąją architektūrą, plačiau pa
liesdamas Britanijos, V. Vokietijos ir 
Italijos architektų darbus, kuriuos 
dalyviams atskleidė skaidrės. Jis 
taipgi supažindino dalyvius ii- su 
ateities architektūriniais projektais.

“DRAUGO” ROMANŲ KONKUR
SO XXIII metinė $1.000 premija lau
reatei Birutei Pūkelevičiūtei bus 
įteikta balandžio 7, sekmadienį, 3 v. 
p. p., Čikagoje, Marijos Augštesnio- 
sios Mokyklos auditorijoje. Koncer
tinę programą atliks Ryto Babicko 
vadovaujamas Klevelando vyrų okte
tas su sol. Irena Grigaliūnaite.

“NIDOS” KNYGŲ KLUBAS Lon
done, Britanijoje, išleis Kalifornijo
je gyvenančio žurnalisto Bronio Rai
los literatūrinės kritikos ir straips
nių literatūrinėmis temomis rinkinį 
“Paguoda”, kurį sudarys trys neplo
ni tomai. Autorius medžiagą šiam lei
diniui atrinko iš savo ankstyvesniųjų 
ir paskutiniųjų rašinių. “Paguodos” 
I tomas paliečia kaikuriuos užsienio 
rašytojus, marksizmo problemas, 
pastangas sovietinti lietuvių litera
tūrą bei kultūrą, santykių su tauta 
painiavas, kaimo sankirtą su miestu 
ir pramone, literatūros kritikos 
gaires. Į “Paguodos” II tomą B. Rai
la yra įtraukęs keturių išeivijos mo
terų rašytojų kūrybos ir A. Barono 
“Trečiosios moters” platesnį aptari
mą, poeto L. Skabeikos gyvenimą ir 
kūrybą sovietinės kritikos spektre, 
perredaguotą ir papildytą “Raudą 
apie Aistį”. Poros visuomeninio tu
rinio veikalų aptarčiai, lietuviškajam 
teatrui, dailei, dainom, šokių muzi
kai skiriamas “Paguodos” III tomas, 
papildytas satyrinio ir feljetoninio 
pobūdžio “Reporterio užrašais”.

BALTIEČIŲ INSTITUTAS Stock- 
holme ruošia spaudai pernai pavasa
rį įvykusioje baltietiškųjų studijų 
konferencijoje skaitytų pranešimų 
rinkinį. Tie pranešimai nagrinėja 
kalbos, literatūros, istorijos ir vi
suomeninių mokslų problemas. Bal
tiečių Instituto valdybos vicepirmi
ninkas ir visuomeninių mokslų sek
cijos sekretorius yra dr. Kajetonas 
Čeginskas. Institutui taipgi priklau
so lektorius Juozas Lingis, o dabar į 
narius buvo priimtas ir Šveicarijoje 
gyvenantis teisių dr. Albertas Geru
tis.

VLADAS KULBOKAS, lituanistas 
pedagogas, ruošia spaudai veikalą 
“Religinis elementas lietuvių poezi
joje”. Knygą išleis “Krikščionis gy
venime” leidykla.

BOSTONO KULTŪRINIAME 
SUBATVAKARYJE buvo prisimintes 
čia gyvenęs poetas Faustas Kirša 
mirties dešimtmečio proga. Apie jo 
gyvenimą ir kūrybą kalbėjo rašytojas 
Stasys Santvaras, suredagavęs pomir
tinį rinkinį “Palikimas”. F. Kir- 
šos eilėraščius iš rinkinių “Aidų ai
dužiai”, “Giesmės”, “Tolumos”, 
“šventieji akmenys” ir "Palikimas” 
skaitė Birutė Vaičjurgytė.

ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA
NIZACIJŲ ir Spaudos Taryba, vado
vaujama pirm. A. Mičiūdo, Vasario 
16 proga šiemet vėl surengė lietuvių 
tautodailės parodą Buenos Aires 
miesto centre, Kanados banko pa
talpose, vasario 18 — kovo 1 d. d. 
Rodinių sutelkimų rūpinosi speciali 
komisija — A. Jablonskytė, L. Sruo
ga, J. šiušis ir A. Dambravienė. Pa
rodoje daugiausia buvo lietuviškų 
juostų, audinių, medžio drožinių ir 
gintaro dirbinių, A. Mikelionienės 
nupintas šiaudinukų sietynas, stak
lės su pradėtom austi juostom. Ar- 
gentiniečius labiausiai domino ginta
ro dirbiniai. Su parodos rūdiniais 
jiems padėjo susipažinti šiam tiks
lui paruoštos kortelės ispanų kalba. 
Visas šios sveikintinos parodos išlai
das padengė ALOS Taryba. Kanados 
banko vadovybė jai atsiuntė laišką, 
dėkojant) už sėkmingos parodos su
rengimą.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA 
skelbia konkursą parašyti jaunimui 
tinkamą literatūrinį veikalą — roma
ną, apysaką, novelę. Veikalas turi 
būti skiriamas paaugliams ir netrum- 
pesnis kaip 150 mašinėle rašytų pus
lapių. Laimėtojui skiriama 1000 dol. 
premija. Rankraščius, pasirašytus 
slapyvardžiu ir į atskirą vokelį įdė
jus savo tikrąją pavardę, adresą bei 
telefoną atsiųsti iki 1974 m. gruodžio 
31 d. jaunimo skaitiniams ruošti ko
misijos pirmininkei šiuo adreus: Sta
sė Petersonienė, 2534 W. 40th Stre
et, Chicago, Ill. 60632, USA. Kon
kurso vertintojų komisija turės vi
siškai laisvas rankas: pavyzdžiui, rei
kalui esant, premijos visai neskirti 
arba ją skelti į dvi dalis. Premijuoto 
veikalo išspausdinimu pasirūpins 
švietimo taryba, o dėl nepremijuo
tų, bet spausdintinų veikalų išleidi
mo bus atskirai tariamasi su jų 
autoriais.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
AKTORIUS LAIMONAS NOREI

KA Kaune įvykusiame Adomo Mic
kevičiaus poezijos vakare skaitė “Kry
mo sonetus”, ištraukas iš poemų 
“Ponas Tadas”, “Vėlinės” ir “Kon
radas Valenrodas”.

SĖKMINGAS GASTROLES LE
NINGRADE turėjo Jono Kavaliaus
ko vadovaujamas Vilniaus statybi
ninkų rūmų moterų choras “Eglė”. 
Koncertuose “Eglei” talkino vargo
nininkas Gediminas Kviklys ir sol. 
Danielius Sadauskas.

VILNIAUS OPEROS TEATRE va
sario 10 d. buvo atlikta G. Bizet po
puliarioji opera “Carmen”, dalyvau
jant solistams B. Almonaitytei, V. 
Adamkevičiui, G. Apanavičiūtei, R. 
Vešiotai. Kompoz. Jonas Nabažas 
“Literatūroje ir Mene” apgailestau
ja, kad teatro vadovybė užmiršo ne
eilinę šios operos penkiasdešimtme
čio sukaktį. Pirmoji “Carmen” prem-- 
jera Lietuvos operoje įvyko 1924 m. 
vasario 7 d. Pagrindinius vaidme- 
nius tada atliko K. Petrauskas, M. 
Rakauskaitė ir A. Sodeika.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE daugiau kaip šimto drobių ir 
akvarelių parodą surengė pernai am
žiaus deimantinę sukaktį atšventęs 
kaunietis tapytojas Jonas Buračas, 
kurį dailėtyrininkai vadina lietuviš
ko gamtovaizdžio dainiumi. J. Bura
čas yra sukūręs apie 3.000 tapybos 
darbų.

1974 METŲ POEZIJOS PAVASA
RĮ Lietuvos Rašytojų Sąjungos val
dybos prezidiumas nutarė surengti 
gegužės 23-26 d. d. Poetų grupės šie
metiniame renginyje aplankys vieto
ves, susijusias su S. Nėries, T. Tilvy
čio, L. Giros gyvenimu ir kūryba.

KAZIO SAJOS pjesę “Poliglotas” 
suvaidino Estijos televizijos teatras. 
Pjesę vertė lietuvių literatūros pro
paguotojas M. Lodus.

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS hu
moreską “Brangiausias žmogus”, iš
verstą A. Sukovskio, paskelbė latvių 
dienraštis “Cynia” Rygoje.

NAUJOSIOS VILNIOS kultūros 
namų saviveiklinis dramos kolekty
vas paruošė spektaklį pagal Justino 
Marcinkevičiaus poemą “Prometėjo 
pasmerkimas”. Spektaklį režisavo A. 
Vizgirda, pagrindinį vaidmenį atli
ko Vilniaus universiteto studentas A. 
Beliažentis.

JUOZAS PAUKŠTELIS atšventė 
deimantinę amžiaus sukaktį. Jos pro
ga augščiausiosios tarybos prezidiu
mas jam suteikė Lietuvos liaudies 
rašytojo vardą. Sukakties proga “Va
ga” 30.000 egz. tiražu išleido III lai
dą jo trilogijos romanų — “Jaunys
tė”, “Netekėk, saulele”, “čia mūsų 
namai”. Už šią trilogiją jis yra lai
mėjęs respublikinę premiją 1969 m. 
J. Paukštelis dabar gyvena Vilniaus 
Antakalnyje, o į Kėdainius grįžta tik 
vasaroti. Spaudai jau yra paruošęs 
atsiminimų knygą apie susitikimus 
su Maironiu, Vaižgantu, J. Jablons
kiu, Bite-Petkevičaite, J. Basanavi
čium, Šatrijos Ragana ir kitais žy
miaisiais asmenimis.

