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Kalėdos - žmogaus šventė
Kalėdų šventės primena mums Kristaus gimimą, kitaip ta

riant, Jo atėjimą į žmonių pasaulį žmogiškojo kūno pavidale. Per 
šimtmečius tą šventę apsupo įvairios tradicijos bei papročiai. Jie 
visi daugiau ar mažiau išreiškė pirminę Kalėdų paslapties mintį. 
Taika, gera valia, visų žmonių draugystė yra svarbiausieji Kalėdų 
minties ir dvasios aspektai. Jie įvairiomis išraiškos formomis do
minuoja bei išreiškia dabartinę Kalėdų dvasią.

* ★ ★
Tai dvasiai nesvetima mintis, kad Kalėdos yra žmogaus šven

tė, nes Dievas, prisiimdamas žmogiškąjį pavidalą, nepaprastai 
išaugštino žmogaus prigimtį. Žmogaus sukūrimo ir jo atpirkimo 
istorija yra to paties dieviškojo plano tęsinys. Dievas sukūrė žmo
gų panašų į save, o įsikūnydamas ir priimdamas žmogaus prigimtį, 
jis pasidarė pats panašus į žmogų. Tuo būdu jis išaugštino žmo
gų. Didesnio išaugštinimo žmogus, bent šioje žemiškoje buityje, 
negali įsivaizduoti. Todėl vertai Kalėdas galime vadinti žmogaus 
švente.

Tikinčiojo žmogaus požiūriu, žmogus, atmesdamas tikėjimą, 
išsižada jam suteiktos garbės ir savo prigimties kilnumo. Tačiau 
mūsų laikai yra abejojimo ir netikrumo laikai. Kaikas sako, kad 
mes gimę pervėlai būti gerais krikščionimis ir peranksti tapti 
kuo lutu. Intelektas, plėsdamas savo pajėgumo ribas, atranda ar
gumentų pats prieš save ir abejoja dėl savo abejonių. Jau atėjo 
generacija, kurios ideologija, būdama pilna prieštaravimų, kėsi
nasi sunaikinti žmogaus vertę. Jiems Kalėdos jau nėra žmogaus 
šventė.

★ ★ ★
Senesnioji karta dar prisimena 1944 metų Kalėdas. Tada Euro

poje milžiniškos skirtingų ideologijų pajėgos grūmėsi pasaulinio 
karo lauke. Kalėdiniams varpams aidint, sprogo bombos ir degė 
miestai. Popiežius Pijus XII savo kalėdinėje kalboje sakė: “Koks 
sunaikinimas! Koks kontrastas! Argi jau žmonijai nėra vilties?” 
Popiežius išsamioje kalboje nurodė viltį. Ta viltis esanti žmogaus 
vertės iškėlime virš masės, virš politinių santvarkų, virš skir
tingų ideologijų. Tai buvo laikai, kai žmogus buvo naudojamas 
skirtingų politinių grupių ir ideologijų naudai. Ne jam buvo tar
naujama, bet jis tarnavo, net savo gyvybę aukodamas, kad būtų 
įgyvendinami ideologinių fanatikų tikslai.

★ ★ ★
Nors mes šiuo metu neišgyvename pasaulinio karo, tačiau 

žmonija nėra daug pasimokiusi iš praeities klaidų. ‘Kur nėra 
ginklų karo, ten žmonės įvairiai yra įsivėlę į ideologines varžy
bas. Čia turima mintyje ne vien tik šaltasis karas tarp kapita
lizmo ir komunizmo bei diktatūros ir demokratijos. Tos sąvokos 
istorijos raidoje yra nustojusios savo pirminės prasmės. Dauge
liui net nesuprantamos. Yra kitų idėjų ir ideologijų, kurios, užuot 
tarnavusios žmogui, jį pavergia, padaro savo instrumentu arba 
tiesiai jam kenkia. Yra savos laisvės kovotojų, kurie kitiems atima 
laisvę. Yra pacifistų, kurie vardan taikos ir ramybės kelia sąmyšį, 
žudydami žmones ir sprogdindami pastatus. Yra Kristaus sekėjų, 
kurie norėtų atimti kitiems tikėjimo apsisprendimo laisvę. Yra 
katalikų, kurie norėtu save ir savo sąžinės laisvę padaryti vienin
teliu autoritetu. Yra lietuvių, kurie patriotizmo vardu niekina ki
tus, nemažiau Lietuvą mylinčius brolius. Visa tai daroma, kai 
žmogaus sukurta idėja yra pastatoma augščiau už Dievo sukurtą 
žmogų.

★ ★ ★
Tikintieji intuityviai suprato Kalėdų paslapties prasmę. Tai 

rodo įvairiuose kraštuose išplitę Kalėdų papročiai, žmogus su 
žmogumi eina į sąlytį, jį sveikina, jam teikia dovanas, atleidžia 
skriaudas. Tai darydamas jis jaučia, kad peržengia savo asme
ninių ir laikinių idėjų ribas, siekia to, kas yra augščiau. Jis pa
gerbia žmogų ir išaugština pats save. Taip darė ir Kristus, pri
siimdamas žmogaus prigimtį ir. užgimdamas Petlėjirie.

Kun. Vyt. Zakaras

KAIP LENGVA, O DIEVE, gyventi man su Tavimi! Kaip 
lengva man tikėti į Tave! Kai sustingus išsisklaido net silp
na mintis manoji, kai išmintingiausi žmonės toliau nemato 
kaip šios dienos vakaras ir nežino ką daryti rytojaus dieną, — 
Tu siunti man skaidru tikėjimą, kuris sielojasi ir niekad nenu
stos sielojęsis, kad nevisi gėrio keliai būtų mums uždaryti vi
siem laikam.

Šiandieną, žemiškos garbės viršūnėje, nustebęs žvelgiu į 
tą kelią, kurio nemokėčiau išgalvoti, nuostabų kelią, einantį 
per nevilti, vedantį ten, iš kur ir aš galėjau pdsiųsti žmonėm 
Tavo šviesos atspindį. O ko reikės ateityje, kad galėčiau ją 
kaip vaidrodis atspindėti, Tu, Dieve, pats nustatysi. Jei betgi 
ko nepajėgsiu, tą misiją ir kitiem dar patikėjai.

X i ALEKSANDRAS SOLŽENICINAS
Nobelio premijos laureatas

Kalėdų nakties taika
Priešų kariai belgės motinos globoje — kaip broliai 

FRANC VINCKEN

KAD GREIČIAU IŠAUŠTŲ .
Brangūs lietuviai!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas, susirinkęs į 1970 
metų seimo sesiją Čikagoje, 
sveikina visą lietuviu tautą ar
tėjančių Kalėdų švenčių ir Nau
jų Metų proga.’

Prieš’du tūkstančius metų pa
skelbtos taikos ir ramybės šian
dien neturi mūsų Tėvynė Lietu
va, tapusi komunistinės Sovietų 
Rusijos imperializmo auka. Ta
čiau mes tikime, kad laisvės ir 
žmoniškumo idėjos sugriaus ir 
mūsų tautos pavergėjų imperi
ja, kaip kad yra praeityje su- 
žlugdžiusios visus kitus prievar
ta ir smurtu paremtus režimus.

šiais metais lietuvių tautą su
krėtę įvykiai tesustiprina mu
myse brolišką tarpusavio meilę 

;! ^Nuoširdų ai Sveikiname visus skaitytojus, bendra- <

iĮ darbius, rėmėjus, talkininkus, šios Kristaus Gimimo šventės J
i' sulaukusius, linkėdami palaimos bei sėkmės pilnų naujų '
? metų, o pavergtiesiems broliams ir sesėms — kantrios iš- J
Jį tvermės. ’ ;
jJ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”

! JL

ir tegaivina tikėjimą, kad mūsų 
tauta laisvę brangina daugiau? 
negu visa kita. Tegu tie įvykiai 
įkvepia mums dvasią ir pasiryži
mą kovai, kad greičiau išauštų 
laisvės aušra mūsų brangiai Lie
tuvai.

Tegu ateinantieji metai atneša 
mūsų tautai giedresnių dienų ir 
tesutrumpina Lietuvos kelią į 
nepriklausomą gyvenimą.

Linkime visiems lietuviams, 
tiek okupuotoje Tėvynėje, tiek 
ir išeivijoje, dvasinės stiprybės 
ir asmeninės laimės.

Telaimina Augščiausias mūsų 
pastangas ir žygius, besiekiant 
Lietuvai laisvės. *
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas
Čikaga, 1970 metų gruodžio 6 d.

ALF. DOCIUS “Garbė Dievui augštybėse, ramybė žemėje geros valios žmonėms!”

kurios tamsa
H. E. FOSDICK

Šviesa,
Beveik šimtą metų po Betlė- 

jaus įvykio ketvirtosios Evange
lijos autorius Kristaus atėjimą 
tebevadino šviesa tamsoje. Jisai 
gyveno slegiančioje aplinkoje, 
Efeze, kur buvo garbinama dei
vės Dianos statula, padaryta iš 
meteorito. Tai buvo pagonybės 
ir jėgos laikotarpis. Visdėlto 
kažkas įvyko ir, kaip Klemensas 
Aleksandrietis vėliau rašė, sau
lėlydis tapo saulėtekiu. Kristus 
atėjo, ir Jonas visoj savo Evan
gelijoj kalba apie Jį kaip apie 
šviesą. “Jame, — rašė Jonas pir
mame skyriuje, — buvo gyveni
mas, ir tas gyvenimas buvo žmo
gių šviesa... šviesa šviečia tam
soje, ir tamsa jos neapėmė”. 
Pastarasis išsireiškimas buvo 

mes turime skirti savo dėmesį ir 
savo ryžtą. Negali būti geresnio 
patarimo sutemose kaip nu
kreipti akis į paveldėtą šviesą, 
tikėti ją bei sekti. Kartą mano 
draugas paklydo miške. Kai vi
siškai sutemo, nusigandęs užli
po jis į medį ir pamatė labai 
toli spinksinčią švieselę. Tai ne
buvo daug, bet vis jau šis tas, 
į ką jis galėjo nukreipti savo 
žingsnius. Mes gi turime pavel
dėję stiprią šviesą, kurios tam
sa niekad nepajėgė užgesinti. O 
ji bandė labai kietai. Nuo Erodo 
kruvino sąmokslo nužudyti Bet- 
lėjaus kūdikius iki Kaifo ir Pi
loto evangelijos vaizduoja šėls
tančias tamsių jėgų pastangas 
užslopinti tą gyvenimo ir vilties 
liepsną. Atsimenate, kaip “Ote
lo” veikale sunkią valandą atei
na mauras į Desdemonos kam
barį jos nužudyti. Užgesindamas 
žvakę, sako jis: “Užgesinkite 
šviesą ir tada užgesinkite švie
są.” Skaitydamas evangelijas ir 

" " ' sulai-
______r,,___w_____,__ p blo- 

PasauMo nuodėmė yra kraupi, gio jėgos, rodos, ims ir užgesins 
jo būklė beviltiška, žnogaus mo- liepsną, uždegtą Betlėjuje.

klaidingai išverstas. Žinovai da
bar sutinka, kad jį reikėtų taip 
versti: “šviesa tebešviečia'tam
soje, nes tamsa jos niekad neuž
gesino.” šį faktą Jonas skelbia 
su nuostaba ir dėkingumu, nes 
naktis buvo tokia tamsi, o Kris
taus spindėjimas bent pradžioje 
ribotas. Dėlto evangelistas ir 
stebisi tuo faktu, kad ir beveik 
po įiimto metų toji šviesa tebe
spindi.

ŽODŽIAI MUMS
Tai kalėdinis tekstas mums 

dabartyje. Ne po šimto, bet be
veik po dvieju tūkstančių metų 
mes galime sakyti apie Kristaus 
atneštą šviesą: tamsa jos neuž
gesino.

Pirmiausia pastebėkite prie
šingybę tarp Jono ir mūsų — jis 
ęabrėžia šviesą, o mes — tamsą, 

ai sutemų laikai — sakome. 
Jonas gi tamsą laiko savaime su
prantamu dalyku. Taip! “Koks 
gi šis pasaulis yra?” — galėtų 
jis klausti. — Neapgaudinėkite 
savęs sentimentaliu optimizmu.

f

ralinis kritimas gilus. Tai juk 
tikra tamsa!” Dėlto Jonas laiko 
pasaulio naktį savaime supran
tamu dalyku ir su nuostaba iš
kelia šviesą. Jam yra nuostabu, 
kad toje naktyje pasirodė ve
danti žvaigždė, kad sutemose iš
kilo spindinti viltis ir kad išti
sos blogio armijos neįstengė jos 
užgesinti.

GESINANČIOS JĖGOS
Žvelgdami dabar į Kristaus 

atėjimą mūsų aplinkon, pirmiau
sia neužmirškime, kad susitin
kame su dideliu palikimu — 
nuolatine Kristaus įtaka, kuriai

istoriją, nekartą susto 
kai kvapą, matydamas.

neužgesina
NEPAJĖGĖ ARMIJOS

Apie trisdešimt penktuosius 
metus po Kristaus mirties romė
nų istorikas Tacitas rašė apie 
krikščionių sąjūdį, stebėdamasis 
ir piktindamasis, kad jis taip il
gai laikosi. Anot jo: “šis žalin- 
gąs prietaras, laikinai sutramdy
tas, vėl prasiveržė ne tik Judė
joj, kur jis prasidėjo, bet ir Ro
moje, kur suplaukia visi baisūs 
bei pasibjaurėtini dalykai ir 
tampa madingais.” Taigi, nuo 
pat pradžios tokiam žinovui kaip 
Tacitas atrodė neįtikima, kad 
Kristaus įžiebta ugnis gali išsi
laikyti. Tai istorijos stebuklas
— ne tai, kad pasaulis yra tam
sus (jis visuomet toks buvo), bet 
tai, kad mes turime spindintį 
dvasinį palikimą, pasiekusį mus 
per šimtmečius, ir kad jo nepa
jėgė sunaikinti ištisos blogio ar
mijos.

KOVA DABAR
Dabartiniame mūsų pasaulyje 

tykoja tamsus bei gąsdinantis 
antikristus. Tik gerai pažiūrė
kite į jį, tą įkūnytą ir juodą kaip 
naktį antikristų, šiuo Kalėdų 
metu žemėje įvyksta tokie gra
sūs dalykai, kad susigūžia min
tis iš gėdos ir pykčio. Bet antra 
vertus, juo labiau galime sakyti
— tamsoje tebespindi šviesa, 
kurią aš tikiu. Kristus niekad 
man neatrodė toks reikšmingas, 
kaip dabar, kai antikristus yra 
toks juodas (raudonas, Red.)._

Kartą draugas paklausė W. H. 
Taftą, ką Jis mano apie Tautų 
Sąjungą. Tas atsakė: “Geriausi 
dalykai gyvenime yra kryžiuoja
mi ir laidojami, bet jie visuomet 
turi savo trečiąją dieną.” Tai da
barties krikščionių Credo. Taip, 
yra tamsa! Taip, yra nukryžiavi
mas ir kapas! Bet aš tikiu, kad 
šviesos tamsa neužgesins.

(Nukelta į 3 psL)

1944 m. Kalėdų naktį su moti
na išgirdau beldimąs’i i duris. 
Niekuomet netikėjau, kad šis 
įvykis paliks mums visam gyve
nimui.

Tuomet buvau dvylikos metų. 
Gyvenom Ardėnuose vasarna
myje, netoli Vokietijos-Belgijos 
sienos. Prieš karą čia apsigyven
davo^ tėvas atvykęs savaitgaliais 
medžioti. Kai mūsų namas 
Aachene buvo subombarduotas, 
jis perkėlė mus čia gyventi. Jis 
pats tarnavo priešgaisrinėj ap
saugoj Monschau mieste.

— Jūs būsite saugūs miške,— 
pasakė man tėvas.—Globok mo
tiną, nes dabar tu esi šeimos gal
va.

Prieš savaitę vokiečių marša
las von Rundstedt pradėjo pas
kutinį desperatišką puolimą. 
Kova už Bulge vyko aplink mus. 
Mes girdėjome bombų sprogi
mus, kulipkų zvimbimą’ lėktuvų 
ūžesį virš mūsų galvų, matėm 
prožektorių šviesas,. kertančias 
dangaus tamsą. Tūkstančiai vo
kiečių ir sąjungininkų karių-ko
vojo ir mirė netoli mūsų.

$ $ *
Kai pasigirdo pirmas pasibel

dimas į duris, motina greitai už
gesino žvakę. Aš buvau beeinąs 
prie durų, bet motina pribėgo ir 
atidarė duris. Lauke, atsirėmę į 
apsnigtus medžius, stovėjo du 
šalmuoti vyrai. Vienas jų pra
šneko į motiną mums nesupran
tama kalba, kartu rodydamas į 
gulintį sniege trečią vyrą. Kol aš 
susigaudžiau, motina suprato, 
kad tai buvo amerikiečiai—mū
sų priešai!

Padėjusi ranką ant manc^ pe
čių, motina tyliai stovėjo. Kariai 
buvo ginkluoti ir galėjo jėga įsi
veržti į mūsų namą. Tačiau jie 
stovėjo lauke, o jų prašymas at
sispindėjo akyse. Sužeistas ka
reivis buvo panašus daugiau į 
mirusį, kaip į gyvą. “Komm 
rein” — pratarė motina. Kariai 
įnešė sužeistą draugą į vidų ir 
paguldė į mano lovą.

Nė vienas jų nemokėjo vokiš
kai. Motina mėgino prancūziš
kai. Vienas karių galėjo sunkiai 
šia kalba susikalbėti. Motina, ei
dama apžiūrėti sužeisto kario, 
man tarė:

— Dviejų karių pirštai yra nu
šalę. Nuimk jiems milines, ba
tus ir skubiai atnešk sniego.

Netrukus aš tryniau jų pamė
lynavusius pirštus sniegu. Augš- 
tas, tamsiaplaukis vadinosi 
Džim, jo draugas — Robin. Su
žeistasis Harry miegojo ant ma
no lovos, o jo veidas buvo baltas 
kaip sniegas. Jie pasimetė nuo 
savo batalijono ir tris dienas 
klaidžiojo miške, j ieškodami pa
sislėpusių nuo vokiečių ameri
kiečių. Nesiskutę, be savo sun
kiųjų apsiaustų, tačiau atrodė 
kaip “dideli” jaunuoliai. Su jais 
motina taip ir elgėsi.

— Atnešk Hermaną ir šešias 
bulves, — paliepė motina. Tai 
nelabai derinosi su mūsų prieš
kalėdiniais planais. Hermanas 
buvo mūsų storulis gaidys (pa
vadintas Hermano Goeringo var
du, nes motina jam daug simpa
tijų nereiškė). Jis “iškilmingai” 
turėjo būti iškeptas Kalėdoms, 
nes tikėjomės, kad tėvas atvyks 
šventėms. Bet prieš keletą va
landų, kai tėvo atvykimas nebu
vo tikras, motina nusprendė pra
ilginti keliomis dienomis gaidžio 
gyvenimą — manė, kad tėvas 
atvažiuos Naujiem Metam. Bet 
dabar motina pakeitė savo nusi
statymą.

Kai Džimas ir aš pradėjom vir
ti Hermaną, Robinas rūpinosi 
Harriu, kuris buvo peršautas į 
kojas ir dėl kraujavimo buvo ar
ti mirties. Supjaustytos paklo
dės buvo panaudotos kaip tvars
tomoji medžiaga sužeistajam ka
riui. * * *

Netrukus kepamo gaidžio kva
pas pasklido visame name. Kai 
pradėjau dengti stalą, vėl pasi
girdo beldimasis į duris. Tikėda
masis išvysti daugiau paklydu
siu amerikiečių, aš be jokios bai
mės atidariau duris. Lauke sto
vėjo keturi vyrai man pažįsta
moje karinėie uniformoje. Tai 
buvo mūsų Wehrmachtas. Išsi
gandau. Nors buvau vaikas, ta
čiau žinojau drastiškus karo me
to įstatymas: globojimas oriešo 
kariu buvo baudžiamas sušaudy
mu. Ir motina stovėjo išsigando-

k

si. Jos veidas buvo išbalęs, 
tačiau ji žengė į lauką ir nieko 
nelaukdama tarė: “Linksmų Ka
lėdų”. Kariai jai atsakė tuo pa
čiu.’

— Mes pametėm savo pulką. 
Norėtume palaukti iki ryto ir 
kiek pailsėti. Ar galima?

— Žinoma, — atsakė motina. 
Jūs gausite skanų, šiltą maistą, 
kol bus kas nors puode.

Vokiečiai, uostydami pro at
viras duris skanų gaidžio kvapą, 
šypsojosi.

— Bet, — motina skubiai pri
dūrė, — mes turime dar tris sve
čius, kuriuos jūs gal laikysite ne 
mūsų bičiuliais. — Čia jos bal
sas pasidarė stipresnis ir griež
tesnis.

— šiandieną yra Kalėdų nak
tis, tad jokio šaudymo čia negali 
būti.

— Kas yra viduje? — paklau
sė puskarininkis. — Amerikie
čiai?

Motina pasižiūrėjo į apšalu
sius veidus ir toliau kalbėjo:

— žinote, jūs galite būti ma
no sūnūs, lygiai kaip ir tie trys. 
Sužeistas jaunuolis kovoja su 
mirtimi. Jo du draugai, kaip ir 
jūs, yra pasimetę nuo savo dali
nio ir alkani, šią naktį užmirški
me betkokią kovą.

Puskarininkis stebėjo motiną. 
Sekė kelių sekundžių tyla. Bet 
motina ją pertraukė, suplojo 
rankomis ir tarė:

— Prašau, palikite savo gink
lus ant malkų krūvos ir skubėki
te vakarienės, kol dar kiti jos 
nesuvalgė.

=5=
Keturi vokiečiai padėjo gink- . 

lūs ant malkų krūvos — du re
volverius, tris šautuvus, lengvą 
kulkosvaidį ir du pancerfaustus. 
Tuo momentu motina kalbėjo 
prancūziškai su Džimiu. Jis kaž
ką pasakė angliškai ir, mano nu
stebimui, amerikiečiai jaunuo
liai atidavė savo ginklus moti
nai, kuri švelniai šypsojosi, mė
gindama surasti visiems vietą. 
Mes turėjome tik tris kėdes, bet 
motinos lova buvo didelė, tad 
ant jos pasodino du vokiečius 
karius kartu su Džimiu ir Robi
nu, pati skubėdama ruošti vaka
rienę. Bet Hermanas nepadidė
jo, nors tuo tarpu atsirado ketu
rios naujos burnos.

— Skubiai atnešk daugiau 
bulvių. Jaunuoliai yra alkani, o 
badaujantis žmogus yra piktas, 
— pašnibždomis įsakė man mo- ' 
tina.

Jieškodamas bulvių sandėliu
ke, išgirdau Harrio dejavimą. 
Grįždamas pamačiau, kad vienas 
vokiečių, užsidėjęs akinius, ap
žiūrinėjo amerikiečio žaizdą.

— Ar priklausote prie sanita
rinio dalinio? — paklausė moti
na.

— Ne, bet studijavau medici
ną Heidelberge ir pertraukiau 
studijas tik prieš keletą mėne
sių. šalčio dėka, — aiškino jis 
amerikiečiams anglų kalba, kuri 
skambėjo gana geru akcentu — 
Harrio žaizda nesikomplikavo. 
Jis kenčia nuo didelio kraujavi
mo ir reikalingas poilsio bei 
maisto. * * *

Įtempta nuotaika atslūgo. Net 
ir man visi kariai atrodė labai 
jauni. Heincas ir Vilis, abu iš 
Koelno, buvo šešiolikmečiai, o 
puskarininkis, 23 metų, buvo iš 
jų vyriausias. Iš duonmaišio pa
starasis išėmė raudono vyno, o 
Heincas — kepalą juodas duo
nos. Motina ją supjaustė ir pusę 
butelio vyno paliko sušeistajam. 
Ji pradėjo kalbėti maldą. Akyse 
pastebėjau ašaras, kai ji sakė: 
“Ateik, Jėzau Kristau, būk mū
sų svečias”. Ir karių akyse pa
stebėjau ašaras.

Prieš vidurnaktį motina atsi
stojo ant slenksčio ir kvietė 
mus kartu jieškoti Betlėjaus 
žvaigždės. Visiems mums, išsky
rus Kairį, kuris ramiai miegojo, 
žiūrint į didelę Sirijaus žvaigždę 
danguje, karas atrodė labai toli, 
beveik užmirštas.

Mūsų karo paliaubos tęsėsi ir 
kitą rytą- Harris pabudo anksti 
rytą, suvalgė kiek duonos, kurią 
jam davė motina, ir jautėsi fy- 
miai stipriau. Vėliau motina jį 
pamaitino paskutiniu kiaušiniu 
ir davė gerti vyno. Visi kiti val
gė avižų košę. Po to iš mūsų ge
riausios staltiesės ir dviejų pa- 

(Nukelta | S pri.)
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* Popiežius Paulius VI, 1970 
m. lapkričio 26 d. išvykęs iš Va
tikano, per 10 dienų apkeliavo 
visą eilę kraštų. Dar -tą pačią 
dieną susitiko su Irano šachu 
Mohammed Riza Pahlevi, o vi
durnaktį Dacca miesto aerodro
me kalbėjosi su Pakistano prezi
dentu ir su arkiv. Theotonius 
Amai Ganguly, kuriem įteikė po 
$100,000, kad panaudotų nelai
mės išliktiesiem pakistaniečiam 
šelpti. Popiežių lydėję žurnalis
tai savo ruožtu taipgi suaukojo 
$500 ir per popiežių įteikė Pa
kistano valdžiai. Lapkričio 27 d. 
popiežius j au buvo Maniloj e, kur 
jį pasitiko Filipinų prez. Fer
nando E. .Marcos ir tada įvyko 
pasikėsinimas prieš popiežiaus 
gyvybę. Miesto katedroje konce- 
lebravo Mišias su Azijos vysku
pais, o vėliau dalyvavo Azijos 
vyskupų konferencijoje, kurioje 
kvietė visas tikybas burtis bend
rai kovai prieš materializmą ir 
ateizmą. Sekmadienį jis įšventi
no 187 Filipinų, P. Vietnamo, 
Ceilono, Japonijos ir Formozos 

.kunigus. Nuvyko į neturtingųjų 
rajoną Maniloje ir aplankė vie
ną neturtingą šeimą. Tada jis 
išvyko į Samojos salas, kur buvo 
pasitiktas vietinių vadų ir Leu- 
lumoega kaimelyje atnašavo Mi
šias. Lapkričio 30 d. Australi
jos Sidnėjuje popiežių pasitiko 
minios žmonių. Vakarė jis kon- 
celebravo Mišias su Okeanijos 
vyskupais, o antradienį dalyva
vo jų pirmoje bendroje konfe
rencijoje. Tai konferencijai vys
kupai buvo atvykę iš Australi
jos, N. Zelandijos, Fidži, Samo
jos ir kitų Ramiojo vandenyno 
pietinių salų. Gruodžio 3 d. iš 
Australijos nuvykęs Indonezi- 
jon, Džiakartos stadijone laikė 
Mišias, kuriose dalyvavo viso
kių tikybų žmonės. Ekumeninė
je procesijoje protestantai, bu
distai ir musulmonai atnešė 
daugybę dovanų, kurių tarpe ir 
Korano knygą. Gruodžio 4 d. su
stojęs Hong Konge, popiežius 
kreipėsi į “visus Kinijos žmones 
kur jie bebūtų”. Kiniečiai vys
kupai iš Taivano negalėjo tai 
progai atvykti, nes Hong Kongo 
valdžia jiems nedavė vizų. Anks
čiau kiniečiai vyskupai buvo 
prašę popiežių, kad jis savo su
stojimo vieta pasirinktų ne 
Hong Kongą, o Taivaną. Galiau
siai, prieš grįždamas į Vatika
ną, popiežius Paulius VI susto
jo Ceilone, kur buvo pasitiktas 
min. pirm. Sirimavo Bandara- 
naike ir vyriausia Ceilono bu
distų vienuolio bei didžiulės mi
nios žmonių. Tai devintoji po
piežiaus VI kelionė, kurios metu 
jis padarė 25,000 mylių. Nuo 
1964 m. jis yra aplankęs Šven
tąją Žemę, Šiaurės ir Pietų 
Ameriką, Afriką, Vid. Rytus, In
diją ir Įvairius Europos kraštus.

* Patriarchas Alberto Gori 
mirė Jeruzalėje sulaukęs 81 m. 
amžiaus. Jis buvo italas pranciš
konas, šventosios žemės pran
ciškonų kustodijos viršininkas, 
o 1949 m. — lotynų apeigų Je
ruzalės patriachas.

* Dr. Dietrich von Hilde
brand, žymiam vokiečių katali
kų filosofui, šiuo metu gerokai 
kritikavusiam Teilhard de Char
din mintis bei nurodžiusiam pa
žangiųjų teologų nukrypimus, 
popiežius Paulius VI suteikė šv. 
Silvestro vyčių ordino vado ti
tulą bei ordiną. už nuopelnus Ka
talikų Bendrijai. Ordiną įteikė 
nuncijus Vokietijai — arkiv. 
Corrado Bafile.

* Vysk. Theodore E. Zwart- 
kruis, olandas, kurio teritorijo
je yra į kontroversijas patekusi

Amsterdamo studentų parapija, 
atsisakė leisti prieš kiek laiko 
vedusiem studentų kapelionam 
jėzuitam laikyti Mišias, o jėzui
tų provincijolas kun J. Van Dee- 
nen, SJ, pranešė įsakąs tiems 
kapelionams iš užimamų vietų 
pasitraukti. Anksčiau Olandijos kvietėme Solženiciną, o Maskva 
vyskupai buvo įspėję tikinčiuo- 
sius, kad leisdami savo parapijo
se laikyti Mišias kunigams, ku
rie yra vedę, savaime išeina už 
oficialios Katalikų Bendrijos ri
bų.

★ Arkiv. Sergio Pignedoli, 
Evangelijos skleidimo kongrega
cijos sekretorius, pasiuntė laiš
ką kard. Thomas Cooray, atmes
damas Ceilono Katalikų Bendri
jos prašynią suteikti kunigų se
natams sprendžiamąjį balsą vys
kupijų tvarkymo reikaluose, nes 
tai priešinga II Vatikano santa- 
rybos nutarimui, kuris duoda 
kunigų senatams tik patariamo
jo balso galią.

★ “Tyliosios daugumos” kata
likų suvažiavimas įvyko praėjusį 
mėnesį Versailles mieste Pran
cūzijoj. Tai daugiausia prancūzų 
katalikų organizuotas sąjūdis^ 
norįs pozityviai prisidėti prie 
popiežiaus Pauliaus VI bando
mų įgyvendinti posantarybinių 
reformų. Jie atsisako ir konser
vatyviųjų griežtumo ir pseudo- 
reformatbrių kraštutinumo.

★ Kardinolas Leger, 66 m., 
dabar misijonierius Kamerūno 
valstybėje, rūpinasi ne tik dva
siniais, bet ir medžiaginiais to 
krašto vargšų reikalai^. Kanado
je tam yra Įsisteigusi organiza
cija “Cardinal Leger and His 
Endeavors”, kuri vien per 1970 
m. surinko arti $3,000,000, pusę 
jų iš Toronto apylinkės. Tie pi
nigai panaudojami Kamerūno, 
Dahomey ir Malawi kraštuose, 
šiuo metu, paprašius Kamerūno 
sveikatos ministerijai, buvo vėl 
surinkta ir Kalėdų proga bus 
Įteikta $1,000,000 čekis pilnam 
3 ligoninių Įrengimui Kamerū
ne. Ši organizacija, kuriai vado-

Vietoj Solženicino - maršalas Grečko
1970 m. gruodžio pradžioje 

Švedijoje lankėsi SSSR gynybos 
ministeris maršalas Grečko. No
rint pabrėžti šito oficialaus vizi
to reikšmę, spaudoje buvo skel
biama, jog tai pirmas kartas, 
kad sovietų gynybos ministeris 
atvyko ne į komunistų valdomą 
Europos valstybę. Tokia rekla
ma ne visus sužavėjo. Menka 
garbė Švedijai ir jos neutralu
mui, jeigu ji pirmoji susilaukė 
tokio vizito. Tokia nuomonė bu
vo pareikšta viešoje protesto de
monstracijoje, kurią surengė 
Stockholme vadinamasis Birže
lio komitetas, savo metu sėk
mingai piketavęs Chruščiovo ir 
vėliau Kosygino vizitus.

Tiesus žodis
Tarp kitų plakatų spaudoje jūrininką‘išdavusių amerikiečių 

rado atgarsio tokie šūkiai: “Mes beširdiškumu buvo visiems
bendras, tai kitos reakcijos ne
buvo vienodos ir kiek skyrėsi. 
Greičiau išr nemalonaus apstul
bimo atsipeikėję reiškė nuomo
nę, kad pasipiktinimas amerikie
čiais pareigūnais visdėlto netu
rėtų nustelbti fakto, kad tikrieji 
įvykdytojo nusikaltimo prieš 
žmoniškumą autoriai yra sovie
tai. Koks sąmoningas bebūtų 
kaikurių amerikiečių pataikavi
mas ir talkinimas šiame nusikal
time, už žmogaus pagrobimą ir . 
sužalojimą esą galima kaltinti 
tik žiaurią sovietinę praktiką.

Dalykas ne tas — įtikinėjo 
kitos nuomonės atstovai. Esą, 
galima įtarti, kad išdavimas įvy
ko su oficialiųjų sferų pritari
mu, todėl ir pati tragiškąjį įvykį 
reikia laikyti, aliarmuojančiu di
džiosios politikos posūkiu. Man
ding, taip galvojančius nebus 
lengva Įtikinti, kad jų Įtarinėji
mas be* pagrindo. Juo labiau, 
kad tokia oficiali Įstaiga kaip 
“Amerikos Balsas” tik daugiau 
neaiškumų įnešė.

Latvių komentarai
Laisvųjų latvių žinių tarnyba 

Stockholme užregistravo keistus 
reiškinius radijo programose 
latvių ir lietuvių kalbomis. 
Gruodžio 4 d. iš Tanžiro, Miun
cheno ir Salonikų perduodama 
latvių valandėlė pradžioje net 
11 minučių siuntė tik muziką, o

atsiuntė Grečko”, “Solženicinas 
atstovauja rusų tautai, maršalas 
Grečko — Kremliaus juntai”... 
Pagrindinis demonstrantų kal
bėtojas, Švedijos baltiečių komi
teto pirmininkas prof. Birger 
Nerman aštriai kritikavo vyriau
sybę, kad ji nesilaiko oficialiai 
deklaruotojo neutralumo. Švedi
jos vyriausybė — sakė jis — sa
vo neutralumo užtikrinimais ir 
sovietinių valdžios žmonių kvie
timais norėtų, kad daug kas bū
tų užmiršta. Tarp kita ko nori
ma, kad būtų užmiršta priespau
da, kurią kenčia baltiečių tautos. 
Nors vyriausybės nariai dažnai 
kalba apie tautų teisę būti lais
vomis, dar niekas niekad tuose 
sluogsniuose negirdėjo Baltijos 
tautų vardo. Daug mieliau mini
mos toliau gyvenančios tautos.

