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Plaukia metai vieni po kitų, o su jais ir mes visi. Metai vis 
. atsijaunina kalendoriuose, bet mūsų veidai neatsijaunina. Juose 

metai palieka žymes kaskart vis ryškesnes, kol pagaliau jų tiek 
prisikrauna, kad nebelieka vietos naujoms. Ir taip veidai išnyks
ta, o jų vieton ateina nauji. Senatvės pasiekę veidai nuskaidrėja 
kančioje, gyvenimo kovoje, dvasinėje brandoje; nurimsta, lyg lai
vas, atplaukęs iš ilgos kelionės į savo uostą. Jauni gi veidai išnyra 
gyveniman, pilni ryžto, pasiruošę ilgon, kartais audringon kelio
nėn. Juose dar nematyti patirties bruožų, tiktai klausiantis žvilgs- . 
nis ateitim Sename veide, kaip jį vaizduoja dail. Rembrandtas, 
vyrauja žvilgsnis praeitin, brandi, ironiška šypsena, reginti savo 
nueitą kelią. Čia ir susiduria skirtinga veidų linkmė. Senieji žvel
gia praeitin, jaunieji — ateitim Pirmieji taip daro, nes neturi 
ateities arba jau nebeilgą, antrieji — nes turi tik ateitį be praei
ties arba dar labai trumpą. Senieji pabrėžia savo nuopelnus ir 
linksta juos išlaikyti, o jaunieji bando pasverti juos savom svars
tyklėm ir dažnai randa, kad tai ne deimantų rinkinys, bet išpūstas 
balionas ir apsagstytas kadaise vertę turėjusiais medaliais. Senieji 
su nepasitikėjimo šypsena žvelgia į jaunųjų pastangas, o jaunieji 
nevertina senųjų veidų pastangų vien dėlto, kad jos dvelkia se
numu. Senumas ir neišmanumas jų akyse sutampa.

Pasaulio įvykiai

Senų ir jaunų veidų problema nėra dabarties išradimas. Ji 
yra sena* kaip ir pati žmonija, tiktai tam tikrais laikotarpiais ji 
paaštrėja arba sušvelnėja. Senatvė visuomet žiūrėjo praeitin, o 
jaunatvė —ateitim Vyko ir tebevyksta nuolatinis kitimo proce- 

/ sas. Keičiasi metai, keičiasi veidai, keičiasi idėjos. Ir mes šian
dieną išgyvename laikotarpi, kuriame viskas keičiasi žymiai grei
tesniu tempu. Kas senovėje pasikeisdavo šimtmečiais, tai dabar — 
dešimtmečiais. Tas procesas nedaro išimties ir lietuviškajame 
gyvenime, nors jis būtų ir labai konservatyvus. Kaikurie mokslo 
žmonės, tyrinėję Europos tautų gyvenimą, jų kultūrą, sako, kad 
lietuviai yra konservatyviausia Europos tauta. Ar tai teisinga 
išvada, sunku pasakyti, bet neabejotinai joje yra tiesos. Lietuvių 
gyvenime yra dalykų, kurie su besikeičiančiais metais nesikeičia^ 
Yra vertybių, kurios išlieka nesunaikintos ir didžiausių audrų. 
Prancūzai pasakytų: “Plus ęa change, plus c’est la mėme chose” 
— juo daugiau dalykas kinta, juo labiau išlieka tas pats. Taip 
s-koir.a paprastai apie meną, bet lygiai tą pati galime pasakyti 
ir apie lietuvių gyvenimą aplamai. Palyginę jų gyvenimą prieš 
šimtą metų su dabartiniu, matome labai didelį skirtumą. Pasinėrę 
dar gilesnėn istorijon, randame dar didesnių skirtumų. Bet šalia 
to pastebime, kad yra kažkas pastovaus nesikeičiančio tautoje.

SI

Kas tad būtų? Kas gi išliko nuolatinėje metų ir veidų kaitoje? 
Pirmiausia, tai lietuvių religingumas. Nuo pačių primityviųjų 
laiku lietuvis Jauste jautė ryši su augštesne Būtybe, su viską bal
dančia, neaprėpiama jėga, apsireiškiančia gamtoje regimu būdu 
ir žmogaus likime — neregimu. Gamtoje matė jis dievybės at
spindį ir buvo linkęs net ją pačią dievinti. O ir krikščionybė, at
ėjusi lietuvių tauton, nedaug ką turėjo keisti — tiktai pagilinti, 
apvalyti nuo prietarų, paryškinti, apšviesti. Antras pagrindinis 
bruožas, matomas mūsų tautos gyvenime visais šimtmečiais, yra 
savo krašto bei žmonių meilė ir jų laisvė. Ak, praeityje daug buvo 
tautinių, karalinių, baudžiavinių* partinių, šeiminių ir kitokių 
peštynių, bet visa tai vyko brolinio gyvenimo ribose. Lietuviai, 
pajutę išorinį pavojų, pajusdavo savo bendrą atsakomybę ir ri- 
kiuodavosi kovon su priešais. Tiesa, daug jie pralaimėjo ryti
niuose ir vakariniuose savo pakraščiuose, tačiau išliko kaip tauta. 
Joje tebėra gyva ta vidinė siela, kuri jungia visus, nors ir labai 
išblaškytus pasaulio pakraščiuose. Dėlto ir dabar visi turėtume 
gyventi minėtom dviem pagrindinėm atramom. Metai ir veidai 
nuolat keisis, bet nesikeis pastoviosios atramos. Jos yra lygiai 
tvirtos ir seniem ir jauniem veidam. Tai verta prisiminti pasitin
kant naujuosius metus. Kur bebūtume, visi esame tos pačios 
tautos vaikai, tautos, kuri kovoja, kenčia, laukia ir viliasi. Tokioje 
būklėje visi esame pašaukti budėti savo užimtame uoste, būti 
sargybiniais, kuriems rūpi ne tik ši diena, bet ir visos tautos 
ateitis. Pr. G.