MOTIEJUS MIŠKINIS, literatūros 
dėstytojas ir vertėjas, mirė eidamas 
77-tuosius amžiaus metus. Velionis 
yra poeto Antano Miškinio brolis, 
1927 m. Kauno universitete baigęs 
literatūros studijas, specializavęsis 
rusų literatūroje. Nepriklausomoje 
Lietuvoje mokytojavo Kauno, Mari
jampolės, Raseinių gimnazijose, dir- 
mo švietimo ministerijoje. Velionį 
labiausiai domino rusų klasikai Go
gelis ir Dostojevskis. Vertėjo darbą 
pradėjo 1937 m. Gogolio “Mirusiųjų 
sielų” vertimu, o pokaryje išvertė 
beveik visus Gogolio veikalus, Dosto
jevskio “Brolius Karamazovus”, L. 
Tolstojaus “Kreicerio sonatą”, auto
biografinę trilogiją, Čechovo “Žuvėd
rą”, “Dėdę Vanią”, Gorkio “Dugne” 
ir eilę kitų klasikų kūrinių.

NORVEGIJA PIRMĄ KARTĄ SU
SILAUKĖ Lietuvos menininkų gast
rolių, kuriose dalyvauja Vilniaus 
operos solistai R. Siparis, N. Ambra
zaitytė, Vilniaus filharmonijos sol. 
R. Maciūtė, Vilniaus baleto solistai 
R. Minderis ir S. Masaniova, muzi
kai P. Tamošaitis ir Ch. Potašlnskas. 
Jie dalyvaus koncertuose, kurie ski
riami Sovietų Sąjungos ir Norvegijos 
diplomatinių santykių užmezgimo 
penkiasdešimtmečiui. Programon yra 
įtraukta ir lietuvių kompozitorių kū
rinių.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRE 
prancūzų klasiko J. B. Moljero ko
mediją “Tartiufas” pastatė rež. B. 
Gražys, talkinamas dail. J. čeičytės. 
Pagrindinius vaidmenis sukūrė akto
riai L. Kerniūtė, B. Barauskas, N. 
Narijauskaifė, J. Sakalaitė, N. Sabu
tytė, H. Andriukonis ir R. Nedzevs- 
kas.

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 
turizmo sekcija, vadovaujama moky
tojo B. Petrulionio, organizavusi ke
liones rašytojų, dailininkų gyveni
mo bei kūrybos vietomis, pradėjo 
rengti literatūrinius-muzikinius vaka
rus. Salomėjos Nėries ir lietuvių 
liaudies dainoms skirto vakaro pro
gramą atliko aktoriai Monika Miro- 
naitė, Laimonas Noreika ir akloji 
dainininkė Beatričė Grincevičiūtė.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMAI su
rengė du Antano Drilingos poezijai 
skirtus vakarus “Jei mes susitik
sim ...” Jo eilėraščius skaitė aktoriai 
Joana Valančienė, Tomas Vaisieta. 
Programoje dalyvavo ir pianistas Vy
tautas Korys. V. Kst
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

MOKA: 
už termlnlnius indėlius — 
dvejų metų................................ 8>i%
vienerių metų .............................8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7!4% 
už depozitų-čekių sąskaitos....... 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000................ 8%
asmenines — naujas .............. 8)6%
nekiln. turto iki $50.000............ 8%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi iki 
92.090, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki 910.000. 
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money 
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, 
telefoną, elektrą, vandeni, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

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

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

REAL ESTATE 
žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 

4>Ont Tel. 534-7525

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 LOIN OS IKI DANGORAlilOI 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

UNITED 
TRUST

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Kęstutis Šapka Geteborge (Švedi

ja) įvykusiose salės lengv. atletikos 
pirmenybėse šuolyje į augštį peršo
ko 2.22 m., laimėjo I v. ir vėl tapo 
Europos meisteriu. Pirmenybėse da
lyvavo apie 300 lengvaatlečių iš 25 
šalių. Pirmą Europos meisterystę 
Kęstutis laimėjo 1971 m. rugpjūčio 
mėn. Tuomet Helsinkio stadijone jis 
peršoko 2.20 m.

Šiaulietis Stasys Mikulskis jaunių 
bokso pirmenybėse Tomske, įveikęs 
pajėgiausius rusų boksininkus, lai
mėjo I v. ir tapo Sov Sąjungos jau
nių pussunkio svorio meisteriu. Klai
pėdietis A. Lukauskas buvo apdova
notas garbės raštu už gerą teisėja
vimą.

Europos uždarų patalpų lengv. at
letikos pirmenybėse, kartu su K. Šap
ka, dalyvavo ir dvi Lietuvos lengva
atletės. Bėgant 800 m. nuotolį N. 
Razienė-Sabaitė buvo pastumta, par
griuvo ir nebaigė bėgimo. M. But- 
kienė-Treinytė šuolyje į tolį nušoko 
6.28 m. Prieš tai to užteko laimėti 
Sov. Sąjungos salės pirmenybes, ta
čiau šį kartą ji teužėmė VIII v. Eu
ropos meistere tapo šveicarė M. An- 
tenen, nušokusi 6.69 m.

Lietuvos lengvaatlečiai 1973 m. pa
siekė neblogų pasekmių: 100 m. bė
gime — R. Augštuolis 10.3 sek., 
3.000 m. — R. Bitė 8:06,6 min., 
5.000 m. — P. Šimonėlis 13:45,2 min., 
10.000 m. — P. Šimonėlis — 28:15,8 
min,. maratone — Z. Živatauskas 
2.21:33,0 v., 3.000 m. — k. b. R. Bi
tė 8:27,0 min., šokime į tolį — A. 
Jautakis 7.85 m., į augštį — K. 
Šapka 2.21 m., rututlio stūmime — 
R. Plungė ir E. Skapas po 19.73 m., 
disko metime — V. Jaras 62.64 m.

VYČIO ŽINIOS
Jurgį Strazdą, mūsų garbės narį ir

nepailstantį visuomenininką, minin
tį 70 metų sukaktį, nuoširdžiai svei
kiname ir linkime dar ilgai gy
vuoti.

Golfininkų susirinkimas kviečia-
mas balandžio 7 d., 1 v.p.p., L. Na
muose. Bus aptarta ateinančio sezo
no veikla ir renkama nauja vado
vybė. Visų golfininkų dalyvavimas 
būtinas.

Krepšininkai dalyvaus Hamiltono 
Kovo 25-mečio krepšinio turnyre. 
Taip pat numatoma atnaujinti krep
šinio turnyrus Wasagoje -L Gerojo
Ganytojo stovyklavietės aikštelėje.

V. Nešukaitytė, sugrįžusi iš Euro-

pos, sėkmingai dalyvavo Otavoje sos
tinės stalo teniso turnyre. Ji laimė
jo 4 pirmas vietas. Moterų viene
to baigmėje ji nugalėjo savo nuola
tinę priešininkę montrealietę M. Do- 
monkos. Poroje su seserim Flora ji 
laimėjo moterų dvejetą. Ji taip pat 
laimėjo mišrų dvejetą ir vyrų B kla
sės varžybas. Tame pačiame tur
nyre G. Nešukaitytė laimėjo II v.

Mūsų rėmėjui Vyt. Siminkevičiui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Kovo 24 d. Toronto Prisikėlimo 

par. salėje įvyko Kanados sporto 
apygardos prieauglio klasių krepši
nio pirmenybės. Jų rengėjas — Auš
ros klubas, vadovas — Andrius Kak
nevičius. Pirmose rungtynėse jaun. 
B kl. komanda susitiko su Toronto 
vytiečiais. Aušra lengvai nugalėjo 
Vytį 51:15, o antrose rungtynėse 
susitiko su Hamiltono Kovu. Ir čia 
aušriečiai be didelio įtempimo lai
mėjo 46:29. Aušroj žaidė: A. So
doms 5, 2; V. Stončius 0, 8; R. Žai
bas 12, 8; R. Kaknevičius 16, 10; E. 
Gataveckas 4, 14; T. Kairys 2, 0; J. 
Gutauskas 0, 0; E. Petronis 0, 0; A. 
Abromavičius 20, 4; P. Rasiulis 0, 0; 
ir St. Arlauskas 2, 0. Jaun. B kl. ko
mandos treneris yra Denis Šalvaitis.

Jaunių D kl. komanda pirmose 
rungtynėse pralaimėjo Hamiltono 
Kovui 17:19, o antrose rungtynėse 
Aušra nugalėjo Vytį 16:12. Aušroj 
žaidė: J. Gutauskas 7, 6; A. šlapšys 
4, 0; J. Strumila 0, 2; V. Plučas 6, 
8; R. Sysak 0, 0; A. Saplys 0, 0; T. 
Patašius 0, 0. Nors jaun. D komanda 
pralaimėjo pirmąsias rungtynes Ko
vui, bet pastarajam nugalėjus vytie- 
čius, pagal taškų skaičių Aušrai te
ko pirmoji vieta. D komandai rung
tynių metu vadovavo p. Sysak. Atei-
tyje bus vykdomos ir jaun. C ko-
mandų apygardinės pirmenybės.

Ateinantį sekmadienį, kovo 31 d., 
4 v.p.p., West Park gimnazijos sa
lėje (Bloor St. ir Dundas St. W.) 
Aušros sporto klubas rengia didelį
koncertą. Programą atliks vyrų okte-
tas iš Klevelando, solistė Irena Gri- 
galiūnaitė, pianistė Margarita Vaičiu- 
lėnaitė ir Toronto liet. taut, šokių 
grupė “Gintaras". Vietos numeruo
tos. Bilietus galima užsisakyti pas L. 
Baziliauską 279-8226. Bus parduoda
mi ir prie įėjimo į salę. Klubas ma
loniai kviečia visuomenę atsilankyti
ir paremti mūsų sportuojantį jau
nimą.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psL) 

rinkimus laimėjusi jo partijos 
vyriausybė sušauktų specialią 
etninių grupių atstovų konferen
ciją apsvarstyti ir paruošti veiks
mingai daugiakultūriškumo pro
gramai. Suvažiavime buvo išsi
klausyti 35 pasiūlymai, priimta 
181 rezoliucija.