Vengia minėti
šiame krašte gyvenantys bal- 

tiečiai dėkingi savo senam, išti
kimam ir nepavargstančiam bi
čiuliui už tiesų žodį. Iš tikrųjų, 
Baltijos kraštų vardas ne vien 
tik vyriausybės žmonėms yra ta
bu. Jį paminėti vengia čia dau
gelis. Esto, lietuvio, latvio tau
tybę spauda pamini nebent tik 
tada, kai sovietai paleidžia žinią 
apie naują “karo nusikaltėlių” 
procesą.

Tiesa, nei Bražinskų žygio i 
laisvę, nei lietuvio jūrininko iš
davimo švedų radijas ir spauda 
nenutylėjo, tačiau ir neskyrė 
tiem įvykiam žymesnio dėmesio,

kokio jie susilaukė kitų Vakarų niekad daugiau taip neatsitiks, 
kraštų spaudoje. Beje, Brazius- kaip su lietuviu Simu...” . 
kai buvo pristatyti žydais, o iš-' 
duotasis Amerikoje lietuvis — 
latviu.

Nors pastaroji žinia Švediją 
pasiekė pavėlavusi lygiai savai
tę, giliai sukrėtė Čia gyvenan
čiu baltiečius, kurie nuolat pri
simena šiame krašte lygiai prieš 
ketvirtį amžiaus įvykusią isduo-

» 
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To paties šaltinio žiniomis, 
lietuviškoji programa, siunčia
ma iš Salonikų, visą pusvalandį 
tedavė muziką. Komentuodama 
tį faktą, žinių tarnyba pastebi, 
kad priežastis, matyti, buvusi ne 
techninio, bet politinio pobū
džio. Atseit, lietuvių ir iš dalies 
latvių programos buvusios kuo 
nors “persmarkios” ir sulaiky
tos. Tuo tarpu estiškoji progra
ma nebuvo paliesta. Rašantysis 
šias eilutes neturėjo galimybės 
patikrinti šito fakto, bet buvo 
prašytas tai paskelbti lietuviško
je spaudoje. <

Nužudytas profesorius
Pranešimą, nor§ jis ir taip jau 

slegiantis, šį kartą tenka baigti 
dar viena labai liūdna žinia, ku
rią čia giliai išgyvena lietuviai 
ir baltiečių kalbų bičiuliai. Nu
žudytas pačiame kūrybinių jėgų 
žydėjime, pasižymėjęs ir daug 
žadėjęs lituanistas, Vilniaus uni
versiteto profesorius Jonas Ęaz- 
lauskas. Vienų žiniomis, jis nu
žudytas Vilniuje, kitų — pa-' 
maskvio psichiatrinėje ligoninė
je. Vienodai teigiama, kad jis 
buvo Saugumo agentų gatvėje 
suimtas spalio 8.

Rašant pranešimą, • pasiekė 
gruodžio 4 d. sovietinės Eltos 
paskelbtas astuonių Vilniaus 
teismo njedicinos ekspertų ak
tas, pagal kurį nužudytojo prof. 

. Kazlausko kūnas surastas Vil
niuje, išgalėjęs šešetą savaičių 
Neryje. Jokių sužalojimo ženklų 
nerasta. Nors lavonas “surastas” 
lapkričio 17, tačiau pranešimas 
apie profesoriaus mirtį paskelb
tas žymiai vėliau. Toji aplinkybė 
reikšminga. Teismo medicinos 
ekspertų komisija, matyt, buvo 
sudaryta tik tam, kad būtų kiek 
nuramintas visuomenės pasipik
tinimas. Prof. Kazlauskas buvo 
gerai žinomas užsienio baltistų 
tarpe. Augšto vertinimo sulaukė 

"jo redaguojamas žurnalas “Bal- 
tistica”. Vienas paskutinių jo 
darbų jau po mirties pasirodys 
prof. Stangui,. žymiam norvegui 
baltistui, pagerbti ruošiamame 

_  __ leidinyje. Čia neturima jokių 
po to pranešinėjo labai neįpras- abejonių, kad prof. Kazlausko 
tu antikomunistiniu stiliumi, nužudymas syja su kažkokiais 
daug atviriau, negu pora dienų politiniais užkulisiais, 
prieš tai: “Pereikite pas musį A. Lembergas

tųjų tautiečių tragediją. Ypač 
didelį pasipiktinimą ir kartėlį 
toji neįtikima žinia sukėlė pagy
venusiųjų tarpe. Teko būti pa
čiam liudininku, kaip tą dieną 
baltiečiai darbe jautėsi lyg ne
tekę pusiausvyros, nesavi.

Nevienoda reakcija
Jeigu pasipiktinimas lietuvį

ŽYMUSIS IZRAELIO ŠNIPAS i
a a r - ; v ., . Paslaptingo Johann Wolfgang Lotz o veikla Egiptevauja Andre Verret, yra uzsibre- y r

žūsi iki 1974 m. surinkti $15,- 
000,000 Įvairiems kardinolo pla
nams Įgyvendinti. Torontiečių 
grupė “25 And Up Club” pasi
žadėjo sukelti $15,000 ir už juos 
pastatyti kardinolui Yaoundos 
mieste namuką. Pinigai šalpai 
telkiami ne per bažnyčias, bet 
privačiu būdu iš Įvairių tikybų 
žmonių. Be to, telkiamas ir per
sonalas. Šiuo metu kard. Leger 
planų vykdyme jau dirba 1 gy
dytojas, 2 gail. seserys, agrono
mas, administratorius ir sekre
torė, o nuo N. Metų dar prisi
dės 12 gail. seserų ir 2 gydyto
jai. Vėliau atvyks inžinieriai, ar
chitektai bei mokytojai. Jau yra 
Įsteigtas rehabilitacinis centras 
polio ligoniams Yaounde mies
te. Taipgi Įrengiamos drenažo 
sistemos, steigiamos vaistinės, 
gydymo centrai, ligoninės bei 
prieglaudos raupsuotiems. Atei
tyje pramatytas psichiatrinis 
centras, aprūpinimas įvairias 
aparatais eilės ligoninių bei gy-_ 
dymo centrų, vykdymas planų 
jaunimo, žemdirbystės bei eko
nominės pažangos srityse. x

★ Vidurinės linijos katalikai 
teologai, kaip kun. Hans Urs 
von Balthasar, kun. Henri De 
Lubac, SJ, kun. Josef Ratzin
ger, Henri Marrou ir poetas 
Pierre Emmanuel, nepasitenkin
dami perdaug liberalia tarptau
tinio teologinio žurnalo “Con
cilium” linija, planuoja pradėti 
leisti savo žurnalą, kuris būtų 
nuosaikesnis, o jame spausdina
mi straipsniai remtųsi moksliš- 
kesniais pagrindais. Kun. J. Stš.
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(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Siųstuvas svarstyklėse

Kas pusmetį Wolfgang Lotz 
turėdavo vykti į V. Vokietiją ir 
susitikti su Izraelio žvalgybos at
stovais Paryžiuj. Pastatyti prieš 
Įvykusi faktą, jie patvirtino jo 
žmonos Waltraud Įsijungimą i 
špionažą. Izraelio žvalgyba ver
buoja tik paskirus šnipus, atsi
sakydama jų ištiso tinklo. Tokiu 
atveju gali būti pagaunamas tik 
vienas šnipas, bet ne keli iš kar
to. Waltraud Įsijungimas sustip
rino Wolfgango kortas, gerokai 
sumažindamas galimą Įtarimą. 
Paryžiuje jam ši kartą buvo 
duotas stipresnis radijo siųstu
vas, Įmontuotas i prausyklos 
kambariui skirtas svarstykles.

Kaire Wolfgangas persikėlė Į 
didesnę vilą ir prie Gizeh pira
midžių Įsigijo žirgynui skirtą 
ūki, kur dažnai viešėdavo egip
tiečiai karininkai,, viliojami pik
niką stiliaus pramogų. Policijos 
gen. J. Ghorab jį supažindino 
su Suezo kanalo zonos guberna
toriumi. Bendroms išvykoms jie 
trise dažnai pasirinkdavo guber
natoriaus tarnybines keliones iš 
vienos bazės į kitą.

Įdomių žinių apie egiptiečių 
kariuomenės tiekimą Wolfgan
gas galėjo pranešti Tel Avivui, 
susipažinęs su vienu generalinio 
štabo karininku, neseniai grįžu
siu iš Jemeno, kuriame Egiptas 
buvo įsivėlęs i pilietinį karą. *•

Minėtasis karininkas atvirai 
pareiškė:

— Paskutinis Egipto laimėtas 
mūšis yra G. Verdi operos “Ai
da” antrajame veiksme...

Naujas uždavinys
1962 m. Wolfgangas gavo 

naują uždavinį — sekti vokiečių 
raketų ir lėktuvų gamybos spe
cialistus Kaire. Prez. G. A. Nas- 
seris buvo pasikvietęs apie 400 
vokiečių ir austrų inžinierių bei 
technikų, kurie jam turėjo paga
minti pustrečio karto už garsą 
greitesnį naikintuvą ir 600 km 
nuotolį galinčias įveikti raketas. 
Lėktuvo brėžinius buvo paruo
šęs Ispanijoje gyvenantis žymu
sis konstruktorius Willy Messer
schmitt, kurį išgarsino II D. ka
re naudotas naikintuvas “ME- 
109”. Prez. G. A. Nasserio nau
jojo naikintuvo “HA 300” gamy
bai vadovavo konstruktorius dr. 
Ernest Stang. Egiptietiškų “El- 
Safer” ir “El-Kaher” raketų ga
mybos vadovu buvo pasirinktas 
prof. Wolfgang Pilz, buvęs ra
ketų tėvu vadinamo Wemher 
von Braun bendradarbis II D.

karo metais. Variklius “HA 
300” naikintuvui gamino austro 
inž. Ferdinand Brandner vado
vaujama specialistų grupė.

Anuometinė V. Vokietijos vy
riausybė ir betgi gen. Gehlen 
žvalgyba talkino vokiečių pa
stangoms, norėdama įsiteikti 
Egiptui. Bonnai atrodė, kad nau
jasis naikintuvas nesudarys di
desnio pavojaus gerai paruoštai 
ir aprūpintai Izraelio karo avia
cijai, o raketos yra bevertės be 
atominių užtaisų. Izraelio žval
gyba buvo kitokios nuomonės. 
Jau pats raketų pagaminimo 
faktas sustiprintų prez. G. A. 
Nasserio prestižą arabų pasau
lyje. Atomini užtaisą galėjo pa
keisti egiptiečių Jemene panau
dotos labai pavojingos nervų du
jos. Prieš vokiečių ir austrų gru
pę buvo pradėti teroro veiks
mai. V. Vokietijoje jau 1962 m. 
dingo be žinios dr. H. Kruger, 
“Intra” firmos vardu supirkinė- 
jęs raketų dalis ir jas siuntęs 
Egiptan. Iš V. Vokietijos Kaire 
gautas laiškas sprogo raketų ga
mybos vadovo prof. W. Pilz sek
retorės Hannelore Wende ran
kose. Sunkiai sužeista, ji pasvei
ko, bet prarado regėjimą. Iš Vo
kietijos į egiptiečių karinį fabri
ką atsiųsta dėžė “knygų” parei
kalavo penkių egiptiečių gyvy
bės aukos. Prez. G. A. Nasserio 
raketoms vairavimo sistemą ga
minusį prof. H. Kleinwaechter, 
Kairo universiteto dėstytoją, 
Šveicarijos Bazelyje bandė pa
grobti Izraelio žvalgybos agen
tai. Jį išgelbėjo iš agento ran
koj laikomo pistoleto netikėtai 
iškritusi apkaba su kulkomis.

. Žinojo nesėkmes
Izraelio šnipas Wolfgang Lotz 

i atentatus prieš vokiečius ne
buvo įsivėlęs. Jo pagrindinis už
davinys — žinim rinkimas apie 
vokiečių ir austrų pasiektus lai
mėjimus bei jų nesėkmes. .Šį 
tikslą jis lengvai pasiekė, pla
čiai atvėręs savo vilos duris vo
kiečiams ir austrams inžinie
riams. Wolfgangą laikydami tik
ru vokiečiu, prie stiklo degtinės 
jie nesivaržydami aptardavo vi
sas problemas.

— Palikite tas savo technines 
problemas raštinėse! — kartais 
juokaudavo Wolfgangas. — Mes 
čia susirinkom linksmintis, ne 
problemų spręsti.

Iš Wolfgango Izraelio žvalgy
bos centras Tel Avive sužinojo, 
kad iki serijinės naujojo nai
kintuvo “HA 300” gamybos dar 
labai tolimas kelias, o raketų 
gamybą tenka atidėti dėl ne-

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA
nuoširdžiai sveikiname visus Kanados lietuvius.

Telydi Jus sveikata, laimė, ryžtas ir viltis
kad praamžiuos gimusi lietuvių tauta

turi būt ir bus laisva

Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai

Halina Jonė Žmuidzinienė

miančius pavergtos Tėvynės laisvinimo

darbų Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina —

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje
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KRISTAUS GIMIMO šventės
proga sveikinu visus Otavos bei
apylinkės lietuvius ir linkiu gau
sios palaimos ateinančiais me

. tais-

Kun. dr. V. SKILANDŽIŪNASLIETUVA TOL NENUGALĖ
TA, KOL DĖL J OS KOVOJA
ME. TAUTOS FONDAS LAU
KIA TAVO, LIETUVI, AUKOS

METŲ PROGA
Kanados lietuvius, visas KLB-

NAUJŲ 
sveikiname visus 

nės apylinkės valdybas ir lietuviškas organizaci

jas, kartu siųsdami nuoširdžius sveikinimus pa

vergtos Lietuvos sesėms ir broliams, kurie nega

lės su mumis džiaugtis ir sveikinti užgimusį 

Kristų.

Su viltimi žiūrime į 1971 metus, neužmiršda

mi, kad ir jie bus tęsinys mūsų nepalaužiamos 

kovos už mūsų gimtojo krašto laisvę, už lietuvy

bės išlaikymų išeivijoj. Sėkmės šiuose darbuose 

šiapus Atlanto lietuviams. Gintaro krašto pa

vergtai tautai linkime ištvermės, kadangi lietu

vių sudėtos aukos ant Tėvynės aukuro bus atly

gintos NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdyba

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

apylinkių vaidybas, Tautos Fondo apylinkių

atstovybes bei įgaliotinius, lėšų teikimo

talkininkus ir visus gausiomis aukomis re

išspręstos vairavimo problemos. w 
Paskutinieji vokiečiai iš Egipto 
išsikraustė 1969 m., prez. G. A: || 
Nąsseriui palikę tik kelis nai- 2^ 
kintuvų ir raketų pavyzdžius. W 
Egipto pramonė jų gamybai pa- 
sirodė esanti persilpna.

Wolfgangas 1965 m. pradžio
je buvo pasiekęs savo karjeros

mintis, kad jo dienos jau gali 
būti suskaitytos. Pasikvietęs 
uošvius* iš V. Vokietijos, jis ke
letą dienų praleido su jais ir 
žmona Viduržemio jūros pa
krantėse. Kai jie vasario 22 d. 
grižo į vilą; tarnai neatidarė 
vartų. Išlipęs iš automobilio, 
Wolfgangas susilaukė netikėto 
smūgio į galvą.

žaidimas baigtas
Salone atsipeikėjusį Wolfgan- 

gą pasveikino saugumo atsto
vas:

— Aš esu Samir Nagi, Egip-

tei! — bandė protestuoti Wolf
gangas. — Už šį žingsnį teks 
skaudžiai atsakyti. Paskambinki
te policijos generolui J. Gho- 
rab!
I ■— Generolas J. Ghorab ir jū-, 
su kiti bendrininkai jau yra už 
grotų.

Saugumiečiai ant stalo padėjo 
iš prausyklos atneštas svarstyk
les. Vienas jų lengvai atidengė 
viršų ir išėmė radijo siųstuvą.

— Ką dabar, gudruoli, į tai 
pasakysi? — šyptelėjo Samir 
Nagi

Po valandos Wolfgangas jau 
buvo saugumiečių būstinėje. Už 
stalo sėdėjo trys tardytojai, jų 
tarpe Egipto saugumo viršinin
ko pavaduotojas Hassan Alisch. 
Wolfgangui jis pakišo tris sto-. 
ras papkes su jo šifruotų radijo 
pranešimų kopijomis.

— Melavimas ir išsisukinėji
mai būtų beprasmiai. Mes išti
sus trejus metus sekėme jūsų 
radijo pranešimus.

Wolfgangui buvo aišku, kad 
H. Alisch melboja, gelbėdamas 
egiptiečių saugumo tarnybos 
prestižą. Jeigu jie tikrai būtų 
sekę jo pranešimus, jis jau se
niai būtų atsidūręs už grotų. Ko
pijos betgi nebuvo falsifikuotos. 
Kas nors jas turėjo parūpinti 
egiptiečiams. Kas? Sovietų ar 
vokiečių žvalgyba?(Bus daugiau)

VIENI KITŲ GERESNIO SUPRATIMO, 

PAGARBOS IR MEILĖS ŽVAIGŽDĖ TE

SPINDI MŪSŲ ŠIRDYSE! GERESNIO RY- 

TOJAUS TĖVYNEI IR SĖKMĖS VISIEMS

KOLONIJOS TAUTIEČIAMS 1971 METŲ 

ĮŽANGOJ LINKI

K LB Toronto apylinkės valdyba

Kanados šaulių rinktinės ir jos ri
bose esančios Toronto VI. Pūtvio, 
Montrealio L. K. Mindaugo, Delhi 
D. L. K. Gedimino ir Hamiltono D. 
L. K. Algirdo šaulių kuopų valdy
bos sveikina šaulius ir šaules, esa
mus ir buvusius, su

linki laimingų 1971 metų.
Rinktinės ir kuopų valdybos



Šviesa, kurios tamsa neužgesina
(Atkelta iš 1 psL)

Ši tiesa primena mums ne tik
tai did| dvasinės šviesos paliki- 

šviesa nugalėjo tamsą. Naujasis 
Testamentas tai dažnai mini. 
Anuomet buvo baisiai sunku ti
kėti, kad Kristus gali įveikti pa
saulio blogį ir triumfuoti, bet tai 
įvyko. Kristus pats paliko per
galę — ne vien idealą, ne vien 
argumentą, bet faktą, švytintį, 
nepaneigiamą saulėtekio trium
fą. Dėlto Jonas ir primena Jė
zaus žodžius: “Pasaulvie jūs 
kentėsite, bet nenusiminkite — 
aš nugalėjau pasaulį.”

FAKTAI IR ARGUMENTAI
Kaip Gladstone sako, “vienas 

pavyzdys vertas tūkstančio argu
mentų”. Kiekvienoje srityje ga
lutinis įrodymas paprastai būna 
pasiekiamas ne ginču, bet rezul
tatu. Dažnai juk'žmonės sako, 
kad tas ar kitas dalykas neįma
nomas. Pvz. prieš keletą dešimt
mečių taip buvo sakoma apie 
aviaciją. Kaikurie tai įrodinėjo 
teoriniais, gana įtikinančiais ar
gumentais. Ir visdėlto aviacija 
atsirado! Daugybė argumentų 
praeityje buvo nuginkluoti ne 
priešingais argumentais, bet 
faktais.

Toji šviesa, apie kurią kalba
me Kalėdų metu, yra faktas, 
įkūnytas asmenyje, Besiremian- 
tiems išankstiniais argumentais 
toksai gyvenimas kaip Kristaus. 
Pamokslas nuo kalno, įkūnytas 
asmenyje, kuris buvo nukryžiuo
tas ir visdėlto tapęs stipriausia 
dvasine jėga pasaulyje, atrodo 
visiškai neįtikimas. Joks argu
mentas negalėtų padaryti jo įti
kimu. Žmogus, gimęs nrakarte, 
miręs ant kryžiaus, pasižymėjęs 
tiktai meile bei nuolankumu ir 
visdėlto supurtęs pasaulį iš pa
grindų, tapęs net ir po dviejų 
tūkstančių, metų milijonų žmo
nių. ir tautų mastu' — visa tai 
atrodo absoliučiai neįmanoma. 
Ir visdėlto visa tai įvyko. Argu
mentas liko sugriautas...

Šis pasaulis yra tamsus — sa
ko žmonės. Taip, jis yra tamsus. 
Bet jame yra kažkas šviesaus — 
tai tanias gyvenimas, kuri atne
šė Kristus. Jis yra, kaip Jonas 
sako, “žmonių šviesa.” Tai nebe- 
ra teorinis argumentas, o iško
vota pergalė, įvykęs faktas. Ir 
kai sakoma, kad šviesa negali 
įveikti tamsos, švysteli atsaky
mas — tai jau padaryta. Belie
ka apsispręsti kam priklausyti 
—- nakčiai ar saulėtekiui... ?

TEISIANTI ŠVIESA
Su šviesa yra susijęs ir tam 

tikro kietumo aspektas, ne tik
tai grožio. Mat. šviesa parodo 
tokius dalykus, kokie jie iš tik
rųjų yra. Kartais šviesoje daro- 
si baisu. Pvz. vaikas purvinu vei
du ir rankom, kai nenori Draus
tis, norėtų, kad mama geriau jį 
matytų tamsoje, nes šviesoje ji
nai matys tikrovę. Šviesa nėra 
meilė. Ji yra teisėjas, tyliai 
smerkiąs dalykus, kuriuos paro
do. Dėlto Jonas ir sako: “Tai 
yra teismas, kad šviesa atėjo pa
saulin; žmonės labiau mylėio

Iliustracijos - dail. VIKTORO BRIČKAUS
LEGENDA

Saulės kaitros nualinti kalnai 
nuliūdę laukia iš dangaus drėg
mės, bet žydrame skliaute ištir
pus ugnies masė negailestingai 
siunčia karštus spindulius į sau
są žemę. Išdžiūvo upės, ežerė
liai. Jų dugnai suskilo... Lau
kuos sugulę gyvuliai be garso 
laukia galo... Sausra apgaubus 
kraštą nuo seniai, o žmonės lau
kia nors lašelio gaivingosios 
drėgmės, maldaudami Augščiau- 
siąjį atsiųsti debesėlį su rasa. 
Suklaupę jie medinėj koplytė
lėj, gieda, rauda, meldžias. Apy
linkė ir taip varginga, o jei 
drėgmės nėra — neauga duona 
kasdieninė.

— Ką turime atlikt, kad Die
vas duotų lietų?

— Už ką nors baudžia Atpir
kėjas mus... Ir taip žiauriai!

— Mes atsilygintume Jam, 
kad tik javus mums sudrėkintų!

— Kokios Jis reikalauja iš 
žmonių aukos?

Pražilęs dvasininkas prie kuk
laus altoriaus klausosi minios 
skundų. Jis pats nežino, kaip 
juos suramint; gali sustiprinti 
tikėjimą tik gera pabaiga.

— Jei jūs atsisakytumėt da

buvo blogi.”
Nors ši tiesa yra atšiauri, vis- 

dėlto šviečia ir viltis. Mes nie
kad nežinotume kas yra kreiva, 
jei nematytume nieko tiesaus. 
Mes niekad nežinotume kas yra 
jjįoga, jei nematytume nieko ge
ro. Mes niekad nepažintume 
tamsos, jei nebūtų šviesos. Im
kime, pavyzdžiui, šiuo Kalėdų 
metu šeimą, spinduliuojančią 
visu galimu šeiminiu džiaugs
mu, ir pastatykime šalia nelai
mingos, apkartusios šeimos, ku
rioje vyrauja nesantaika, nepasi
tikėjimas. Tada pamatysime, 
kad meilioji šeima išryškina, pa
rodo bjpgąją. Mes niekad neži
notume, kaip bloga yra blogoji 
šeima, jeigu nematytume kaip 
graži gali būti geroji šeima. 
Kiekvienoje srityje reiškiasi 
Šviesos teismas, šviesos, kuri at
ėjo pasaulin.

ŠVELNINANTI VILTIS
Taip, ši tiesa yra atšiauri, ta

čiau ją sušvelnina viltis. Kai 
kartą iškyla geros, malonios šei
mos, žmonės kažkaip savaimin
gai ima laikyti jas savo mastu, 
ir tai tokiu, pagal kurį spren
džiame apie visas kitas šeimas. 
Jaučiamės nelaimingi tais atve
jais, kai negalime pasiekti šio 
masto. Kai pasirodo krikščioniš
kasis charakteris, kūrybiškas,

Skrisime mintimis vieni pas kitus
Rašo Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, ateitininkų 

veikėjas, kalintas Įvairiuose kalėjimuose 
džiaugsmą, skausmą ar kančią. 
Mūsų džiaugsmas tebūnie pil
nas, ir kančia—prasminga! Mes 
žinome, kad kelias į amžinąją 
Tėvynę erškėčiuotas^ Gimusio 
Kūdikėlio kančia testiprina mū
sų visų pasaulyje esančių lietu
vių brolybės ryšius, kad su pasi
tikėjimu ir ryžtu ištesėtume 
krikščioniškame kelyje.

Tėviškė taip pat švenčia Ka
lėdas! Dieve, kaip sunku ištarti 
tuos žodžius, kai esame išblaš
kyti ir vargu ar beteks susitikti 
prie bendro Kūčių stalo ... Vie
nok mūsų dvasios niekas negali 
suvaržyti.* Mes skrisime minti
mis vieni pas kitus, bendrausi
me, stiprinsimės mūsų paverg
tos Tėvynės atgimimo viltimi.

Tavo brolis J.

KALĖDŲ NA 
Atkelta iš 1-mo psl.

galvių buvo padaryti neštuvai 
sužeistajam. Puskarininkis nu
rodė amerikiečiams kelią į jų ko
vos linijas, žiūrėdamas į Džimio 
paduotą žemėlapį:

— Eikite pagal upelį ir pa
sieksite pirmąją armiją.*

Sanitaras išvertė į anglų kal
bą.

v— Kodėl ne į Monschau? — 
užklausė Džimis sanitarą.

— Dėl Dievo meilės ne! Mes 
atsiėmėm Monschau!

Motina visiems grąžino gink
lus ir tarė:

Prabėgo metai ir vėl stovime 
prie Betlėjaus prakarto, prisi
mindami Kristaus gimimą. Gi
mė jis, kad išlaisvintų žmoniją iš 
nuodėmių pančių ir nuvestų į 
palaimos tėvynę amžinam gyve
nimui. Jis pasiliko su žmonėmis, 
kad padėtų atlikti žemiškąją ke
lionę. Jis tapo ne tik ramsčiu ne
laimingam žmogui, bet ir vado
vu amžinoj on Tėvynėn. Todėl su 
dideliu džiaugsmu, minėdami 
Kristaus gimimo dieną, gieda
me: “Garbė Dievui augštybėse, 
o .žemėj ramybė geros valios 
žmonėms”. Mes visi — Tėvynėj 
ir išeivijoj giedame Tau vieną ir 
tą pačią meilės bei džiaugsmo 
giesmę. Siunčiame savo myli
miesiems tradicinę lietuvišką 
plotkelę, kad švęsdami Kūčių 
meilės puotą prisimintumėte 
mus, kaip mes jus prisimename, 
jus visus, kurie esate su mumis 
surišti krauju ar dvasia. Visi tą 
paslaptingą Kūčių vakarą būsi
te mūsų širdyse geriausių linkė
jimų apsupti.

Laikas bėga, keičiasi. Nieko 
pastovaus nematėme savo gyve
nime ir visoje žmonijos istorijo
je, bet Kristaus amžinoji tiesa 
yra ir bus nesikeičianti. Minėda
mi Kristaus gimimo dieną — 
minime amžinąją Tiesą, dėl ku
rios gyvename ir kuria savo gy
venimą įprasminame. Su šviesiu 
optimizmu žvelgiame į ateitį i* 
nuoširdžiai sveikiname kiekvie
ną dieną, nežiūrint ką ji atneštų: 

lies savo didybės, nulenktumėt 
prieš Visagalį ^galvas ... Jei pa- 
aukotumėt iš savo turtų tiek, 
kad šioj apylinkėj užaugtų vie
ton šios menkos koplyčios didin
ga ir erdvi bažnyčia ... Gal vys-, 
kūpąs mums leistų ją statyti... 
žmonių neturime perdaug, bet 
jei jūsų tikėjimas pakels jūsų 
jautrias* širdis augštyn... gal 
Dievas ir susimylės!

Kalbėjo dvasininkas pakiliai, 
jausmingai ir gražiai, stebėda
masis pats — iš kur jam rados 
žodžiai ir drąsa. Susikaupė mi
nia ir susimąstė vyrų protai. 
Jau kuždasi tarpusavy*, šeimos 
rate, ir tariasi padėti dvasinin
kui kurti naująją bažnyčią.

— Mes norime naujos, gražios 
ir iškilmingos! ‘Mes ją padėsim 
pastatyt! Gal pagailės tada gera
sis Dievas mūsų gyvulių, -lau
kų ir sius dažniau mums lietų, 
gerą derlių?

Pakilo vienas su dosnia auka, 
o paskui jį kiti. Be pertraukos 
per visą dieną žvangėjo auksas 
ir sidabras. Sukrautos skrynios 
brangenybių jau netelpa nė san
dėly. Pradžiunga senas kunigas 
ir siunčia skubų raštą vyskupui, 
prašydamas leidimo pastatyti 

gražus, nuolankus, humaniškas, 
geravalis, — savaime pakyla į 
centrinę vietą, nežiūrint visų 
mūsų blogybių, ir tampa teismo 
sostu, teisiančiu kitus. Taip, kai 
pasaulis įžvelgia, kad yra pa
šauktas taikai, o ne karui, įvyks
ta kažkas nenugalimo, ir visos 
tamsybių jėgos negali įveikti: ši 
vizija tampa mūsų sprendimo 
mastu, mūsų elgsenos taisykle 
ir be jos žmonija niekad nebū
tų patenkinta. Jonas nebuvo sva
jotojas — jis matė visų laikų 
faktą. Kai ateina šviesa, pasilie
ka. Ji išryškina blogi, tampa vil
ties ir pastangų mastu. Net viso 
pasaulio tamsa' negali užgesinti 
žvakutės šviesos, kaiji būna už
degta.

PRIEŠ AUŠRĄ
Tai buvo tikėjimas tvirtų sie-« 

Jų, "kurių išmintis ir pasiauko
jimas laimėjo mums visa, ką ge
ro turime žemėje. Būdingai pa
stebėjo lordas Shaftesbury savo 
dienoraštyje po kietos kovos 
parlamente už įstatymą, siekian
tį pagerinti vargšų būklę: “Va
kar aš pralaimėjau — buvau 
parblokštas, bet nesunaikintas. 
Tyliausia, tamąiauria valanda 
būna prieš pat aušrą. Teisybė 
nugalės!” Ir mes šiais metais 
švęskime Kalėdas savo širdyse! 
šviesa tebespindi tamsoje. Tam
sa niekad negali jos užgesinti.

pagaliau šioje apylinkėje baž
nyčią, kurioje sutilptų visa ap
skritis — su maldininkais ir sve
čiais.

Apsvarsto vyresnysis Dievo 
tarnas, kad permaža parapija. Ji 
užsimojus darbą, kurio gal ne
įvykdys. .. Apylinkė nėra tur
tinga ir išlaikyti naująją baž
nyčią perdaug aukų reikės... O 
kas jų duos? Duosniai ir gau
siai? Sugrįžo vyskupo atsaky
mas. Sunkia širdimi paskelbia jį 
žmonėms senasis kunigas. Nu
liūsta širdys, liejas viešumon 
tulžis, bet niekas nedrįsta tarti 
pagiežingo žodžio...

— Nebent stebuklas įvyktų 
čia ... Tada tik vyskupas mums 
leistų pastatyti naują bažnyčią...

Gal tai stebuklas, kad lietaus 
lašai jau krinta ir nyksta ply
šiai upelio dugne? Vėl atželia 
žolė, vėl skabo ją galvijai, avys 
ir arkliai. O piemenėlis suraliuo- 
ja kiek linksmiau. ' .

Mažojo Jonelio galvoje įsėdu
si mintis neduoda jam ramybės

Z/Z * zz.

Sofija Pacevičienė, Kristaus gimimas. Už šį paveikslą dailininkė, 
gyvenanti Romoje, yra gavusi keletą medalių

Lietuviškos spaudos ir knygos mėnuo
Lietuviai, džiaugiamės šakota 

mūsų lietuviška veikla, džiau
giamės mūsų laimėjimais orga
nizaciniame gyvenime, liūdime 
kiekvienu nepasisekimu ar pra
laimėjimu kiekvienoj lietuviškoj 
gyvenimo šakoj. Apie šiuos vi
sus įvykius daugiausia'sužino
me iš mūsų spaudos. Ji išeivijoj 
yra tas veidrodis, kuriame atsi
spindi lietuviškas gyvenimas, 
neaplenkiant teisingų žinių iŠ 
pavergtos Lietuvos bei viso pa
saulio.

Tačiau ne rožėmis klotas 
spausdinto žodžio kelias išeivi
joj. Kaip ir mums, taip ir spau
dai nevieną kartą tenka susi
durti su įvairiom kliūtim, susi
laukti papeikimų iš pačių skaity
tojų pusės, pačiai jieškoti finan
sinių šaltinių, nes prenumerata 
neatlygina visų spausdinimo iš
laidų. Taip pat Ir skaitytojai daž- 

' nai užmiršta laiku apmokėti

sų turi daugelį planų ir idėjų, 
kurias stengsis įgyvendinti. Ta
čiau kiek iš mūsų pagalvojo 
apie lietuvišką laikrašti ir kny
gą, kiek mūsų pagalvojo, kad 
spausdintas lietuviškas žodis yra 
brangesnis už gražiai atrodan
čius, tačiau pigius įvairius bliz
gučius? Kiek iš mūsų pagalvojo, 
kad lietuviškas spausdintas žo
dis yra aštresnis už kardą mūsų 
laisvės kovoje?

Lietuviai, pradedame naujus 
metus. Kiekvienas su viltimi žiū
ri į juos. Viltingai į juos žvelgia 
ir KLB krašto valdyba, nes Ka
nados organizuotas lietuviškas 
gyvenimas stovi ant gero kelio, 
mūsų visuomeninė veikla yra 
gyva* ir duoda gražius vaisius. 
Deja, kiek užmiršta yra lietu
viško laikraščio ir knygos plati 
dirva.

Atsižvelgdama į tai, KLB-nės 
krašto valdyba 1971 m. sausio 

laikraščio siuntimą, kai tuo tar- mėnesį skelbia 
pu, jis turi laiku išeiti iš maši
nų ir laiku pasiekti skaitytojų 
rankas.