J.;

Žvilgsnis ateitin: ką atneš nauji metai? Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ

KANADOS ĮVYKIAI

SLAPSTĖSI ŪKIO TUNELYJE
Kvebeko provincijos policija 

pagaliau suėmė darbo ministe- 
rio P. Laporte pagrobimu ir nu
žudymu kaltinamus tris asmenis 
— brolius Paul ir Jacques Rose, 
Francis Simard. Jie buvo surasti 
tunelyje po vieno ūkio gyvena
muoju namu prie St. Luc vieto
vės, 20 mylių nuo Montrealio. 
Aštrių kaltinimų laikraščių ve
damuosiuose susilaukė Kvebeko 
teisingumo ministerio J. Cho
quette pažadas suimtiesiems už

cenka, prieš keletą metų sovie
tų atsiųstas į Edmontono univer
sitetą ir atsisakęs grįžti. Toronto 
universiteto rektorių dr. C. Bis
sell aplankęs Sovietų Sąjungos 
ambasados Otavoje patarėjas 
mokslo ir technologijos reika
lams Jevgienijus Bobrovas pri
minė, jog Maskva gali nutraukti 
mokslininkų apsikeitimą su To
ronto universitetu. Apie šį mas
kuotą sovietų spaudimą jau yra 
painformuota Kanados užsienio 

jų pasidavimą be kovos išleisti reikalų ministerija. Toronto uni- 
iš kalėjimo už atitinkamą užsta- -----—’***“*”
tą teroristinės F. L. Q. organi
zacijos narius, kalėjime atsidū
rusius karo stovio įstatymo dė
ka. Ministeris sakosi norėjęs iš
vengti susišaudymo, tačiau mi
nėtoji trijulė buvo užtikta tu
nelyje, iš kurio ją būtų buvę la
bai lengva iškrapštyti* ašarinė
mis dujomis ar vandeniu. Laik
raščiai pabrėžia, jog Kvebeko 
teisingumo ministeris J. Cho
quette tikriausiai nebūtų vedęs 
jokių deiybų per savo tarpinin
kus su kitais panašiais nusikal
tėliais. Ministeris vėliau pareiš
kė tokio pažado nedavęs. Paleisti 
už tam tikrą užstatą jis galvo
jęs jau anksčiau. Netrukus .po 
trijulės suėmimo keliolika su
imtųjų buvo paleisti iš kalėjimo 
už atitinkamą užstatą. Suimtoji 
trijulė teisme elgėsi įžūliai. Kar
tu buvo suimtas ir minėto ūkio 
pastato nuomininkas M. Viger.
Teisėjas rado juos atsakingus už 
m in. Laporte nužudymą.

Sovietų Sąjunga daro diplo
matinį spaudimą Toronto uni
versitetui, kad iš jo laboratorijų 
būtu pašalintas matematikos fa
kultete mokslinius tyrimas at
liekantis atomo fizikas dr. B. Do-

Nauji faktai Kudirkos byloje
Pranešimas cigarečių dėžutėje • Pastabos apie studentą Jan Palach • Admirolas vos išvengė 
karinio teismo • Kudirkos likimas • Veiksnių pastangos išjudino bylą