Automobilių nelaimes tirian
tis specialus institutas Otavoje 
paskelbė 1972 m. duomenis. 
Pirmiausia atkreipiamas dėme- 
sis į jaunuosius vairuotojus On
tario provincijoje, kur 1971 m. 
alkoholinius gėrimus buvo leis
ta vartoti 18 metų amžiaus jau
nuoliams. 1970 m. 18-21 metų 
amžiaus grupėje žuvo 86 vairuo
tojai automobilių nelaimėse, o 
1972 m. žuvusiųjų skaičius paki
lo iki 181. Iš šio skaičiaus 58% 
jaunuolių automobilių nelaimės 
susilaukė dėl alkoholio. Institu
to duomenimis, 1972 m. visoje 
Kanadoje turėta 527.911 auto
mobilių nelaimių, kuriose žuvo 
6.221 asmuo, o sužeistų buvo 
215.705. Tai liudija, kad auto
mobilio nelaimė įvyksta kas 90 
sekundžių, vienas asmuo yra su
žeidžiamas kas 150 sekundžių, 
vienas Kanados gyventojas žus1- 
ta kas pusantros valandos. 1972 
m. Ontario provincijoje žuvo 
1.041 automobilių vairuotojas. 
Patikrinus tokių 818 žuvusių 
vairuotojų kraują, nustatyta, kad 
53,3% buvo girti. Iš visų pės
čiųjų, kuriuos užmušė automo
biliai, 44% buvo daugiau ar 
mažiau išgėrusių.

Kanada ir Sovietų Sąjunga 
buvo sutarusios 1974 ir 1975 m. 
pasikeisti dviejų rašytojų kelio
nėmis. Sausio mėnesį šią progra
mą pradėjo sovietai kontrover
sinio poeto J. Jevtušenkos apsi
lankymu Kanadoje. Praėjusią 
savaitę Sovietų Sąjungon turėjo 
išvykti kanadietė rašytoja Mar
garet Atwood, bet ji savo vizitą 
nutarė atšaukti dėl A. Solženi- 
cino ištrėmimo. Spaudai pada
rytame pareiškime M. Atwood 
pabrėžia, kad mėnesį turėjusi 
trukti jos viešnagė Sovietų Są
jungoje šiuo metu galėtų būti 
suprasta kaip jos asmeninis pri
tarimas kompartijos akcijai 
prieš A. Solženiciną. Be to, jai 
būtų beveik neįmanoma išveng
ti susikirtimo su sovietų parei
gūnais bei jai paskirtais palydo
vais šiuo klausimu. Nors kelio
nę Sovietų Sąjungon ji tik ati
dėjo, bet gali jos ir iš viso atsi
sakyti, jeigu kompartija imsis 
priemonių prieš kitus rašytojus, 
kovojančius už savo kūrybinę 
laisvę. M. Atwood dabar ruošia 
scenarijų filmui pagal savo ro
maną “Surfacing”.

Saskačevano premjero A. Bla- 
keny NDP socialistų vyriausy

bė ruošiasi pradėti garantuotų 
metinių pajamų bandymą su 
50.000 neturtingų šeimų. To
kiom dirbančiom šeimom bus 
skiriamos specialios pašalpos, 
kuriom per pirmąjį pusmetį nu
matyta $10 milijonų iš provinci
jos iždo. Pašalpų dydis priklau
sys nuo šeimų uždarbio. Panašų 
trejų metų ‘eksperimentą su 
2.500 šeimų pernai pradėjo Ma
nitoba, gavusi federacinės vy
riausybės įsipareigojimą pa
dengti 75% bendros $17 mili
jonų sumos. Bandymai įvesti ga
rantuotas metines pajamas Ma- 
nitoboje ir Saskačevane turi 
tikslą skatinti neturtinguosius 
kanadiečius nemesti menkai at
lyginamų darbų ir nesiekti ge
rovės pašalpų, kurios paprastai 
mokamos nieko nedirbantiems.

BARRIE, ONT.
PADĖKA

Lietuvoje mirus mano broliui Ka
zimierui, už pareikštą man užuojautą 
raštu, žodžiu ir per spaudą reiškiu 
gilią padėką: K. A. Šalčiams, P. M. 
Žymantams ir V. P. Lastauskams.

Tad dar kartą visiems nuoširdus 
ačiū.

J. Jurgaitis
Barrie, Ont.

3.30 v.p.p., L. Vaikų Namuose. Da
lyvauja visi globėjai, vyr. moksleivių, 
studentų ir sendraugių valdybos. Po
sėdis labai svarbus, todėl visi pra
šomi dalyvauti.

Jaunimo Mišios ir dvasinis susi
kaupimas įvyks kovo 30, šeštadienį, 
6 v. vakaro, L. Vaikų Namuose. Kal
bės kun. Ged. Kijauskas, SJ. Visi 
dalyvaukime.

“Ateitis” jau išeina reguliariai, to
dėl visi raginami paskubėti sumo
kėti prenumeratas už 1973 ir 1974 m.

Gavėnia yra laikas pažvelgti į save 
ir patikrinti savo santykius su Kris
tumi. Padarykime tai kaip ateitinin
kai ir paklauskime save: kodėl esu 
ateitininkas, kiek aš duodu ateitinin
kams, ar nesu ateitininkas tik sąra
šuose, bet ne širdyje?

Skautų veikla
• Skautai-tės kviečiami ir ragina

mi dalyvauti specialiame rekolekci
jų meto susikaupime, šeštadienį, ko
vo 30 d., 6 v.v., L. Vaikų Namuose.

• XH-toji Romuvos stovykla šią 
vasarą bus liepos 27 d. — rugpjū
čio 10 d. Laukiama svečių stovyk
lautojų iš Detroito ir kitų JAV vie
tovių. Vadovai-vės yra prašomi savo 
atostogas sutvarkyti taip, kad gali
ma būtų stovyklauti.

• Sk. Vyčių, vyr. skaučių, budžių 
ir gintarių sąskrydis “Kryžkelė” Dai
navoje bus gegužės 25-27 d.d. Regist
ruotis per tuntininkus-vietininkus iki 
bal. 20 d. Suvažiavime dalyvauti ga
li tik įžodį davusieji. Mokestis asme
niui $20.

• Bal. 21 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo 
salėje bus “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų Šv. Jurgio šventės proga suei
ga ir skautorama.

• šį šeštadienį, kovo 30 d., 1 v.
p.p. — visų jaun. skaučių ir vilkiukų
sueiga L. Namuose.

• J II skaučių patyrimo laipsnį 
egzaminus išlaikė L. Trinkūnaitė; į 
skautų II patyrimo 1. — V. Asevi- 
čius. C. S.

PASAULIO ĮVYKIAI 
(Atkelta iš 1-mo psl) 

žiurkėmis. Sovietinių šnipų iš
trėmimas esąs kasdieninis reiš
kinys pasaulyje.

NERAMUMAI PORTUGALIJOJE
Portugalijos premjeras M. 

Caetano atleido iš pareigų gene
ralinio štabo viršininką" gen. 
Francisco da Costa Gomez ir jo 
pavaduotoją gen. Antonio de Spi- 
nola. Pagrindinė atleidimo prie
žastis — gen. Spinolos išleista 
knyga “Portugalija ir jos atei
tis”, pasisakanti už Gvinėjos, 
Angolos ir Mozambiko kolonijų 
federaciją su Portugalija. Po 
trylikos metų kovų su kolonijų 
partizanais gen. Spinola padarė 
išvadą, kad jų neįmanoma lai
mėti karinėmis priemonėmis. 
Apie 300 gen. Spinolą rėmusių 
karininkų ir karių buvo pradė
ję žygį iš" savo stovyklos į Lisa
boną, bet juos peršnekėjo prem
jerui M. Caetano ištikimi kari
ninkai. Incidentą užbaigė 33 
maištavusių karininkų ir apie 
180 karių suėmimas. Gen. Spi
nolos knyga ir jo šalininkų re
akcija liudija Portugalijos lig
šiolinės politikos Gvinėjoje, An
goloje ir Mozambike artėjantį 
liepto galą, kurio nenori pripa
žinti premjero M. Caetano dikta
tūrinė vyriausybė.

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

DOVANĮĮ SIUNTINIAI_______-____________ ir kitas salis
Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lietuvoje, 
pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudingiausia ir rei
kalingiausia jiems pasiųsti. Pavasario ir vasaros sezonui

siūlome šias prekes:
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei ____ __________ $10.00
Crimplene medžiaga suknelei ________________________ $11.50
Crimplese medžiaga su blizgučiais  $14.00 
Nailoninės arba šilkinės skarelės  $ 2.50 
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių ....... $ 9.00
Gefiūro medžiaga suknelei ______________ ___________ $15.00
Labai gera angliška vilnonė medžiaga eilutei ___________ $42.00
Dirbtinis Mink kailis apsiaustui  $50.00 
Nailoniniai išeiginiai marškiniai ____________________ $ 8.50
Priimame užsakymus: automašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba sau įsigyti 

“Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis. Reika

laukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

QTCDUABl’Q CIIDC 406 Roncesvclles A“ dltrrlANd TUKO telefonas536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio keourė 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvima'-

garbens
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
BROWNS LINE, 3-jų šeimų pastatas (triplex), 13 kambarių, 16 metų 
senumo, sklypas 50’xl50’. Prašoma kaina — $75.000, įmokėti apie — 
$25.000.
HIGH PARK — BLOOR, atskiras mūrinis namas, 6 kambariai, nauja 
šildymo sistema. Prašoma kaina — $59.000, įmokėti — $15.000, atvi
ras mortgičius.
ISLINGTON — BLOOR, vienaaugštis (bungalow), 5 kambariai, van
deniu apšildomas, garažas. Prašoma kaina — $59.000.
ARTI HIGH PARK, originalus keturbutis, 16 kambarių. Įmokėti 
$50.000.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
SKAMBINKITE:

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

St. Dargis
namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame H Ą n A AA Jk 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA III 
6% už depozitus

7!4% už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep. IIĮĮ 
8)6% 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 vaL iki 3 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6? 1A6

R. Stasiulis
Pirkėjoms sąžiningas patarnavimas •

Tel. 881-2211
Namų — 889-3456

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų ir žemių

E D. K ON DR A T AS, 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., f —į C A C A lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el" *«*■***’ NUOLAIDA

Al MADIIIC DaaIAab* * Sąžiningas patarnavimas.
■ Ub Ivlvnlllv nudlior • Parūpiname mortgičius 