Stovime ant 1971 m. slenks
čio. Be abejonės, kiekvienas mū-

— Būkite atsargūs, vyručiai! 
Aš noriu, kad visi grįžtumėt į 
savo namus; Dievas tesaugo jus* 

Vokiečiai ir amerikiečiai ka
riai paspaudė vienas kitam ran
kas ir iškeliavo priešingom 
kryptim. -

Kai grįžau į vidų, motina atsi
vertė Šv. Raštą. Ji pradėjo skai
tyti apie Kristaus gimimą, Jam 
atneštas dovanas. Dar ir šiandien 
prisimenu šias eilutes: “ ... jie 
grįžo į savo šalį kitu keliu...” 
(Šv. Matas, 2, 12).
Iš “Reader’s Digest” paruošė

K. Baronas

dieną-naktį.
“Kodėl gi aš tik vienas negaliu 

savo auka prie bažnyčios staty
mo prisidėti? Aš neturtingas, jo
kios žemės, brangenybių netu
riu... Ir moka man tiktai mais
tu, ne pinigais... Noriu ir aš 
padėti kunigėliui pastatyti nau
jąją bažnyčią. Jei bent menkutį 
pinigėlį turėčiau, viską atiduo
čiau, kad Dievulis saugotų, drė
kintų mūs laukus ...”

Ganydamas savo avis, dažnai 
Jonukas groja dūdele, o mintys 
skraido vis apie bažnyčią, naują, 
šviesią, erdvią, gražią... Jis re
gi prieš save didingą, puikų ir 
spalvingą altorių, nužertą tūks
tančių šviesų, balta, it sniegas, 
staltiese ir sunkaus aukso in
dais. Žvakidės gi iš bronzos 
stūkso šalimais, o centre — Nu- 

, kryžiuotasis jam šypsos. Šalia Jo 
— Švenčiausioji Mergelė taip, 
meiliai nukreipusi akis į savo 
Sūnų!

Ir taip diena dienon nepa
vargsta protas ir nenyksta iš 
akių šie stebuklingieji vaizduo
tės padarai. Svajoja vaikas 
apie naują Dievo namą, lyg tai 
būtų jo paties, o lūpos vis daž
niau, karščiau kartoja maldin
guosius žodelius ir vaikiškąjį 
prašvmą suteikti jam kiek tur
tų, kad ir jis galėtų paaukoti 
savo dalį altoriui pastatyti. Tar
tum į savo motiną, kurios, deja, 
nežino ir neatmena, jis kreipia
si dažniausiai į švenčiausiąją 
Mergelę, Dievo Motiną, kad Ji 
išgirstu jo maldas. Savos šeimos 
nė nežinojęs, jis žodžiais tar
tum glaudžias prie savos ma
mos ...

Štai, vieną karštą popietę Jo
nukas vėl pasineria maldon. Ir 
vėl svajonių akimis pamato 
mėgstamus vaizdus. Ir vėl išny
ra iš miglos būreliai angelų-gie- 
doriu ... ir šventas Juozapas ... 
Ir vėl švenčiausioji Mergelė Jė
zui šypsos...

Bet kaip tat? Ji jau ne į savo 
Sūnų žiūri! Pasukus galvą į Jo
nelio šalį ir žvelgia tiesiog jam 
}dds!

LIETUVIŠKOS SPAUDOS IR 
KNYGOS MĖNESIU, 

prašydama KLB-nės apylinkės 
valdybas aplankyti savoj kolo
nijoj lietuvius, ypač neskaitan
čius lietuviško laikraščio, ir 
kviesti juos užsiprenumeruoti 
sau ar pažįstamam mūsų spaus
dintą žodį bei nusipirkti lietu
višką knygą — tas dvi gražiau
sias dovanas išeivijos gyvenime. 
Prašome lietuviškas organizaci
jas ir paskirus lietuvius parem
ti mūsų spaudą ne tik moraliai, 
prenumerata, bet taip pat ir fi
nansiškai.

Tikime, kad mūsų balsas ne
paliks tyruose šaukiančiu ir 
1971 m. lietuviškas spausdintas 
žodis pasieks kiekvieną krašto 
kampelį, kuriame plaka nors 
viena lietuviška širdis.

KLB krašto valdyba

Parkrinta mažas piemenėlis, 
savo dūdelę pametęs. Akis jam 
akina ryški dangaus, šviesa. Nu
žengia nuo altoriaus — o gal 
net ir iš pat Dangaus — Skais
čiausioji Mergelė visame savo 
dailume! Jis mato, jaučia — ne 
marmuro tai sustingimas, o die
viškas ir gyvas veidas su romiu 
palankumu jau lenkiasi prie 
jo... Jau nebe vaizduotėj par
kniumba piemenėlis, bučiuoja 
drabužio skverną, nedrįsta kelt 
galvos. Tik girdi švelnų moteriš
ką balsą, tokį malonų, lyg daina, 
ir gydantį širdies skausmus.

— Nuneški kunigėliui gėlių 
glėbį. Nunešk, vaikeli...

“Kokių gėlių? Ar tų laukinių 
ir apsususių roželių, kur pa
kriaušėj, prie išdžiūvusio upelio 
auga?”

Nespėja vaikas pagalvoti, nė 
žodelio vėl ištart, vizija pranyks
ta. Saulė vėl apakina akis, pa
kėlus galvą, bet šventosios Mo
tinos — nė ženklo! Tik... tary
tum miros kvapas dvelktelėjo iš 
toli...

“Ar aš nesapnavau? Ne, dėl 
Dievo meilės, ne! Bet man šven
čiausioji Mergelė liepė skint gė
lių ...”

Pakyla mažas piemenėlis. Jį 
kojos pačios neša ten, kur rožių 
krūmas, apdžiūvęs nuo kaitrų, 
ruduoja. Ir netiki savo akimis! 
Ne rožės ten, o keistos, puikios, 
it kraujas, raudonos gėlės, su 
stambiais lapeliais, o žiedo vi
dury — gležni, geltoni stiebe
liai. žiedai tie — pačiose šakų 
viršūnėse, tarytum vainikuoja 
atskirą krūmelio šaką. Jonelis 
skabo žiedus, nulauždamas plo
nąsias šakeles, o iš jų sunkiasi 
baltasis jų kraujas. Ir stebisi 
mažasis piemenėlis — jų tiek 
daug, kad netelpa į jo apsiaus
to skverną!

— Ačiū Tau, švenčiausioji 
Mergele... Dabar ir aš galėsiu 
savo dalį paaukot bažnyčiai — 
bent jau papuošt altorių gėlė
mis! Kokios jos gražios — tikrai 
tai Dievo dovana! ,
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Simo byla radikaliųjų spaudoje
AL. GIMANTAS 
.......... .... r 1

Mums gerai žinoma ameriki
nės ir kanadinės didžiosios spau
dos laikysena Simo Kudirkos iš
davimo atveju. Ji beveik be jo
kių išimčių ar kompromsių bu
vo daugiau nei palanki nelai
mingajam mūsų tautiečiui — 
kaltino amerikinių pareigūnų 
bukaprotiškumą ir nežmonišku
mą.

Įdomu, kokias nuotaikas sklei
dė ir kaip savo skaitytojus infor
mavo apie tą įvykį amerikinė ra
dikaliųjų, kraštutinių liberalų ir 
prokomunistinio pamušalo spau
da? Štai, Wayne State Universi
ty studentų oficialus organas 
“The South End”, kurį kaikas 
laiko promaoistinių įsitikinimų 
skelbėju ir idėjų platintoju* 
1970 m. gruodžio 9 d. laidoje įsi
dėjo vedamąjį “Bureaucracy 
hinders freedom”, kurio mintis 
norime čia laisvai atpasakoti, pa
brėždami, kad ir šis akademikų 
organas nedviprasmiškai smer
kia Kudirkos išdavimą.

Straipsnio autorius Steve 
Schiff pirmoje eilėje kaltina 
amerikinę biurokratiją, dėl ku
rios ir nukentėjo lietuvis jūri
ninkas. Lietuvio pabėgimas bu
vo "sukliudytas dėl -informacijos 
stokos, blogų ryšių, nežmonišku
mo, nesusigaudymo.

Eismo departamentas kaltina- 
Valstybės departamentą, šis sa
vo ruožtu už visą fiasco kaltina 
pakrančių sargybą. Baltieji Rū
mai sakosi nieko nežinoję net ir 
po įvykio. Šis liūdnas faktas kai
navo jūrininkui laisvę, labai ga
limas dalykas, ir sunkią baus
mę iš sovietinės valdžios pusės. 
Senato parodymuose (laikraštis 
mini senatą, nors tyrinėjimą 
pradėjo Atstovų Rūmai) esą pa
aiškėjo dar didesnis vyriausybi
nių įstaigų nesusigaudymas^ 
Kaltė buvusi mėtoma vienų ant 
kitų, kaip kortos ant stalo.* Pa
krančių sargyba, aišku, turi pri
siimti didelę dalį, jei jau ne visą 
atsakomybę už visą tą įvykį. El
lis ramiausiai paklausęs sovieti
nius pareigūnus, ar jie pagei

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė "Daina

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname visų 

• trijų parapijų kunigus, klebonus, "T. Žiburių" kun. 
redaktorių ir visų štabų, visus kitus šalpos rėmėjus, 
kurių dėka Vokietijoje likusieji seneliai ir sergančios 
šeimos turės skalsesnį Kūčių ir šv. Kalėdų stalų.

SVEIKINAM VISUS SAULT STE. MARIE LIETUVIUS 

su šv. Kalėdom ir 
Naujais Metais -

Ignas ir Viktorija Girdzevičiai

Nepaprasto gražumo nematy
tos gėlės nustebina ne tiktai se
ną kunigą, bet ir visus gyvento
jus. Iš vaiko pasakojimo vos su
žinoję, nubėga pažiūrėt ir įsiti
kint, kur auga toksai nepapras
tai dailus krūmelis. Visa minia 
subėga. Ir žiūri — raudonuoja 
ant ilgų stiebų, tartum karališ
ki vainikai ar ugnies kepurės, 
ryškiai raudoni žiedai.

— Jų niekas nesodino, jų nie
kad čia nebuvo!

— Jei jos staiga čia atsirado, 
tai tik Dievo stebuklas, Dangaus 
dovana!

— Joneliui pasirodė j*uk Šven
čiausioji Mergelė! Ji liepė jam 
nunešti šių gėlių bažnyčion!

Iš karto "netiki nei” kunigas, 
nei jo tarybos žmonės. Jie betgi 
žino, kad Jonelis pamaldus, me
luot nemoka. O ligi šiolei nema
tytas krūmas tai tik patvirtina. 
Jie priversti tikėt, jog tai ste
buklas, dieviškoji vizija. Jie jau 
supranta, jog pati Dievo ranka 
jiems liepia tuoj pradėti naujos 
bažnyčios statybą.

dautų pabėgėlį atgauti po to, kai 
tas jau pasiprašė politinės glo
bos teisės amerikiniame laive. 
Sovietai, prieš tą Ellis malonią 
paslaugą, visai neprašė ir nerei
kalavo lietuvio grąžinimo. Tik 
po to Ellis pasiūlymo sovietai 
atsiradę amerikiečių laive, išsi
tempę pabėgėlį, mušdami jį vi
są kelią iki savo laivo. Pasienio 
sargybiniai pasistengę net fiziš
kai laikyti pabėgėlį, kad tas ne
nušoktų į vandenį, bandydamas 
pabėgti nuo savo persekiotojų. 
Čia laikraštis prideda, kad prež. 
R. Niksono piktumas kilęs ne 
tiek dėl susirūpinimo tuo pabė
gėliu, kiek dėl netekimo keleto 
vertingų taškų “priešo” pabėgi
mo atveju (kabutės laikraščio). 
Augštesniųjų pareigūnų kaltės 
išsižadėjimas, deja, negalįs pa
dėti tam lietuviui, kuris, nežiū
rint kokių priežasčių verčiamas, 
stengėsi iš ten pabėgti. Sovieti
nis elgesys tokių asmenų atžvil
giu esąs nehumaniškas. Geriau
siu atveju toks asmuo galįs būti 
nusiųstas į beprotnamį, kaip ir 
kiti rusų “dissenters”. Blogiau
siu atveju Sibiro darbo stovyk
los gali tapti tokio asmens na
mais (jūs žinote, tokie tikrai eg
zistuoja). ši pastaba pridėta irgi 
laikraščio. Straipsnis baigiamas 
viltimi, kad daugiau panašus in
cidentas tikrai nepasikartos.

Šis atpasakojimas čia perduo
tas tik dėlto, kad, kaip minėta, 
jis paimtas iš tokios spaudos, ku
rios užtarimo ar pritarimo pana
šiu atveju tektų mažiausiai lauk
ti. Nelaimingasis S. Kudirka 
pralaužė ir tą užtvarą.

Baigiant visdėlto verta paste
bėti, kad šios srovės spauda, 
kaip ir minėtasis laikraštis, visą 
atsakomybę suverčia JAV parei
gūnams ir stengiasi nematyti so
vietinio žiaurumo, rusų kaltini
mo esą S. Kudirka yra nusikaltė
lis, vagis, ši spauda nepajėgia ar 
nedrįsta eiti iki nuoseklios išva
dos, kad Sov. Sąjunga tebėra ka
lėjimas, kurį šiuo atveju atsklei
dė laivas “Sovietskaja Litva”.

Skubiai nuvyksta kunigas i 
vyskupiją ir viską Dievo kuni
gaikščiui atpasakoja, paliudija 
apie gėles, taip stebuklingai at
siradusias tuščiuos laukuos, apie 
Motinos švenčiausios pasirody
mą Jonukui ir apie Jos įsakymą 
nunešt gėlių. Susimąsto vysku
pas. Gilioj maldoj supranta, jog 
pribrendęs laikas duot žmonėms 
jų trokštamą bažnyčią.

— Tebūnie taip! Statykit savo 
Dievo namą!

O! Kiek ten buvo džiaugsmo, 
kiek linksmybės, gavus linksmą 
žinią^ jog vyskupas jiems leido 
pradėti norimą statybą. Sukibo 
žmonės, stvėrės darbo ir po ke- 
lerių ten metų iškilo tarp laukų, 
toj vietoj, kur Jonukui pasirodė 
Marija, puiki, erdvi bažnyčia.

Per Kristaus gimimo šventę 
pirmą kartą užbaigtoj bažnyčioj 
prisirinko daug apylinkės žmo
nių. Svečių ir iš toliau daugybė 
prigužėjo — ir vyskupas, ir kar
dinolas, ir Švento Sosto nauja
sis atstovas. Buvo įvairių vals
tybių kilnūs vyrai, kunigai*. Tarp 
jų — Laisvės Krašto ambasado
rius Joel Poinsett.

Altoriuje prie kiekvienos sta
tulos žėrėjo skaistumu raudo-: 
nos, plačios gėlės. Tartum visa 
jūra! O žmonės glostė akimis jų 
dailumą, nes juk žinojo, kas 
siuntė jas ir kam ...

šioje Meksikos apskrityje per 
metų eilę dygo vis nauji krūme
liai raudonais, puikiais žiedais, 
nulaužtą šaką vos žemėn įsmei
gus. O atminimui atnašautu nir- 
mųjų Mišių naujoj bažnyčioj 
per kiekvienas Kalėdas šiomis 
gėlėmis apkaišiojama jau ne vie
nos bažnyčios vidus, o visame 
krašte visų altorių.

Į Laisvės Kraštą atvežė gėlių 
daigus ambasadorius Poinsett*. 
Pagal jo vardą gėles vadina ir 
poinsetijomis, bet dažniau — 
kalėdine gėle. O mažasai Jonu
kas, pragyvenęs ilgą ir pamaldų 
amžių, buvo palaidotas prie nai 
bažnyčios ir to krūmo, kur ka? 
daise jam švenčiausioji Gėlė nu 
rodė Dievo nainų pradžią.' * *



darželiai, parduotuvė ir vaistinė bei 
eilė kitų pastatų.

DRĄSŪS VILKAI
A. Šaltenis “Tiesos” 282 nr. skaity

tojus informuoja: “Vis pasigirsta 
balsų, kad vilkai baigia išnykti. Ta
čiau Tauragės rajono giriose jų ne
trūksta. Šiais metais vienam vilkui 
Tyrelių miške kailį padžiovė medžio
tojas Br. Samoška, o kitam, kuris bu
vo Įnikęs į Pilaitės kolūkio avis, — 
Eugenijus Skinderskis. Neseniai, vie- 

. ną sekmadienio naktį, du vilkai už
puolė Tauragės mėsos kombinato pa
galbinio ūkio ,400 avių bandą Ližių 
kaime. Sargas, pastebėjęs plėšrūnus, 
rėkė, stukseno lazda, bet užpuolikų 
neišgąsdino nei jis, nei jo šuniukas. 
Vilkai išsijuosę darbavosi bandoje ir 
papiovė penkias lavis, o devynias sun
kiai sužeidė. Pilkieji prie bandos sė
lino ir kitą kartą, bet pulti nebeiš
drįso.”

JAUNIMO SVETAINĖ
Vilniuje darbą pradėjo moderni 

jaunimo svetainė “šaltinėlis", ku
rioje tris kartus Į savaitę bus rengia
mi diskusiniai vakarai, kad jaunieji 
jų dalyviai užmirštų “poilsį prie tau
relės”. Pirmųjų pokalbių temos: “Aš 
— jaunas darbininkas”, “Džiazas — 
rimta muzika”, “Rytdienos Vilnius”, 
čia taipgi numatomi jaunimo susiti
kimai su “Juventus” klubo nariais, 
“Žalgirio” futbolininkais. Sumany
mai gražūs, bet juos nebus lengva 
įgyvendinti, nes “Šaltinėlis” yra val
gyklų tresto nuosavybė, šiai preky
binei organizacijai rūpi pelnu grįsti 
planai, kuriuos “Šaltinėliui” bus la
bai sunku įvykdyti jau vien dėlto, 
kad diskusiniai vakarai neduoda fi
nansinės naudos. Šia tema “Komjau
nimo Tiesos” 234 nr. straipsnį pa
skelbęs L. Vaivada nusivylęs konsta
tuoja: “O svetainė gavo toki pat pla
ną, kaip ir įstaiga, kurioje geria
ma ..Taigi, ir “Šaltinėliui” gresia 
tas nelemtasis jo lankytojų “poilsis 
prie taurelės”, nuo kurio kaip tik 
norima atpratinti jaunimą. L. Vaiva
da pastebėjo eilę ir kitų trūkumų: 
“... Prasidėjo pokalbis numatyta te
ma. Jis reikalauja dėmesio, rimties, 
sumanumo. Daugelis dalyvių čia at
ėjo pirmą sykį ir jaučiasi suvaržyti. 
Diskusija juda į priekį “girgždėda
ma”. Salė didelė, ir, norėdamas kaž
kuo įtikinti priešingame kampe sė
dintį pašnekovą, turi kelti balsą. O 
kas nori mitinguoti? O paprasto kil
nojamo mikrofono su ilgu laidu nė
ra. Kodėl? Nėra kam pasirūpinti? 
šiaip taip įveikęs garsinį barjerą, 
kolektyvas pradeda pokalbį, bet sa
lėje jau tvanku, stinga oro. Venti
liacijos įrenginiai neveikia, o kas 
pasirūpins juos sutaisyti? Galima bū
tų padaryti pertrauką, pasiklausyti 
geros muzikos. Tačiau kažkodėl nėra 
nei elektrinių patefonų, nei magne
tofonų ...” Rimantas Januška, “šalti
nėlio” svetainės vedėjas, teisinasi: 
“Supraskite mus teisingai: mes — 
prekybos organizacija. Aš pats abiem 
rankom balsuoju už jaunimo vaka
rus, bet negaliu sutikti, kad finansi
nis planas “degtų”.Paprastą dieną lan
kytojai pakliūna į kavinę su iš anks
to pirktais bilietais. Tokiomis dieno- 

SVEČIAI IS BALTSTOGĖS
Kaune lankėsi grupė Lenkijos 

maisto pramonės specialistų, vado
vaujama Baltstogės miesto komiteto 
instruktoriaus B. Nikonovičiaus. Pa
dėję gėlių puokštes prie Lenino pa
minklo, Kauno istorinio muzėjaus 
sienos, kur palaidoti keturių sušaudy
tų komunistų palaikai, lenkai susi
pažino su eile Kauno Įmonių ir ga
myklų. Jų dėmesio susilaukė didžiau
sias Lietuvoje paskirstomasis šaldy
tuvas, konditerijos fabrikas, sviesto 
ir sūrių pramonės mokslinio tyrimo 
instituto Lietuvos skyriaus gamyk- 
la-laboratorija. Tuo pačiu metu Balt
stogėje (Bialystoke) viešėjo Kauno

y Požėlos rajono vykdomojo komiteto 
pirm. A. Lapinsko vadovaujama kau
niečių architektų ir statybos specia
listų ekskursija.

V. PIETARIO GIMTINĖ
’ Paminklų apsaugos ir kraštotyros 

draugijos konsultantė G. Mikailionie- 
nė “Literatūros ir Meno” lapkričio 
14 d. laidoje paskelbė laišką “Pieta- 
rynė šaukiasi pagalbos”. Jame rašo
ma: “Spalio mėnesi sukako 120 me
tų nuo Vinco Pietario, pirmojo lietu
viško istorinio romano autoriaus, gi
mimo. Literatūrinė visuomenė ir 
spauda paminėjo ši jubiliejų. Tik var
gu ar ta proga buvo prisiminta Vin
co Pietario gimtinė (Vilkaviškio 
raj.), kuri seniau “medžiuose sken
dėjo, dabar atrodo tarytum dykynė” 
— su širdgėla rašo žmonės, nori iš
saugoti savo krašto istoriją, čia gy
vena Magdė Baltrušaitienė su sūnu
mi Juozu Baltrušaičiu, anksčiau gy
venusiu Šnirpūnų name (tame pačia
me, kur 1901 m. pirmą kartą Lietuvo
je buvo suvaidinta Keturakio 3 veiks
mų pjesė “Amerika pirtyje”). Kai 
Baltrušaitis taip nugyveno tą trobos 
galą, kad “lyjant turėdavo slėptis po 
stalu”, persikėlė Į Pietarynę pas mo
tiną, kuri vietos apylinkės pirminin
kės leidimu čia “prisistatė Įvairių 
trisienių”, būdų ir puoselėja viltį 
“pavedėti” gyvenamąjį namą”. Tik 
pažangesni vietiniai žmonės sutruk
dė Baltrušaitienei Pietario tėviškėje 
Įsikurti “kaip namie” ir “okupuoti” 
Pietario klėtelę. Bet ar ateityje pa

jėgs pavieniai žmonės kovoti už šio 
palikimo likučių išsaugojimą? Juk 
jau dabar, platinant kiemą, klėtelę 
nustūmė žemyn i lomą, nors tokios 
operacijos jai, senai, per sunkios. 
“Būtų gerai ją vietoje iškelti ant 
betoninių ar akmeninių kaladžių, 
kad per apačią vėjas eitu — grindis 
vėdintų. Ir, žinoma, būtina paremon
tuoti, nes dabar užpakalinė klėtelės 
siena nuslinkus! nuo akmenų ir net 
per vidurį ilinkusi” — rašo kraštoty
ros draugijai Stasys Ankevičius... ” 
G. Mikailiohienė primena, jog vie
tiniai gyventojai V. Pietario klėtelę 
norėtų paversti muzėjumi. Kultūros 
ministerija pritaria šiam sumanymui, 
bet nesiima jokių priemonių, nes klė
telės ir gyvenamojo namo savininkas 
yra 93 metu amžiaus senukas, su ku
riuo neįmanoma susišnekėti dėl per- 
gilios senatvės. Taigi, dėl šių prie
žasčių griūvanti Pietarynė ir šaukia
si pagalbos.

PLEČIAMAS ALYTUS
Alytaus priemiesčiu taps Putinų * kaip šiandien, mes, savaime su- 

kaimelis, kuriame jau statomi pir
mieji Alytuje septyni devynaugščiai 
namai. Sekančiame penkmetyje Puti
nuose pastatytuose penkių ir devynių 
augštų namuose apsigyvens 15.000 
siuvėjų, audėjų, metalo pramonės 
darbininkų bei kitų specialybių žmo
nių. Į statybininkų planus taipgi 
Įtraukta vidurinė mokykla, du vaikų

prantama, bilietų neparduodam. Ir 
jau — kazusai. Vakar buvo suplanuo
tas vienas disputas, ir staiga 6 vai. 
vakaro skambutis: “Salės atsisakom’’. 
Kas tai? Bankrotas! Tad personalo 
nepasitenkinimas iš dalies pateisina
mas, jeigu taip bus ir toliau, iš mū
sų ims bėgti specialistai...”

V. Kst.

Jonui Nau jok u i
mirus, liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia-

me žmonai ir šeimai —

Onai
mirus, vyrą CIPRĄ, mamytę, seserį, brolius ir dukras

su šeimomis nuoširdžiausiai užjaučiame —

B. B. Dirsės

G. A. TarvydaiE. V. Stanaičiai

Povilas Jutelis

Mylimai MOTINAI mirus Lietuvoje, 

JURGĮ ir ROZALINĄ ŠLEINIUS liūdesio valando-

je užjaučiame ir kartu liūdime —

Petras Jutelis

Jonui Naujokui
staiga mirus, jo žmonai Marijai, dukroms IRENAI, LILEI, 
IRMAI, sūnui JONUI bei jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime —

J. M. Vieraičiai

P. Z. Augaičiai A. Budreika

V. R. Dirsės

%

St. Kukta

St. Catharines, Ont.

Sveikinu visus bičiulius, pažįstamus ir kaimy
nus su Šv. Kalėdomis, visiems linkiu sveikatos ir 

laimingų naujų metų —

Sriežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

ONTARIO — CANADAHAMILTON
284-288 KING STREET EAST — 528-8468
740 UPPER JAMES STREET — 389-4113

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

K. L K. MOTERŲ DRAUGIJOS DELHI SKYRIUS 

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į JO RENGIAMĄ

M

NAUJU SUTIKIMA
METU
Delhi mieste — ■■ ■■ ... • Veiks įvairių gėrimųDelhi Town Hali salėję bufetas

1970 m. gruodžio 31 d., 7.30 v. vakaro
įėjimas suaugusiems — $5.00, 

studentams — $1.50.

g HAMILTON
KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA KVIEČIA VISUS 

SAVO APYLINKĖS TAUTIEČIUS / DIDĮJĮ BENDRĄ

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ

Krautuvės savininkas AL Pilypaitis

Sales and Service Hamilton
168 Locke St. S

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

Linksmų Kalėdų švenčių, tur-
tingų ir laimingų naujų metų 
linki savo klientams-

KNIGHT RADIO AND TELEVISION

Real Estate Ltd. Realtor
7 offices to serve you better

366 MAIN STREET E. * HAMILTON, ONTARIO 
TEL. 528-8492

662 Fennell Avenue 
Tel. 383-2133. 
Hamilton, Ontario.

442 Brant Street. 
Tel. 637-3883. 
Burlington, Ontario.
1457 Main St. West. 
Tel. 525-1498.
Hamilton, Ontario.

Grey 8 Plaza. 
Tel. 664-4477. 

Stoney Creek, Ont.

202 Kerr Street.
Tel. 845- 7551.

Oakville, Ontario.

Parry Sound, 
Ontario.

HAMILTONO T.TETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511 
Mokame nž:
depozitus 5% 
šėrns ir sutaupąs______ 6% %
už vieną metą terminuotus 
indėlius _________________1%
ir virš $10.000 • 3 metams 7% % 
Duodame:
asinenines paskolas iš ____ 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

9.30 — 5 v. p.D.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. 
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta._______

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.200.000

=

• Gardūs užkandžiai 
ir kitos įdomybės 

Laukiame visų —
RENGĖJOS

NAUJŲ METŲ sutikimo pobūvis 
ketvirtadienį prasidės 7 v. vak. Į sa
lę vienas atėjęs tegalės užimti vie
ną kėdę. Nebus leidžiama vienam 
žmogui užimti visą stalą. Vietų bus 
paruošta pakankamai — jų ras ir vė
liau atėjusieji. Su įėjimo bilietu bus 

’išduodami dar kiti 6 bilietėliai ba
rui. Šiltų užkandžių, pyragų ir kavos 
bufetas bus nemokamas visiems. Jis 
veiks nuo 9 iki 11 v.v. Laimės sta
liukų loterija bus traukiama 10 v. 
Baras bus atidarau nuo 7 v.v. ir, pa
gal provincinės valdžios potvarkį, 
bus uždarytas 1 v. r. Sampano bus 
galima pirktis bare. Savo atsinešto 
nebus galima pasidėti šaldytuvuose 
dėl Liquor Board pažymėto leisti 
pirktis šampano bonkų skaičiaus. 
Prie įėjimo bus padėta nemokamai 
kiekvienam pasirinkti kepuraičių, ba
lionų, “serpetee”, visokių barškučių 
ir birbynių. Įdėjus darbo į parengi
mą, reikia manyti, kad dar galima 
surengti gražių vakarų, kur žmonės 
norėtų eiti. Naujoji Bendruomenės 
v-ba kaip tik ir daro tai, ruošdama 
N. Metų sutikimą. Ji tikisi, kad mū
sų lietuviškoji visuomenė neapvils 
rengėjų.

KALĖDŲ ŠVENTES hamiltonie- 
čiai ir šiemet švęs su įprastu iškil
mingumu. Bernelių Mišios AV baž
nyčioje bus 12 v. naktį, kurių metu 
par. choras pagiedos naujai paruoš
tų kalėdinių giesmių. Nuo praeitų 
Kalėdų mūsų apylinkės lietuviškoji 
bendruomenė yra netekus keleto sa
vo brangių tautiečių, bet yra gavu
si ir naujų, daugiausia tai naujai su
kurtų šeimų marčios. Nuosavybių 
pirkimo-pardavimo bendrovės “Tri 
Realty” vedėjas ir duosnus aukotojas 
lietuviškiems reikalams Z. Didžbalis 
su Ponia Kalėdų praleisti išvažiuo
ja į Bostoną pas seserį. K. Baronas 
su savo šeima šventes praleis Vokie
tijoje. Miunchene, kur žada viešėti 
6 savaites. K. M.

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI 
JOS skyriaus metinis susirinkimas 
įvyko 1970 m. lapkričio 24 d. Jauni
mo Centre. Pirm. S. Rakštienė, pra
dėdama susirinkimą, sveikino cent
ro valdybos pirm. dr. O. Gustainie
nę bei kitas ponias, atvykusias iš 
Toronto, ir hamiltonietes, gausiai su
sirinkusias. Ji padarė ir pranešimą 
apie nuveiktus darbus. Dvasios va
das mons. dr. J. Tadarauskas tarė 
sveikinimo žodį. Dr. O. Gustainienė 
savo kalboje pabrėžė, kad katalikių 
moterų organizacija seniai veikianti 
ir kad moterims reikia būti organi
zuotoms. Išrinkta nauja valdyba iš 
8 narių. Valdyba pasiskirstė parei
goms: pirm. M. Vaitonienė. vicepirm. 
K. Blekaitienė, sekr. O. čeliauskie- 
nė, ižd. E. Kybartienė, ligonių lan
kytojos — E. Ramanauskienė ir p. 
Vilimaitienė, narė p. Babinienė. Į 
revizijos komisiją išrinktos: p. Ric- 
kienė ir p. Mikšienė: kandidate liko 
M. Kazlauskienė. Įstojo kelios nau
jos narės. Po susirinkimo buvo vai- 
šės-kavutė. Narė

VIETOJ KALĖDINIŲ sveikinimų 
Tautos Fondui paaukojo E. L. Kle
vai.

Nuoširdžiai dėkoju už man su
ruoštą gimtadienio staigmeną — vai
šes, dovanas ir sveikinimus.' B. Anta
naitienei, O. P. Savickams. K. J. Ja- 
nuškevičiams, A. Giriūnui, E. V. Sta- 
bingiams, G. V. Agurkiams, S. P. 

- Kanopoms, A. šukaičiui, V. R. Pet
rauskams, S. Brazienei, K. Lekavi
čiams (Toronto), J. Z. Laugaliams 
(Preston). Ypatingą padėką reiškiu 
p.p. Antanaitienei ir Savickienei už 
vaišių' paruošimą.

Visiems dar kartą nuoširdus ačiū.
M. Juodis

OAKVILLE, ONT.
KLB OAKVILĖS APYLINKĖS 

VALDYBA kviečia 1971 m. sausio 10 
d., 3 v. p.p., p. Mačikūnų namuose 
visus šio miesto ir apylinkės tautie
čius į visuotinį susirinkimą. Nesu
sirinkus pakankamam skaičiui tautie
čių, toje pačioje vietoje už valandos, 
t.y. 4 v. p.p. šaukiamas antras susi
rinkimas. Tada susirinkusiųjų nuta
rimai ir naujos valdybos rinkimai 
bus teisėti. Taipgi kviečiame visus 
tautiečius užsimokėti solidarumo įna
šą už 1970 nt. Bus renkama po S3 
nuo šeimos. Valdyba

BARRIE, ONT.
Po sunkios operacijos praleidęs 

apie septynias savaites Toronto Ge
neral ligoninėje jaučiu didelį dėkin
gumą gydytojams ir ligoninės perso
nalui už priežiūrą ir rūpinimąsi. Dė
koju visiems savo draugams ir pa
žįstamiems už lankymą ligoninėje ir 
namuose, gėles, dovanas ir linkėji
mus, pareikštus žodžiu bei raštu. At
siprašau, kad negaliu padėkoj išvar
dinti Jūsų visų pavardžių, nes būda- 

. mas vaistų įtakoj gerai neprisimenu.
Tad dar kartą visiems nuoširdus 
ačiū — Kasys šaltys
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e II h ill VI Al PASAULYJE
J. A. Valstybės

VLIKO pirm. dr. J. K. Valiūnas 
savo kalboje, pasakytoje VLIKo sei
me Čikagoje, pareiškė: “Paskutinių 
mėnesių įvykiai parodė pasauliui, 
jog tėvas ir sūnus Bražinskai, o da
bar ir Simas Kudirka patvirtino tai, 
ką mes visą laiką skelbėme, būtent, 
kad Lietuvoj laisvės nėra ir mūsų 
tauta gyvena rusų kalėjime. — Mes 
rūpinamės lietuviško jaunimo įsijun
gimu i Lietuvos laisvinimo darbą. Jis 
parodė savo politinį budrumą bei 
sielojimąsi Lietuvos reikalais, nu
šiurdamas Lietuvių Studentų Sąjun
gos delegaciją į Vašingtoną. Jauni
mas, kartu su vyresniaisiais, organi
zavo demonstracijas, kalbėjo televi
zijoj, rūpinosi, kad didžioji spauda 
rašytų apie tragišką Kudirkos įvy
kį. Paskutiniai įvykiai parodė, kad 
lietuviai, dideliam reikalui esant, dir
ba vieningai ir kad, pamiršę betko- 
kiąs juos skiriančias nuomones, vie
ningai veikia Lietuvos labui. Pasitai
ko nesusipratimų, bet jie turi būti 
panaikinti, ir mes turim laikytis su
tartų veikimo gairių. Šitas vieningu
mas turi būti pradžia darnios bend
ros talkos. Santykiuose su kraštu lai
mėjo lietuvio šaltas protas, ir ten
ka pasidžiaugti, kad priešui nepavy
ko mūsų taip suskaldyti, kaip jis 
to troško. Jau šiandien daugelis rei
kalų yra aiškesni ir veikla bendravi
me su kraštu sklandesnė. Tai nereiš
kia, kad mes neturime būti budrūs... 
Ko lietuviai tremtyje nesugebėjo pa
daryti, atliko vienas pasiryžęs lietu
vis Simas Kudirka, kuris pralaužė pa
saulio spaudos bei televizijos tylos 
sąmokslą prieš Lietuvą. Bražinskų ir 
S. Kudirkos žygio faktų minėjimas 
turi būti išplėstas į pasaulio pain- 
formavimą apie Lietuvos istoriją ir 
jos dabartinę padėti, žvelgdamas Į 
ateinančius metus, aš kreipiuosi VLI
Ko valdybos vardu į viso pasaulio 
lietuvius, prašydamas daugiau rimto, 
vieningo darbo. Tepranyksta asme
niškos ambicijos, o tegyvuoja visų 
vieninga sutarta talka!”