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

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklaminigj

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

___ _________  cc



Čikagos lietuviu horizonte
_ _________ Vladas Ramojus

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
ANTROJI PUSĖ

JAV, Kanados ir kitų pilnai demo
kratinių kraštų spauda, aprašydama 
Įvykius, dažniausiai informacijas se
miasi iš dviejų pusių, ypač kai vyks
ta didesni ginčai. Pvz. šiuo metu 
Illinois gubernatorius D. Walker yra 
smarkiai susikirtęs su Čikagos bur
mistru R. Daley. Tad didieji dien
raščiai aprašo ir vieno, ir kito pa
reiškimus, apklausinėja abiejų pusių 
šalininkus ir pan. Prieš kelias savai
tes “TŽ” aprašiau Čiurionio Galeri
joje įvykusią spaudos konferenciją, 
kurią sušaukė ir pareiškimus padarė 
dabartinė Čiurlionio Galerijos vado
vybė ir kaikurie globos komiteto na
riai. “TŽ” skaitytojams gal mažai 
težinoma, kad dėl Čiurlionio Galeri
jos eina dideli ginčai, pasiekę net 
amerikiečių teismą, tarp jos steigėjų 
bei čarterio laikytojų iš vienos pu
sės ir Čiurlionio Galerijos vadovybės 
bei globos komiteto iš kitos. Paskel
bęs dabartinių šeimininkų versiją, 
girdėtą spaudos konferencijoj, jūsų 
korespondentas susilaukė nepasiten
kinimo iš antrosios pusės. Su pagar
ba prisimindamas Čiurlionio Galeri
jos steigėją ir buvusį pirmąjį jos įga
liotinį dail. Z. Kolbą, mirusį 1972. 
III. 26 Čikagoje, aplankiau jo našlę, 
norėdamas pasisemti iš jos pusės 
žinių. Skelbdamas a.a. dail. Z. Kol
bos našlės pareiškimus ir jausdamas 
laikraštininko pareigą bei atsakomy
bę, noriu, kad skaitytojai sužinotų ir 
kitos pusės pareiškimus.

KAIP ĮSTEIGTA GALERIJA?
Dail. Z. Kolba, būdamas didelio 

ryžto ir veiklos žmogus bei vadovau
damas Lietuvių Dailininkų Sąjungai, 
kalbino tuometinį jėzuitų provin
cijolą kun. B r. Krištanavičių, kad 
naujai statomame Jaunimo Centre 
būtų įrengta vieta ir Čiurlionio Ga
lerijai, kur dailininkų kūriniai, rū
pestingai saugojami, išliktų ateities 
nepriklausomai Lietuvai, globojant 
Lietuvos konsulams JAV. Kad gale
rija turėtų užnugarį, Z. Kolbos ini
ciatyva buvo įsteigtas Lietuvių Ame
rikiečių Menininkų Klubas, sujungęs 
ne tik dailininkus, bet ir kitų menų 
atstovus: muzikus, rašytojus ir t.t. 
Z. Kolba ir buvo pirmasis to klu
bo pirmininkas, gavęs klubui ir čar- 
terį. Kai jan paaiškėjo, kad Jauni
mo Centre bus vietos ir Čiurlionio 
Galerijai, dail. Z. Kolbos iniciatyva 
1957 m. iš Morrison viešbutyje įvyku
sios lietuvių dailininkų parodos buvo 
atrinkta 17 kūrinių būsimai galeri
jai. Kai pastaroji buvo atidaryta ir 
pavesta Lietuvos gen. konsulo glo
bai, jos direktorium liko paskirtas 
dail. M. Šileikis, o administratorium 
dail. Z. Kolba. Jie rūpinosi, kad ga
lerija būtų gražiau Įrengta, apstatyta 
baldais ir pan. Galerijos vadovybė 
riša laiką davė pilną atskaitomybę 
Lietuvos gen. konsului, ir tie do
kumentai yra išlikę iki šių dienų. 
Dail. Z. Kolba net atsisakė iš meni
ninkų klubo pirmininko pareigų ir 
jas perdavė rašyt. P. Gaučiui, o šis 
dail. Z. Kolbai davė pilnus įgalioji
mus tvarkyti galeriją. Po kelerių 
metų dail. Z. Kolba to paties P. Gau- 
čio buvo atleistas iš galerijos įgalio
tinio pareigų. Pamatęs, kad naujoji 
galerijos vadovybė nebekreipia dė
mesio į Lietuvos konsulatą, nebe
duoda jam atskaitomybės ir pan., 
dail. Z. Kolba, kaip galerijos steigė
jas bei atsakingas už jos išlikimą ir 
steigėjų pabrėžtus tikslus, išsiėmė 
naująjį čarterį jau ne menininkų 
klubui, bet galerijai. Tas čarteris

esąs vienintelis iki šių dienų ir jis 
yra ne dabartinės galerijos vadovy
bės rankose, bet čarterio laikytojų. 
Z. Kolba, dar gyvas būdamas, įstei
gęs galerijos globos komitetą, tuo 
norėdamas pasiekti taiką ir užtik
rinti, kad bus skaitomasi su Lietu
vos konsulatu. P. Kolbienės žodžiais, 
dabartinė Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė nėra paskyrusi savo 
atstovo į globos k-tą. Ar ji pilnai 
pasitiki galerijai pastogę suteiku
siais Tėvais jėzuitais, ar yra ir kito
kių motyvų, neteko išsiaiškinti.

DAIL. P. PUZINO PAVEIKSLAI
Spaudos konferencijoje vasario 

mėn. dalyvavusi dail. P. Puzino 
žmona aiškiai pabrėžė, kad jos vyras 
prieš mirtį savo paveikslus testa
mentu užrašęs Čiurlionio Galerijai, 
esančiai 5620 So. Claremont Av., 
Chicago, ir kad į teismą atvykęs su 
netikrais tos galerijos įgaliojimais 
dail. Z. Kolba išgavęs paveikslus ir 
palikęs ne Čiurlionio Galerijoje, bet 
Midland taupymo bendrovėje. Tuo 
tarpu p. Kolbienė reikalą nušvietė 
visai kitaip. P. Puzinas, dar gyvas bū
damas, minėjęs Z. Kolbai, kad jis 
norėtų paveikslus atiduoti Čiurlio
nio Galerijai. Bet po mirties testa
mento nebuvo, ir paveikslai atsidūrę 
varžytinių vietoje Niujorke. Ten nu
skridęs, dail. Z. Kolba iš varžytinių 
nupirko vieną dalį paveikslų, o P. 
Puzino našlė — kitą dalį. Z. Kolba 
nupirktus paveikslus lėktuvu parve
žęs į Čikagą, kur paveikslai buvę 
gražiai nuvalyti, įrėminti ir, Lietu
vos gen. konsului dr. P. Daužvar- 
džiui patariant, neatiduoti Čiurlionio 
galerijai, bet padėti apsaugai Mid
land taupymo bendrovėje. Paveiks
lai, jų parvežimas lėktuvu bei įrė
minimas dail. Z. Kolbai kainavę apie 
$2,500. Tai buvę daugiausia jo as
meniniai pinigai arba sudėti arti
mųjų draugų ratelio.

Tokie tai pareiškimai dail. Z. Kol
bos našlės. Man, kaip spaudos bend
radarbiui, pareiga juos surašyti, tuo 
nenorint užgauti nei dabartinės Čiur
lionio Galerijos vadovybės, nei Tėvų 
jėzuitų, nes tik jų dėka Čiurlionio 
Galerija per metų metus turėjo ne
blogas patalpas, o dabar, dail. A. Va- 
Ieškos žodžiais, turi pačias moder
niausias iš visų Čikagoje egzistuojan
čių privačių meno galerijų. Jei ne
būtų T. jėzuitų ir Jaunimo Centro, 
kažin tokia galerija ar iš viso būtų 
egzistavusi. Dėlto iš visų pusių reikė
tų daugiau nuolaidumo. Dabar ga
lerija jungia jaunuosius ir vidurinės 
kartos dailininkus, bet. jaučiasi at
stumta visa eilė dailės veteranų.

Pasisakius abiem pusėm, reporta
žą apie Čiurlionio Galeriją užbai
giu. Ateityje aprašinėsiu tik jos pa
rodas.

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

ČIURLIONIO GALERIJA
Š.m. vasario 5 d. Čiurlionio Gale

rijos Globos Komiteto vardu buvo 
sušaukta Jaunimo Centre spaudos 
konferencija. Joje dalyvavęs VI. Ra
mojus apie konferenciją “Dirvai” pa
rašė vienaip, o “Tėviškės Žiburiams” 
kitaip (“TŽ” nr. 8).

“TŽ” skaitytojams V. Ramojus pri
minė apie jo pastebėtus spaudoje 
“išpuolius prieš Čiurlionio Galeri
jos vadovybę, globos komitetą ir jai 
pastogę davusius lietuvius jėzuitus”, 
taigi, jis žinojo apie galerijos ginčą 
gal daugiau, negu kiti to neskaitę. 
Visdėlto jam neatėjo mintis konfe
rencijoje išsiaiškinti bent šiuos klau
simus: 1. Kur yra dabartinio galeri
jos ginčo esmė? 2. Koks yra Globos 
Komiteto teisinis statusas galerijos 
steigėjams atšaukus susitarimo para
šus, kurių pagrindu gimė Globos Ko
mitetas? 3. Kodėl tame komitete ne
bėra Lietuvos konsulo ar jo atsto
vo? 4. Pagaliau kodėl buvo nutraukti 
Lietuvos gen. konsulės p. Daužvar- 
dienės vedami ginčo šalių pasitari
mai?

Iš premiją laimėjusio žurnalisto 
lauktina, kad negavęs įtikinančio at
sakymo iš vienos ginčo šalies bandys 
išgirsti antrąją pusę. Pagaliau ne už 
kalnų gyvena ir Lietuvos gen. kon
sule, kuri netarpiškai yra įpareigota 
rūpintis Lietuvos turto apsauga bei 
užbaigti galerijos ginčą. Deja, V. 
Ramojus, užuot reikalą išsiaiškinęs, 
šališkai perdavė skaitytojams toje 
konferencijoje paskelbtas netiesas.

1. Netiesa, kad “Galerijai čarterį 
gavo Amerikos Lietuvių Menininkų 
Klubas”. Čiurlionio Galerijos čarte- 
rj gavo tikrieji jos steigėjai ir da
bartiniai jo laikytojai. Menininkų 
Klubo čarteris (8313), apie kurį kon
ferencijoje kalbėta, buvo gautas ne 
galerijai, bet penkių kultūrinių or
ganizacijų federacijai, kuri vėliau 
suiro ir išsigimė į eilinę organizaci
ją. Sis “naujasis” Menininkų Klu
bas nušalino galerijos steigėjus ir
užkūrė pirmąją ginčo dalį, pasibai
gusią Globos Komiteto atsiradimu.

2. Netiesą V. Ramojus skelbia, 
kad dail. Z. Kolba buvo tik “Meni
ninkų Klubo įgaliotinis”. Velionis 
dail. Kolba, būdamas Am. Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos pirmininkas, 
kartu su kitais valdybos nariais,- 
įsteigė ne tik Čiurlionio Galeriją, 
bet ir Menininkų Klubą. Jis buvo 
ir pirmasis to klubo pirmininkas. 
Klubo įgaliotinio titulai dail. Kolbai

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

SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

DR A UDA
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 •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanot be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirmo pasiteirauti, nes automooilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnautame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ — ... — 480 RONCESVALLES AVI.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

Visų rūšių automobilių išorėn 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Ditrbas sąžiningas ir garantuotas 
LJetuvtus aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

nebuvo reikalingi jo paties įsteigtai 
ir vedamai galerijai tvarkyti. Čiurlio
nio Galerijos čarteris išduotas taip 
pat dail. Z. Kolbai su kitais stei
gėjais, nes Illinois valstijai nebuvo 
abejonių, kad jie tą galeriją įsteigė. 
Šiais klausimais spaudoje buvo išsa
miau pasisakyta, todėl čia nekar- 
tojama.

3. Dėl a.a. dail. P. Puzino paveiks
lų V. Ramojus paskelbė netiesą: “Ir 
atsitiko taip, kad mirusio dailininko 
kūriniai pateko ne į Čiurlionio Ga
leriją, bet pas privatų . . . advokatą 
Žiogą.” Adv. Frank Zogas yra Čiur
lionio Galerijos Direktoriato vicepir
mininkas teisiniams reikalams ir 
Midland Savings & Loan Ass’n pre
zidentas. Dail. Puzino paveikslai, do
kumentuoti kaip Lietuvos turtas, le
galiosios Čurlionio Galerijos vadovy
bės yra saugomi adv. Zogo vedama
me banke (didžiuma jų pačiame ban
ko seife). Jie yra apdrausti stam
besne suma, negu Jaunimo Centro 
pastogėje laikomas visas kitas Čiur
lionio Galerijos turtas. Spaudoje pa
kartotinai buvo pranešta, kaip tie 
paveikslai buvo atpirkti, kur ir kaip 
saugomi. Skelbti, kad jie “pateko ne 
į Čiurlionio Galeriją, bet pas priva
tų advokatą” yra tiesos iškraipymas. 
Jei Č. G. Direktoriatas buvo “geras” 
ir legalus atpirkti Lietuvai velionies 
Puzino kūrinius, kai jie buvo dulkė
tame Niujorko miesto sandėlyje, tai 
jis taip pat turi teisę su Lietuvos 
konsulų žinia nuspręsti po kuriuo 
stogu ir kaip tuos kūrinius saugoti.

Ponios Currence, buvusios Puzi- 
nienės, pakvietimas konferencijon 
“neįtikėtinam” liudijimui yra įrody
mas kokių priemonių buv. Globos 
Komiteto likučiai griebiasi visuome
nei klaidinti.

Reikia tikėtis, kad V. Ramojus dėl 
savo paskelbtų neteisingų tvirtinimų 
dar pasisakys.

Domas Adomaitis,
Č. G. Direktoriato pirmininkas 

Čikaga, 1974. III. 12,
c<

$100: Toronto Prisikėlimo parapi
ja; $10: dr. Juozas Sungaila, Vanda 
Perminienė; $8: T. Galinienė; $5: Z. 
O. Girdauskai, Ona Jančiukienė, Jur
gis Demikis, Aleksas Kužmarskis; 
rėmėjo prenumeratas po $15: už 
dvejus metus — V. Endzelis, už vie
nerius metus — Petras šalna, St. 
Rukša, A. Šeputis, Leonas Radzevi
čius, P. Gudinskas, Adolfas Karlis,

Brežnevas ir žydas
Brežnevas nusprendė pa

gerbti vieną žygdarbiais pasižy
mėjusį žydą jo 60 m. amžiaus 
sukakties proga. Pasikvietęs jį 
pas save, Brežnevas klausia, ko 
jis ta proga norėtų. Žydas sako 
nieko nenorįs, esąs pilnai pa
tenkintas, kad galėjo prisidėti 
prie komunistinio rojaus ugdy
mo. Tačiau Brežnevas vistiek jį 
verčia pasakyti, ko norėtų. Ta
da žydas sąko:

— Jei draugas Brežnevas 
taip norite man džiaugsmo su
teikti, tai norėčiau bent trum
pai aplankyti Ameriką ...

Vilniaus ligoninėje
Vilniaus ligoninėje suskam

ba telefonas. Atsiliepia budintis 
gydytojas.

— Būkite geras, — kalba bal
sas, — pasakykite kaip laikosi 
Alfonsas Savickis dvyliktoje 
palatoje?

— Dar nėra atgavęs sąmo
nės ...

— O kada, jūsų manymu, są1- 
monę atgaus?

— Jei viskas gerai klosis, at
einantį trečiadienį...

— Labai dėkui.
— Atsiprašau, ar galiu žinoti 

su kuo kalbėjau? — klausia gy
dytojas.

— Su Alfonsu Savickiu. Do
vanokite už trukdymą, bet šio
je prakeiktoje ligoninėje nėra 
kito būdo sužinoti, kaip ilgai 
mane čia laikys.

Popas ir komunistas
Komunistas valdininkas va

žiuoja traukiniu su popu ir, no
rėdamas jį pašiepti, klausia:

— Pasakyk, kodėl šiais lai
kais nebėra stebuklų?

— Kaip tai nebėra? — atšau
na popas. — Dabar didesni 
stebuklai vyksta nei seniau. 
Kristus tik vieną kartą pamaiti
no minią, padauginęs duoną. 
Šiandieną kolūkiečio metinis 
uždarbis gali žmogų išmaitinti 
tik du mėnesius, o jis prasimai
tina ištisus metus. Pr. Alš.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS” AUKOJO
St. Kuzmickas, Jurgis Demikis, H. 
Jasinskas, Kazys Daunys, VI. Moc
kus, Rim. Vaichaitis, Mrs. Danutė 
Mogck, Aleksas Kužmarskis, Vyt. Gen- 
čius, Aleks. Fabricius, L.Baziliauskas, 
L. Skripkutė; $4.50: A. G. Usvaltas, 
Romas Zubrickas, Ir. Ardavičienė, H. 
Chvedukas, K. Grinkienė; $4: S. A. 
Kalūzos; $3: A. Šeputis, Gint. Vens- 
kaitis, Aleks. Stančikas, Valent. Rut-
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“Gintaro” tautiniams drabu

žiams pirkti aukojo: Leonas Va
liukas $20, O. ir V. Marcinkevi
čiai $10. Ačiū. Gintariečiai daly
vaus “Aušros” klubo rengiamo 
koncerto programoje kovo 31 d. 
Westpark Secondary School sa
lėje—kampas Dundas-Bloor W.

Tautybių parke Thunder Bay, 
Ont., įrengiamas ir lietuvių sky
rius. Tikimasi jį užbaigti atei
nančią vasarą. Projektą paruošė 
archit. dr. A. Kulpa-Kulpavičius. 
Jis taip pat ruošia a.a. kan. My
kolo Vaitkaus paminklo projek
tą. Jis bus pastatytas Putliame, 
Conn., kur palaidotas velionis.

Detroito studentai ateitinin
kai rengia kandidatų kursus 
Dainavos stovyklavietėje balan
džio 5, 6 ir 7 dienomis. Daly
vauti kviečia visus studentus- 
tes kandidatus-tes ir valdybų na
rius. Kaina — $10. Kursų tema: 
“Studentai ateitininkai ir dabar
ties problemos”. Bus geri pa
skaitininkai ir puikus maistas. 
Rengėjų vardu Vitas Viesulas 
rašo: “Tai bus jūsų gyvenime 
svarbiausi ir naudingiausi kur
sai.” Registruotis savo valdybo
se. Rašyti: Kandidatų Kursų Ko
mitetas, 1668 Bowers Ave., Bir
mingham, Mich. 48008.

L. K. Kūrėjų - Savanorių S- 
gos karin. Juozapavičiaus Toron
to skyriaus narių visuotinio su
sirinkimo, įvykusio 1974. II. 21, 
išrinkta nauja valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. V. 
Kazlauskas (101 Humber Blvd. 
Apt. 901, tel. 767-8068), ižd. V. 
Štreitas (3275 St. Claire Ave. 
E., Scarbore, tel. 752-2234 ext. 
61), sekr. St. Banelis (17 Lime
rick Ave., Weston, Ont., tel. 241- 
9632).

Vyt. Tamulaičio apysaka apie 
Petriuką, kuris Vilniaus Gedi
mino bokšte iškėlė Lietuvos

trispalvę, rizikuodamas savo gy
vybe, yra atspausdinta leidiny
je “Childcraft. The How and 
Why” III tome. Apysaka iliust
ruota dail. Z. Sodeikienės.

Kazimitrą Dulkę, gyv. Kana- 
dje, prašom atsiliepti: Consu
late General of Lithuania, 41 
West 82nd St., New York, N. Y. 
10024, USA.