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE gruo
džio 4 d. lankėsi š. Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjungos valdybos 
pirm. Antanas Kalvaitis, narys Vyte
nis Gatautis, Algis Rukšėnas, Pau
lius Alšėnas, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo II Kongreso komiteto pirm. Ro
mas Sakadolskis, studentų politinės 
akcijos nariai Algis Antanavičius, 
Ramūnas Kondrotas ir Paulius Žy- 
gas. Prez. R. Niksono vyr. patarėjo 
saugumo ir užsienio politikos klausi
mais dr. Henry Kissinger kabinete 
jie buvo priimti trijų patarėjų vals
tybės saugumo reikalams — William 
Hayland, Arthur Downey ir Helmut 
Sonnenfeldt. Pagrindinis dėmesys 
buvo skirtas lietuvio jūrininko Simo 
Kudirkos gėdingam išdavimui. Lietu
viams studentams buvo perduotas 
asmeninis prez. R. Niksono susirū
pinimas šiuo Įvykiu ir jo užtikrini
mas, kad ateityje daugiau tokių atve
jų nebus. Pokalbio metu taipgi buvo 
paliestas Sovietų Sąjungos okupuotų 
Baltijos valstybių klausimas, diplo
matijos būklė, radijo programų “Voi
ce of America” ir “Radio Free Euro
pe” reikalai. Minėti trys prez. R. 
Niksono patarėjai lietuviam studen
tam paskyrė daugiau kaip valandą 
laiko. Po audiencijos Baltuosiuose 
Rūmuose studentai aplankė Lietuvos 
atstovą Juozą Rajecką ir atstovybės 
patarėją dr. Stasi Bački.

KLEVELANDO ŠV. JONO KA
TEDROJE specialias pamaldas už so
vietams išduotą Simą Kudirką su
organizavo Š. Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos valdyba, specialiu 
kvietimu per spaudą ir radiją pra
šiusi jose dalyvauti įvairių religinių 
Įsitikinimų amerikiečius. Atsišauki
me buvo skelbiama: “šioje aukoje 
prašome Dievo malonės jūrininko 
sielai, jeigu jis miręs... Jeigu Die
vo valia jis dar gyvas, reiškia, Augš- 
čiąusias savo malone saugo žmogaus 
teises..Ryšius su visų tautybių 
organizacijomis užmezgė š. ALS Są
jungos valdybos pirm. A. Kalvaitis, 
nariai — T. Idzelytė, V. Gatautis, A. 
Rukšėnas ir vietinis studentų sky
rius. Pamaldų metu lietuviškas gies
mes giedojo muz. Alfonso Mikulskio 
diriguojamas Čiurlionio ansamblis, 
aukas šia specialia proga rinko Ohio 
valstijos augščiausiojo teismo teisė
jas T. LoPresti, apskrities kantrolie- 
rius R. Perk, Tautybių Sąjūdžio 
vicepirm. V.Hyvnar, ‘^Tėvynės garsų” 
radijo valandėlės vedėjas J. Stem- 
pužis. Pamaldos baigtos galingai nu
skambėjusiu Lietuvos himnu. Lietu
vių studentų vadovybė po pamaldų 
katedroje susitiko su Amerikos Tau
tybių Sąjūdžio pirm. R. Perk, gen. 
sekr. R. Kudukiu, italų, vokiečių, če
kų, vengrų, ukrainiečių, latvių ir es
tų delegacijų nariais. Visi jie su
tiko rinkti parašus peticijoms, kurios 
bus Įteiktos JAV prezidentui ir kon
gresui.

“DARBININKO” REDAKICIJOJE 
lankėsi svečias iš Brazilijos chemi-

EUGENIJUS KRONAS

Royol Bonk Building,
♦ suite' 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario
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jos inž. Antanas Stonis, popieriaus 
ir celulozės specialistas. Jis yra Su-. 
zano fabriko Sao Paulo projektuoto
jas, planų vykdytojas ir techninis di
rektorius. Inž. A. Stonis anksčiau yra 
dirbęs Meksikoje ir Čilėje. Jis taipgi 
dažnai dalyvauja moksliniuose suva
žiavimuose su savo specialybes pra
nešimais, skąito paskaitas Sao Paulo 
universitete studijas gilinantiems 
šios srities specialistams.

BEVEIK VISUOSE DIDESNIUO
SE miestuose veikia amerikiečių pat
riotinės “Civitan” organizacijos klu
bai. Wethersfield, Conn., klubo pir
mininku 1970-71 metams buvo išrink
tas lietuvis Zigmas J. Strazdas. Pra
ėjusią vasarą jam teko atstovauti 
šiam klubui “Civitan” konferencijo
je Atlantoje, Georgia valstijoje.

Australija ,
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE- 

NAS Melburne gruodžio 26-31 pratęs 
lietuvių skautų Australijos rajono 
stovykla, kuri yra rengiama Wonga 
parke, netoli Melburno, 1971 m. sau
sio 2-13 d.d. Tikimasi susilaukti apie 
150 skautų iš Adelaidės, Geelongo, 
Kanberos, Melburno, Sidnėjaus ir ki
tų vietovių. Stovyklon kviečiamas ir 
skautams nepriklausantis jaunimas 
iki 18 metų amžiaus.

INŽ. JUOZAS PELENAUSKAS, 
Melburno LB apylinkės buvęs pirmi- 
ninkas ir dabartinis vicepirmininkas, 
įvairiose žemės ūkio mašinų projek
tuotojų tarptautinėse konferencijose 
jau eilę metų atstovauja “Sperry 
Rand Corporation” firmai ne tik 
Australijoje, bet ir užsienio kraštuo
se. Paskutinėje tokioje konferenci
joje Belgijoje jis konkurso keliu lai
mėjo stambų užsakymą — suprojek
tuoti automatinę šieno surinkimo ma
šiną. Projektą tikimasi įgyvendinti 
per trejus metus. Bandymai bus at
likti Australijoje, bet pati mašina 
bus gaminama ir parduodama Euro
poje.

Britanija
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ 

šiemet buvo atžymėta lapkričio 22-29 
d.d. Nottingham© ir apylinkių lietu
viai šia proga lapkričio 29 d. turėjo 
pamaldas Šv. Patriko bažnyčioje. 
Koncelebracines Mišias laikė svečias 
iš Europos vysk. A. Deksnys, kun. 
St. Matulis ir kun. J. Kuzmickis. 
Pamokslą sakė vysk. A. Deksnys, ku
ris gruodžio 1 d. aplankė Nottingha- 
mo vyskupą E. Ellis. Paviešėjęs po
rą dienų Londono lietuvių šv. Ka
zimiero parapijoje, vysk. A. Deksnys 
Kalėdų šventėms išvyko i Romą.

ŠV. KAZIMIERO SĄJUNGA Not- 
thinghame, vadovaujama marijonų 
kun. K. A. Matulaičio, kun. St. Ma
tulio ir kun. J. Sakevičiaus, prieš 10 
metų atgaivino Lietuvoje leistą reli
ginės ir tautinės minties žurnalą 
“Šaltinis”, kuris išeina šešis kartus 
i metus. Jo metinė prenumerata: Bri
tanijoje — 24 šilingai, Vokietijo
je — DM10, Kanadoje, JAV ir P. 
Amerikos kraštuose — S3 ar S5 už 
dvejus metus. Vietinės sąlygos žur
nalo leidėjus verčia pereiti į ofse
tinę spaustuvę. Tekstui paruošti rei
kės brangių mašinų, kurias tikimasi 
įsigyti su tautiečių parama. Aukas 
ir rašinius “Šaltiniui” prašoma siųs
ti redaktoriui: Rev. St. Matulis, MIC, 
16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH, Britain.

LIETUVIŲ MOTERŲ SAMBŪRIO 
“Dainava” naują 'valdybą Londono 
Lietuvių Namuose įvykusiame susi
rinkime sudarė: pirm. G. Gasiūnienė, 
vicepirm. P. Nenortienė, sekr. M. 
Varkalienė, ižd. D. Piščikienė ir narė 
T. Girėnienė. Pagrindinis šios Londo
no lietuvių moterų organizacijos tiks
las — šelpimas i vargą patekusių lie
tuvių.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minė
jimą Cheetham Town Hali salėje su
rengė Mančesterio ramovėnų sky
rius. Paskaitą skaitė buvęs Lietuvos 
kariuomenės pik. T. Vidugiris. Kon
certinę programą atĮiko J. Alkio va
dovaujama jaunimo grupė “Grandis” 
ir V. O’Brien vadovaujamas choras.

ŠAMPANO IR RAVI ARO BALIUM 
Londono lietuviai lapkričio 21 d. tel
kė lėšas šeštadieninei mokyklai ir 
mažųjų būrelio veiklai, vadovaujami 
V. Jurienės ir F. Senkuvienės, kurios 
paruošė miastą vis ems dalyviams, 
šio vakaro rengėjai — šeštadieninės 
mokyklos tėvų grupė. Rytų Londono 
lietuvių klube įvykęs balius susilau
kė gausių dalyvių, prašokusių ren
gėjų viltis, bet visiems užteko mais
to, šampano ir kaviaro.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS kata

liku mokinių kapelionu nuo spalio 1 
d. paskirtas kapucinas kun. dr. Kons
tantinas Gulbinas, dėstąs lotynų kal
bą vidurinėse klasėse.

HEIDESREIMO KAPINĖSE spa
lio 24 d. palaidotas Stasys Kudzma, 
VLB Darmstadto apylinkės narys. 
Velionis buvo gimęs 1923 m. Suval
kijoje, didžiąją savo gyvenimo dali 
praleidęs lietuvių sargybos kuopose 
Heidesheime ir Darmstadte. Laidotu
vėse dalyvavo apie 50 asmenų, kapą 
papuošusių šešiais vainikais. Apeigas 
atliko kun. V. Damijonaitis.

MEMMINGENO KATALIKŲ para
pijos klebonui kun. dr. J. Petraičiui 
pasitraukus, naujuoju klebonu Augs- 

žos pasiūlytą kun. dr. Klemensą ža-
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Norintiems pamatyti, ką Lie
tuvos grafikai paskutiniu metu 
kuria, dabar yra reta proga. 
Picture Loan Galerijoj, 3 Char
les St. W., Toronte, yra penkio
likos grafikų darbų paroda.

Parodos organizuotojas ir tuo 
iš dalies už ją atsakingas yra 
galerijos direktorius J. Račkus. 
Pirmiausia žodis apie jį. Račkus 
yra grafikas. Aš nesu grafikas. 
Būtų buvę labai gerai, kad di
rektorius nebūtų pamiršęs lan
kytojų, kurie nėra grafikai, ir 
sudaręs katalogėlį, paminėda
mas skirtingas darbų technikas. 
Dailininkų biografijas irgi gera 
žinoti. Amžius, mokykla, keletas 
svarbesnių karjeros kryžkelių ir 
posūkių duotų vaizdą žiūrovui, 
mėgėjui,' įgalintų orientuotis, 
kaip menininkas aklimatizuoja- 
si, bręsta šalyje, kur menas yra 
bandomas užtvenkti ir panaudo
ti politinių dirvonų drėkinimui.

Iš taip mįslingai paruoštos pa
rodos bandai ši tą iššifruoti. 
Bent man susidarė toks įspūdis.

Techniškai parodos darbai at
likti kruopščiai, profesionališ
kai, dauguma jų — be priekaiš
to, bet naujumu nė vienas ne
nustebina. Jieškantis naujų at
radimų nusivils, bet jieškantis 
deimančiukų gal ir apsidžiaugs.

Į akis krinta A. Skirutytės 
darbai. Kaip gi nekris, kad jie 
svarbiausiose vietose pakabinti. 
Netenka ilgai žiūrėti ir matai, 
kad Skirutytės darbai, ypač 
“From Amber Land” ir “My 
Lake”, betkokioj parodoj ir bet- 
kokioj galerijoj užsitarnautų ge

Kuriai klasei priklauso lietuviai?
PR. ALŠĖNAS

Toronto Akademikų Draugi
jos 1970 m. gruodžio 12 d. Prisi
kėlimo parapijos muzikos studi
joje suruoštoj paskaitoj psicho
logijos daktarė Neris Ankuvienė 
skaitė paskaitą tema “Klasių 
struktūra ir reiškimasis”.

Esą dabar, ypač jaunimas, pa
skendęs tam tikro jieškojimo 
Įkarštyje, kuri lydi kovos, prieši
nimasis prieš tėvus ir prieš bet- 
koki autoritetą. Tų j ieškojimų ir 
priešinimosi kelyje juos neretai 
lydi narkotikai.

Kalbėtoja pabrėžė, jog Ameri
koj ir Kanadoj esama trijų vi
suomenės klasių: augštoji, vidu
rinioji ir žemoji. Augštosios kla
sės asmenų rezidencijų sienas 
esą puošia žymių menininkų pa
veikslai, puošnūs baldai, pato
gūs kambarių įrengimai ir pan. 
Todėl ir jų vaikai iš pat jaunys
tės įgauna dvasinį pasitikėjimą 
savimi ir nebūkštauja dėl atei
ties. Augštoji klasė esą nejaučia 
jokios konkurencijos iš kitų. To
dėl jie nešioja (ir gana ilgai) 
tuos pačius drabužius, nekeičia 
dažnai automobilių ir t. t. Ji 
esanti panaši į Britanijos. Ji au
gina gyvulius, ypač lenktyninius 
arklius, ir pan. Toji klasė duo
danti toną visam kraštui, nepri
klausomai nuo to, ar kas to no
ri. ar nenori. Augštosios klasės 
atstovai Kanadoj mažėja. Dau
guma jų išvykstu į Bermuda ar 
kur kitur, kur nėra didelių paja
mų mokesčių. Augštosios klasės 
paliekama tuštumą užimanti vi
durinioji klasė. Trečioji (žemo
ji) klasė turinti nedidelę reikš
mę krašte. Tai — darbininkija.

Žemosios klasės žmonių pasi
sekimas esą glūdi ne moksle, 
bet apsukrume, laimėje ir kito
kiuose (atsitiktiniuose) prover
žiuose. Jų jaunimas bando savo 
laimę jėgoj, sporte ir t.t Žemo
sios klasės vaikai esą nemėgsta 
mokslo, jį greitai meta. Kalti ne 
tik jų tėvai, bet didžia dalimi 
ir mokytojai, nes pastarieji lyg 
ir nemėgsta žemosios klasės vai
kų. Jie mėgsta gražiai apreng
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riausią vietą ant sienų.
A. Skirutytė dar kartą įrodo 

faktą, kad menas, kokioj šaly 
bebūtų, visada pajėgia išsiva
duoti iš technikos, laiko ir poli
tinės valdžios uždėtų varžtų ne 
nuo jų pabėgdamas, bet priešin
gai — panaudodamas kaip ener
gijos versmę, žodžiu, viską su
jungdamas. Aplinka yra medžia
ga. Juo kietesnė medžiaga, juo 
sėkmingiau ją apvaldęs dailinin
kas įrodo savo gabumų lygį.

Skirutytės darbai yra lelijos 
žiedas vandens paviršiuje. Nėra 
abejonės, kad jos kūrybos šak
nys yra ežero dugno dumble.

Tas pačias sienas su ja dali
nasi kitas dailininkas E. Jurė
nas. Žiedų jo kūryboj nėra. Jis 
rodo dumblą. Jis maišo jau nu- 
sisėdusį dugną ir neša dumblą į 
paviršių. Jo darbai, kaip “Buvo 
miestas” arba Rekašiaus por
tretas, yra tipiškiausi pavyzdžiai 
pavergto meno. Ironija — pa
vergėjas yra pats autorius. Este
tinio subrendimo stoka. Žmogus 
turi misiją ir plėšosi ją pasa
kyti. Jis mano, kad be jo pasau
lis nežinotų, jog buvo karas, 
miestus bombardavo, kad vyrai 
savo svajonėse prisimena mote
ris, ne tik aprengtas, bet ir nu
rengtas ar nusirengusias. “Cor
ny” — amerikietis sakytų.

Štai du parodos galai. Kitiems 
gal atrodys kitaip. Užtat verta 
ateiti ir pažiūrėti. Tarp šių kraš
tutinumų — tarp šių dviejų mi
nėtų grafikų yra dar trylika ki
tų. Paroda truks iki 1971 m. 
sausio 2 d.

tus ir elgesyje pralavintus vai
kus. Jie daugiau ir globojami.

žemosios klasės gyvenamuose 
rajonuose (Toronte — Dundas, 
College) ir krautuvės esančios 
savo išvaizda pritaikintos tik ne- 
turtingesniesiems: jos užkimš
tos, užkrautos prekėmis, neeste
tiškos. Krautuvininkai esą nelin
kę duoti prekes skolon, žemo
sios klasės asmenys visur pras
čiau traktuojami. Pvz. kai Kve
beko provincijoj per klaidą po
licijos buvo apmuštas iš kitos 
provincijos atvykęs augštas par
eigūnas, susidarė tikrai skanda
linga padėtis. Laikraščiai apie 
tai ilgai rašė, nes buvo pažeis
tas augštesniosios klasės atstovo 
neliečiamumas. Jeigu taip būtų 
atsitikę su žemosios klasės žmo
gum, niekas nebūtų dėmesio at
kreipęs.

Lietuvių dauguma priklauso 
viduriniajai klasei. Jie nori iš
leisti į mokslus savo vaikus, gy
vena ne dabartimi, bet ateitimi. 
Lietuvių viduriniosios klasės at
stovai, ypač tos klasės augštes- 
nysis sparnas, esą perka daiktus 
pas Simpsoną, Eatoną ir kitose 
prabangesnėse krautuvėse. Jie 
laikosi tam tikros gyvenimo li
nijos. Jie žino, ką reikia ir ko 
nereikia daryti. Jie labai reikš
mingu faktoriumi laiko: “Ką pa
sakys kaimynai?” Jie esą labai 
susirūpinę, kad ju vaikai baigtų 
universitetus. Mokslas — jiems 
ateities kapitalas. Jie viską per
ka, kas brangu, nes mano “kas 
brangu, tai gera”. Be to, reikia 
gi išsiskirti iš kitų ..,

Viduriniosios klasės augštes- 
nysis sparnas — tai prekybinin
kai, profesijonalai. Deja, jiems 
su vaikais dažnai nesiseka. Jų 
vaikai iš mažens neišmoksta 
įvertinti pinigų vertės, įpranta 
prie lengvo gyvenimo, dažnai iš
eina opozicijon prieš pačius tė
vus. Gi būdami opozicijoj, daž 
nai meta mokslą, pradeda varto
ti narkotikus ir t.t. Iš tokių at
siranda hipiai ir kitokių pava
dinimų paklydėliai.

Dailininkė Sofija Pacevičienė, gyvenanti Romoje, prie savo paveikslo "Gedulingos budėtuvės"

Motina ir duktė - dailininkės
Sofijos Pacevičienės

Romoje šiuo metu gyvena ne
mažas būrys lietuvių. Jie yra su
sibūrę į Lietuvių Bendruomenės 
apylinkę, kuriai pirmininkauja 
mons V. Mincevičius. Daugiau
sia čia yra kunigų ir klierikų, 
bet netrūksta ir pasauliečių. Jų 
tarpe jau bene nuo 1946 m. gy
vena dvi dailininkės — Sofija 
Pacevičienė ir jos dukra Irena 
Pacevičiūtė. Jos tikra prasme 
yra lietuvės be tėvynės. Sofija 
yra gimusi Podolske, o dukra — 
Kleve, Ukrainoj. Kurį laiką jos 
gyveno nepriklausomoj Lietu
voj, atėjus rusams bolševikams 
vėl pasitraukė užsienin. Sofijos 
vyras buvo geodezijos inžinie
rius Zigmas Pacevičius, Lietuvo
je ėjęs žemės tvarkymo departa
mento direktoriaus pareigas. 
Abi dalininkės dabar gyvena Ro
moje, turi kuklią savo meno stu
diją, kurioje pastoviai kuria pa
veikslus ir portretus.

Netikėtai teko apsilankyti jų 
•studijoj Via dei Torriani 23. Čia 
jos gana kukliai įsikūrusios kaip 
tremtinės, bet turi neblogas sąly
gas savo talentams reikštis. Jos 
dalyvauja ne tik lietuviu, bet ir 
italų gyvenime — rengia paro
das, palaiko ryšius su vietiniais 
dailininkias, gauna užsakymų iš 
italų šeimų ir t. t. Studijoj ant 
stalo sukrautos knygos — meno 
leidiniai, kuriuose rašoma ir 
anie šias abi dailininkes. Dau
giausia tai itališki leidiniai, bet 
yra ir prancūziškų. Juose įdėta 
abiejų dailininkių kūrybos pa
vyzdžių, aptarta jų kūryba ir pri
jungti biografiniai duomenys. Iš 
jų matyti, kad dailininkės visur 
minimos kaip lietuvaitės, nors 
gimusios Ukrainoje. Būdinga 
ypač tai, kad visur jų pavardės 
rašomos lietuviška forma — Pa
cevičienė ir Pacevičiūtė.

Metęs pirmą žvilgsnį į jųdvie
jų kūrybą, lyg ir norėtum rasti 
natūralų motinos — dukters gi
miningumą, juo labiau, kad abi 
yra studijavusios Kauno meno 
mokykloje. Arčiau įsižiūrėjęs 
betgi matai, kad jų kūryba labai 
skirtinga — ir stiliumi, ir turi
niu. Sofija yra linkusi į religines 
temas ir jas išreiškia savitu sti
liumi, primenančiu senąją pir
mųjų amžių krikščionių tapybą, 
nors nevengia ir pasaulietinių 
temų, kurioms duoda realizmui 
artimą išraišką. Irena turi dau
giau realistinį stilių, renkasi pa
saulietines temas, ypač peisažus, 
portretus ir mitologines temas, 
šiuo metu ji baigia septynių pa
veikslų seriją apie Eglę žalčių 
karalienę. Jai labai artimi ir tau- 
tiniai-etnografiniai motyvai, ku
rie labai ryškūs pvz. jos auto
portrete, lietuviškų statulėlių 
paveiksle ir kitur.

PRANEŠAMA APIE NAUJA 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
(rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprasta gydomąją medžiaga, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, jvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Rio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
’.r sužadina nauiu audiniu auginta.

Dabar Rio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se Pinkai bus gražinti, jei nebūsi-

ir Irenos Pacevičiūtės dailės studijoj Romos mieste
Pakėlęs akis nuo stalo, ap

krauto dailės knygomis, pamatai 
ant knygdėtės sustatytas taures 
— trofėjas. Tai premijos, gautos 
įvairiose parodose.

— Ar dažnai dalyvaujate pa
rodose? — klausiu abi dailinin
kes.

— Beveik kasmet, — atsako 
Sofija už abi. — Pirmą indivi
dualinę parųdą po II D. karo tu
rėjau Reggio Emilia 1944, Ro
moje 1948, 1953, 1954, 1959 m. 
ir t. t. Dalyvavau visoje eilėje 
grupinių dailės parodoų — ita
lų ir tarptautinių, gavau visą ei
lę medalių už peisažus ir religi
nio meno kūrinius. Bene iški
liausia paroda buvo religinio me
no Vatikane 1950 m. Ji buvo 
tarptautinio masto. Mano religi
nių kūrinių turi įsigiję privatūs 
asmenys ir galerijos (pvz. Kalab
rijos pinakoteka turi mano pa
veikslą “Bėgimas į Egiptą”). Už
sieniečiams labiausiai krinta į 
akis mano kūrybos savitumas. 
Tai pastebėjau dalyvaudama 
įvairiose parodose.

— Ar Jums teko studijuoti ta
pybą ir Italijoj? — klausiu dai
lininkę Ireną.

Atsiųsta
Filatelistų draugijos “Lietuva” 

biuletenis nr. 7-8. rugsėjis-spalis. 
Gaunamas pas red. E. Petrauską, 
7742 So. Troy St.. Chicago, Ill. 60652, 
USA.

Ateitis nr. 7, rugsėjis. Lietuvių 
katalikiškojo jaunimo žurnalas, ad
ministruojamas J. Poljkaičio, 7235 
So. Sacrament Ave., Chicago, Ill. 
60629. USA.

Skautų Aidas nr. 7, rugsėjis. Lie
tuvių Skautų Sąjungos žurnalas. Ad
ministratorius — s. A. Orentas, .6840 
So. Campbell Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Danutė Brazytė-Bindokienė, MIES
TE NESAUGU. Premijuota apysaka 
jaunimui. Viršelis ir iliustracijos — 
Jūratės Eidukaitės. 170 psl., minkš-

Irena Pacevičiūtė, Autoportretas. Paveikslas buvo premijuotos dvie
jose parodose Romoje

— Ne. Baigiau Kauno meno 
mokyklą 1938 m., o mano mama 
— 1937. Išvykau į Austriją 1943 
m. ir ten baigiau Vienos meno 
akademiją.

— Ar esate surengusi savo 
kūrybos parodą?

— Pirmoji individualinė ma
no paroda Italijoj buvo surengta 
1946 m. Reggio Emilia. Romoje 
turėjau parodas 1948, 1953, 
1954 ir 1969 m. Be to, esu daly
vavusi visoje eilėje grupinių pa
rodų — tarptautinėje dekoraty
vinėje meno parodoje Romoje, 
portretų, peisažų ir religine me
no parodose. Mano kūrinių yra 
likę Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose, jų turi įsigijusios kaž
kurios italų meno galerijos (Ka
labrijoj) ir paskiri asmenys.

Studija nedidelė, prikrauta 
•paveikslų. Tai dvieju tremtinių 
moterų kūrybos lobiai, lietu
viams dar mažai žinomi, nes jie 
iki šiol nebuvo parodyti nei Lie
tuvoje, nei Š. Amerikoje, kur 
gyvena daugiausia lietuvių išei
vių. O tie kūriniai verti plates
nio dėmesio, juoba, kad jie gra
žiai atstovauja ne tik jų auto
rėms, bet ir aplamai lietuvių 
menui Romoje. G.

paminėti
tais viršeliais. Kaina $3. JAV LB 
Kultūros Fondo leidinys nr. 44. Či
kaga, 1970 m.

Muzikos Žinios nr. 2-3, rugpjūtis. 
ARLK vargonininkų bei kitų muzi
kų sąjungos žurnalas. Adresas: 209 
Clark Place, Elizabeth, N.J. 07206, 
USA.

Audrai ištikus. Ateitininkų Fede
racijos prieškongresinės stovyklos 
leidinys. Dainava, 1970 m. rugpjūčio 
30 — rugsėjo 4 d.d.

Pranešėjas nr. 5, rugsėjis. Lietuvių 
žurnalistų Sąjungos centro valdybos 
neperiodinis. biuletenis. Šio nr. kai
na — SI. Galima gauti pas administ
ratorių V. Selenį, 31532 Groesbeck 
(M97) Hwy. Fraser, Mich. 48026, 
USA.

C MILTMEIE VEIKIOJE
AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIE- 

NOS šiemet rengiamos Melburne 
gruodžio 26—31. Be ALB krašto ta
rybos suvažiavimo ir sporto varžybų, 
skelbiama eilė dėmesio vertų rengi
nių. Gruodžio 26 d. bus meno paro
dos atidarymas, teatro spektaklis, 
jaunimo vakaras, gruodžio 27 d. — 
pamaldos Šv. Patriko katedroje, jau
nimo pietūs, Lietuvių Dienų oficia
lus atidarymas Albert Park stadione, 
literatūros vakaras, gruodžio 28 d.— 
tautiniai šokiai, gruodžio 29 d. — dai
nų šventė Dallas Brooks salėje, gruo
džio 30 d.—jaunimo koncertas, gruo
džio 31 d. — skaidrių valanda, Lietu
vių Dienų uždarymas ir bendras visų 
dalyvių Naujųjų Metų sutikimo ba
lius.

LIETUVOS OPEROS penkiasde
šimtmečio atžymėjimu rūpinasi Čika
goje sudarytas specialus komitetas: 
garbės pirm. prof. J. Žilevičius, pirm. 
A. Sprindys, vicepirm. S. Adomaitie
nė, sekr. P. Armonas, ižd. A. Kalvai
tytė ir Čikagos lietuvių operos atsto
vė S. Džiugienė. Jaunimo Centre įvy
kusiame posėdyje buvo nutarta minė
jimą rengti 1971 m. sausio 30-31 d. d. 
šio lietuvybės židinio patalpose. Ren
gėjai programon yra įtraukę parodą, 
Mišias už mirusius operos kolektyvo 
narius, meno akademiją, balių ir ju- 
bilėjinį leidinį. Lietuvos operos pen
kiasdešimtmečio parodai tikimasi 
gauti apie 600 eksponatų, o leidinyje 
bus išryškinti iš Lietuvos II D. karo 
pabaigoje pasitraukę kolektyvo na
riai, kuriuos nutyli panašaus pobū
džio knygos Vilniuje. Jubilėjinėn 
Lietuvos operos šventėn nutarta 
kviesti visos Amerikos lietuvius tik 
per lietuvišką spaudą, radiją ir tele
viziją. Asmeniniai kvietimai nebus 
siuntinėjami.

VYTAUTAS NAKAS studijuoja 
muzikologiją ir dainavimą Indijanos 
valstybinio universiteto konservato
rijoje Bloomingtone, JAV, siekdamas 
magistro laipsnio. Šis universitetas 
turi nuolatinį operos teatrą, kuriam 
jau statomi modernūs rūmai. Į šie
metinio sezono repertuarą yra 
įtrauktos penkios operos: G. Doni
zetti — “Lucia di Lamermoore”, G. 
Puccini — “Manon Lescaut”, “Bohe
ma”, G. Verdi — “Luisa Miller”, V. 
A. Mocarto — “Cosi fan tutte”. Pa
grindiniai vaidmenys tenka konser
vatorijos dėstytojams, kurių eilėse 
yra Niujorko Metropolitan ir Čika
gos Lyric operų dainininkų, bet kon
kurso keliu įsileidžiami ir gabesnieji 
studentai. Tokiame konkurse ši ru
deni dalyvavo 120 studentų, o atrink
ti buvo tik keli, jų tarpe ir bosas V. 
Nakas. Jam teks atlikti Raimondo 
vaidmenį G. Donizetti operoje “Lu
cia di Lamermoor” ir poeto Rudolfo 
draugo vaidmenį G. Puccini “Bohe
moje”.

ČIKAGIETIS DAIL. ANTANAS 
PETRIKONIS, lapkričio 14-15 d. d. 
turėjęs savo darbų parodą Brooklyno 
Kultūros Židinyje, lapkričio 28 — 
gruodžio 13 d. d. surengė antrą 84 
aliejaus, akrilikos ir akvarelės kū
rinių parodą Čikagos Marquette Par
ke, naujoje Van Pelt galerijoje. Įva
dą šios parodos katalogui parašė Ka
zys Bradūnas. Recenzentai konstatuo
ja didelį skirtumą tarp ankstyves
niųjų ir dabartinių A. Petrikonio 
gamtovaizdžių, jo surastą savitą ke
lią. Geriausių darbų grupei priski
riami: “Laivai”, “Jautis”, “Pakran
tė”, “Vakarop”, “šešėliai”, “Palauž
ti sparnai”, “žaismas”. Dail. A. Pet- 
rikonis yra gimęs 1923 m. Alytuje, 
studijavęs Vilniaus dailės akademi
joje, Britanijos Mančesterio ir Lon
dono meno mokyklose.

ARTISTS GUILD OF CHICAGO 
XII metinėje akvarelių parodoje 
John Dickenson Schneider S250 pre
miją laimėjo dail. Edvardas Valaitis, 
dienraščio “Chicago Tribune” savai
tinio priedo techninis redaktorius. 
Premija buvo paskirta jo akvarelei 
“Kanados žąsys”.

ALOYZO BARONO novelę “Kvai
lumo riba” rugsėjo-spalio laidoje pa
skelbė Čikagoje leidžiamas latvių li
teratūros žurnalas “Treji Varti”. No
velę į latvių kalbą išvertė lietuvių 
literatūros bičiulis Zarinu Janis.

KARIUOMENES ŠVENTES minė
jimo koncertinę programą Niujorke, 
Maspeth lietuvių parapijos salėje, at
liko moterys — sopranas Irena Stan
kūnaitė ir Liudo Stuko vadovaujamas 
“žibuoklių” sekstetas, kurį sudaro 
Loreta Stukienė, Bronė Venskienė, 
Genovaitė Mazurienė, Aldona Pitku- 
nigienė, Edna Rinkevičienė ir Ona 
Skurvydienė. Sol. L Stankūnaitė, pia
ninu palydima tėvo kompoz. Juozo 
Stankūno, padainavo A. Mikulskio ir 
J. Stankūno dainą “Mano tėviškėlė'’, 
St. Šimkaus “Aš augau”, B. Dvario
no “žvaigždutę”, J. Stankūno “Aš 
kalneliais”, “Nemunėlį”, Gounod. 
Puccini, Verdi operų arijų, “žibuok
lių” sekstetas programon buvo Įtrau
kęs lietuvių kompozitorių kūrinius— 
A. Bražinsko “Lieptą”, “Kareivė
lius’', L. Stuko “Uš mėlynų marių”, 
V. Paltanavičiaus “Nemuną”, M. Pet
rausko “Sesutėles” ir F. Šopeno “Ru
denį”. Dalį programos atliko sekste
to solistės: G. Mazurienė^—O. Straus- 
so operetės “Cukrinis avinėlis” ariją, 
E. Rinkevičienė — ariją iš F. Loewe 
operetės “My Fair Lady”. Ramovėnų 
surengtame minėjime pagrindinį žo
dį apie lietuvius karius ir partizanus 
tarė svečias iš Filadelfijos Balys 
Raugas.

DR, JONAS PUZINAS rašo moks 
linį veikalą apie Lietuvos proistorę. 
Knygą išleis Lietuvių Fondas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
AKTORIŲ JUBILEJAL Barono 

vaidmeniu M. Gorkio dramoje “Dug
ne” amžiaus šešiasdešimtmeti ir sce
ninės veiklos 40 metų sukaktį atžy
mėjo Vilniaues dramos teatro akto
rius S. Jukna. Amžiaus penkias
dešimtmečiui buvo skirtas to paties 
teatro aktorės L. Kupstaitės Mortos 
vaidmuo Justino Marcinkevičiaus 
dramoje-poemoje “Mindaugas”. Šiau
lių dramos teatro aktorius S. Paska 
savo amžiaus 50 metų sukakčiai pa
sirinko Jurgio Plioplio vaidmenį Vyt 
Rimkevičiaus dramoje “Girių kirtė
jai”.

JUOZO GRUODŽIO MONOGRA
FIJĄ ruošia spaudai muzikologas ir 
meno mokslų kandidatas Algirdas 
Ambrazas. Įdomios archyvinės me
džiagos jis rado Leipcigo konserva
torijoje ne tik apie J. Gruodį, bet ir 
kitus ten studijavusius lietuvius mu
zikus — K. V. Banaitį, J. Bendorių, 
B. Dvarioną, J. Čiurlionytę, VI. Mo- 
tiekaitį ir G. Matulaitytę. Monogra
fijai bus panaudoti pokalbiai su da
bartiniais Leipcigo konservatorijos 
profesoriais, buvusiais J. Gruodžio 
bendramoksliais. A. Ambrazas taip 
pat surado ir nufotografavo tris bu
tus, kuriuose prieš 50 metų gyveno 
Leipcige studijas gilinęs J. Gruodis. 
Leipcigo universitetas pakvietė mu
zikologą A. Ambrazą 1972 m. skaityti 
ciklą paskaitų apie lietuvišką muzi-

J. BALTRAMIEJŪNAITĖ, Kauno* 
J. Naujalio vidurinės meno mokyk
los fortepijono skyriaus vienuolik
toke, sukūrė operą-pasaką “Meškino 
liga”, libretui panaudojusi V. Bar
kausko eilėraštį. Pirmąjį jaunosios 
kompozitorės bandymą teigiamai 
įvertino mokyklos teorinė-metodinė 
komisija ir aptarime dalyvavęs kom
poz. L. Povilaitis.

KRAŽIŲ MOKYKLOS 350 metų 
sukaktį nušviečia buvusiame moki
nių bendrabutyje atidarytas krašto
tyros muzėjus. Ši mokykla daug de
šimtmečių yra buvusi pagrindiniu 
šiaurinės Lietuvos kultūros centru. 
Jos dėstytojų eilėms priklausė isto
rikas ir filosofas A. Kojalavičius, 
poetas M. Sarbievijus, vysk. M. Va
lančius. Nuotraukos ir rašytinių šal
tinių fotokopijos lankytojus supažin-. 
dina su kolegija vadintos mokyklos 
praeitimi, žymiaisiais veikėjais, slap
tomis organizacijomis, kovojusiomis 
prieš baudžiavą ir carinę priespaudą. 
Nemaža eksponatų dalis skiriama ir 
Kražių istorijai bei buvusios kolegi
jos tradicijų tęsėjai Kražių viduri
nei mokyklai, įsikūrusiai naujame . 
moderniame pastate.

VILNIAUS RAŠYTOJŲ KLUBE 
įvykusiame liaudies dainų vakare žo
dį apie jų plitimą, užrašymo metodus 
ir tautosakos leidinių sudarymą tarė 
filologijos mokslų kandidatė B. Kaz
lauskienė. Pokalbyje taipgi dalyvavo 
Lietuvos paminklų apsaugos ir kraš
totyros draugijos pirmininko pava
duotojas A. Stravinskas, liaudies dai
nų rinkėjas J. Aidulis. Keletą dzūkų 
liaudies dainų šio vakaro dalyviams 
padainavo liaudies dainininkės—val- 
kininkletė O. Putienė Ir trakietė Z. 
čiupaitė.

KNYGŽENKLIŲ KŪRĖJU XIII 
tarptautiniame kongrese Budapešte 
Lietuvai atstovavo dail. V. Kisaraus
kas. šia proga surengtoje tarptauti
nėje knygženklių paradoje dalyvavo 
lietuviai dailininkai — V. Antanavi
čius, V. Jucys, S. Katauskas, V. Ki
sarauskas, S. Kisarauskienė, A. 
Kmieliauskas, J. Petrauskas ir P. 
Repšys. Tarptautiniame knygženklių 
konkurse premijas laimėjo: G. Dide- 
lytė — II premiją už kompoz. B. Bar
toko atminimui skirtą knygženklį, V. 
Kisarauskas — II premiją už knyg
ženklį “Budapeštas — XIII ekslibris- 
tų kongreso miestas” ir A. Kmie
liauskas — III premiją už knygženklį 
“Vynas ir vynuogės ekslibrise”.

VILNIAUS DAILĖS SALONE bu
vo surengta Lietuvos teatrų dailinin
kų paroda. Įvairiem spektakliam su
kurtų scenovaizdžių bei drabužių es
kizus čia buvo išstatę dailininkai L. 
Truikys, V. Palaima, J. Jankus, R. 
Songailaitė, J. Taujanskienė, F. Na
vickas, M. Pcrcovas, V. Mazūras, G. 
žalalis, J. Surkevičius, V. Mykolaity
tė, E. Ciparis ir kt.

LIETUVOS OPEROS TEATRO ar
tėjančiai 50 metų sukakčiai Vilniaus 
televizija skiria naują laidų ciklą 
“Susitikimai su operos veteranais”. 
Pirmojoje laidoje žiūrovai buvo su
pažindinti su dokumentine medžiaga 
— G. Verdi “Traviatos’' pirmojo 
spektaklio kūrėjais K. Petrausku, A. 
Sodeika, P. Oleka. Pokalbiui su V. 
Marcinkum, J. Byra, P. Adomavi
čium, J. Katele, S. Sodeika ir A. Ku- 
čingiu vadovavo muzikologė O. Nar
butienė. Šių laidų režisorė — J. 
Adamkevičienė.

JUOZO ZIKARO atminimui kau
niečiai yra įrengę muzėjų name, ku
riame gyveno ir kūrė 1933-44 m. ve
lionis skulptorius. Lapkričio 18 d. jis 
būtų šventęs 89-tą gimtadienį, šia 
proga muzėjuje atidaryta J. Zikaro 
darbų paroda susilaukė gausių lan
kytojų.

LELIŪNŲ KULTŪROS NAMUO
SE savo atsiminimus apie chorų or
ganizavimą šioje apylinkėje pasako
jo iš Vilniaus atvykęs kompoz, Juo
zas Karosas. Jo kurinių koncertą su
rengė vilniečiai dainininkai ir instru
mentalistai — R. Tumalevičiūtė, V. 
česas, B. Leonaitė, A. Vainiūnaitė, 
M. šenderovas ir R. Karosaitė.
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ŠIŲ METŲ TĖKMĖ nužymėta tragedijos šešėliu bei vilties 
spinduliu. Auka ir vėl atskleidė pasauliui musu tautos tra
gišką likimą. Auka uždegė ir vilties žiburį, kuris blaško 
mūsų kasdienybės pilkumą ir sužiba okupuotai Tėvynei

BLOOR - RUNNYMEDE, 8 kam
bariai per du augštus, atskiras, 
mūrinis namas, garažas ir įvažia
vimas. Dvi virtuvės ir modernios 
prausyklos. Viena skola balansui. 
Netoli nuo požeminio.
BLOOR-WINDERMERE, $27,900 
— 6 kambarių, atskiras, mūrinis 
namas, garažas ir įvažiavimas. 
Didelis sklypas. Namas reikalin
gas mažų pataisymų. Tuojau gali
ma užimti. Palikimas.
JANE - ANNETTE, $26.500. Vie- 
naaugštis, mūrinis 5 kambarių 
namas. Garažas ir patogus įvažia
vimas. Moderni virtuvė ir vonia. 
Tuojau galima užimti. Palikimas. 
INDIAN RD. • ANNETTE, $6,900 
įmokėti. Atskiras, mūrinis 12 
kambarių namas su įvažiavimu ir 
garažu, 3 virtuvės ir prausyklos. 
Patogus nuomavimas — 3 atskiri 
butai. Dideli kambariai.
SCARLETT RD. .Dvibutis (dup
lex) 12 kambarių. Kiekvienas bu

tas po 3 miegaibus. Dvigubas ga
ražas ir privatus įvažiavimas. 9 
metu senumo. Arti krautuvių ir 
susisiekimo.
BATHURST — LAWRENCE, 8 
butai po 2 miegamus su balko
nais. Garažai ir privatus įvažiavi- ' 
mas. Metinės pajamos virš $16.- 
000. Viena skola iš 7%. įmokėti 
reikėtų apie $50,000.
BLOOR — DUNDAS, $2,500 įmo
kėti, 6 kambarių mūrinis namas, 
garažas ir įvažiavimas, 2 virtu
vės, gražiai įrengtas rūsys. Arti 
visų patogumų. Tuojau galima 
užimti.
RIVERWOOD PARKWAY, 4-rių 
miegamų vienaaugštis (bunga
low), gražių plytų namas su dvi
gubu garažu ir privačiu įvažiavi
mu. Pilnai išbaigtas rūsys su atvi
ru židiniu. Tuojau galima užim
ti. 6% % skola. Prašo $43,900.

Reikalingi namai pardavimui.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST TEL. 762-8255

Namų telef. 766-8479

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, I El. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad. ........10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

ir 4.30-7
Penktad.........10-3

ir 4.30 - 8
Seštad........... 9-12
Sekmad......9.30 -1

MOKA:

už term, indėlius 2 metam.. .73/į% 
už term, indėlius 1 metam.. .7% 
už depozitus-čekių s-tas........5^2%
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už šėrus 1969 m. išmokėta.. .6%

asmenines — iki $10.000....9% 
nekiln. turto — iki $30.000....8Vi%

Nemokamos visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 

ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidos. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
savo klientams ir visiems lietuviams

nuoširdžiai linki -

1072 BLOOR ST. W. tel. 534-9286.namų: 537-2869

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Bloor Autorite Garage
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

S. JOKŪBAITIS
PROGRESS REAL ESTATE LTD

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

Cawthra Meats and Delicatessen
3635 CAWTHRA Rd. (kampas Cawthra Rd. ir Bnrnhamtherpe Rd.) 

Nauja prekyvietė (Shopping Plaza)
• Šviežia mėsa, • Lietuviški ir • Skanėstai 

įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

Extra Realty Ltd.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

RONCESVALLES, mūrinis 2 butų atskiras namas. Prašoma $23.00. 
BLOOR — JANE, atskiras mūrinis 6 kambarių per du augštus namas. 
Prašoma $32.900.
BLOOR — INDIAN RD., mūrinis, atskiras 6 kambarių per du augštus 
namas, garažas, privatus įvažiavimas. Prašoma $21.900.

J. KUDABA Namų tel. 783-2105

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS I NAMUS

J

Linksmai skambės švenčių varpai visame laisvajame pasau
lyje, duslus jų virpesys girdėsis ir pavergtos tėviškės padan
gėje. Jis okupuotoj Lietuvoj kenčiančiom sesėm ir kovo
jamiem broliam primins prarastą Kalėdų džiaugsmą ir 
atimtą laisvę. Mums varpai turi prabilti naujo pasiryžimo 
ir išeivijos lietuvių jėgų suderinimo aidais.
JAV Lietuvių Bendruomenė vilt ingai žengia į 1971-sius 
metus ir linki visiems geros valios lietuviams tyro švenčių 
džiaugsmo.'

1970 Kalėdos

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
TARYBA IR CENTRO VALDYBA

VLADAS SKILANDŽIŪNAS, 
kuris guli Riverdale ligoninėje, 733 kambaryje

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikinu skaučių-tų vadoves-vus, skautes-skautus, 
tėvelius, talkininkus bei mūsų nuoširdžius rėmėjus. 
Siunčiame visiems skautiškus linkėjimus, dėkodamas 
už mūsų veiklos rėmimą bei jo svarbos supratimą 
mūsų jaunimo gyvenime bei lietuvybės išlaikymo 
darbuotėje — s. LILĖ MILUKIENĖ,

vyriausia seserijos skautininke
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SVEIKINA VISUS GIMINES IR PAŽĮSTAMUS SU g
- i — — - -šv. Kalėdom bei Naujais Metais

ir kartu dėkoja visiems už dovanas ir aplankymą

Lietuvių delegacija
pas Amerikos konsulų

CALGARY, ALTA. Albertos 
lietuviai sunkiai pergyveno ži
nias apie Simo Kudirkos išda
vimą. Kalgaryje B-nės pirminin
kas tarėsi su tautiečiais: daryti 
kokius nors žygius, demonstruo
ti ar siųsti protesto laiškus? 
1970 m. gruodžio 2 d. pirminin
kui telefonavo A. Dudaravičius 
iš Edmontono, kur nėra JAV 
konsulato, prašydamas gauti lei
dimą iš Kalgario policijos pi
ketuoti konsulatą. Buvo nutar
ta abiejų B-nės apylinkių imtis 
šio žygio. Tą pat dieną pirm. 
A. P. Nevada kreipėsi telefonu 
į Kalgario miesto policijos va
dą Kent, prašydamas leidimo pi
ketuoti JAV konsulatą gruodžio 
5 d. Leidimas buvo gautas su są
lyga, kad prieš demonstraciją 
būtų pranešta nevėliau kaip dvi 
valandas. Be to, Kent pareiškė 
pirmininkui: “Mr. Nevada, tell 
Lithuanians not to be hippies. 
Please, take this matter up with 
U. S. Consulate”. Už valandos 
konsulatas jau žinojo apie susi- 
darusią padėti ir konsulas p. 
Hugh telefonavo pirm. Nevadai, 
klausdamas kodėl lietuviai nori 
piketuoti konsulatą. Jam buvo 
nuodugniai paaiškintas lietuvių 
susijaudinimas šiuo reikalu.Kon- 
sulas p. Hugh pareiškė, kad jų 
įstaiga jokių žinių šiuo reikalu 
neturi, išskyrus spaudos, radijo 
bei televizijos pranešimus ir pra
šė palaukti bent 2 valandas, kol 
susisieks su Vašingtonu. Antrą 
kartą konsulas telefonavo 2.15 
v._p. p. ir nuodugniai paaiškino 
buvusią ir esamą padėtį bei ap
gailestavo valdininkų padarytą 
klaidą. Taipgi jis pasiūlė Kal
gario ir Edmontono lietuviams 
imtis kultūringesnių žygių ir su
daryti delegaciją iš abiejų vie
tovių. Delegacija bus priimta 
konsulate, kur galės įteikti peti
cijas ar protesto raštus genera
liniam JAV konsului p. John
son, kuris persiųs juos į Vašing-
toną.

Gruodžio 3 d. pirm. Nevada 
susisiekė telefonu su Edmonto
no vaidybos nariu A. Dudaravi- 
čiumi ir pranešė apie susidariu
sią padėtį. Abiejų buvo sutik
ta priimti konsulo p. Hugh pa
siūlymą. Gruodžio 3 d. pirm. 
Nevada pranešė policijos vadui 
p. Kent, kad yra susitarta su 
konsulatu ir demonstracija at
šaukiama. Policijos vadas atsa
kė: “Thank you, Mr. Nevada, 
what a relief!” Tą pat dieną bu
vo susitarta su konsulu p. Hugh, 
kad gener. konsulas p. Johnson 
priims lietuvių delegaciją gruo
džio 9 d., 2 v.p.p.

Kalgariečių delegacijos nariai

— B-nės pirm. A. P. Nevada, 
Kazys Vaitkūnas ir Kęstutis Du
bauskas jau 12 v. laukė Edmon
tono delegacijos narių p. Leš
činskų rezidencijoje, kur buvo 
nutarta susitikti kaip artimiau
sioje vietoje prie konsulato. Ed
montono delegaciją sudarė A. 
Dudaravičius ir Stasys Sapkus, 
kurie parodė daug pasišventimo, 
keliaudami 200 mylių iš šalto 
Edmontono, kur temperatūra tą 
dieną buvo 10° žemiau nulio, o 
keliai slidūs.

Lietuvių delegacija buvo pri
imta JAV gen. konsulo p. John
son lygiai 2 v.p.p. Po susipaži
nimo kalgariečių vardu buvo 
įteiktas protesto raštas per B- 
nės pirm. A. P. Nevadą. Edmon- 
toniečių vardu raštą įteikė A. 
Dudaravičius. Konsulas p. John- 
sonas, susipažinęs su protesto 
raštais, pareiškė, kad jų turinys 
esąs perdaug skaudus, bet bus 
dar tą pačią dieną pasiųsti į 
Valstybės Departamentą Va
šingtone. Lietuvių delegacijos 
narius nustebino konsulas žino
jimu lietuvių reikalų ir pažinti
mi su Lietuvos diplomatinės tar
nybos pareigūnais — velioniu 
Žadeikių, J. Kajecku ir St. Lo
zoraičiu. Taipgi sakėsi buvęs 
Kaune ir gerai žino esamą pa
dėtį Mažojoj Lietuvoj, nes esą 
ten neseniai lankėsi. Pirm. Ne
vada paklausė, kaip yra traktuo
jama Lietuvos Respublika Ame
rikos valdžios ir diplomatinės 
tarnybos narių. Atsakas buvo: 
“Taip, kaip visų kitų' suverenių 
šalių. Lietuvos Respublika laikot 
me atskira, nepriklausoma vals
tybe, tik okupuota. Mes palaiko
me draugiškus santykius su jos 
akredituotais atstovais.”

Edmontono delegacijos pirm. 
A. Dudaravičius paklausė apie 
rusų nežmoniškus muitus siun
tiniams i Lietuvą giminėms ir 
suvaržymą imigruoti giminėms į 
Kanadą ar JAV. Konsulas pa-
reiškė žinąs ir suprantąs esamą 
padėtį, bet nemano, kad Ame
rikos valdžia galėtų palengvin
ti ar sušvelninti esamą padėtį.

Atsilankymas užtruko 35 mi
nutes. Atsisveikinant konsulas 
išreiškė nuoširdžius linkėjimus 
lietuviams..

Ta pati’ delegacija, lydima 
pirm. Nevados, padarė vizitą ir 
konsului p. Hugh jo kabinete, 
kur buvo trumpai pakalbėta ir 
susipažinta.

Prieš išvykstant, gen. konsu
las p, Johnson su lietuvių dele
gacija nusifotografavo, pareikš
damas, esą jau seniai su lietu
viais buvęs fotografuojamas.

Kor.

TORONTO MIESTAS j
ATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKARAŠTIS

i Atmatos nebus išvežamos:
KALĖDŲ DIENĄ
KALĖDŲ ANTRĄJĄ DIENĄ (Boxing Day)
NAUJŲ METŲ DIENĄ

Vietoje pirmadienio (gruodžio 28) atmatos bus išvežamos 
antradienį, gruodžio 29. * l
Vietoj penktadienio (Kalėdų dienos) ir antradienio (gruo- |

' džio 29) atmatos bus išvežamos trečiadienį, gruodžio 30. Į
Reguliarus sausio 1 dienos (Naujų Metų) išvežimas bus | 
atliktas sekančią reguliarią išvežimo dieną, antradienį, ( 
1971 m. sausio 5 dieną. |

H. F. ATYEO, P. Eng., < 
gatvių priežiūros viršininkas |

Ateitininkų žinios
Jaunimo Mišios bus sausio 3, sek

madienį, 10 v. Prisikėlimo par. pa
rodų salėję. Visas jaunimas kviečia
mas tose pamaldose dalyvauti.

Ideologiniai ateitininkų kursai, ku
riuos organizuoja MAS centro val
dyba, prasidės Dainavoje gruodžio 26 
d. ir baigsis N. Metų dieną. Kursų 
tema “Žodis ir ateitininkų misija”. Iš 
Toronto vyksta 18 moksleivių ateiti
ninkų. •

Tėvų komitetas paskirstė iš įvai
rių savo parengimų gautą pelną: M.
A. S. centro valdybai — $100 ir iš 
stovyklos fondo — $100, “Ateičiai” 
— $50, “Tėviškės Žiburiams” — $25, 
L. V. Namams — $50, jaunesniųjų 
ateitininkų būreliams — $120 ir , ke
lionei į “Dainavos” kursus — $250 
(iš stovyklos fondo). Tėvų komitetas 
dėkoja prisidėjusiems aukomis prie 
Havajų vakaro: Al. Dūdos draudos 
agentūrai už paaukotą staliuką, A.
B. Tailors (p. Beresnevičiui), p. 
Margiui, Ernas Supermarket, B. S. 
Vaitiekūnams ir visiems kitiems, pri
sidėjusiems aukomis ir darbu.

Kristaus gimimo šventės proga 
sveikiname visus ateitininkus ir jų 
tėvus.

Skautų veikla
• Gruodžio 26, šeštadienį, 10 v.r., 

Prisikėlimo bažnyčioje bus šeimos 
užprašytos Mišios, prisimenant a. a. 
v. s. Stepą Kairi. Kviečiami visi — 
sesės ir broliai — tose pamaldose 
dalyvauti ir pasimelsti už brolio Ste
po vėlę.

g LSS mokesčiu rinkimas tęsia
mas. Dar yra keletas šeimų, kurios 
nesuspėjo su vienetų vadovais to rei
kalo sutvarkyti. Labai prašome dau
giau nebeatidėlioti, nes registracijos 
terminas jau pasibaigė.

• Yra skatinama atlikti Kalėdų 
gerąjį darbelį Europoje pasiliku- 
siems sesėms ir broliams. Laisvu ap
sisprendimu skautas-tė — paaukoja 
tam reikalui 25 et., o dirbantieji ir 
daugiau. Aukos įteikiamos vienetų 
vadovams. Tėveliai yra prašomi ta 
linkme savo vaikus paskatinti, nes 
daryti gera kitiems yra skautų užda
vinys. C. S.
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g ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA
i SVEIKINAM VISUS KLIENTUS,

g DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS
| AL GARBENIS * PR. KERBERIS
| AL GARBENS REAL ESTATE
g 1611 BLOOR ST. WEST * TORONTO 9, ONT.

W Telefonai: LE 6-2738, LE. 6-2664

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A H A Ail A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

5Y1 % už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
73A% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

PADĖKA
Priešvestuvinės staigmenos proga 

nuoširdžiai dėkoju šios šventės orga
nizatoriams: A. Bajorinui, J. Jurėnui, 
J. Glinskiui; už puikių vaišių paruo
šimą ponioms Kinčienei ir O. Vili
mienei ir šio šaunaus pobūvio daly
viams: J. Kirvaičiui, K. Šimbeliui, J. 
Vaškeliui, A. Masiui, A. Kupreišiui, 
p. Gribuliui, E. Naujokui, B. Vilimui, 
J. Jurėnui, p. Moliui, J. Petrauskui, 
J. Kozeriui, R. Dirveliui, p. Giedrai
čiui, P. Jurėnui, A. Dilkui, V. Abra- 
mavičiui, K. Jurkštui, V. Balčiūnui, 
J. Jurėnui, B. Tamulioniui, V. Bura- 
gui, M. Trečiokui, E. Latvaičiui, J. 
Čekeliui, J. Grinskiui, V. Vingeliui, 
B. Jurėnui, B. Petkevičiui, T. Stanu- 
liui, J. Kėžinaičiui, J. Bleizgiui, J. R. 
Simanavičiui, V. Kėženaičiui, A. Ba
jorinui, S. Podsadeckiui, A. Latvai
čiui, V. Šukiui. Dėkui už gražius lin
kėjimus žengiant naujan gyvenimo 
kelin ir už dovaną. Jūsų nuoširdumo 
niekados neužmiršiu.

Anicetas Zalagėnas 
PADĖKA

1970 m. lapkričio pirmoji man pa
liko neužmirštama diena. 230 ponių 
ir panelių susirinko į išpuoštą Pri
sikėlimo parapijos salę išleisti manęs 
į naują gyvenimą. Visoms dalyvavu
sioms poniom ir panelėm reiškiu di
delį dėkingumą už tiek įdėto darbo, 
meilės ir už vertingas dovanas. Ypa
tingai gili mano padėka: p. O. Vasi
liauskienei, kuri įdėjo tiek darbo, 
meilės ir rūpesčio, kad tas vakaras 
man būtų malonus; p.p. R. Grigo- 
nienei, O. Skukauskienei ir J. Vait
kevičienei, kurios nemažiau prisidėjo 
ir rūpinosi. Taipgi nuoširdžiai dėkoju 
rengėjom: S. Aušrotienei, T. Amb- 
raškienei, B. Akelaitienei, L. Bar- 
key, S. Beržinskienei, M. Cherry, 
T. čiurlienei, E.Dvilaitienei, E.Dron- 
seikienei, J. Duliūnienei, V. Dun- 
derienei, J. Gataveckaitei, T. Gure
vičienei, E. Geležienei, R. Grigonie- 
nei, B. Ignatavičienei, J. Ignatavi
čienei, P. Juodienei, O. Kudirkie
nei, T. Kazanavičienei, S. Liuimienei, 
E. Malinauskienei, L. Novošickis, I. 
Pranevičienei, E. Undraitienei, A. 
Salnienei, O. Skukauskienei, T. Sį- 
čiūnienei, p. Sergautienei, A. ščepa- 
vičienei, O. Vasiliauskienei, M. Va- 
serienei, M. Vaškevičienei, J. Vait
kevičienei, G. Virbickienei.

Nepagailėtas laikas ir dosnumas 
ruošiant šį mergvakarį pasiliks ma
no širdyje. Ta pačia proga dėkoju 
giminėms iš abiejų pusių už vertin
gas dovanas. Ačiū.

Virginija Beržinskaitė-žaliauskienė 
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką už su
rengtą man priešveštuvinį pobūvį. 
Ypatingas ačiū rengėjom: tetai V. 
Vaitkienei, I. Birštonienei, B. Alks- 
nienei, A. Barauskienėi; G. Deiman- 
tienei, O. Dementavičienei, S. Dil- 
kienei, A. Dobilienei, B. Gataveckie- 
nei, E. Girdvainienei, O. Govėdienei,
S. Jurevičienei, A Kazlauskienei, D. 
Keršienei, A. Krasauskienei, E. Kve- 
derienei, A. Laurinavičienei, L. Ma
linauskienei, S. Martinaitienei, P. 
Melnykienei, A Pilipavičienei, J. 
Plečkaitienei, K. Poškienei, E. Ka- 
lau, M. Preikšaitienei, E. Puodžiukie- 
nei, I. Ramanauskienei, Z. Revienei,
T. Salvaitienei, B. Simonaitienei, M. 
Tamošiūnienei, A Vaškevičienei, B. 
Vilkienei. Taipgi nuoširdžiai dėkoju 
ir visom dalyvavusiam bei prisidėju
siom prie dovanų.

Virginija Bekerytė

puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

KANADOS ĮVYKIAI

A. J. MORK1S
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1082 BLOOR STREET WEST
Telefonai: LE. 4-8459 ir LE. 4-8450
Namu telefonas BE. 3-5996 c.

VISUS BUVUSIUS, 
ESAMUS IR BŪSIMUS 
MŪSŲ KLIENTUS BEI

VISUS BIČIULIUS
SVEIKINAME

ŠVENTŲ KALĖDŲ
IR NAUJŲ METŲ PROGA
V. Morkis, A Bliudžius, Al. (Mieldažukė) Wistoski

T. N. Beaupre vadovaujamas 
nepriklausomas komitetas, stu
dijavęs federacinio parlamento 
ir vyriausybės narių atlygini
mus, pasiūlė juos padidinti net 
108%. Parlamento nariai dabar 
gaudavo metinę $12.000 algą ir 
$6.000 neapmokestinamą sumą 
išlaidoms padengti. T. N. Beaup
re siūlo tuojau pat jiems mokėti 
metines $23.000 algas, o po se
kančių rinkimų — $25.000. Iš
laidoms skirtoji’ $6.000 suma ofi
cialiai panaikinama, bet ją pa
keis specialus papildas, kuriam 

' gauti reikės pristatyti pateisina
mus dokumentus, šis papildas 
taip pat galės siekti keletą tūks
tančių dolerių. Pagal T. N. Be
aupre komiteto pasiūlytą formu
lę opozicijos vado ir ministerių 
kabineto narių metinės algos bū
tų padidintos $15.000 iki 
$50.000, o premjeras P. E. Tru
deau ar jo įpėdinis gautų net 
$75.000. Senatorių dabartinį 
$15.000 atlyginimą siūloma pa^ 
kelti iki $20.000. Tokia atlygini
mų reforma pareikalautų apie 
$4*4 milijono papildomų išlaidų 
i metus. Prieš šį pasiūlymą pa
sisakė socialistų NDP vadas par
lamente S. Knowles ir buvęs 
premjeras J. Diefenbakeris, ku
ris 1963-65 m. neėmė jau tada 
patvirtino algų padidinimo. Jų 
nuomone, atlyginimų pakėlimas 
108% tokiu metu, kai krašte pil
na bedarbių, esąs nepateisina
mas. juo labiau, kad kainu ir at- 
lv<nnimu kontrolė kanadiečiams 
siūlė tenkintis tik 6% algų pa
didinimu. Blogiausia, kad senat
vės nensija tiems kanadiečiams, 
kurie negauna neturtingiesiems

skiriamo papildo, užšaldoma su 
juokingai menku 42 centų pakė
limu į mėnesį. Ji bus ti'k $80. 
Čia taip pat tenka priminti, kad 
parlamentas anksčiau pasirūpi
no labai riebiomis pensijomis, 
kurias iki amžiaus galo galės 
gauti kiekvienas du kartus į par
lamentą išrinktas buvęs jo na
rys. Tokiems netgi nereikės 
laukti pensininkams įprastos 65 
metų amžiaus ribos. T. N. Beau
pre komiteto pateiktoji formulė 
bus svarstoma parlamente grei
čiausiai šį pavasari. Kad ji-bus 
patvirtinta, beveik negalima 
abejoti, nes kaikurie parlamen
to nariai jau dabar drįsta šaukti, 
kad pakėlimas nesąs pakanka
mas — atskaičius pajamų mo
kesčius, jie gausią tik apie 
$2.000 daugiau i metus.

Federacinio parlamento svei
katos ir gerovės komitete opozi
cinių partijų atstovai bandė at
mesti vyriausybės pasiūlytą se
natvės pensijos užšaldymą $80 
ribose i mėnesį ir grąžinti lig 
šiol veikusį paragrafą, pagal ku
ri pensija kasmet galėjo būti di- 
dinarfia 2% dėl infliacijos ir gy
venimo pabrangimo. Bandymas 
buvo nesėkmingas — komiteto 
nariai 8:5 balsų santykiu pasisa-' 
kė už $80 mėnesinę pensiją pa
pildo negaunantiems kanadie
čiams. “Tž” 50 nr. buvo rašyta, 
jog nuo 1971 m. balandžio 1 d. 
pensiją ir jos papildą gaunan
tiems pavieniams asmenims bus 
mokama $135, dviejų pensinin
ku šeimai — $225. Čia tenka ati- 

. taisyti padarytą klaidą. Vien
gungiai- pensininkai gaus po

(Nukelta į 8 psl.)



7 psL « Tėvtžkės Žiburiai ♦ 1970. XII. 24 — Nr. 52 (1091) SPORTAS

: A R - V I S I O N T V - Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi

S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 
532-7733

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

GOVERNMENT OF ONTARIO 
Department of Municipal Affairs 
W. Darcy McKeouqh. Minister.

Informacijų teirautis: Municipal Subsidies Branch, 
801 Bay Street, Toronto 5. Telefonas 363x7501

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

!
 Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ĮVAIRŪS SIUNTIMAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios už kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mašinos, ni_wltelevizijos ir radijo priimtuvai ^ktl. ?reklU k maisto
šaldytuvai ir t.t. dolenneje krautuvėje.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius 

iki 19% svarų gryno svorio.
o Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS:

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki 7 vaL vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p. p.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir t. t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT. 
Telefonas LE 1-3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Ave., Toronto 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

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

TO EUROPE

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Ontario vyriausybės mokesčių pagalbos planas 
padeda vyresnio amžiaus žmonėms.
Jau išsiuntinėti čekiai daugiau kaip 2300 asmenų. 
Netrukus ir daugelis kitų gaus papildomą paramą

Mokėti mokesčius sunku visiem.
. Yra betgi asmenų, kuriem ypatingai sunku. Tokie yra vyresnio 

amžiaus -asmenys. Juos labai spaudžia kylantieji nuosavybės 
mokesčiai.

Jiems pagelbėti vyriausybė įvedė nauja planą. Jis vadinamas 
1970 metų mokesčių pagalba seneliams.

Šis planas, norėdamas padėti vyresnio amžiaus žmonėms, mokės 
iki $100 tiems, kurie gauna federacinės vyriausybės garantuotą 
pajamų papildą, kad tuo būdu palengvintų mokėti jų nuosavybės 
mokesčius arba nuomą.

Iš viso Ontario provincijoj daugiau kaip 230.000 asmenų gaus 
$17 milijonų paramos.

1970 metų mokesčių pagalba seneliams yra artimiausias 
žingsnis, siekiąs palengvinti nuosavybės mokesčių mokėjimą.

- Tai reikšmingas žingsnis.

Va SKAITHOJAI PASISAKO

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST. 
TeL WA 13225 arba WA 44001

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

U2 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD.

f 

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas)
83 SIX POINT RD. (i pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)

780 Queen St W.
prie Gore Vale
Tel. EM. 4-7994

arTT

3

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

photo^ud'0
' Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

ALL SEASONS TRĄVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd

Savininkas
East, Port Credit, Ont.
V. BAČĖNAS

< 
<

“TAUTIETIS PAS TAUTIETĮ”
Dažnai matome spaudoje ir girdi

me s£vo kasdieniniuose pasikalbėji
muose paraginimus, kad reikia sa
viems padėti, savuosius palaikyti. 
Viename Kanados užkampyje, apie 
500 mylių nuo Toronto, gyvenąs tau
tietis B. Š. 1970 m. liepos 22 d. pa
rašė du laiškus Toronto tautiečiams; 
prašydamas pagalbos. Vienas laiškas 
buvo rašytas notarui p. Liūdžiu! tes
tamento reikalu, o antrame laiške 
buvo kreipiamasi į p. Bačėną dukters 
iš Lietuvos atsikvietimo reikalu. Jau 
beveik pusė metų praėjo, bet nė vie
nas ligi šiol nesiteikė į laiškus atsa
kyti. Tai tau “tautietis pas tautietį”!