Buvusį vytietj, žinomą spor
tininką Praną Gvildį ir jo šeimą 
ištiko nelaimė — staiga dienos 
metu kilęs gaisras sunaikino jų 
namą Niujorke. Jei tai būtų įvy
kę naktį, galbūt niekas nebūtų 
spėjęs išsigelbėti iš ugnies ap
imto namo. Sudegė visi baldai, 
drabužiai ir visa, kas buvo vi
duje.

PADĖKA '
Nuoširdžiai dėkoju: dr. A Pacevi- 

čiui, dr. Meligram, dr. M. Baida už 
stropią priežiūrą ir sėkmingą man 
padarytą operaciją; visiems mano pa
žįstamiems ir giminėms už lankymą, 
gėles ir dovanas; Šv. Jono Kr. ir Pri
sikėlimo parapijų kunigams, J. J. 
Valiuliams, J. J. Rovams, R. E. Na- 
mikams, J. Kazlauskui, B. Kazlaus
kaitei, V. Staškevičiūtei, M. P. Be- 
sąspariams, D. V. Simonaičiams, O. 
V. Rickevičiams, p.p. Baltrušaičiams, 
A. V. Grybams, A. A. Stankaičiams, 
M. švelnytei, H. V. Gumauskams, p. 
Gačioniui, A. J. Puteriams, p. Mela- 
šiui, S. V. Aušrotams, O. Jonaitie
nei, Prisikėlimo parapijos moterų 
draugijai už aplankymą ir kalėdinę 
dovaną, Toronto šaulių VI. Pūtvio 
kuopos vadui S. Jokūbaičiui ir jo 
žmonai bei visiems šauliams ir šau
lėms už geriausius linkėjimus, at
siųstus raštu.

Taip pat dėkoju savo šeimai už 
rūpestingumą, ypatingai dukrai An
gelei Stankaitienei, kuri atskrido iš 
Amerikos manęs aplankyti, ir žentui 
už geriausius linkėjimus.

Kleopas Daulenskis

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 radijas-patefonas, 8 bėgiai, ausiniai ir staliukas

— tik $164.95
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Galvojai apie

kauskas, Ant. Bernotas, J. Tamošiū
nas, Vyt. Gepčius; $2.50: G. Stepo
navičienė; $2: VI. Gulbinas, A. J. 
Deksnys, J. Jacobus, E. Baltutis; 
$1.50: Pr. Kažemėkas, J. Mališaus
kas, S. A. Pulkys, dr. J. šemogas, V. 
Tamošiūnas, Meč. Vasiliauskas, Jul. 
Razma, K. Butienė, St. Juozapavi
čius, K. Poderys, L. Stosiūnas, Z. Pu- 
lianauskas, Jonas Ladyga, K. Dau- 
kas, J. Sližys, P. Vindašius, J. Kriau- 
čeliūnas, Danutė Rautinš, Mrs. E. 
Weir, Ant. Stankevičius, Vine. Pau- 
lionis, A. Sagevičius, A. Gailiušis; 
$1: E. Laukys, J. Mackinis, St. Gra- 
maliauskas, Juoz. Dženkaitis. Dėko
jame aukotojams, remiantiems lietu
viškąją spaudą.

Frank Barauskas Ltd. 

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

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

INQIiDANf^F Dresher Insurance ir lUdUllMIlvE Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

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

dabartines vaistu
kainas?
Galite sau padėti
įvairios tos paties vertės vaistų 
rūšių kainos labai skiriasi.

Sekantį kartą, kada tau 
reikės vaistų, klausk save: "Ar aš 
gaunu pagal PARCOST pigiausius 
vaistus?"

PARCOST yra programa, kuri
užtikrina vaistus prieinama kaina., todėl 
pasinaudok! Tavo gydytojas ir vaistininkas 
apie tai žino iš PARCOST sąrašo, kur 
sužymėti augštos kokybės vaistai.
Pagalvok apie PARCOST — 
atitinkamai pasirink vaistinę.

PARTICIPATING 
PHARMACY

Ontario

Ministry of

Hon. FRANK S. MILLER, Minister

VITALITY : NATŪRALAUS MAISTO
KRAUTUVĖ

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., y ■ rnr farn 
TORONTO, ONTARIO I 61. UUU"IZ.UO
• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmas rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
• Importuoti maisto gaminiai •

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

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

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531

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

OKULISTĖS
Br. BUK0WSKA BEJNAR, R.O. 
WIKTORIA BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ. 

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

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Šv. Jono Kr. parapijos ir 

Anapilio žinios
— Ryšium su naujosios šventovės 

statybos reikalu iš Niujorko buvo 
atvykęs dail. V. K. Jonynas, kuris 
Anapilyje susipažino su esama si
tuacija ir pastatais. Dailininkas yra 
pakviestas patarėju projektuojant 
šventovės planus. Jis su konkrečiais 
pasiūlymais griš į Torontą artimo
je ateityje tartis su architektu ir 
parapijos vadovybe.

•— Sį sekmadienį daroma antroji 
rinkliava vyskupijos seminarijai ir 
varganiem kraštam.

— Pirmoji vaikų Komunija — pir
mąją Velykų dieną.

-— Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas gegužės 12 d. šį kartą abi 
parapijos iškilmes rengia Prisikėli
me, sekantį kartą — Anapilyje.

—- Balandžio 4-7 d.d. įvyks gavė
nios rekolekcijos. Jas ves kun. V. 
Zakaras iš Putnamo. Pamokslai bus 
parapijos šventovėje ir Anapilio sa
lėje.

>— Kovo 25 d. lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. Justinas Kerpis. Ve- 
lionies artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Šv. Jono Kr. kat. moterų drau
gijos skyrius Anapilio salėje balan
džio 27 d. rengia plataus masto va
karą. Iš Čikagos atvyks “Grandies” 
ansamblis su “Lietuviškomis vestu
vėmis”. Rengėjos kviečia kitas orga- 
nizącijas minėtą dieną neruošti pa
rengimų.

— Premijuotos prof. A. Maceinos 
knyga “Krikščionis pasaulyje” Šv. 
Jono Kr. parapija gauna 500 egzemp
liorių. Šios knygos mecenatu yra pa
rapija. Veikalas išleistas parapijos 
persikėlimui j Anapilį atžymėti.

— Anapilio sodybai aukojo $500: 
J. Plečkaičiai; $150: P. A. Vilučiai; 
$50: A. Poškus. Geradariams nuošir
di padėka.

— Pamaldos sekmadienį: 10 v. už 
a.a. Kazimierą Kalinauską, 11 v. už 
a.a. Valentiną ir Praną Kausteklius; 
Anapilyje — už a.a. Joną Juodį.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— šį penktadienį, 6.30 v.v., įvyks 
konfirmandų pamoka bažnyčioje.

— Sekmadienį 9.30 v. ryto pamal
dos bei sekmadienio mokykla.

— Sekantis palyginamasis religi
jų seminaras bus balandžio 2 d. Te
ma — “Senlietuvių religija.”

— Tradicinis moterų gavėnios ap
mąstymo vakaras, rengiamas parapi
jos moterų, įvyks šeštadienį, balan
džio 6 d.; pamokslaus Rūta Žilins
kienė, giedos moterų chorelis. Visi 
nuoširdžiai kviečiami.

— Pamaldos Verbų sekmadienį — 
9.30 v. ryto. Bus dalinama šv. Komu
nija. D. Penktadienio pamaldos su 
šv. Komunija įvyks 11 v. ryto.

— D. Penktadienio pamaldos Ha
miltone su šv. Komunija — 4 v.p.p. 
Faith Lutheran Church, 1907 King 
St. E.

— Visi evangelikai skatinami ne
praleisti pamaldų gavėnios, kančios, 
Velykų metu bei priimti šv. Komu
nijos sakramentą. Pamaldos lietuvių 
kalba yra išimtis bei privilegija kiek
vienam evangelikui Š. Amerikoje. 
Įrodysite lietuviškų pamaldų reika
lingumą tik nuolatiniu pamaldų lan
kymu bei evangellškos veiklos rė
mimu. Ypatingai šiuo metu svarbu 
pareikšti viešą pritarimą lietuviškų 
pamaldų reikalingumui Toronte! Vie
šas jūsų pritarimas bei reikalo su
pratimas užtikrins kunigo Algiman
to Žilinsko tęstinumą Toronte. Jei 
norite lietuviškų evangeliškų pamal
dų bei evangellškos veiklos artimoje 
ateityje, tapkite aktyviais parapijie
čiais dabar.

— Velykų ryto pamaldos — 9.30 
v. Toronte.

A.a. Juozas Astrauskas mirė 
kovo 24 d. Wasagoje.

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

MORTGIČIAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite VALTERIUI DREŠERIUI 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.
JONAS BANYL1S atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.
FOTOGRAFAS (vairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737,

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BL0OR St.zW., 
kampas Bloor-Durie gatvių 
Telefonas 762-4252
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmosios Komunijos, Sutvirti

nimo sakramento ir katechetinės pa
mokos — tuoj po 10 v. Mišių įprasta 
tvarka.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Jurgį Smolskį, užpr. 
B. Vaitiekūnienės; 8.30 v. — už 
Oną Baltuškienę, užpr. J. J. Šarūnų, 
9 v. — už Agotą Putrimienę, užpr. 
S. M. Putrimų; 9.30 v. — už Anta
ną Laurinavičių, užpr. L. D. Laurina
vičių; sekmad., 8 v. — už Konstanci
ją Kaminickienę, užpr. V. Burago; 9 
v. — už Žulių ir Vilimų mirusius, 
užpr. J. K. Žulių; 10 v. — už Alek
sandrą Kasparavičių, užpr. F. B. Kas
paravičių; 11.15 v. — už Juozą Mar
tinaitį, užpr. S. Martinaitienės; 7 v. 
v. — už Pažerūnų šeimos mirusius, 
užpr. A. C. Pažerūnų.

— Priešvelykinis susikaupimas 
jaunimui ir specialios Mišios — šeš
tadienį, kovo 30 d., 6 v.vak. Lietu
vių Vaikų Namuose, 67 Sylvan Ave. 
Vadovaus kun. G. Kijauskas, SJ. Vi
si studentai ir moksleiviai kviečia
mi dalyvauti.

— Metinės parapijos rekolekcijos 
prasidės kovo 31, sekmadienį, ir 
truks iki balandžio 7 d. Kovo 31 pa
maldų tvarka kaip sekmadienį; šio
kiadieniais: išpažintys — 7.30 v.v., 
Mišios ir pamokslas — 8 v.v.; rytais
— 9 v. Mišios ir pamokslas. Rekolek
cijų vedėjas — kun. G. Kijauskas, 
SJ.

— Ateinantį sekmadienį antroji 
rinkliava — “Share Lent 74”, pa
remti vyskupijos seminarijai ir at- 
silikusiems kraštams.

— Parapijos metinis susirinkimas
— balandžio 7 d., tuoj po 11.15 v. 
Mišių, didžiojoj parapijos salėj.

— D. Penktadienį ir D. šeštadie
nį kviesime prie Kristaus Karsto bu
dėti visas organizacijas. Kitos deta
lės ir laikas bus paskelbta vėliau.

— Sutvirtinimo sakramentas abie
jų parapijų jaunimui bus teikiamas 
gegužės 12 d. per 11.15 v. Mišias mū
sų šventovėje. Atvyks J. E. vysk. V. 
Brizgys.

— Mūsų par. Parodų salėje kovo 
30 ir 31 d.d. bus S. Kvietienės ir 
Dalios Kvietytės meno paroda.

Lietuvių Namų žinios
— LN narių visuotinis metinis su

sirinkimas — kovo 31, sekmadienį, 3 
v.p.p., didžiojoj salėj. Kad susirinki
mas galėtų laiku prasidėti, nariai 
prašomi registruotis nuo 2 v.p.p.

— Bingo žaidimai didėja. Pr. sa
vaitę dalyvavo apie 700 asmenų.

— LN Moterų Būrelis balandžio 7, 
sekmadienį 5 v.p.p., rengia popietę, 
kurioje programą atliks Hamiltono 
“Aukuras”.

— š.m. lapkričio 9, šeštadienį, LN 
Moterų Būrelis ruošia linksmą ru
dens balių su įdomia programa. Ta 
proga įvyks atidarymas LN III augšto 
naujai dekoruotos salės.

— LN Moterų Būrelis prašo pra
nešti, kad Velykų sekmadienį, ba
landžio 14, LN sekmadienio popietė 
neįvyks.

— Praėjusią savaitę LN paskolos 
lakštų nupirko Juozas Mockus už 
$2000. Nario įnašus įmokėjo: Dūda 
Nora $100, Sirutis Rimas $100, Siru
tis Antanas $100, B. Š. $100, S. S. 
$100, Mažosios Lietuvos Moterų Bū
relis $50, Lukošius Aldona $50.

— Jaunų narių į LN įstojo: Sage- 
vičius Jonas ir Augevičiūtė Kristina. 
Jie abu įnešė po $1 nario mokesčio.

— LN Moterų Būrelio kovo 17 po
pietės loterija sėkminga buvo ypač 
dėlto, kad buvo gerų ir gražių lai
mikių. Juos paaukojo: Dr. S. Pa- 
cevičius, V. Dauginis, J. Ignatavičie
nė, B. Bedarfienė, A. Štuopienė, J. 
Dagilienė, Margio vaistinė, J. Bis- 
kienė, S. Bastienė, B. Strazdienė, J. 
Tumosa, O. Rinkevičienė J. Dagys, 
V. Skrebutėnas, M. Vaitkienė, A. 
Jankauskienė, G. Butkienė, S. Cicė- 
nienė, Mohawk Furniture, J. Rin
kevičius. Visiems aukojusiems LN 
Moterų Būrelis nuoširdžiai dėkoja.

A.a. Justinas Kerpis, 51 m. 
amžiaus, mirė staiga kovo 22 d. 
Velionis kilęs nuo Kretingos. 
Palaidotas kovo 25 d. iš šv. Do
mininko šventovės liet, kapinė
se. Velionis buvo pašarvotas 
naujuose Turner ir Porter lai
dotuvių namuose (arti Anapilio). 
Jis turėjo nuosavą auto garažą 
Port Credit. Paliko žmoną ir du 
mokyklinio amžiaus sūnus.

SIUVAMOSIOS 
MAŠINOS

(ABC sewing 
machines)

namams ir dirbtuvėms. 
Parduodamos ir taisomos. 
Paimamos nemokamai.
Augštos kokybės mašinos.
20 metų garantija.
Nuolaida įkeičiant 
senų mašinų.
Duodama išsimokėjimui.

Specialus 
atidarymo 

išpardavimas
1588 Bloor St. W.,

TORONTO, ONTARIO

Balandžio 7, 
Verbų sekmadienį, 
5 V» p. p., Toronto 
Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W.,

Hamiltono dramos grupė1 'AUKURAS" vaidins
H 

Vytauto Alanto 3 veiksmų komediję -

“ŠIAPUS UŽDANGOS
Bilietai: $3, $2, Globoja:
studentams $1 LN Moterų Būrelis

I
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Daugiakultūrių reikalų minis- 
terio įstaiga praneša specialiu 
laišku, kad XX Kanados Lietu
vių Dienai Winnipege paskirta 
$6000 parama. Jos programoje 
dalyvaus Toronto “Gintaras”, 
Londono “Baltija” ir Hamilto
no “Aidas”. Lietuvių Dienai 
Rengti Komiteto pirmininkui V. 
Januškai skirtame laiške min. 
dr. St. Haidasz rašo: “Vyriausy
bė mano, kad remdama tokius 
projektus, kaip Jūsų organizaci
jos pateiktasis, praturtina kul
tūrinį Kanados gyvenimą. Mū
sų noras — užtikrinti Kanadoje 
galimybę visiems, kurie to nori, 
ugdyti savo kultūrines vertybes 
ir jomis dalintis su kitais. Aš 
sveikinu Jus bei Jūsų organiza
cijos narius už iniciatyvą, iš
dėstytą Jūsų pateiktame projek
to aprašyme, ir linkiu geriausios 
sėkmės Jūsų pastangoms.”

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” veiks ir šj penktadieni, ko
vo 29, nuo 8 v.v. L. Namuose. 
Dainuos latvis dainininkas N. 
Batraks.

Mėgėjų teatras “Aukuras” ba
landžio 7, sekmadieni, 5 v.p.p., 
L. Namų salėje vaidins Vyt. 
Alanto komediją “Šiapus uždan
gos”. Sį 3 veiksmų veikalą “Au
kuras” jau vaidino daugelyje 
vietovių. Jį taip pat vaidins Ka
nados vakaruose. Prieš išvyką 
pasirodys torontiečiams. Popie
tę globoja LN Moterų Būrelis. 
Bilietai gaunami Prisikėlimo 
par. spaudos kioske ir L. Na
muose.

“Velykų bobutės” popietė, 
skirta vaikams, rengiama balan
džio 21, sekmadienį, Prisikėli
mo salėje. Ją rengia N. Pr. Mari
jos seserys ir jų rėmėjų būrelis. 
Rengėjos kviečia motinas iš 
anksto pasirūpinti atitinkama 
karnavaline vaikų apranga, nes 
taip visiems būna daug smagiau 
bei įvairiau.

VI. Pūtvio šaulių kuopa šven
čia 20 metų veiklos sukaktį. Ba
landžio 27, šeštadienį, 7 v.v., To
ronto Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor St. W., rengiamas viešas 
paminėjimas-banketas. Montažą 
“Šiaurės pašvaistė” atliks Mont- 
realio šaulių meninis vienetas, 
vad. š. V. Susinsko. Bus vakarie
nė su gėrimais. Šokiams gros or
kestras. Bankete dalyvaus gene
ralinis konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas su ponia, organizacijų atsto
vai, šauliai ir šaulės iš Čikagos, 
Detroito, Klevelando, Montrea- 
lio ir kitų vietovių. Pakvietimai 
gaunami paskambinus tel. 537- 
2869 ir pas kuopos narius.

KLB krašto tarybos rinkiniai 
bus balandžio 28 d. Vyriausioji 
rinkimų komisija kovo 20 die
nos posėdyje patvirtino šių apy
linkių pasiūlytus kandidatus: 
Toronto - Oakvillės, Montrealio, 
Londono, Otavos, St. Cathari
nes, Delhi. Toronto - Oakvillės 
apylinkėje yra 48 kandidatai, o 
balsuoti reikės už 18, nes tiek 
asmenų reikia išrinkti. Montrea- 
lyje yra 14 kandidatų, o balsuo
ti reikės už 10. Londone pasiū: 
lyta 9 kandidatai, o balsuoti/rei- 
kės už 4. Otavoje rinkikai iš 2 
kandidatų turės išrinkti vieną. 
St. Catharines yra 4 kandidatai, 
o išrinkti reikės 2. Delhi yra 4 
kandidatai, o balsuoti reikės už 
3. Kaikuriose apylinkėse buvo 
pasiūlyta tiek kandidatų, kiek 
nustatyta išrinkti. Jose pasiūly
tieji kandidatai laikomi išrink
tais aklamacijos būdu, štai tos 
apylinkės: Rodney, Sault Ste. 
Marie, Welland, Thunder Bay, 
Windsor, Sudbury. Jose balsavi
mų nebus. Iki kovo 20 d. dar 
nebuvo atsiuntusios kandidatų 
sąrašų šios KLB apylinkės: Ha
miltono, Winnipego, Kalgario, 
Edmontono, Vankuverio (Br. 
Kolumbija). Kaikurios jų dar nė
ra sudariusios rinkiminių komi
sijų. Su jomis tebevyksta susi
rašinėjimas. Vyr. rinkimų ko
misija supranta, kad kaikuriose 
vietovėse yra sunkumų su kandi
datais, bet tikisi, kad jie bus 
nugalėti. KLB krašto tarybos 
rinkimai yra svarbus dalykas lie
tuviškajame gyvenime, todėl vi
si tautiečiai turėtų aktyviai juo
se dalyvauti. Norintieji susipa
žinti su rinkimų tvarka tesikrei- 
nia į savo apylinkių rinkimines 
komisijas arba valdybas.