Nusivylęs
ATSAKYMAS 
EGLEI PAULIUKONYTEI

Visų pirma džiaugiuos, kad Jūs do
mitės ir stebite lietuvių ir amerikie
čių gyvenimą. Atrodo, tarp mūsų ne
susipratimas įvyko dėlto, kad Jūs 
įžiūrėjote mano straipsnyje tai, ko 
aš nesakiau, būtent: nei aš sakiau, 
kad Amerikos jaunimas yra blogas, 
nei juo labiau, kad visas jaunimas 
blogas. Iš viso apie jaunimo elgesį aš 
nekalbėjau. Atrodo, abu sutinkame, 
kad svarbu įskiepyti jaunimui tvir
tą tikėjimą ir tvirtus, gal geriau 
pasakius, sveikus principus ir kad, 
kaip aš tvirtinu, tai geriausiai gali 
padaryti tėvai. Bet norėčiau pr V aus
ti, nejaugi Jūs nematote, kad šiame 
kontinente perdėtas vertinimas ir 
jieškojimas tik materialinių gėrybių 
daro jaunimui žalos, stumia jį arba 
į šios civilizacijos griovėjus, arba į 
dvasinio peno jieškojimą narkoti
kuose? Nejaugi Jūs manote, kad li

tuanistinė mokykla su savo parengi
mais, tautiniais šokiais, dainomis ir 
pamokomis (ne vien lietuvių kalba 
ir istorija) nepakreipia jaunimo į ki
tą, augštesnį pasaulį, neduoda jam 
reikiamo dvasinio peno ir nepriside
da prie tautinio auklėjimo?

O dėl “Peace Corps” tektų pasa
kyti, kad dauguma jo narių į atsili
kusius kraštus važiuoja ne idealiz
mo ir pasiaūkojimo vedami, bet as
meninio smalsumo.

L. Tamošauskas
RUSIŠKA “VODKA”

šiandien daug kas perka ir geria 
rusišką “vodka”, bet ar pagalvoja, 
kad ji maišyta su lietuvišku pavergto 
brolio krauju. Rusui duodam porą 
dolerių, kad jis įsitaisytų geresnius 
retežius ir spardytų pavergtus bro
lius. O gal sutaupęs pinigų ir pas 
mus atėjęs pradės spardyt su batais, 
pirktais už vodką. N. N.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
“Tėviškės žiburiuose” radau Al

girdo Gustaičio straipsnį, kuriame jis 
rašo, esą JAV LB švietimo taryba 
rengiasi išleisti netikslų ir net klai
dingai kaikurias Lietuvos sienas nu
rodantį Lietuvos žemėlapį. Paskaitęs 
minimą straipsnį, prisiminiau Lietu
vos senovėje valdytus žemių plotus 
rytuose, pradedant nuo Pskovo iki 
Odesos, kuriuose dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą man teko, kaip topo
grafui, įdirbti ir tyrinėti gyventojų 
tautiškumą. Laikui bėgant, senuosiuo
se Lietuvos žemių plotuose daug kas 
pasikeitė. Prisimenant senosios pra
eities ir 1920 metų sutarties su Ru
sija sienas, lietuviams skubiai reikė
tų gaminti tik vieną žemėlapį, kur 
turėtų būti pažymėtos istorinės sie
nos, dar Vytauto laikų Lietuvos, ir 
sienos pagal 1920 metų sutartį su 
Rusija. Tuomet mūsų senimas ir au
gantis jaunimas tokiame žemėlapy 
matys Lietuvos plotų tikrovę.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

3828 Bloor St W., Islington, Ontario 
231-2661 231-6226

Neturiu žinių koki Lietuvos žemė
lapi JAV LB švietimo taryba ren
giasi išleisti. Jeigu netikrą ir net 
klaidinanti, tai visi turėtume pro
testuoti. Manau, kad daugelis norė
tų žinoti šio reikalo tikrovę. Malo
nu būtų, jei JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo taryba apie tą žemė
lapi suteiktų mums visiems tikrų ži
nių bent per spaudą. J. Vegėlis

KĄ PASĖJAI, TĄ IR PJAUSI
Šių laikų vaikų problema yra la

bai didelė, sunkiai sprendžiama. 
Daug jaunuolių palieka tėvus, namus 
ir iškeliauja pas hipius laimės jieš- 
koti. Visi žino, kad tėvams, tautoms 
tai yra labai didelis nuostolis.

Hipių ateitis liūdna. Po kiek laiko 
jie pasens, turės šeimas, jieškos pa
prasčiausio darbo, nes yra bemoks
liai, be profesijų. Kita dalis išmirs 
be laiko kaip nuodų vartotojai. Da
bar hipiai to nenori suprasti, nema
to realybės.

Pabėgusių jaunuolių tėvai baisiai 
pergyvena, serga, be laiko miršta iš 
susigraužimo. Laimė, kad lietuvių 
tarpe yra mažas nuošimtis hipių. 
Reikia dirbti, veikti visiems tėvams 
ir visuomenei, kad jų visai neatsi
rastų. Užtat tėvai turi rūpintis 
vaikais iki jie sukuria šeimas, pilnai 
subręsta, baigia mokslus. Tėvo ir mo
tinas akys negali nematyti, ką jų 
vaikas daro. Visur reikia būti kartu 
nuo vaikystės — ir mokyklos darbe, 
ir organizacijų veikloje, ir draugys
tėje, ir šokiuose, ir atostogose. Tė
vai ir vaikai turi būti artimiausi 
draugai. Jei atsiranda problemų su 
vaikais, kreiptis j draugus, mokyto
jus, organizacijų vadovus. Visos pro
blemos spręstinos bendrai, jei tė
vams nebesiseka susitvarkyti.

Gyvenimo pavyzdžiai rodo, kad tė
vai, kurie savo vaikus visur veža, 
siunčia į organizacijas, lietuviškas 
mokyklas, bažnyčias, sulaukia gerų 
rezultatų. Užtat Toronte turime la
bai gražaus jaunimo visokiausio am
žiaus. Tai nuopelnas bendros veik
los. J. Karka

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. E. ZUBRIENS
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas' 
Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

Aušros klubo valdyba sveikina sa
vo narius, rėmėjus ir bičiulius su 
šventomis Kalėdomis ir Naujais Me
tais.
KOVO ŽINIOS

Draugiškos krepšinio rungtynės 
tarp Kovo ir Vyčio vyrų komandų 
baigėsi Kovo laimėjimu 93:83. Kovo 
komandoje žaidė: Sakalas 27, Viners- 
kis 18, Waselowskis 16, Meškauskas 
12, Kalvaitis 12, Beniušis 7, Dervai- 
tis 1, Breicbmanas, Butkevičius. Vy
tis: Klimas 33, Sodonis 23, Juozaitis 
11, Ramanauskas 8, Duliūnas 7, Ake
laitis 1, Gamble.

Mergaičių krepšinio komanda (mid
get) laimėjo prieš “Hill Park” 11:2. 
Kovo komandoje žaidė: Grajauskaitė 
5, Zubaitė 3, Riekutė 2, Stukaitė 1, 
Lukošiūtė, L. Kareckaitė, R. Karec- 
kaitė, Solowjovaite, Keršytė.

Bankeliui “Talkai” už $100 auką 
nuoširdžiai dėkojame. Be jūsų nuola
tinės paramos sporto klubo egzista
vimas būtų sunkiai įmanomas. A. G.

ŠYPSENOS
Vaižganto nuotykis

Kan. Tumas Vaižgantas neger
davo svaigiųjų gėrimų, bet ret
karčiais į karstos arbatos stiklą 
įsipildavo stiklelį konjako — gal 
nuo slogos. Sakoma, kad būda
ma vikaru vienoje parapijoje jis 
pasivaikščiojimo metu pastebėjo 
patvory gulinti visiškai nusigė
rusį žmogų. Vaižgantas sustojo 
ir įprastu savo karštumu pradė
jo pasigėrusįjji barti:

— Prisigėrei, prisilakei degti
nės ir guli patvory. Darai gėdą 
ir sau, ir visai parapijai.

Pasigėręs žmogus pakėlė gal
vą ir vos apversdamas liežuvį ta
rė:

— Aš gėriau konjaką...
— Tai ko iškart nesakei. — 

Sušuko Vaižgantas. — Saugokis, 
kad neperšaltum...

Sovietinė kritika
Sovietinė spauda dažnai kalba 

apie būtiną reikalą kritikos “iš 
apačios”. Spaudos skaitytojai 
dėl šito atsiliepia taip: Sovietų 
Sąjungoje yra kritika iš viršaus 
ir iš apačios. Bet kritika iš vir
šaus skiriasi nuo apatinės kriti
kos. Kai partijos pareigūnas nu
meta plytą iš trečio augšto į so
vietini pilietį, einanti gatve, tai 
yra kritika iš viršaus. O kai tas 
pilietis' bando plytgalį mesti į 
trečią augštą ir plytgalis krisda
mas vėl pataiko į piliečio pakau
šį, tai kritika esti iš apačios. Re
zultatas visada būna tas pats.

Ar yra Amerika?
Atėjusi i svečius sena teta gir

di berniukas skundžiasi:
— Nė viename knygyne nega

liu rasti geografijos atlaso. O 
mokytojas reikalauja, kad visi 
jį turėtume.
” — Nesijaudink, — sako jam 
teta. — Namie turiu atlasą iš tų 
laikų, kai aš buvau moksleivė. 
Ateik rytoj aš tau jį atiduosiu.

— Ar tame atlase jau yra 
Amerika? — susidomėjo moki
nys. Parinko Pr. Alš.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 16 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai ryto iki 4 vai po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS
L. LUNSK Y, R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.C.C.
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus 
STIKLINĖSE, INDUOSE 

AR KORIUOSE IŠ
Eagles Nest bityno
30 Dewson St, Toronto 4, 
Ont. Telefonas 534-0563

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

teikia patarimas planuojantiems keliones
satvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 
be atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

• parūpina bilietas keliaujantiems aatobnsals, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines



Šv. Jono Kr. par. žinios
— Dieviškojo Kūdikio i žemę at

nešta šviesa teapšviečia visą žmoni
ją amžinai negęstančia tiesos švie
sa, o ateinantieji 1971 metai telydi 
mus kiekvieną į šviesią ir laimingą 
ateitį.

— Bernelių Mišios — 12 vai. nak
tį. Pirmąją Kalėdų dieną pamaldos 
10 ir 11 vai. šeštadienį pamaldos: 
10 vai. už a.a. Tomą Trečioką ir 11 
vai. už a.a. Juozą Siminkevičių.

— Šį trečiadienį, gruodžio 23 d., 
7 vai. vakaro parapijos salėje — 
prieškalėdinis susitelkimas gimnazis
tinio amžiaus jaunimui.

— Tikybos pamokų vaikams Kalė
dų atostogų metu nebus iki sausio 
10, sekmadienio.

— Sekmadienio aukų vokeliai kar
tu su aukų pakvitavimais už 1970 m. 
išsiuntinėjami paštu.

— Už a.a. Aloyzą Undraitį dvejų 
metų mirties proga Mišios — pirma
dienį, gruodžio 28’d., 9 v. r.

— Praėjusį sekmadienį Stayner 
bažnyčioje atlaikytos lietuviškos pa
maldos Kalėdų švenčių proga Wasa- 
goj ir apylinkėj gyvenantiems lie
tuviams.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Kūčių vakarą pamaldos — 7 v. 

vakaro su šv. Vakariene. Bažnyčia 
bus specialiai apšviesta vien žva
kėmis.

— Pamaldos Kalėdų dieną — 9.30 
v. ryto.

— Sekmadienį, gruodžio 27, lietu
viškų pamaldų nebus. Pamaldas ang
lų kalba laikys svečias kunigas 11 
v. ryto.

— Kun. A. Žilinskas su šeima 
sveikina visus parapijiečius Kalėdų 
švenčių proga.

AUKOS "T. ŽIBURIAMS"
$50: Prisikėlimo par. kredito koo

peratyvas; $30: KLB krašto valdyba; 
$25: KLK Moterų Dr-jos Londono 
skyrius; $20: Hamiltono medžiotojų 
ir žūklautojų klubas “Giedraitis”; 
$15: Tautos Fondo Hamiltono sky
rius; $10: Lietuvių Katalikų Religinė 
šalpa iš JAV; Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopa, V. Matutis, K. Ardavi- 
čius; $6: O. Stungurienė; $5: R. Ra- 
manas, prel. J. A. Kučingis, A. Mi
kulskis; rėmėjo prenumeratas po 
$10 atsiuntė: už dvejus metus —
prel. J. A. Kučingis; už vienerius 
metus: E. Račkauskienė, V. Ančikas, 
E. Valiukonienė, S. Šukaitienė, J. Ba- 
liūnas, E. Weir, K. Ožalas, A. Matu
lionis, J. Adomaitis, K. Girnys, kun. 
J. Tautkus, S. Gaidelis, K. Daunys, 
A. Viskontas, Pr. Masiulionis, J. Da
nilevičius, B. Januškienė, A. Vaičiū
nas, J. Karka, A. Rubinas, A. Pauliu- 
konienė, V. Juodelis, H. Šiaurys, P. 
Skablauskas, A. Keršys, J. Puteris, 
A. Zalagėnas; $4: J. Hirsh, O. Vori- 
ninkaitienė; $2: J. Butkevičius, B. 
Kondrotas, J. B. žekas, P. Zabaraus- 
kas, K. Tutinas, L. Šukytė, A. Juze
liūnas, J. Pavilonis, J. Remeikis, P. 
Gulbinas, D. Bielskus, O. Ivaškienė, 
E. Sudikas, H. šiaurys, B. Kišonas, 
J. Kvederys, Pr. Pekarskas; $1: J. 
Jurkus, St. Norvaišas, M. Kulokas, J. 
Bieliūnas, F. Lackus, J. Drazdys, J. 
Kukutis, A. Dagilis, VI. Germanavi
čius, A. žemgulytė, A. Poškus. Nuo
širdus ačiū visiem aukotojam.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Toronto 
skyrius rengia tradicinį metini 
balių 1971 m. vasario 13 d. Is
lington golfo klubo patalpose, 
Riverbank Road.

Viešnia iš Lietuvos. 1970 m. 
gruodžio 14 d. pas sūnų Antaną 
ir marčią Birutę atvažiavo pa
viešėti mamytė Marijona Matu
laitienė. Kalėdų pirmą dieną ta 
proga sūnus savo namuose ren
gia sutiktuves.
KANADOS ĮVYKIAI .

(Atkelta iš 6-to psl.)
$135 i mėnesį, o dviejų asmenų 
šeimai dabartinė $222.82 mėne
sinė pensija bus padidinta iki 
$255. Tokie yra paskutiniai duo
menys. Pensijų pakeitimo įsta
tymą parlamentas jau patvirtino 
ir perdavė senatui.

Kanados imigracijos ministe
rija Sovietų Sąjungon atsisakiu
siam grįžti atomo fizikui dr. Bo
risui Docenkai pagaliau suteikė 
pilnas imigranto teises, šiuo me
tu jis svečio teisėmis atlieka ty
rimus Toronto universiteto ma
tematikos fakultete, bet anks
čiau buvo priverstas dirbti eili
nio mokytojo darbą Yellowkni
fe, šiaurės - vakarų teritorijoje, 
kai jį ėmė boikotuoti Kanados 
universitetai. Atrodo, kaltė dėl 
boikoto krinta kairiųjų pažiūrų 
profesūrai ir universitetų vado
vybei. Imigranto teisių suteiki
mą dr. B. Docenka laiko bran
giausia kalėdine dovana.

J. Sibelijaus vardo tarptauti
niame smuikininkų konkurse 
Helsinkyje III vietą ir $1.000 
premiją laimėjo kanadietis 
smuikininkas Otto Armin, buvęs 
pagalbinis koncertmeisteris 
Montrealio simfoniniame orkest
re. Pirmosios dvi vietos konkur
se teko sovietu smuikininkams 
— Tavelui Koganui ir Ninai 
Isakadzai. Baigminėje aštuonių 
smuikininkų grupėje kanadietis 
O. Armin buvo vienintelis Vaka
rų pasaulio atstovas.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiausiai sveikiname vi

sus lietuvius šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. Linkime dvasinio 
džiaugsmo ir tikros krikščioniškos 
laimės per šias šventes ir ištisus 
1971 metus.

— Bernelių Mišios — 12 v. naktį. 
Prieš Mišias, 11 v. — tradicinis ka
lėdinės muzikos koncertas. Pagrindi
nę programos dalį išpildys klarne
tistas A. Dudonis; programoje taip 
pat dalyvauja sol. R. Strimaitis ir 
kun. B. Jurkšas. Kalėdų dieną 10 v. 
giedos vaikų choras, 11.15 v. Mišiose
— suaugusių choras.

— Prašytos paskelbti Mišios: penk
tadienį (Kalėdose), 9 v. — už Mykolo 
ir Marijos vėles, užpr. Slapšienės, jr.; 
10 v. — už a.a. Antaną Balnį, užpr. 
p. Kuchalskienės; 11.15 v. — už a.a. 
Joną Čapliką, užpr. J. J. Šarūnų; 
12.15 v. — už a.a. Vaclovą Vaidotą, 
užpr. Reg. Valickienės; šeštad., 8 v.
— už a.a. Julių Abromaitį, užpr. Ab
romaičių; 8.30 v. — už a.a. Vincentą 
Urbaitį, užpr. J. Urbaičio; 10 v. — 
už a.a. Steponą Kairį, užpr. Ir. Kai
rienės; sekmad., gruodžio 27, 9 v. — 
už a.a. Julių Abromaitį, užpr. arti
mųjų; 10 v. — už a.a. Eligijų Na- 
■rušį, užpr. p. Narušienės; 12.15 v. — 
už a.a. Antaną Balnį, užpr. p. Sapijo- 
nienės; pirmad., 7.30 v. — už a.a. Ka
zimierą Grigaravičių, užpr. Grigara
vičių; 8 v. — koncelebracinės Mi
šios: vienos jų — už a.a. Viktorą 
Užupį, užpr. dr. Užupienės-Lukienės, 
antros — už a.a. Julių Abromaitį, 
užpr. ateitininkų tėvų komiteto; 
penktad., sausio 1, 8 y. — už šeimos 
mirusius, užpr. p. Ozebergaitės; 9 v.
— už Simą Kudirką, prašant Vieš
paties jam stiprybės, anoniminio už
prašytojo; 11.15 v. — už a.a. Eugeni
jų Bubelį, užpr. šeimos; sekmad., sau
sio 3, 11.15 v. — už a.a. Vytautą Ga
velį, užpr. parapijos choro; ketvir- 
tad., sausio 7, 8 v. — už a.a. Mykolą 
Dervinį, užpr. p. Dervinienės.

— Pirmosios Komunijos bei religi
jos pamokų lankantiems valdines 
mokyklas švenčių metu nebus. Jos 
vėl prasidės sausio 10 d. po 10 v. 
Mišių. Lituanistinis seminaras bus 
pirmą kartą po švenčių sausio 8 d., 
7 v.v.

— Sekmadienį, gruodžio 27, yra 
šv. Šeimos šventė. Kviečiame visas 
šeimas kartu priimti Komuniją.

— Naujų Metų dieną Mišių tvar
ka kaip sekmadienį: 8, 9, 10, 11.15 ir
12.15 v. v.

— Sekmadienį, sausio 3, 10 v., spe
cialios Mišios jaunimui (nuo 9 kl. ir 
augštyn) parodų salėje. Taip pat tą 
dieną bus tretininkų susirinkimas po 
12.15 v. Mišių. Per visas Miišas bus 
daroma rinkliava parapijos skoloms 
mažinti.

— Religinio švietimo kursas suau
gusiems tęsiamas po švenčių sausio 
6 d., 7.30 v.v., parapijos parodų sa
lėje. Tema “Autoritetas ir laisvė 
Bažnyčioje”.

Kalėdų proga gautos aukos 
“Tėviškės Žiburiams”: iš Toron
to Prisikėlimo kredito koopera
tyvo $50, iš KLB krašto valdy
bos $30, VI. Pūtvio šaulių kuo
pos $10. Nuoširdi laikraščio lei
dėjų padėka už šią paramą.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvas švenčių metu bus 
uždarytas gruodžio 25 ir 26 d. 
(pirmą ir antrą Kalėdų dieną), 
sausio 1 ir- 2 d. Gruodžio 24, 
Kūčių dieną, gruodžio 31 d. bus 
atidarytas nuo 10 v. iki 3 v. p.p. 
Kitomis dienomis dirbama nor
malia tvarka. — Valdyba nuta
rė mokėti nuo 1971 m sausio 1 
d. už naująsias taupomąsias są
skaitas 6% metinių palūkanų. 
Palūkanos už šias sąskaitas bus 
skaičiuoj amos kale ndoriniais 
mėnesiais ir įrašomos du kartus 
į metus: birželio ir gruodžio 
mėn. Termininiai indėliai tre- 
jiem metam iš 8% panaikinti 
nuo 1970 m. lapkričio 26 d. . 
< Vedėjas

Tautinių grupių savaitė, va
dinama “karavanu”, rengiama ir 
1971 m. birželio 24 — liepos 1 
d.d. Ja rūpinasi Folk Arts Coun
cil, kuris jau kreipėsi į Toronto 
miesto tarybą, prašydamas $79.- 
300 paramos, t.y., $10.000 dau
giau nei 1970 m. Praėjusią va
sarą “karavane” dalyvavo 25 
tautinės grupės, kurių paviljonus 
aplankė apie 500.000 asmenų. 
Deja, lietuviai nedalyvavo. Atro
do, kad ir 1971 m. nedalyvaus. 
Apylinkės valdyba tokį sprendi
mą yra linkusi daryti dėl tinka
mos salės nebuvimo (Prisikėli
mo salė užimta kitiem parengi
mam). šalia įprasto “karavano”, 
atsirado nauja iniciatyva, orga
nizuojanti panašią savaitę rug
pjūčio mėnesj. Ji bus vadinama 
“Toronto Carnival”. Iniciatorius 
— Arthur Carmen. Jis paprašė 
miesto tarybą skirti $25.000 pa
ramos, o iš provincinės vyriausy
bės jau gavo $25.000. Tokios pat 
sumos jis tikisi iš feder. val
džios.

Dr. M. ir V. Anysai švenčių 
proga vietoj kalėdinių sveikini
mų paaukojo $10 Vasario 16 
gimnazijai. Jų parašyta knyga 
“Žymios lietuvės moterys” gau
nama pas autorius ir pas skautų 
vienetus, kurie ją platina.

Andy Rasiulis parašė laišką 
dienraščiui “Star” lietuvio jūri
ninko išdavimo reikalu. Laiškas 
buvo atsnausdintas 1970 m. 
gruodžio 8 d. laidoje.

Toronto baltiečių veikėjai, susitikę Latvijos nepriklausomybės šventės proga. Iš kairės: latvis T. 
Kronbergs, estas Heino, svečias iš JAV latvis Mejerovič, lietuvis J. R. Simanavičius— Baltiečių Fe
deracijos pirmininkas.

j A NAUJŲ METU

* NUTIKIMAS
Šv. Jono Kr. parapijos salėje 

^7 • PRADŽIA 7.30 VALANDĄ VAKARO.

vįZ • PROGRAMOJE: 8 v.v. šilta vakarienė, 
7 V

bufetas, šokiai
jO jĖJIMAS $6 ASMENIUI.

_ Rengėjai: Šv. Jono Pašalpinė Dr-ja ir KLK Moterų
Draugijos šv. Jono Kr. parapijos skyrius

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ

KLUBO

Ik

tradicinis
BALIUS

sausio 9, šeštadienį, 
6.30 valandą vakaro
Prisikėjimo parapijos salėje;
1021 College Street.

______

Genovaitė ir Vytautas
Balčiūnai

proga
VISUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME —

» n

Naujų 
Metu

A + A
Mykolui Derviniui 

mirus, jo žmonų STEFANIJĄ, dukrų VANDĄ su vy

ru ir sūnų BRONIŲ su šeima giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime —

Elijošių šeima

Dail. Leonas Urbonas, gyve
nąs Australijoj, ilgesniam laikui 
yra apsistojęs Toronte. Per tą 
kelių mėnesių laikotarpį buvo 
surengtos jo meno parodos: To
ronte, Hartforde, Bostone, John 
Carrol universiteto meno galeri
joj, Klevelande. 1971 m. sausio 
30 — vasario 7 dienomis .Prisi
kėlimo par. parodų salėje ren
giama jo atsisveikinimo paroda 
Toronto lietuviams. L. Urbono 
kūrinius Toronte globoja W. W. 
meno galerija, kurios savininkas 
yra M. Kolonkiwsky. ši galerija 
dviejų parodų proga pardavė 
apie 30 L. Urbono paveikslų — 
lietuviams ir kanadiečiams. Ga
lerijos savininkas statydina nau
ją galeriją ir meno muzėjų Nia
gara Falls, Ont. Atidarymo pro
ga šį pavasarį numatyta sureng
ti parodą, kurioje bus išstatyti 
L. Urbono paveikslai. Kalėdų 
šventėm pastarasis yra išvykęs 
pas savo bičiulius į Vašingtoną.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
aukojo “T. žiburiams”: J. P. 
Barakauskai $10, P. A. Ščepavi
čiai $10, T. A. Sekoniai $10, E. 
Aukšta kai nienė $6, K. Dervaičių 
šeima Hamiltone $5, A. R. Gri- 
gonių šeima $5. Br. Manglicienė 
švenčių proga užsakė “T. žibu
rius” Baliui širvinskui Britani
joj. Visi jie sveikina savo gimi
nes, draugus, pažįstamus Kalė
dų proga ir linki jiems sėkmin
gų naujų metų.

■
9

■ ■

• KARŠTA ŽVĖRIENOS 
VAKARIENĖ

• D’AMICO ORKESTRAS
• Įėjimas $2.50 

Numeruoti stalų bilietai pas 
ICBudrevičių (tel. 535-9755) 
arba prie įėjimo.

if

Lenkų savaitraštis “Glos Pols- 
ki” 1970 m. gruodžio 17 d. lai
doje atspausdino savo vyr. re
daktoriaus Z. Wyrzychowskio 
vedamąjį Simo Kudirkos išdavi
mo klausimu. Straipsnyje griež
tai smerkiamas amerikiečių par
eigūnų elgesys ir primenama, 
kad lietuvio jūrininko tragedija 
buvo dviguba. Esą jo tėvynė 
prieš 30 metų buvo rusų pagrob
ta, o dabar, kai iš tos vergijos 
bandė pasiekti laisvę lietuvis, 
buvo grąžintas rusų nelaisvėn. 
Autorius primena, kad Lietuva 
laisvės laikais buvo klestintis 
kraštas, apie kurį A. Mickevi
čius rašė: “Lietuva, mano tėvy
ne, Tu esi kaip sveikata.”

j ELEKTROS RANGOVAS 

Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sov. A. Čeponis

i BARONESSA BEAUTY SALON |
■ Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 ą
Į 2265 BLOOR St. W.r kampas Bloor-Durie gatvių | 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Nuotr. J. Kreilio
“Tėviškės žiburių” sekantis 

numeris išeis įprasta tvarka su 
sausio 7 data.’ Skelbimus, raši
nius ir kitą medžiagą tam nume
riui prašoma siųsti iki 1970 m. 
sausio 31 d., o žinias Toronto 
kronikai — iki 1971 m. sausio 4 
d., 12 v. r. Metinė savaitraščio 
prenumerata pakelta vienu dole
riu ir dabar .ji yra $7 (naujiem 
skaitytojam $5); paskiri nume
riai nuo 1971 m. sausio 1 d. kai
nuos 20 et. Užuojautų kainos 
nuo šios datos — $5, $7.50 ir 
$10, padėkų — $2 vienos skil
ties colis. Prašome mielus skai
tytojus atnaujinti prenumeratą 
1971 m. iki sausio 15 d. Leidė
jai yra labai dėkingi tiems, ku
rie prie reguliarios prenumera
tos prideda auką arba tampa sa
vaitraščio rėmėju, atsiųsdami 
$10 prenumeratą.

Lietuvių bankeliai yra at
spausdinę ir išsiuntinėję savo 
nariams sieninius kanlendorius. 
Prsikėlimo par. kredito koope
ratyvas išleido ir priedą — in
formacinę sąlanką — brošiūrą.

Dienraštis “The Globe and 
Mail” gruodžio 17 d. laidoje 
persispausdino iš “New York 
Times” James F. Clarity repor
tažą iš Vilniaus. Jo autorius var
toja lenkišką formą “Vilna”, 
nors tarptautinis geografų kon
gresas yra nutaręs rašyti mies
tų vardus originaline forma. Pa
sak korespondento, Vilnius da
bar turi 372.000 gyventojų, ku
rių daugumą, manoma, sudaro 
lietuviai. Likusią dalį sudaro 
lenkai, latviai ir žydai. Kores
pondentas aprašo savo įspūdžius 
iš Aušros Vartų, Šv. Petro ir Po
vilo šventovės. Pastarojoj buvę 
apie 350 asmenų šiokios dienos 
vakare, daugiausia moterų. 
Evangelija buvusi, skaitoma lie
tuviškai, nebuvę pamokslo. Da
lyviai giedoję kaikurias Mišių 
dalis. “Neringos” viešbučio res
torane korespondentas matęs 
jaunimo būrį, apsirėdžiusi mo
derniai — vakarietiškai. Jie val
gė jautienos ar vištienos kotle
tus, gėrė šampaną, konjaką, o 
trankus orkestras grojo vakarie
tišką muziką. Įspūdžiai būdingi 
kitataučiui, menkai tesiorientuo- 
jančiam vietos sąlygose. Jo in
formacijos imtos iš Inturisto 
vertėjo. Pasak jo, mieste veikia 
12 katalikų šventovių, keletas 
cerkvių ir sinagoga.

Lietuviškas kasdien nuplėšia
mas sieninis kalendorius, išleis
tas “Nidos” b-vės Londone, Bri
tanijoj, gaunamas Toronte pas 
Vytautą Aušrotą šv. Jono Kr. 
par. knygyne, pas Edę Jankutę, 
22 Hewitt Ave., ir Jono Margio 
vaistinėje — krautuvėje.

A. a. Antanas Vaškelis, 78 m. 
amžiaus, iš Niagara Falls, Ont., 
palaidotas š.m. gruodžio 21 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.PL R.PLA. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont 
TeL LE 3-8008.
REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti 
namą. Skambinti tel. 7624511.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B a n y 1 i s.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat daran 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 5354724.
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BS MONTl’iF.AI?^
$v. Kazimiero par. žinios
— šv. Kalėdų ir N. Metų proga 

klebonas ir parap. k-to nariai sveiki
na visus savo parapijiečius.

— Po N. Metų pirmą ar antrą 
sekmadienį įvyks bendras k-to na
rių posėdis, kuriame klebonas duos 
1970 m. finansinę apyskaitą. Be to, 
bus išrinktas ir sekančiųjų metų k-to 
pirmininkas.

— Jau baigtas sutvarkyti mūsų 
svetainėje atsarginės šviesos prie 
atsarginių išėjimo durų. Taip pat pa
gal ugniagesių inspekcijos reikalavi
mus įdėti į atsargines išėjimo duris 
automatiniai užraktai. Nelaimės at
veju iš vidaus durys atsidarys tik 
priėjus prie jų ir paspaudus sker
sinį.

— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — $156,75. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Gruodžio 23 d., 6.30 v.v. Mont- 

realio skautai ir skautės ruošia savo 
Kūčias Aušros Vartų par. salėje.

— Kūčių naktį Mišios bus vidu
naktį. Kalėdų dieną Mišios kaip sek
madieniais: 8, 9, 10 ir 11 valandomis.

— Gruodžio 31 d., baigiantis ka
lendoriniams metams, baigiamos pa
rapijos apyskaitų knygos. Labai kvie
čiame visus, kurie šiais metais dar 
neužmokėjo parapijos mokesčio, ne
davė jokios aukos parapijos fondui 
bei remontams arba norėtų įteikti 
auką už nedalyvautus sekmadienius, 
— tai padaryti dar šiais metais.

— Aušros Vartų parapijos choras 
organizuoja Naujų Metų sutikimą 
parapijos salėje.

— Visuotinis mūsų parapijiečių 
susirinkimas įvyks 1971 m. sausio 
17 d. Bus duodama metinė darbo 
apžvalga ir metinė finansinė apy
skaita. Kiti svarbūs klausimai: para
pijiečių mokesčio pakėlimas nuo $6 
iki $10, “Lito” pasiūlymas pirkti iš 
parapijos 2 sklypus, esančius šalia 
klebonijos. Taip pat bus renkami du 
nauji parapijos komiteto nariai.

— Parapijos salės atnaujinimas ei
na prie užbaigos. Dar trūksta kaiku- 
rių smulkesnių pataisymų. Šiuo me
tu esame išleidę visus remontui su
rinktus pinigus ir dar turime $350 
skolos.

— Pas mus lankosi kun. Juozas 
Aranauskas, SJ, iš Čikagos.

— Kalėdaičių — plotkelių galima 
gauti klebonijoj.

— Parapijos salės atnaujinimui 
aukojo po $5: K. Jokubauskienė, B. 
Jungmeisteris, A. Ruzgas; $10: P. J. 
Baltuonis; $20: P. Adamonis; $25: B. 
Buzas; $75: J. Dalmantas.

Eglutė meno muzėjuje. Kiek
vienais metais meno muzėjuje 
organizuojama įvairių tautų eg
lučių paroda. Lietuvių skautės 
papuošė eglutę itin meniš
kai. Originalumo teikė tai, kad 
eglutės papuošalai buvo paga
minti iš tikrų šiaudų, kurie 
elektros šviesoje gražiai spindė
jo. Eglutė stovėjo gerai matomo
je vietoje. Iš lankytojų pusės 
rengėjos susilaukė pagyrimų. 
Objektyviai vertinant, lietuvių 
eglutė buvo viena iš geriausių. 
Jaunimo ansamblis “Gintaras” 
atliko meninę programą. Kita
taučių publikos “Gintaras” buvo 
sutiktas su entuziazmu. Antras 
numatytas pasirodymas neįvyko 
dėl muzėjaus “poniučių” nesuta
rimo. Todėl kurie vėliau atvy
ko, “Gintaro” programos nema
tė. “Gintaras” turėjo pasirody
mą antrojoj televizijos stotyje.

TORONTO, ONT.
“Kibirkštis” nr, 5, Toronto 

Maironio šeštadieninės mokyk
los mokinių laikraštėlis, spaus
dintas duplikatoriumi, išleistas 
prieš pat Kalėdas. Jį redaguoja 
patys mokiniai, padedami moky
tojų. Laikraštėlio globėja — L. 
Nakrošienė, iliustratorė — D. 
Misevičiūtė, techniškasis talki
ninkas—Eug. Girdauskas. Laik
raštėlis gražiai iliustruotas, ypač 
viršeliai — daro malonų įspūdį.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

J I T A C ” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L I I H O MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
(įskaitant nario gyvybės apdran- 
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) iš .9% 
Investacines, pagal jų rūšį, 
nuo _ _________ 9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iŠ tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrą sumos.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount BlvdL, teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgaliui.

Ryšium su lietuvio jūrininko 
išdavimu sovietams, jaunos, 
energingos lietuvaitės D. Ker- 
belytė ir B. Lymantaitė gruo
džio 11 d. norėjo organizuoti 
protesto demonstraciją prie J. 
A. V. konsulato. Deja, esant ka
ro stoviui, negavo leidimo ir de
monstracija neįvyko.

Kultūrinis simpoziumas. Auš
ros vartų par. salėje gruodžio 13 
d. KLB kultūros komisijos pirm, 
dr. M. Ramūnienė surengė lie
tuvių kultūros reikalams svars
tyti simpoziumą, kuriam talkino 
seimelio prezidiumo pirm. Pr. 
Rudinskas. Kalbėtojais buvo pa
kviesti senesnės, vidurinės ir 
jaunesnės kartos atstovai. Dalis 
laiko buvo sugaišta kalbant jau 
daug kartų girdėtomis temomis, 
nuo kurio’ amžiaus vaikus mo
kyti antros kalbos ir t.t. Konkre
čių minčių iškėlė Pr. Rudinskas. 
Jis siūlė, kad jau dabar reikia 
bandyti Įtraukti jaunimą į vado
vaujamas vietas. Kitų buvo siū
loma sudaryti palankesnes sąly
gas jaunimui susitikti parapijo
je ar stovyklose savo amžiaus 
(vienmečių) draugų tarpe. Tėvai 
po pamaldų ar pobūviuose va
landų valandas plepa, o jaunieji 
kur nors užkampiuose turi lauk
ti. Visų dėmesį atkreipė jauni
mo atstovo V.’ Akstino pasta
bos, skirtingos nuo vyresniosios 
kartos galvosenos. Esą, jeigu su
griūtų vyresniųjų veikla, jaunie
ji, nors ir negausūs, ją perim
tų, bet jų lietuvybė bus visai 
kitokia. Korespondento nuomo
nę, vyresnieji dar vis svajoja, 
gyvena praeitimi, o gyvenimas 
rieda savu keliu, čia ir yra ne
laimė — mes norime, kad vis
kas vyktų, kaip mes norime. 
Tai ir yra’ mūsų pralaimėjimas. 
Laimi tik tie, kurie prisitaiko 
prie sąlygų ir galvoja realiai.

J. Ladyga
KLK Moterų Draugijos Mont

realio skyriaus metinė šventė, 
įvykusi gruodžio 13 d., praėjo su 
dideliu pasisekimu. Po Mišių ir 
tai dienai pritaikyto kun. J. Ara- 
nausko pamokslo pirm. O. čeč- 
kauskienė pradėjo iškilmingą 
posėdį, pakviesdama į garbės 
prezidiumą stalo garbingą vieš
nią seselę Augustą iš Putnamo 
ir garbės nares. Tylos minute 
pagerbtos skyriaus mirusios na
rės. Po oficialios dalies sekė dr. 
Ilonos Gražytės paskaita: “Mo
dernioji moteris”. Paskaitoj mo
ters gyvenimas buvo paliestas 
keliais etapais ir gana ryškiai at
vaizduotas šių laikų dvasioj. Pa
skaitos tekstas vėliau bus pa
teiktas spaudai, šventė baigta 
vaišėmis. M.

žiemos balius, rengiamas ka
talikių moterų skyriaus, įvyks 
1971 in. sausio 16 d. Labai įdo
mią programą atliks montrea- 
liečiams negirdėta solistė O. 
Pluškonienė iš Filadelfijos ir 
poetas dr. H. Nagys. Tai bus 
dainos ir dailiojo žodžio pynė. 
Atitrūkime nuo dienos darbų 
bei rūpesčių ir pagyvenkime 
dainos ir dailiojo žodžio atmo
sferoj. Lauksime visų. Rengėjos

Lietuviškų knygų lentyna, 
kur pirkėjai gali patys pasitar
nauti, yra įrengta Adamonio 
draudos agentūroje, ši knygų 
lentyna priklauso Aušros Var
tų parapijos kioskui. Lentyną 
tvarko Julytė Adamonytė. Ga
lima gauti Įvairių knygų ir 
plokštelių. Priimami ir užsaky
mai. A.

Parengimų tvarkaraštį yra su
dariusi apylinkės valdyba. Ren
gėjai iš anksto praneša savo ren
giamus vakarus jų registratoriui 
P. Adamoniui tel. 722-3545. Tu
rimame sąraše parengimai sie
kia jau net 1971 m. gegužės 23 
d. Toks tvarkaraštis padeda or
ganizacijoms išvengti nuostolin
gos konkurencijos.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5,0% 
Serus (numatyta)___..._  6,0%
Taupomąsias s-tas_______ 6.5%
Term. ind. 1 metams ___ 7.25%
Term. ind. 2 metams__ 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%



VISUS PARAPIJIEČIUS, 
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO 

GERADARIUS BEI RĖMĖJUS 1R 

VISUS KOLONIJOS LIETUVIUS 
SU 

ŠV. KALĖDOMIS IR 
NAUJAIS METAIS 

SVEIKINA

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Prisikėlimo parapija Toronte

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME MOŠŲ BIČIULIUS, 

DRAUGUS, RĖMĖJUS IR VISĄ MŪSŲ LIETUVIŠ

KĄ BENDRUOMENĘ ŠV. KALĖDŲ IR ATEINAN

ČIŲ NAUJŲ METŲ PROGA, LINKĖDAMOS

DAUG SĖKMIŲ GYVENIME IR DIEVO 

PALAIMOS

P. S. Mūsų kalėdinė dovana Jums —■ šv. Mišių no

vena mūsų koplyčioje Jų pradėsime gruodžio 17 

d. ir baigsime Kalėdų dienų. Junkimėsvisi maldoje. 

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys

&

Sveikiname vaikus, anūkus, gimines, 

Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius, 

draugus ir pažįstamus šventų

Kalėdų ir Naujų Metų proga.
O. ir A. Jakimavičiai

« Toronto, Ontario

š Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina

$ gimines, bičiulius, draugus bei pažjsta-

mus —

, Emilija ir Povilas Jarašiūnai ’

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ \
proga visus draugus, bičiulius ir gimines }

sveikina — ’

& Sigita ir Vytautas Aušrotai

$ Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikinu 
s visus Toronte ir apylinkėje esančius dvasiškius, 
& gimines, bičiulius ir visus pažįstamus lietuvius.
& Tebūnie šv. Kalėdos linksmos, o nauji 1971 me-

£ tai — sveikatingi ir nuotaikingi. Nuoširdžiai — 

& Marija F. Yokubynienė

SVEIKINAME DRAUGUS BEI PAŽĮSTAMUS

' SU ŠV. KALĖDOMIS IR 

NAUJAISIAIS METAIS —

, Marija ir Jonas B. Žekai iš Floridos i

Džiugių šv. Kalėdų ir sveikų 1971 metų

visiems lietuviams linki —

B. ir S. Prakapai
"TAURO" ir kt. siuntinių bendrovių atstovybė

Laimingiausas vakaras
Kartų maža eglutė pasiskundė 

zuikučiui:
— Tik pažiūrėk, klevo šakos 

pasipuošė geltonais ir raudonais 
lapais. Džiaugiasi jais vaikučiai, 
paukšteliai ir voverytės,-o aš ža
lia ir niekas manęs net nepa
stebi. .

— Nenusimink, — paguodė 
zuikutis, — Kūčių vakarų vaiku
čiai papuoš tavo žalias šakeles 
žvakutėmis ir žaisliukais ir tu 
būsi gražiausias medelis iš visų. 
Zuikutis pranyko miško gilu
moje, o eglutė susimųstė:

— Kažin, ar zuikutis tiesų 
kalbėjo?

Kai atėjo šalna, šiaurės vėjas 
nupurtė visus medžių lapus. Jų 
šakos liko nuogos ir pilkos, 6 
eglutė vis žaliavo. Kartų, kai iš
krito daug sniego, eglutė išgirdo 
vaikų krykštavimų. Prisiartinusi 
Jūratė sušuko:

— Kokia graži eglutė!
— Tėveli, parvežkim jų namo, 

— prašė mažas Gintarėlis.— Ta
da eglutė prisiminė ka zuikuitis

kalbėjo ir susiūbavusi dar augš- 
čiau iškėlė savo šakeles:
.— Turbūt jau artinasi šven

tės, — galvojo ji. — Tėvelis nu
kirto eglutę; o vaikučiai, užsi
dėję ant rogučių, parvežė Į na
mus.

Netrukus ji stovėjo šviesiame 
kambaryje prie lango. Jūratė su 
Gintarėliu puošė jos šakeles 
obuoliukais, riešutais, šiaude
liais, o į viršūnę įkabino spin
dinčių žvaigždę. Pro langų nu
stebę žiūrėjo paukšteliai ir zui
kučiai. Kai Jūratė uždegė žva
kutes, eglutė suspindėjo visame 
grožyje. Iš vaikučių akių tryško 
džiaugsmas. Eglutė* net pati ne
galėjo įtikėti, kad ji atnešė tiek 
daug tyro džiaugsmo ir šventiš
kos nuotaikos visiems. Ji matė, 
kaip visa šeima valgė Kūčių va
karienę ir laužė plotkelę, dali
nosi dovanomis, giedojo giesmes 
ir laukė Jėzulio gimtadienio. Tai 
buvo laimingiausias vakaras ne 
tik vaikučiams, jų tėveliams, bet 
ir žaliai miško eglutei. A. Abr.

Pasaulis, kurio 
' aš norėčiau c

"Pirmiausia turėtų hnti* Faętiv 
va laisva. Norėčiau, kad Rusija 
Imtų nušluota nuo žemėlapio ir 
visi komunistai sunaikinti. To
liau norėčiau, kad pasaulyje ne
būtų jokių kriminalinių nusikal
timų ir visi žmonės mylėtų vie
nas kitų, o tarp vaikų ir tėvų ne
būtų generacijos skirtumo/No-, 
rėčiau, kad visi narkotikų biz
nieriai būtų sugaudyti ir paso
dinti į kalėjimų. Norėčiau ir ki
tokios valdžios sistemos — kad 
leistų balsuoti nuo šešiolikos 
metų. Neturėtų būti imami iš 
žmonių valstybės mokesčiai. No
rėčiau, kad pasaulyje būtų taika 
ir kad visokie atominiai ginklai 
būtų sunaikinti. Visos paskolų 
bendrovės turėtų būti uždarytos, 
kad žmonės negalėtų į skolas 
įkliūti. Norėčiau, kad būtų dau
giau daroma, negu kalbama apie 
oro ir vandens užteršimą. Dar 
norėčiau, kad gimnazijose būtų 
leidžiama mokiniams pasirinkti 
mokslo šakas. ’

Algis Skrebūnas,
9 c sk., Torontas

Auksinis mėnuo

Kalėdų senelis
— Niekaip negaliu sulaukti 

kada Kalėdų senelis atneš man 
dovanų, — pasiskundė Mirgutė 
savo sesutei Gailutei.

— Aš visai netikiu į Kalėdų' 
senius, — atsakė Gailutė. — 
Juos gali matyti tik krautuvių 
languose ir knygose.

—■ Tai netiesa, — priešinosi 
Mirgutė. — Aš pati savo akimis 
mažiau, kaip gyvas važiavo mies
to gatvėmis. Juk pernai tu ga
vai nuo jo triratukų. Ar neatsi
meni? — Į jų ginčų įsiterpė ma
mytė:

— Aš jums paaiškinsiu, tik 
paklausykite.

Seniai, IV šimtmetyje, Mažo
joj Azijoj gyveno senas su ilga , 
barzda vyskupas Nikalojus. Jis 
labai mylėjo visus žmones, bet 
labiausiai našlaičius ir vargšus, 
kurių po karo buvo labai daug. 
Vyskupas rinkdavo aukas, o 
prieš Kalėdas ruošdavo vaiku
čiams dovanėles. Jis žinojo kiek 
džiaugsmo suteikė gimusiam Jė- 
zuliui piemenėliai ir Trys išmin
čiai, atnešdami dovanų. Kūčių 
vakarą, Jėzulio gimtadienio iš

vakarėse, jis su maišu dovanų 
keliaudavo pas neturtingus vai
kučius ir jiems palikdavo dova- 

. nų. Vaikučių akytės nušvisdavo 
džiaugsmu, kai rasdavo piršti
nes, kepuraitę ar batukus. To 
senelio jau seniai nebėra, bet li
ko paprotys Kūčių vakarų po 
eglute padėti dovanėles. — Baig 
dama ji pridūrė: — Ir dabar pa
saulyje yra daug našlaičių ir ne
turtingų vaikų...

Dukrelės susimųstė.
— Mamyte, ar aš galėčiau pa

ruošti dovanėlę savo draugei 
Onutei? Ji yra našlaitė ir netur
tinga.

— Ir aš, — šaukė Mirgutė.
— Mielai, — atsakė mamytė, 

— tik pagalvokite kų.
— Gal lietuviškų knvgelę, o 

gal lėlytę, — svarstė abi.
Kūčių vakaras buvo džiugus 

ne tik Gailutei, Mirgutei, bet ir 
našlaitei Onutei — ji rado po 
eglute dovanėliu.

A. Abr.
Kokias dovanėles jūs, vaikučiai, 

radote po eglute? Parašykite “ži
burėliams”.

Nors žiemų balta, viskas ap
snigta, nors pavasarį viskas pra
deda žaliuoti, atsigauti, nors va
sara gėlės žydi, žaliuoja, man ru
duo yra visų gražiausias. Tada 
lapai pakeičia spalvas į raudo
nas ir auksines. Kai pažiūri į 
miškų, matai ryškiai spalvotus 
medžius. Vienų lapai jau ant že
mės, kitų dar kabo ant šakų. O 
kai vėjelis papučia, ir tie paplas
noję pamažu nukrinta.

O kas taip gražiai nudažė, nu
spalvino juos? Tai šalna, paruoš
dama medžius žiemai, taip pa
puošia miškų. Tik kur - ne - kur 
palieka eglutę ar p.ušį nepalie
tus savo rudens teptuku.

Vida Stripinytė, 
8 a sk., Toronto

Keliauju į mėnulį

Ka man reiškia Kalėdos?
ATSAKO HAMILTONO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 

VII SKYRIAUS MOKINIAI
Paulius J.: Man Kalėdos reiš

kia padėka Dievui už visa, ką ge
ro turime, ir sveikata. Mes gau
nam dovanų todėl, kad Dievulis 
gimė per Kalėdas.

Loreta D.: Kalėdų tikra reikš
mė yra ta, kad Jėzus Kristus gi
mė prakaite. Jis gimė, kad mes 
galėtume vienų dieną nueiti į 
dangų.

Laimutė L.: Kalėdos ateina ir 
praeina, bet visuomet jos nau
jos, brangios ir laimingos. Ši 
šventė yra džiaugsminga ir lai
minga. Kartais žmonės švenčia 
Kalėdas tik su savo šeima, kiti 
su savo giminėmis. Kalėdos yra 
laikas pasakyti, kad mes prisi
menam vienas kitą.

Liucytė T.: Man Kalėdos reiš
kia, kad Kristus buvo gimęs ta

dieną. Mes gauname dovanų iš 
savo giminių.

Robertas T.: Ta dieną žmonės 
duoda dovanas vieni kitiems. Vi
si giminės susirenka į vienos gi
minės namus ir ten prie stalo 
kalba ir kalba, geria ir geria, o 
po to dovanas atidaro. Kalėdos 
nėra diena vien dovanoms duoti, 
bet ir padėkoti Jėzui, kad ta die
ną gimė.

Paulius G.: Man Kalėdos reiš
kia didelę šventę todėl, kad visa 
šeima susirenka. Per Kūčias pir
miausia pasidaliname plotkele, 
tada visi pradeda verkti, bet 
man nėra ko verkti... Links
miausias laikas, kai pavalgę Kū
čias, einame prie eglutės atida
ryti dovanų.

Atostogų atsiminimai
Kai mokykla pasibaigė, parė

jau namo ir pradėjau ruoštis 
stovyklon. Mes išvažiavom anks
ti rytų ir atkeliavom ten vėlai 
vakare. Automobiliu smagu bu
vo važiuoti su sesute ir drauge, 
nes vaizdas buvo žavingas. Mūsų 
stovykla buvo Vermonte dar ne
baigta įrengti. Pirmų sykį pa
mačiusi maniau, kad mes pasi- 
metėm, bet kai pamačiau drau
gę, sužinojau, kad atkeliavau į 
vasaros stovykla. Aš smagiai 
praleidau vasaros atostogas ir 
galvojau, kad niekad neužmir
šiu Vermonto.

Silvija Zenkevičiūtė,
8 a sk., Torontas

*
Iš savo atostogų aš geriausiai 

prisimenu stovyklų. Per visą bir
želį ir liepą aš laukiau stovyklos.

bet kai atėjo laikas išvažiuoti, aš 
nenorėjau. Tėvelis vistiek viską 
sudėjo į automobilį ir mes išva
žiavom. Stovykloj, kai tik pasta
tėm palapines, pradėjo lyti. Lijo 
per visų šeštadienį ir sekmadie
nį. Antrų vakarų mergaitės turė
jo miegoti valgykloj, nes pala
pinės pradėjo griūti. Mano drau
gės tėvelis buvo ūkvedys, užtat 
mes abi miegojom pastogėj. Pir
madienį nustojo lyti ir mes turė
jom sunkiai dirbti, užpilti duo
bes ir balas smėliu. Per kitas 
dienas nieko ypatingo neatsiti
ko. Buvo tinklinio ir krepšinio 
rungtynės, paradai ir dienos, 
kai nieko neveikėm. Taip pat 
irstėmės baidarėm ir maudė
mės. Viską sudėjus, nebuvo blo
gai, bet aš vistiek buvau labai 
laiminga parvažiavus namo.

Rasa Draugelytė,
8 a sk., Torontas

Jau du tūkstančiai metų po 
Kristaus. Aš esu dar vis vaikas, 
bet buvau išrinktas keliauti į 
mėnulį, šešias savaites mokiau
si ir po vienos savaitės galėsiu 
skristi. Mano raketa jau padary
ta ir manęs laukia, štai atėjo 
diena, kada aš pradėsiu savo ke
lionę. Dabar jau žmonės žiūri ir ■ 
laukia. Aš irgi laukiu. Laikas 
jau atėjo, ir mano raketa pra
deda nuo žemės kilti. Aš tuoj 
pereisiu atmosferų ir nereikės 
savo kuro. Ta aš jau padariau ir 
dabar tuoj pateksiu į mėnulio 
orbitų, skrisiu apie mėnulį, kol 
reikės nusileisti. Tris kartus ap- 
skridau mėnulį ir tuoj pradėsiu 
leistis. Jau esu ant mėnulio ir 
apsivelku savo drabužius, kad 
galėčiau vaikščioti, čia labai 
gražu ir nereikia daug jėgos di
delius akmenis pakelti. Nedaug 
oro teturiu, ir reikia lipti į ra
keta. pradėti skristi namo. Už
vedžiau raketos motorus ir jau 
tolstu nuo mėnulio. Gera skristi 
į žemę, nes čia reikia tik sėdėti 
ir laukti arba galvoti apie gerus 
dalykus žemėje. Sėdėdamas ten 
aš galvojau apie savo šunį, kurį 
labai myliu, nes jis yra labai ge
ras man ir aš esu geras jam. Aš 
jau tuoj įskrisiu į žemės atmos
fera. Dabar man jau reikia savo 
parašiutus išskleisti ir nusileisti 
i vandenį. Jau įkritau į vandenį 
ir laukiu helikopterio, kad at
skristų ir mane paimtų. Tuoj iš
lipsiu iš savo raketos ir mane 
nuves pas daktarus, kad jie pa
žiūrėtų, ar aš esu sveikas. Jie ra
do mane sveika ir leido eiti. 
Greitai ir savo šunį pamačiau. 
Tai mano pasaka, kaip aš kelia
vau į mėnulį.

Paulius Gutauskas, 
6 sk., Hamiltonas

Šaltos dienos
Atskubėjo 
žiema rogėse! 
Ne, nebūkime 
pastogėse, —
Tuoj iš sniego 
statom pilį! 
Dirbam greitai, 
net sušilę!
Bet dabokime 
šaltas Sausis 
žnybia nosį, 
griebia ausį!

J. Narūne
Mano sapnas

Radau labai nematytų, nežino
mų piliulę. “Kas čia?” — pagal
vojau. Kažkas baisaus galėtų at
sitikti, jei nuryčiau. Paėmiau pi
liulę i rankų ir nurijau. Staiga 
pradėjau augti. Augau, augau, 
kol pasidariau lygi su Toronto 
Dominiom Center. Tik tada pa
stebėjau, kad aš pavirtau i milži
nų. Paėjau tris žingsnius ir atsi
radau Floridoje. Tuoj pat ėjau 
maudytis Atlanto vandenyne. 
Turėjau bristi netoli Kubos, nes 
vanduo nebuvo užtektinai gilus. 
Pasimaudžius grįžau atgal į Ka- 
nadų vakarienės valgyti. Suval
giau 130 vištų, 500 svarų bulvių 
ir 200 obuoliu. Kai ėjau namo, 
pradėjau mažėti. Kai grįžau na
mo, viskas buvo kaip seniau.

Giedrė Cepaitytė, 5 sk., 
Torontas

Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus šeštadieninės mokyklos VIII 
skyriaus mokiniai su savo mokytoja Ant. Mikšiene

Nuotr. M. Borusienės

Mieliems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems 
linkiu džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir laimingų

Naujųjų Metų
JULIUS MILIUŠAS i

MONTROSE BUTCHER & GROCERY
1006 Dundas St. W.» Toronto 3, Ont. TeL 533-9366

Džiugių Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų Metų

visiems klientams ir pažįstamiems linki

ED. KONDRATAS
Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas 

1113 Dundas St. W., Toronto (prie Liet. Namų)

f Telefonai: LE 3-5454 ir LE 4-6643

Geriausi linkėjimai šv. Kalėdų 

f ir Naujų Metų proga visiems mano klientams, 

■ draugams bei pažįstamiems —

Walter’s Barber Shop
lietuviška kirpykla

874 College St. Sav. W. Lastauskas

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis

Naujaisiais Metais

KREDITO KOOPERATYVAS

1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai)

Telefonas LE 2-8723, Toronto

Gerbiamus klientus, bičiulius bei pažįstamus

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiau-

šiai sveikiname ir linkime viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET
maisto krautuvė

Sav. E. Punkris ir A. Matulaitis

335 RONCESVALLES AVENUE 

Telefonas LE 5-1258

Geriausi linkėjimai lietuviams švenčių proga

LAKEVIEW RESTORANAS
1132 Dundas St. W., prie Ossington 

PAUL ir TONY ■

ASTRA MEAT MARKET •
2238 Bloor St. W. Tel. RO 3-1093 1

Sveikina visus savo klientus Kalėdų švenčių proga j 

ir linki laimingų Naujų Metų i
Sav. Z. TOMCZAK ir J. CZANIECKI !

Linksmų švenčių ir laimingų 1971 metų

linki lietuviams

U. B. A. TRADING COMPANY

Urmo sandėlis smulkių prekių, tabako, saldumynų 

ir kitų prekių 

Centrinė įstaiga:

Šventiniai sveikinimai visiems lietuviams klientams

PARIS FLORISTS

Tel. 531*2211

GĖLĖS ĮVAIRIOMS PROGOMS
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

LAIMINGŲ 1971 NAUJŲ METŲ

mieliems nariams ir visiems

tautiečiams nuoširdžiai linki

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO KOOPERATYVAS

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 1971 metų linkime

savo mieliems klientams, bičiuliams

visiems pazĮStamiems

BALTIC EXPORTING CO
S. ir A. KALŪZOS

480 Roncesvalles Avė

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
Savo mieliems klientams linki

137 Roncesvalles Avė. Tel. 537-1442

SVEIKINA VISUS DRAUGUS

BIČIULIUS IR KLIENTUS SU

ŠV. KALĖDOM bei NAUJAIS METAIS

IR LINKI DAUG LAIMĖS

A. JAN KAITI EN Ė M. VAITKIENĖ

visiems klientams linki

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

laimingų Naujų Metų

BLOOR AUTORITE GARAGE
SAV. FRANK PETIT296 BROCK AVE

linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Mėtų

ERNA'S SUPERMARKET, 
19 ST. JOHN'S RD.

. Naujas adresas:
f 2235 BLOOR ST. W. TEL 762-3838
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Naujųjų Metų proga

visiems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems

P. T. SERVICE CENTRE

Geriausi sveikinimai lietuviams bičiuliams

ESTŲ CINKOGRAFIJA

483 BATHURST ST

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų

lietuviams linki

RYAN & ODETE

MORLEY D. HOGLE

1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO

Katalikų Laidotuvių Namai 

Moderniai įrengti. Ventiliacij

LAWRENCE G. ODETTE

SVEIKATOS KLINIKA sveikina ne tik buvusius, esan

čius ir būsimus pacientus, bet ir kiekvienų geros va

lios lietuvį, ypač "Tėviškės Žiburių" redakcijų ir ad

ministracijų, kurie žiburiavo jau per 20 metų. Tegu 

jie žiburiuoja ir toliau, kiek jie bus reikalingi Dievui 

ir Tėvynei. Sveikatos klinika linki visiems Kristaus gi

mimo ir Naujųjų Metų proga sveikatos bei ištvermės.

Kalėdų ir Naujų Metų proga

Sav. A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Gerb. klientus, bičiulius bei pažįstamus 
Kalėdų švenčių boi Naujų Metų proga 

nuoširdžiausiai sveikiname

Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor St. W. . Tel. 233-9783

5320 Dundas St. W. — Islington, Ont

B. NAUJALIS, 

natūralaus gydymo specialistas

Sveikatos klinika, 460 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont.

Tel. LE 3-8008.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 1971 metų 
visiems buvusiems ir būsimiems klientams, drau

gams bei pažįstamiems linki — 
SPRINGHURST GARDENS RESTORANAS

Wasaga, Ontario M. Totoraitytė-Liegienė

V. BAČĖNAS, ;
All Seasons Travel Agency

323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont. i

European Meat & Delicatessen 
maisto krautuvė

f Tel. 239 - 6601

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ PROGA 

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus,

• draugus bei pažįstamus,
■ linkėdamas sveikatos ir sėkmės 
f sekančiais metais-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

KL Bendruomenės krašto valdybos žinios
Kanados Lietuvių Dienoje Londone dalyvavo daug 
dovais, atlikę meninę programą

jaunimo. Nuotraukoje — ansamblių nariai su va-

• Krašto valdyba nuoširdžiai dė
koja 16-sios Kanados Lietuvių Die
nos Rengėjų Komitetui ir Londono 
apylinkės valdybai už taip gražiai 
pavykusią visų Kanados lietuvių 
šventę. Pirmą kartą visą Kanados 
Lietuvių Dienos meninę programą at
liko vien mūsų lietuviškas jaunimas, 
kuris pasirodė visame didingume. 
Dėkojame jaunimui, atlikusiam pro
gramą, o taip pat ir jų vadovams. 
Prašome apylinkių valdybas remti 
visus mūsų jaunimo meninius vie
netus, nes jie yra mūsų pasididžia
vimas ir mūsų ateitis.

• Krašto tarybos sesija 1970 m.
spalio 24-25 d.d. Otavoje praėjo su 
dideliu pasisekimu. Dėkojame Ota
vos apylinkės valdybai ir visiems 
otaviečiams už malonų suvažiavimo 
priėmimą ir didelį vaišingumą. 
Džiaugiamės gausiu krašto tarybos 
narių dalyvavimu, o ypač dėkojame 
atstovams, atvykusiems iš Edmonto- 
no ir Kalgario. t

• 17-ji Kanados Lietuvių Diena 
1971 m. Įvyks per Padėkos Dienos 
savaitgalį St. Catharines mieste. Šia 
proga numatomas sušaukti ir Kana
dos lietuvių jaunimo kongresas, ku
rio metmenys jau sudaryti ir arti
miausiu metu bus aptarti su St. 
Catharines apylinkės valdyba. Jeigu 
bus pasiekta susitarimo,, jaunimo 
kongresas įvyks ta pačia data St. 
Catharines mieste.

• Kultūros komisijos pastangomis 
jau atrinkti ir paruošti eksponatai 
kilnojamajai liaudies meno parodai. 
Apylinkių valdybos bei kitos lietu
viškos organizacijos, norinčios su
rengti tokias parodas kitataučiams, 
gali kreiptis į krašto valdybą, ir visi 
šie eksponatai bus paskolinti. Kraš
to valdybos adresas: 1011 College 
St., Toronto 4, Ontario.

• Krašto valdyba 1971 m. sausio 
mėnesį skelbia lietuviškos knygos ir 
spaudos mėnesiu. Prašome apylinkių 
valdybas, lietuviškų organizacijų val
dybas atkreipti į šią svarbią išeivijos 
gyvenimo šaką didelį dėmesį. Būtų 
gera, kad visi lietuviai būtų aplanky
ti namuose, kviečiant juos įsigyti lie
tuviškų knygų, užsiprenumeruoti lie
tuvišką laikraštį. Lietuviškų parapi
jų kunigai prašomi pamoksluose iš
kelti lietuviško laikraščio ir knygos 
reikšmę išeivijos gyvenime.

• Krašto valdybos sekretorius K. 
Baronas savo atostogų metu Europo
je yra įgaliotas aplankyti ir Vasario 
16 gimnaziją. Šia proga KLB šal
pos Fondas paskyrė ir pavedė K. Ba
ronui nuvežti gimnazijai $200 kaip 
kalėdinę dovaną.

• Krašto valdyba į Kanados Lie
tuvių Fondo tarybą paskyrė šiuos sa
vo valdybos narius: dr. M. Ramūnie- 
nę, inž. E. čuplinską, B. Sakalą ir 
J. R. Simanavičių.

• VLIKas kreipėsi per spaudą į 
visus laisvojo pasaulio lietuvius, pra
šydamas aukų mūsų tautiečių Bra
žinskų bylai Turkijoje ginti. Visos 
apylinkės kviečiamos į šį vajų akty
viai įsijungti ir surinktas aukas per
siųsti šiuo adresu: VLIKas, 29 West 
57th Street, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

• Krašto tarybos sesijoje Otavoje 
priimta sugestija, kad apylinkių val
dybos būtų renkamos bent dvejų me
tų laikotarpiui. Patirtis rodo, kad 
vienerių metų laikotarpis yra per- 
trumpas valdybai didesniem planam 
įgyvendinti bei pradėtiem darbam at
likti. Prašome apylinkes atkreipti į 
tai rimtą dėmesį.

• Krašto tarybos Otavos sesijoje 
nutarimu, pakeistas politinio komite
to vardas į visuomeninių reikalų ko
misijos vardą, šios komisijos pirmi
ninku pasilieka ir toliau Balys Saka
las, kuris taip pat yra ir krašto val
dybos vicepirmininkas. Ryšium su 
Bražinskų pabėgimu iš Sov. Sąjungos 
visuomeninių reikalų komisija drau
ge su krašto valdyba paruošė ir įtei
kė memorandumus Turkijos min.

EDVARDAS
PREL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS, 

ilgametis Cicero lietuvių kolonijos 
gyventojas, buvo palaidotas gruodžio 
9 d. šalia Cicero šv. Antano liet, pa
rapijos buvusio klebono prel. Igno 
Albavičiaus. Pagal prelato testamen
tą, ant jo kapo bus užrašas: “Lietu
vi tebūnie Tau pirmaisiais tėvas ir 
motina, bet virš jų tebūnie Tau Tavo 
Tėvynė Lietuva”, žinia apie prelato 
mirtį buvo paskelbta tą patį gruodžio 
5 d. vakarą per “Margučio” radiją. 
Sekančios dienos rytą, kai Bismarko 
viešbutyje susirinkę VLIKo seimo 
nariai pradėjo posėdžius, buvo pa
gerbtas buvęs VLIKo pirm. prel. 
Krupavičius, kuris buvo pakviestas 
kaip tik dalyvauti šiame seime. Gruo
džio 6 d. pavakarėje, tuoj po seimo 
darbų, beveik visi VLIKo nariai at
vyko į Petkaus Funeral Home atsi
sveikinti su prelatu. Vadovavo St. 
Rauckinas, o jautrius žodžius tarė da
bartinis VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūnas, PLB pirm. St. Barzdukas ir 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
jungos pirm. A. Kasulaitis. Platesnio 
pobūdžio atsisveikinimas su prelatu 
buvo gruodžio 8 d. vakare toje pa
čioje koplyčioje. Čia iškilmės vado
vas K. Grina perskaitė velionies pa
geidavimą, kad nei pamoksluose, nei 
kalbose jo asmuo nebūtų minimas, o 
tik jo skelbtieji idealai. Nors visi 
buvo prašomi kalbėti trumpai, tačiau 
iškilmė užtruko apie dvi valandas, 
nes kalbėtojų buvo virš 20. Pirmasis 
atsisveikinimo žodį tarė Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis, 
kuris kalbėjo taip pat diplomatijos 
šefo St. Lozoraičio, Lietuvos atstovo 
Vašingtone J. Kajecko ir visų diplo 
matų vardu. Dr. P. Daužvardis pa
reiškė, kad prel. Krupavičiui mirus, 
Lietuva ir visa lietuvių tauta nete
ko didelio patrioto ir valstybininko 
bei kovotojo už laisvę, tačiau jo idea
lai liko. Juos reikia įsisąmoninti ir 
pagal tai dirbti. Dr. J. Meškauskas, 
kalbėjęs ateitininkų sendraugių var
du, paminėjo neseną prel. Krupavi
čiaus vizitą pas jį, kai prelatas klau
sęs ar jam verta pirkti naują apsiaus
tą žiemai. Kun. A. Bernatonis, atvy
kęs Amerikon rinkti aukų Vasario 
16 gimnazijai, prisiminė apsilankymą 
pas prel. Krupavičių tik dvi savai
tes prieš mirtį. Tuomet prel. Krupa
vičius labai domėjosi, kaip sekasi 
gimnazijai, kurios krikšto tėvu jis 
yra buvęs.

Pora šimtų tautiečių girdėjo čia 
daug minčių, kurias be minėtųjų iš
reiškė: dr. K. Bobelis, Br. Nainys, 
A. Dzirvonas, P. Vainauskas, dr. V. 
Sruogienė, dr. V. Viliamas, J. šve
das, kun. P. Urbaitis, J. R. Simanavi
čius (Kanados lietuvių vardu), kun. 
G. Kijauskas, P. Balčiūnas, A. Regis, 
dr. K. Ambrozaitis ir kt Dauguma 
kalbėtojų buvo vyresnio amžiaus 
žmonės. Buvo ir vienas jaunuolis — 
cicerietis P. Laniauskas, kuris kal
bėjo moksleivių ateitininkų vardu. 
Beveik visi kalbėjusieji buvo katali
kiškųjų organizacijų veikėjai, nors 
buvo ir kitų: “Naujienų” red. M. 
Godelis, socialdemokratų atstovas J. 
Skorubskas.