Studentai kviečia mergaites, 
kurios nori kandidatuoti kara
laitės “Vilnių s” rinkimuose, 
skambinti Vidai Vaitiekūnaitei 
tel. 763-1919 arba Vidai Bumbu- 
lytei tel. 769-6038. Toronto Uni
versiteto Lietuvių Studentų Klu
bas skiria karalaitei dovaną 
$100; Lietuvių Namai paskyrė 
karalaitės asmeninei aprangai 
$150; “High Fashion Coiffure” 
savininkės I. Dauginienė ir I. 
šturmienė paskyrė premiją — 
plaukų pusmetinę.

MENINĖS-TAUTINĖS MUZIKOS

koncertas
KLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
su sol. Irena Grigaiiūnaite
• Pianistė MARGARITA VAIČIŲ LĖNAI T Ė
• Toronto lietuvių tautinių šokių grupė

“GINTARAS"

Sekmadienį, š.m. kovo 31 d., 4 v.p.p.,
West Park gimnazijos salėje -
BLOOR IR DUNDAS WEST

įėjimas — $4 arba $3 
(pensininkams ir moksleiviams $2 arba $1.50) 

Numeruotos vietos iš anksto rezervuojamos pas 
Leonų Baziliauską tel. 279-8226

Rengėjai: Toronto P. P. S. K. "Aušra"

š.m. kovo 31, sekmadienį, 3 v.p.p., 
didžiojoje LN salėje, 1573 Bloor 
St. West, įvyks LIETUVIŲ NAMŲ 

nariu visuotinis metinis

Visi nariai kviečiami gausiai dalyvauti.
LN valdyba

Lituanistinis seminaras, trečiasis 
iš eilės, įvyks kovo 31, sekmadienį, 
2 v.p.p., pas Rasą Lukoševičiūtę, 479 
Bourbonnais Street, LaSalle. Tel. 
366-1210. Sis seminaras yra skirtas 
liaudies instrumentų ir liaudies dai
nų pažinimui. Jam vadovauti yra pa
kviesti — Birutė Nagienė ir Zigmas 
Lapinas. Jie yra pažadėję ne tik 
pakalbėti, bet ir atsivežti konkrečių 
pavyzdžių — tikrus instrumentus ir 
lietuviškų liaudies dainų įrašus. Tai 
bus labai gera proga pažinti ne tik 
mūsų instrumentų išvaizdą, liaudies 
dainų skambėjimą, bet ir jų istoriją 
bei kilmę.

Klebonas kun. J. Kubilius, patik
rinęs sveikatą Mayo klinikose ir Ari
zonoje pailsėjęs, aplankęs lietuvių 
kolonijas San Diego, San Francisco ir 
Los Angeles, grįžo į Montreal}.

Jėzuitų generolo patarėjas iš Ro
mos kun. Hans Schasching, austras, 
kovo 17 d. lankėsi AV parapijoje. 
Sekmadienį 10 ir 11 v. Mišių metu 
pasakė pamokslą anglų kalba, kurio 
pagrindinė mintis buvo Sv. Tėvo 
rūpesčiai dabartinėje Katalikų Bend
rijoje. Svečio užduotis — susipažinti 
su lietuvių jėzuitų darbais išeivijoje. 
Po pamaldų jis dalyvavo solisto An
tano Keblio pagerbime; pasakė gra
žią kalbą, ypač gėrėjosi mūsų choro 
giesmėmis. Salėje aplankė visus, 
kiekvienam paspausdamas ranką ir 
tardamas mielą žodį. Jam buvo malo
nu, kad daug kas galėjo su juo pasi
kalbėti jo gimtąja kalba. Svečiui at
sisveikinant, choras sudainavo: “Su
diev, sudiev”, “Good by, good by” ir 
“Aufwiederseh’n”.

Religinis koncertas, pritaikytas ga
vėnios minčiai, bus kovo 30 d., 7 v. 
v., AV šventovėje. Programą atliks 
muzikai Izidorius ir Vytenis Vasiliū
nai iš Bostono, choro dirigentė M. 
Roch, solistas Ai Keblys, parapijos 
choras ir vyrų oktetas. Reta proga 
išgirsti tokio pobūdžio koncertą. Vi
suomenė kviečiama gausiai daly
vauti.

AV šventovėje rekolekcijos bus 
Didžiosios Savaitės ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį, t.y. ba
landžio 11, 12 ir 13 d.d. Rekolekcijas 
ves kun. Anicetas Tamošaitis, SJ, iš 
Čikagos.

Džiugu, kad 10 vai. Mišiose AV 
šventovėje vėl skamba lietuviškos 
giesmės. Chorą sudarė skautės, vado
vaujamos stud. Rasos Lukoševičiūtės.

Sol. Antanas Keblys už jo didelį 
pasišventimą lietuviškai giesmei ir

dainai buvo kovo 15 d. pagerbtas AV 
parapijos salėje. Pagerbimą suruošė 
Sv. Onos Draugija, vadovaujama 
pirm. A. Ūsienės. Programai vadova
vo ilgametis choristas V. Kačergius. 
Dalyviai sugiedojo Antanui “Ilgiau
sių metų”. Kadangi mūsų mielas sol. 
Antanas yra labai daug pasidarba
vęs parapijai ir visuomenei, kalbėjo 
visa eilė sveikintojų. Choro vardu 
sveikino seniūnas H. Celtorius, para
pijos — klebonas kun. J. Kubilius, 
žvejų klubo — R. Mylė, Sv. Onos Dr- 
jos — A. Ūsienė ir p. Grinkienė, pri- 
segdamos raudoną gvazdiką ir {teik
damos dovanų. Dalyviai ypač susido
mėjo didele gražia dėže. Vėliau pa
aiškėjo, kad tai lagaminas, kuriame 
gali tilpti mūsų Antano smokingas 
ir frakas. Bendruomenės vardu kal
bėjo KLB Montrealio apylinkės 
pirm. J. Siaučiulis, plačiai nušvies
damas sol. A. Keblio didelį pasišven
timą ir jo nuopelnus mūsų visuo
menei. Jis Antaną palygino su išeivi
jos kariu, kurio ginklas yra lietu
viška giesmė ir daina. Svečias iš Ro
mos kun. H. Schasching, jėzuitų ge
nerolo patarėjas, pasveikino visus 
susirinkusius, linkėdamas sėkmės iš
eivijos gyvenime. Jis ypač gėrėjosi 
gražiu mūsų choro giedojimu. Meni
nę dalį atliko vyrų oktetas, vadovau
jamas p. M. Roch. Jis padainavo ke
lias lietuviškas dainas. Publika okte
tui nesigailėjo plojimų, nes jis tik
rai gražiai pasirodė. Vaišės buvo pui
kiai paruoštos. Už nedidelį mokestį 
visi pasivaišino iki soties. Tai nuopel
nas Sv. Onos Draugijos, kurios narės 
kaip bitelės jau daug metų pluša mū
sų parapijoje. Sol. A. Keblys visiems 
padėkojo jautriu žodžiu. Dalyvių bu
vo gana daug. A.A.

“The Montreal Star” kovo 18 d. 
laidoje išspausdino “The Los Ange
les Times” korespondento Murray 
Seeger straipsnį “Baltic states re
tain culture”. Tai vienas iš visos ei
lės to korespondento straipsnių, iš
spausdintų “The Los Angeles Times” 
ir kituose JAV ir Kanados dienraš
čiuose. Korespondentas M. Seeger, 
gyvenąs Maskvoje, gavo leidimą ap
lankyti Baltijos valstybių sostines. 
Iš ten parašė objektyvius, labai ge
rus reportažus. Minėtame rašinyje jis 
paminėjo sovietinę okupaciją, savi
tą baltiečių kultūrą ir jų norą būti 
nepriklausomais. Jis apgailestauja, 
kad tas jų noras tebėra silpnai gir
dimas ne tik viduje, bet ir užsie
niuose, išskyrus išeivių grupes.

TORONTO
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karalaitės “VILNIUS” rinkimai
1974 METAMS

BALIUS 
įvyks balandžio 20, šeštadienį, 
ANAPILIO patalpose
• šokiams gros orkestras "MUZIKA“
• Veiks įvairus bufetas ir baras
• Pradžia — 7 valandų vakaro
• Kaina asmeniui — $3.00, studentams — $2.00
Stalai numeruoti po 10 asmenų kiekvienas. Bilietus 
galima iŠ anksto įsigyti pas A. Valiulį tel. 533-6492 
arba V. Lenauską tel. 279-9688 ir Anapilyje po pa
maldų. Rengia lietuviai studentai

DRABUŽIAI 
moterims, laukiančioms kūdikio. 
Fabriko išpardavimas. ABC, 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont.

Įsteigta nauja kraujo transfū- 
zijos klinika — Blood Transfu
sion Service Centre, 460 Jarvis 
St., Toronto 5. Ji aprūpina 85 
ligonines. Netrukus ši klinika 
bus atidaryta.

K ūk Atsargus

šią savaitę gali būti 
pasikėsinta į Jūsų gyvybę!
• Tai bus greičiausiai penktadienio 

ar šeštadienio vakarę, kai 
išgėrę vairuotojai pasileidžia
j gatves pilna dręsa

• Pusė mirčių Įvyksta kelyje 
dėl išgėrusių vairuotojų

Adamonis
INSURANCE AGENCY INC.

Tel. 722-3545

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

IT1QU ADRESAS: 1465 DE SE VE STREET 
L I I A U MONTREAL QUE., H4E 2A-3. TEL. 766 5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas __________6.0% Asmenines ______  9.5%
Taupomąsias s-tas ----------7.25%
Term. ind. 1 m__________ 8.0%
Term. ind. 2 m. ....________ 8.5% Cekil> kredito —10.0%
Term. ind. 3 m.,....------------ 9.0% Investacijos nuo 9.5% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 11d 
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 ketvirtadienisis nuo 8 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 Ud 8 v. vakaro.