Po atsisveikinimo tą patį vakarą 
preL Krupavičiaus karstas buvo nu
lydėtas į šv. Antano par. bažnyčią, 
kur sukalbėta viena Rožinio dalis. 
Sekančios dienos rytą ten buvo ge
dulingos pamaldos, kurias atnašavo 

pirmininkui Ankaroje ir Turkijos 
ambasadoriui Otavoje. Atskiru bend- 
raraščiu ir visos apylinkės buvo pa
ragintos taip pat įteikti memoran
dumus Turkijos min. pirmininkui. 
Memorandumų pavyzdžiai buvo iš
siuntinėti visoms apylinkėms. Dėl jū
rininko Simo Kudirkos išdavimo ru
sams pasiųstas protesto laiškas JAV 
prezidentui R. Niksonui.

• Gauti solidarumo įnašai iš šių 
apylinkių: Vankuverio — $24.50, St. 
Catharines — $78, Edmontono — 
$40, Montrealio — $120, Winnipeg© 
— $50, Wellando — $32, Delhi — 
$70 ir už dvejus metus iš Hamilto
no — $318.50. Nuoširdus ačiū. Pra
šome ir kitas apylinkes atsiskaityti 
už 1970 metus.

KLB KRAŠTO VALDYBA

ŠULAITIS
vysk. Brizgys, prel. J. Balkūnas, 
mons. J. Tadarauskas, kun. Abromai
tis ir kun. V. Bagdanavičius. Pa
mokslą pasakė vysk. V. Brizgys. žmo
nių atsilankė nepaprastai daug — 
beveik pilna bažnyčia, nors buvo dar
bo diena. Giedojo parapijos ir mo
kyklos vaikų choras. Gana ilga auto
mobilių vilkstinė po pamaldų paju
dėjo į šv. Kazimiero liet, kapines, 
dėl kurių lietuviškumo prelatas ne
mažai kovojo. Čia jis užbaigė gar
bingą 85 metų kelionę žemėje.• • •

MARIJA RUDIENĖ, kurios vyras 
Antanas Rudis yra buvęs ALTos pir
mininku, o dabar “Lietuvių Forumo” 
radijo programos vedėjas, kalbėjo 
per tą programą gruodžio 12 d. Ji 
papasakojo apie savo kelionę į Tur
kiją kartu su adv. Armoniene Bra
žinskų bylos reikalais. Kalbėtoja ne
mažai laiko skyrė savo kelionės lėk
tuvais pasakojimui, skųsdamasi, kad 
lėktuvų grobikai keleiviams pridarė 
daug nemalonumų, kuriuos turi pa
tirti ne tik skrendantieji, bet ir lėk
tuvų bendrovės, nes keleivių skai
čius gerokai sumažėjo. M. Rudienė 
nurodė, kad visuose aerodromuose 
ne tik buvo iškrėsti keleivių lagami
nai, bet ir jų drabužiai. Visur matė
si ginkluotų kareivių, kaikurie — su 
šautuvais rankose. Sakė mačiusi pa
lydovų, kurie skrenda kartu su ke
leiviais.

Nuskridusi į Turkiją jį sužinojo, 
kad pasirodžiusi žinia, jog Bražins
kams suteiktas politinių pabėgėlių 
statusas, yra netikra. Apie jų bylą 
niekur viešai neskelbiama ir nebuvo 
lengva sužinoti, kokia tikroji padėtis. 
Pagaliau ji sužinojusi, kad Bražins
kų byla dar tebevyksta ir tik po jos 
paaiškės, ar Bražinskai gaus politinių 
pabėgėlių teises. Tačiau net ir tuo at
veju, jeigu jas gautų, dar gali juos 
teisti už nušovimą patarnautojos. Vi
si augštieji pareigūnai, su kuriais jai 
teko kalbėti, užtikrino, kad Bražins
kus gina geri valdžios advokatai ir 
pati Turkijos valdžia yra Bražinskų 
pusėje. Ji išsitarė, jog yra samdomi 
kiti turkų advokatai, kurie nori pasi
garsinti, tačiau jų visai nereikia. M. 
Rudienė nurodė, jog netrukus gal 
bus žinoma, kaip Bražinskų byla bai
gėsi, nes jai telefonu iš Turkijos ža
dėjo pranešti.• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Vilniaus 
universiteto prof. Bronius Raguotis 
šiuo metu vieši Čikagoje. Jis jau yra 
lankęsis Niujorke, Floridoje ir Kali
fornijoje. Svečias yra istorijos moks
lų kandidatas ir Amerikoje daugiau
sia domisi Amerikos “pažangių” lie
tuvių istorijos reikalais. — Dr. Ge
diminas Balukas yra pakviestas IV- 
sios JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventės rengėjų komiteto pirminin
ku. šventė įvyks 1971 m. liepos 4 d. 
— Rašytojas Anatolijus Kairys ir to
liau eis JAV LB Kultūros Fondo pir
mininko pareigas. — Kalėdų eglutės 
programa su Kalėdų seneliu Cicero 
jaunimui įvyks gruodžio 27 d., 4 v. 
p.p., šv. Antano par. salėje. Rengia 
Cicero šeštad. mokyklos tėvų komi
tetas. — šioje mokykloje mokosi 87 
mokiniai. Mokyklos vedėjas — J. 
Kreivėnas, kiti mokytojai: S. Balu- 
tienė, L. Radvilienė, kun. A. Juška ir 
A. Venclovas.
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Toronto 4, Ontario

IRENA ir KAZYS ARDAVIČIAI

GERIAUSI LINKĖJIMAI ŠV. KALĖDŲ

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

visiems klientams, bičiuliams bei pažįstamiems linki

RONCESVALLES
295 Roncesvalles Avė.

/

SPORTS STORE
Toronto 3, Ontario

X

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname 

visus klientus, draugus bei pažįstamus ir linki

me daug laimės —

NAUJŲ METŲ PROGA 

visiems klientams, draugams bei pažįstamiems

ALFA RADIO a. TV 
672 Lansdowne Ave.

siuvėjas

2102 Dundas St. W. Tel. LE 3-2220

A. Čižikas ir J. Dambrauskas 1

' Džiugių švenčių ir ,
turtingų naujų metų ’

linki visiems lietuviams ■
BALIO MASKELIŪNO 
apdraudos agentūra

2483 Lake Shore Blvd. West, Toronto 14, Ont. 

Tel. 251-4864

Savo mieluosius klientus ir draugus j

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1971 Metų proga i 
sveikinu linkėdamas sėkmės ’

JONAS V. MARGIS, Phm.B.
"MARGIS DRUGS"

't 408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave. 1 
Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų ||
linki lietuviams JĮ

DANRAY SHOE STORE g
Scot McHale ir kitų žymių firmų ||

avalynės krautuvė visai šeimai
1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO ®

PARKDALE FISH jįĮ

Europietiška įvairių žuvų krautuvė —
2204 Dundas St. W. Toronto, Ont. Tel. LE 2-2692. f

Linki linksmų švenčių visiems lietuviams klientams.

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

TURNER & PORTER LTD.

FUNERAL HOME

Tel. 533-7954436 Roncesvalles Ave.

Tel. RO 6-31532357 Bloor St. W.

2180 Hurontario St., Cooksville. Tel. 279-7663

DUFFERIN RADIO a. TV. 1000 COLLEGE ST.

Savininkas P. Užbalis

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ LINKI 

visiems klientams, draugams, pažįstamiems 
ir visiems lietuviams —

(Benzino ir automobilių taisymo stotis)

GULF SERVICE CENTRE
1181 Queen St. West Tel. 535-9468

Sav. A. KALIUKEVIČIUS

Toronto lietuvių demonstracija prie JAV konsulato rūmų reikalauja nubausti pareigūnus, išdavusius 
Simą Kudirką sovietams. Kairėje L. Švėgždaitė, skaitanti raštą, skirtą JAV konsulatui

TŪKSTANČIO LIETUVIŲ BANKELIS
HAMILTON, ONT. Nors 1970 me

tai reiškėsi nepastovumu finansinia
me gyvenime, bet “Talkai” jie buvo 
neblogi. Bankelio balansas per tuos 
metus padidėjo apie $400.000, paly
ginus su 1969 m. balansu. Dabar jis 
siekia virš 2 mil. 200 tūkst. dolerių. 
“Talka” derinosi prie visos krašto 
finansinės padėties ir mokamas už 
indėlius bei imamas už paskolas pa
lūkanas laikė atitinkamame lygyje 
su viešaisiais bankais bei finansi
nėmis institucijomis, sudarydama ge
resnes sąlygas laikyti santaupas ir 
gauti paskolas. Apie 2 mil. dolerių 
yra išduota visų rūšių paskolų ir 
yra pakankamas kiekis laisvų pinigų 
patenkinti paskolų pareikalavimus. 
1970 m. pabaigoje bankelis turėjo 
virš $71.000 pelno, iš kurio teks su
mokėti šėrininkams dividendus. Iš to 
pelno reikėjo padengti ir visas kitas 
/bankelio išlaidas. Nėra užmirštami ir 
lietuviškieji reikalai. 1970 m. duotos 
pašalpos — mergaičių chorui — $50, 
šokių grupei “Gyvataras” — $100, 
lietuvių studentų draugijai Hamilto
no universitete — $100, Šaulių D. L. 
K. Algirdo kuopai — $25, sporto klu
bui “Kovas” — $100. Metams bai
giantis teks atsižvelgti į šeštadieni
nės mokyklos ir Vasario' 16 gimna-

SUDBURY, ONT.
TAUTOS FONDUI aukojo 50: Re- 

meikis J., Žiūkas J.; $40: Gudriūnas 
V., $25: Venskus P.; S21: Jutelis P.: 
S20: Vaičeliūnas J.: $10: Žilėnas A., 
Petrėnas P., Tutinas K., Bataitis J., 
Kibickas J.; $8: Daunys K., Juška V., 
Poderis K., Kusinskis A., Paulauskas 
E., Braškys A., Kulnys J., Indriulai- 
tis A.; $6: Gatautis A., Kriaučeliū- 
nas* J.: $5: Sabas A., Poderys K., 
Pranskūnas M., Griškonis Pr., Stan
kus J., šereiva Kl.; $4: Gustas Pr., 
Kraujalis Pr.; $3: Kručas J., Venslo- 
vaitis J., Krivickas St., Baltutis L., 
Liaudinskas St., Kriaučeliūnas VI., 
šviežikas K., Jutelis P., Bružas V., 
Jašiūnas A., Butauskas V., Stepšvs 
V., Žukauskas K., Skvereckas VI., 
Ramonas K., Labuckas Z., Gabrėnas 
Pr., Juozapavičius A., Paulaitis J., 
Raškevičius A., Petrėnas J., Jurgilas 
A., Lencas St., Tolvaišą St., Staškus 
J., Staškevičius A., Liutkus P., Gli- 
zickas J., Mazaitis P., Ragauskas Iz., 
Rukšys A., Milčius A., Narbutas K., 
Strakauskas A.; $2: Valiukas J., Jo
nikas KL; Pranskus J., Gurklys P.: 
$1: Lumbis J.; $5: Semežys P. Iš vi
so — S485. KLB Sudburio apylinkės 
valdyba dėkoja visiems aukotojams 
už tokią gražią paramą mūsų lais
vės kovai. Apylinkės valdyba, baig
dama savo 1970 m. tautinius įsipa
reigojimus ir darbą, linki visiems 
sudburiečiams linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų 1971 metų.

zijos prašymus. Bankelio narių skai- 
šius šiuo metu yra 1240. Reikia pa
sidžiaugti hamiltoniečiais, kurių, pa
lyginti, nedidelis skaičius pajėgė su
kaupti nemažą kapitalą ir paremti 
lietuviškąją veiklą. Malonu matyti, 
kai parapijos salėse jaunimas savai
tės ir savaitgalio dienomis reiškiasi 
visose lietuviško gyvenimo srityse. 
Tie, kurie bendrauja su bankeliu — 
laiko jame sutaupąs ir ima iš jo pa
skolas, yra geriau kaip kitur trak
tuojami procentų ir paskolų atžvil
giu. Jų vaikai — jaunimas, kurie 
dalyvauja lietuviškame gyvenime, ga
li didžiuotis savo tėvais.

Paskutiniame bankelio valdybos 
posėdyje nutarta visuotinį “Talkos” 
narių metinį susirinkimą šaukti 1971 
m. vasario 20 d. Kadencijai pasibai
gus, iš bankelio valdomųjų organų 
išeina E. Sudikas, J. Pleinys ir A. 
Meškauskas. “Talkos” nariai gaus 
meniškai išleistą 1971 m. kalendorių 
ir specialiai užsakytus plunksnako
čius — “ball point”. Susirinkimo 
metu, kaip visada, bus vaišės. Valdy
ba pageidauja, kad kuo didesnis skai
čius narių atsilankytų į visuotinį su
sirinkimą. Nors bankelio reikalai ve
dami gerai (tai yra konstatavusi ir 
valdžios revizija, užtrukusi 3 dienas 
rugsėjo mėn.), bet valdomiesiems 
bankelio organams yra svarbu ma
tyti, kad nariai domisi bankelio rei
kalais, savo pinigais ir įvertina va
dovybės pastangas. E. S.

WINNIPEG, MAN.
NAUJA APYLINKES VALDYBA.

1970 m. lapkričio 22 d. KLB Winni- 
pego apylinkės visuotiniame narių 
susirinkime išrinkta 1971 metams 
nauja valdyba, kuri pareigomis pa
siskirstė: Vincas Januška — pirmi
ninkas, Romas Ramančiauskas, Jr. — 
vicepirmininkas ir kultūros reikalų 
vadovas, Juozas Demereckas — iždi
ninkas, Kostas Strikaitis — sekreto
rius, V. Stankevičius — Tautos Fon
do įgaliotinis. Revizijos komisija: 
Mečys Šarauskas, Valentinas Rut
kauskas ir Vincentas Marozas. Šiais 
metais į valdybą išrinktas ir vienas 
iš jaunesniosios kartos — J. Raman
čiauskas, kuris neseniai baigė Kana
doje universitetą ir gyvai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje. Tik labai ap
gailėtina, kad atsirado žmonių, ku
rie pasiūlė likviduoti KLB Winnipe- 
go apylinkę, kuri ar ne tik pati pir
mutinė po KLTarybos čia įsisteigė. 
Šis gana opus klausimas buvo pa
siūlytas net balsuoti. Pritarė tik trys 
nariai, o visas susirinkimas griežtai 
pasipriešino. Toks neapgalvotas 
veiksmas ar nebus tik didelė gėda 
winnipegieciams prieš visą lietuviš
kąją bendruomenę. Tenka palinkėti, 
kad tokių išsišokimų daugiau nebū
tų. Naujos valdybos adresas: V. Ja
nuška, 527 Balmoral St., Winnipeg 2, 
Man. Telefonas: 943-6235. Kas nori 
su Winniptgu susižinoti, prašoma 
kreiptis minėtu adresu bei telefonu.

.ks.
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Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų 

Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

PRANO BARAUSKO
Draudimo ir nekilnojamo 

turto pardavimo įstaiga.

3828 Bloor St. W., Islington, Ont.

Nuoširdžiausiai sveikinu su šv. Kalėdomis ir

Naujais Metais visus klientus ir bendradarbius

RAIMUNDAS STASIULIS
CLEAR-VISION TV, Hi-Fi

1613 Dundas St. W. Toronto 3, Ont.

Geriausi linkėjimai lietuviams
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

CITY DRIVING SCHOOL
JOE YURMAN

1076 Bathurst St. Toronto, Ont.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

mieliems klientams ir pažįstamiems linki 

A. B. BERESNEVIČIAl 
vyriškų drabužių siuvėjas 

ir gatavų drabužių krautuvė

ij 343 Roncesvalles Avė., Toronto 3. Te!. 531-1432 J
į >

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai

405. Jonys, Tomas-Česl. sioo
406. Lukas, Vaclovas 100
407. Vaitiekūnas, Povilas 100
408. Uždravis, Zigmas 100
409. Gurklys, Feliksas 100
410. Žilvitis, Pranas 100
411. Jocas, Vladas ir Gertrūda 100

Papildė įnašus:
W. S. Kuzmas, Tor., iki S2000 
Dr. A. Kaveckas, London, 
Dr. A. ir S. Pacevičiai, T., 
Pik. P. Traškevičiaus at., 
Dr. St. Pacevičius, Tor., 
P. Jutelis, Sudbury, 
N.N., Rodney, 
J. Varkavičius, Toronto, 
St. Jakubickas, Delhi, 
P. Januška, Windsor, 
D. Šurna, agr., Tillson., 
Dr. S. Stonkus, Saskat.;

1000
1000

600
300
300
225
200
200
200
200
115

143.
7.

27.
226.
114.
123.
130.
376.

5.
25.
94.

111.
T. C. Jonys, mėn. amžiaus, tre

čias anūkas, M. Petrulio įrašytas į 
Fondo narius. V. Lukas ir VI. Jocas

gyvena Toronte. P. Vaitiekūnas ir Z. 
Uždravis gyvena Londone, F. Gurk
lys ir P. Žilvitis — Tillsonburge. Sta
tybininkas W. S. Kuzmas, dalyvavęs 
visuotiniame narių susirinkime, įtei
kė papildomą tūkstantinę ir tapo 
stambiausiu Fondo aukotoju, šie Įna
šai ir papildymai sudaro S3.200. Iš 
jų S3000 gauti narių susirinkime. 
Niekad anksčiau Fondas tokios su
mos iš karto nėra gavęs. Tai padėjo 
išpildyti š.m. Fondo planą su kau
pu (iš viso 1970 m gauta S10.200). 
Negalime užmiršti p. M. Traškevičie- 
nės, kuri, atsilankydama į susirinki
mą, vis padidina įnašą a.a. pik. P. 
Traškevičiui atminti. Visiems auko
tojams Fondas nuoširdžiai dėkoja.

Fondo nariai, pakeitę adresus, pra
šomi pranešti naujus adresus nedel
siant, nes pakvietimai į susirinkimą 
siunčiami pagal turimą adresą.

P. LELIS,
vajaus ved. ir ižd.

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir laimingų

1971 metų linkiu visiems klientams, draugams

bei pažįstamiems —

AL DŪDA INSURANCE -
lietuvių draudos įstaiga

2231 Bloor St. W. Toronto, Ontario

Jūs kaip jūros perlai gražūs, 
Pasirodėt kaip miražas, 
Su gintaro žaviaisiais spinduliais, 
Vesti mus tiesiais garbės keliais.
Jūsų menas žinomas plačiai, 
Traukia žmones iš visur didžiai, 
Nes jūs rodot tikrą kelią, 
Kuriuo ateis laisvė visai šaliai.
Tegul jus toliau palaima lydės, 
Tautos meno daug kas jums pavydės, 
Ateity tegu vaidenas rožės ir lelijos. 
Nes jūs nešat grožį dėl žmonijos.
Nors čia ir ne mūsų žemė.
Bet “Gyvataras” mus remia.
Jūs kaip paukščiai dangaus mėlynėj 
Dar sugrįšit į tėvynę.
Pamatysit, kaip ežerai liūliuos, 
Kaip kvepiančios pievos sužaliuos, 
Švelnūs vėjai glostys mūsų sodus. 
Tėviškėj gyvenimas nebus nuobodus.
Miela vadove, didžiam darbų plane 
Buvai su meilės šypsena švelnia. 
Sudburio lietuvių širdžių grožį 
Parodė Aldutė, įteikdama puokštę

rožių.
E. Tolvaišienė

St. Catharines, Ont
KLVS “RAMOVES” Niaearos ous- 

siasalio skyriaus valdybos iniciatyva 
buvo renkamos aukos Prano ir Al
girdo Bražinskų bylos reikalams. Iš 
pavienių asmenų buvo surinkta $110, 
Niagaros pus. “Ramovės'’ skyr. iš 
savo iždo pridėjo $15. Pinigai pa
siųsti Tautos Fondo pirmininkui. 
“Ramovės” skyr. v-ba nuoširdžiai dė
koja visiems, kurie prisidėjo savo 
auka, o ypač T. J. Liaubai, OFM, ir 
A. Švažui už stambią auką. Valdyba

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISV?, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

CALGARY, ALTA
Sveika, Alberta, svetinga, graži, 
Apie du milijonus širdelių turi, 
žiemos šalčiai nors ir vargina, 
Bet vasaros oras laimę sugrąžina.
Seniesiems ateiviams rūsti buvai.
Bet šiandien veidą kitaip pamainei. 
Kas moka gyventi — didi galimybė 
Atrasti turtų tavo platybėj.
Kelmus išrovė, apsėjo javais.
Nutiesė kelius skersai, išilgai.
Lietuviškos širdys, broliai savi 
Gyvena Albertoj, nes jų tai šalis.
Taip, tu esi brangioji šalis.
Ko nėra tavyje, pasauly nebus.

Šimtai ir tūkstančiai — žmonijos 
dalis

Pamilę šį kraštą brolystę pajus.
Viktoras Matutis, 1970

LONDON, ONT.
LONDONO KORESPONDENTAS 

D. E. sveikina visus “TŽ” darbuoto
jus ir skaitytojus šv. Kalėdų proga 
ir linki jiems t linksmų švenčių bei 
laimingų 1971 metų! Panašius svei
kinimus prašė perduoti sporto klu
bas “Tauras” Londono Lėšų Telkimo 
skyriaus valdybai ir darbuotojams, 
visiems sportininkams ir kitiems ge
ros valios lietuviams.

Saulėtoje Floridoje ant smėlėto Atlanto kranto 
išnuomojami modernūs vėsinami kambariai. RAŠYTI:

NORWYN Apts., 126 Ocean Dr.
MIAMI BEACH, Fla. 33139, USA.

Tel. Miami Beach 
Toronte

53U0944 
766-6267

Lietuvių Skoutų Sąjungos vadovų suvažiavimas Klevelande pamal
dų metu 1970 m. lapkričio 1 d. Nuotr. V. Bacevičiaus

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linkiu . 

visiems klientams, bičiuliams bei pažįstamiems

JOE BARBER SHOP-kirpykla
Sav. J. Budrevičius

1190 Queen St. W., Toronto 3, Ont.

Tel. LE 2-1296

SPAUSTUVĖ ESTOPRINT

Sveikinimai lietuviams Kalėdų ir Naujų Metų proga

548 Front St. W. Toronto 2B, Ont.

Daug džiaugsmo Šv. Kalėdų sulaukus ir laimin

gų ateinančių metų mieliems klientams, bend

radarbiams ir visiems Toronto lietuviams linki

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ

12 QUEEN ELIZABETH BLVD.
252 - 4659

i

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų

Naujų Metų linkime

Giminėms, draugams, pažįstamiems, bičiuliams 

ir visiems mūsų gamybos lietuviškų sūrių ir kitų 

pieno gaminių vartotojams —

ALOYZAS ir STASĖ VISKONTAI

i



Visus lietuviusV. MINGĖLA

švenčių proga sveikinaVisus savo bičiulius

THE TORONTO DOMINION BANKlietuvius nuoširdžiausiai

sveikinu Šv. Kalėdų pro

ga ir linkiu sėkmingų
G. K. HUTCHINSON, vedėjas

Naujų Metų

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

100 Adelaide St. WMl

LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

visiems skaitytojams linki

LECH MOKRZYCKI

New Canadian Publications

LINKSMŲ

LINKĖJIMUS VISIEMS LIETUVIAMS SIUNČIA Geriausi

sveikinimai

Kalėdų

Naujų

MetųDžiugiųjų švenčių meto dvasioje malonu man

■S
pasveikinti Jus bei Jūsų šeima ir nuoširdžiai

visiemspalinkėti

lietuviamsjaukių KALĖDŲ

bei laimingų, taikingų ir sėkmingų

naujų metų

XW5

STEPHEN B. ROMAN 
Chairman of the Board

.L

Kalėdų ir Naujų metų
PROGA NUOŠIRDŪS SVEIKINIMAI 

IR GERIAUSI LINKĖJIMAI

TIP TOP MEATS, 
puikios kokybės gaminių krautuvė

no sesers dukra, dantų gydytoja, 
turinti 2 mažamečius vaikelius, 
jau kuris laikas serga atvira 
džiova. Galėtume gelbėti, bet ko
munistai , net laiškų nepralei
džia. Kokia ateitis tų sergančių
jų? Tuo tarpu JAV yra puikių ir 
nesunkiai šią ligą nugalinčių 
vaistų.

Mums; lietuviams, rūpi pra-

Dundas - Ossington skyrius

laužti kelius i sovietinio Moko 
šalis. Mes norėtume, kad mūsų 
“komunistiniai bendradarbiau- 
tojai” irgi susirūpintų pagalbos 
teikimu okupuotoje Lietuvoje, 
žinome, kad šiuo metu daug 
mūsų artimųjų miršta nuo džio
vos, vaikų paralyžiaus ir kitų li
gų tik dėlto, kad neturi moder
niu vaistu.

GEORGE BEN, Q.C., M.P.P

Humber apylinkė

niams Rusijoj, Lietuvoj, Jugo
slavijoj, Vengrijoj, Turkijoj ar 
kur kitur, šią vaistinę remia lė
šomis JAV ir Jungtinės Tautos.

Vaistinėje, kurioje šiuo metu 
yra 45.000 skirtingų rūšių ir pa
vadinimų vaistų, tarnauja 16 
vaistininkų. Vyriausias vaistinės 
vedėjas yra Max Picha. Užsaky
mai priimami 10 kalbų. Jie gali 
naudotis net 17 svetimų kalbų. 
Vaistinėje vartojamas tik loty
nų alfabetas. Pagal jį sudaryta 
turimų vaistų kartoteka. Specia
li kartotekos sistema labai pa
lengvina surasti norimo pavadi
nimo vaistus. Tuo būdu labai 
lengva kontroliuoti vaistų stovį, 
kad neužsigulėtų, nepasentų ir 
eitų normali apykaita.

šios vaistinės vedėjas yra ži
nomas kaip “žmogaus gyvybės

JOHN YAREMKO, Q.C., M.P.P.

Socialinių ir šeimos reikalų ministeris 
Ontario prov. Bellwood's apylinkės parlamento narys

Ar nemanote, kad jūsų vaikai gali DAUGIAU 
išmokti ir GERIAU išnaudoti laikų mokykloje? MES 
manome, kad taip.

Aldona ir Tony O'Donohue

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

S. ir J. Jazbučiai,
MARY ANNETTE MOTEL

Miami Beach, Florida, 8910 Collins Ave.

SVEIKINAME LIETUVIUS SU.ŠVENTĖMIS 
ir pranešame, kad turime didelį pasirinkimų 

dovanoms auksinių papuošalų, laikrodžių ir t. t.
"EUGENE" WATCHMAKER a. JEWELLER 

Lietuvių kilmės savininkai
760 DUNDAS St. W., TORONTO 3, ONT.

pos gyventojams. Tokia Europos 
vaistinė veikia V. Vokietijoj 
prie centrinės geležinkelio sto
ties Miunchene: Europa Apothe- 
ke, Hauptbahnhof, Schuetzen- 
strasse 12, Muenchen, W. Ger
many.
• šiai vaistinei vaistus aukoja 

laisvosios Vakarų valstybės. Tuo 
tarpu maskvinė raudonoji impe
rija nei vaistais, nei pinigais šios 
vaistinės neparėmė. Dar blo
giau. Buvo ir yra nemažai atve
jų, kad okupuotoje Lietuvoje ar 
kitose pavergtose valstybėse, su
sirgus sunkiai išgydoma liga, at
siklausiama Maskvos ir negau
nama leidimo vaistams. Tuo tar
pu tos vaistinės tikslas — žmo
niškumo vardan pagelbėti ligo-

Mūsų maloniems klientams linkime ;
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

tais pastatytam klasių namui, 
duoda % visų reį|calingų lėšų. 
Tuo būdu jų pafama sieks DM 
880.000 ($250.000). Visas bend
rabučio pastatas atsieis DM1.- 
300.000 ($370.000). Lietuviams 
reikia sudėti DM400.000 ($120.- 
000).

Šitą stambią sumą suaukoti 
Vokietijos negausūs ir, palygin
ti, neturtingi lietuviai nepajėgs. 
Vėl tenka kreiptis į Jus, bran
gieji užjūrio lietuviai, ir prašyti 
mums padėti. Gimnazijos laiky
toja kuratorija yra įgaliojusi 
Tėvą Alf. Bernatonį rinkti au
kas bendrabučio statybai. Jis 
jau nuo rugsėjo vidurio lankėsi 
Jungt. Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje ir prašė Jūsų aukų. 
Neužverkite jam savo durų ir 
širdžių! Padėkite pastatyti bend
rabutį jaunimui, kuris nori iš
likti lietuviais. Nuoširdžiai dė
kojame už Jūsų jau sudėtas au
kas ir prašome tuos, kurie dar 
savo dalies nedavė, įsijausti į 
sunkią Vasario 16 gimnazijos pa
dėtį ir savuoju doleriu ją pa
lengvinti.

V. Natkevičius, M.A., direkto- 
.rius, V. Bartusevičius, M.A., 
Kun. J. Dėdinas, W. Fass- 
beck, Kun. dr. K. Gulbinas, 
OFM, Dr. J. Grinius, H.. O. 
Haag, H. Kiesel, A. Krivickas, 
H. Motgabienė, K. Motgabis, 
J. Sahner, F. Skėrys, V. Svi
tas, Kun. H. Šulcas, E. Tamo
šaitienė, Dr. A. Voelkl, A. 
Veršelis, A. Weigel, H. J. 
Wettach

Romuva, 1970. 11. 26.

"International School" pradės mokslo 
metus 1971 m. rugsėjo mėnesį; už nedidelį mokestį dės
tys šalia kanadiečių mokyklos programos: a. prancūzų 
kalba nuo pradinių skyrių; b. JŪSŲ gimtąja kalbą; 
c. pianino kursą. Klasės dydis — 12. Patyrę europiečiai 
ir kanadiečiai mokytojai. Vieta — Toronto centre. Parū
pinama transportacija. Religijos pamokos — jūsų tiky
bos, jei pageidaujama.

Rašyti: Mrs. Valerie Lazar, ■ miį^ OlZ?
501 Oriole Parkway, Toronto 7, Ont. I Cl. MU J-Q/UJ 
Pridėkite savo adresą ir telefono numerį

Gimnazijos mokytojų šauksmas
Vasario 16 gimnazija per 20 metų pasinaudojo 500 jaunuolių

BRANGŪS LIETUVIAI,
Vienintelei laisvajame pasau

lyje lietuvių gimnazijai 1971 m. 
sueina 20 metų, kai ji gavo pras
mingąjį Vasario 16 vardą. Tai 
įvyko 1951 m. vasario 16 d. 
Diepholze, šiaurės Vokietijoje, 
kur tada gimnazija buvo. (Ji 
Įsteigta ten pat šiek tiek anks
čiau — 1950 m. rudenį). Per tą 
laiką ji išleido 80 abiturientų, 
150 jaunuolių su mažąja abitū- 
ra, 250 su keliomis klasėmis. 
Apie 50 jos abiturientų baigė 
augštąjį mokslą ir sėkmingai 
dirba savo profesijose. Jų tarpe 
yra profesorių (Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse), mokytojų, in
žinierių, gydytojų, ekonomistų, 
kunigų. Nemažesni gimnazijos 
nuopelnai ir lietuvybei. Pir
miausia jos dėka keli šimtai j'au- 
nuolių išliko ar išaugo lietuviais. 
Jie pamažu perima lietuvybės 
darbų naštą ant savo pečių ir 
tuo apsaugo Vokietijos lietuvių 
bendruomenę nuo sunykimo.

Brangūs lietuviai! Jūs būsite 
girdėję, kad gimnazija pastarai
siais metais negali pasigirti di
deliu mokinių skaičiumi. Šiais 
mokslo metais joje mokosi 73 
mokiniai, naujų mokinių įstojo 
25. Reikėtų, kad gimnazija tu
rėtų bent 100 mokinių. Kaiku- 
rie "tėvai neleidžia i ją savo-vai
kų todėl, kad apyprastės bend
rabučio patalpos. Pilis, kurioje 
yra bendrabutis, jau stovi apie 
100 metų. Ją tinkamai atremon
tuoti beveik neįmanoma. Todėl 
yra geriau statyti naują bendra
butį. Vokiečiai, kaip ir 1965 me-

Moderni
Maskvos valdomi kraštai užsienio vaistų beveik neįsileidžia 

gelbėtojas”, reto pasišventimo 
idealistas. Jis — dar jaunas vy
ras, vos 32 m. amžiaus. Vais
tininku tapo dar tuo metu, kai 
farmacijos dar nebuvo studija
vęs, dirbdamas savo tėvo vaisti
nėje pagalbininku. Vėliau far
macijos mokslą užbaigė ir gavo 
diplomą Miuncheno universite
te. Europoje šis Max Picha vis 
labiau garsėja. Šveicarų, vokie
čių ir prancūzų spauda dažnai jį 
pamini ir vadina “skraidančiu 
vaistininku”. Jo žinioje yra dvi
motoris -lėktuvas, kuris skubos 
atvejais dažnai panaudojamas.

Keista šių laikų jaunoji kar
ta. Vieni serga revoliucinių idė
jų liga, kiti — sabotažais ir "bom- 
bomanija, o treti — narkomani
ja ir hipizmu. Tuo tarpu toje 
pačioje kartoje išaugę ir subren
dę gražiai reiškiasi gėriu, grožiu 
ir idealistine bei altruistine pa
galba žmogui. Max Picha nuo
mone, Vakarų pasaulyje vaistų 
išradingumas auga, plinta žmo
gaus gyvybę gelbstintieji vais
tai. Vien tik JAV ir Vakarų Vo
kietijos vaistų gamyba nepapras
tai išaugo. Šios dvi šalys galėtų 
lengvai aptarnauti visą suvargu
sią Afrikos, Azijos ir sovietų im
perijos sritį. Tų vaistų užtek
tų pavergtąja! Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai; užtektų jų ir Ru
sijai bei pavergtajai Ukrainai ir 
visiems Maskvos žinioje esan
tiems satelitams. Max Picha ma
no, kad ateis laikas, kada vaka
riečių vaistai galės pasiekti net 
be jokio užmokesčio Sovietų Są
jungos okupuotas šalis. Krei
piantis į Maskvos sveikatos mi
nisteriją, tik retais atvejais gau
namas leidimas išsiųsti vaistus 
į Lietuvą ar į kitas okupuotas 
šalis. Be to, komunistinė biuro
kratija tiek uždelsia laiką, kad 
sovietiniam pacientui vaistai 
dažnais atvejais tampa nereika
lingi — ligonis numiršta. Visdėl- 
to Max Picha ir V. Vokietijos 
vyriausybė stengiasi su vaistais 
prasiveržti ir už geležinės už
dangos.

M. Pichos manymu, kiekvie
nas šių laikų vaistininkas priva
lo būti ne tik specialistas savo 
srityje, bet ir ligonių patarėjas, 
nes dažnai mirtiname pavojuje 
atsidūrę pacientai kreipiasi į 
vaistines ir vaistininkus pagal
bos. Tad esą atėjo laikas steigti 
specialius medicinos-farmacijos 
fakultetus. Tuo būdu būtų gali
ma išgelbėti daugelį gyvybių Af
rikoj, Azijoj ir kitur.

Kiekvienas mūšų turi giminių 
už geležinės uždangos. Štai, ma-
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