Dar nė vienas įvykis lietuvių 
išeivijos istorijoj nesukėlė tiek 
susijaudinimo, kiek Bražinskų ir 
Kudirkos atvejai, ypač pastaro
jo. Jo drąsus žygis baigėsi ne
sėkmingai, tačiau daug pasitar
navo lietuvių laisvės kovai. Ry
šium su jo byla prašneko apie 
Lietuvą ir jos okupaciją visa di
džioji spauda, radijas ir televi
zija. Niujorko įtakingasis dien
raštis “New York Times”, kuris 
anksčiau vengė rašyti apie Lie
tuvą, po baltiečių studentų de
monstracijos ir Kudirkos įvykio 
plačiai atidarė savo puslapius 
Lietuvos bylai. Pvz. 1970 m. 
gruodžio 28 d. laidoje vienas 
to dienraščio redaktorių H. 
Schwartz ilgame straipsnyje 
“Moscow’s Problems” sugretino 
žydų laisvės kovą su lietuvių pa
stangomis: “Sovietų žydai, des
peratiškai bei atvirai j iešką ke
lių iš Sovietų Sąjungos, ir lietu
viai, rizikuoją net savo gyvybė
mis, tėra vos matoma viršūnė 
ledkalnio nepatenkintų mažumų 
Sovietu Sąjungoje. Kremlius bi
jo, kad tie pradiniai atvejai ne- 
išsiplėstu i didelę krizę ir dėlto 
jis skubiai primena, kad tauti
nis pasipriešinimas bus žiauriai 
baudžiamas.” Taipgi ir kiti dien
raščiai bei aplamai periodinė 
spauda panašiai atsiliepė. Tokių 
spaudos organu Kanadoje ir J. 
A. V-se suregistruota daugiau 
kaip 100.

Tyrinėjimo duomenys
Simo Kudirkos bylą ėmė tir

ti prezidentūra, Valstybės De
partamentas, eismo ministerija, 
pakrančių apsaugos vadovybė, 
atstovų rūmu užsienio reikalų 
pakomitetis, laikraščių renoriei 
riai. Bene išsamiausia iki šiol 
tyrinėjimo byla yra eismo de
partamento, paskelbusio 77 
psl. pranešimą, kuris tėra 1000 
nsl. įvairiu liudiiimu santrauka. 
Iš io paaiškėjo, kad S. Kudirka 
pabėgima ruošė iš anksto — 
savo ketinimą nraneŠė raštu, ku
rį idėjo cigarečių dėžutėn ir nu- rifiūū’i.SM'uH
metė amerikiečiu laivan “Vi<d- „ta?: 
lant”. Tas raštelis dabar vra na- 
skelbtas. Jis rašvtas angliška’ ir 
pasirašytas vardu “Simas”. Raš-

kalta dėl pašto paslaugų skanda- telvie prašoma duoti nabėgimni ______ , _______ _______
lingai didelio sulėtėjimo. ženklą ir kartu pranešama, kad vo admirolas W. Ellis su savo

(Nukelta į 84ą psl.) bėgs nuo rusų laivo tuo momen- bausmės. Atstovų rūmų komisi-

tu, kai amerikiečių atstovai grįš 
po derybų su sovietais į savo 
laivą. Be to, S. Kudirka bandė 
užmegzti ryšį žodžiu ir rankų 
ženklais su vienu amerikiečių 
leitenantu, stovinčiu “Vigilant” 
laive. Rodydamas ranka Į rusų 
laivo įgulą, S. Kudirka tyliai iš
tarė: “Gestapo, Gestapo.” Po to 
pridūrė: “I will go with you” ir 
“Not too cold”, t.y. įšokus van
denin.

Tarp S. Kudirkos paliktų do
kumentų bei knygų rasta įvairių

versiteto rektorius dr. C. Bissell, 
matematikos fakulteto prof. D. 
V. Anderson, kurio žinioje dirba 
dr. B. Docenka, pasmerkė sovie
tinio šantažo priemones. Jų tei
gimu, ir Toronto universitetas, 
ir Sovietų Sąjungos mokslo ins
titucijos turėjo daug naudos iš 
vykdomo pasikeitimo mokslinin
kais, tačiau Toronto universite
tas nedarys jokių nuolaidu so
vietams dėl dr. B. Docenkos.

Pašto reikalus tvarkantis mi- 
nisteris be portfelio J. P. Cote 
pranešė federaciniame parla
mente, jog nuo š. m. sausio 9 d. 
bus praplėstas šeštadienio dar
bas kaikuriose miestų ir kaimų 
pašto įstaigose. Lig šiol jose bu
vo galima tik atsiimti siuntinius, 
o dabar šeštadieniais bus gali
ma Įsigyti našto ženklu ir perlai
du. Opozicinės partijos daro 
spaudimą federacinei wriansv- 
bei. kad ji vėl įvestu pašto siun
tu išnešiojimą šeštadieniku
ris buvo panaikintas 1969 m. 
pradžioje, kai paštininkai 
in penkių darbo dienų savaite.

ir

Simas Kudirka
poezijos ištraukų, straipsnio iš
karpa iš vokiečių žurnalo, žmo
nos telegrama iš Lietuvos (Klai
pėdos), pastabos apie čekų stu
dentą Jan Palach, kuris suside
gino protestuodamas prieš rusus.

Iš eismo departamento tyri
nėjimų paaiškėjo, kad S. Kudir
ka buvo tvirtai įsitikinęs, jog 
amerikiečiai jo neišduos ir dėlto 
patikėjo jiem savo gyvybę. Iš 
kitų šaltinių patirta, kad S. Ku
dirka, būdamas radistas^ apie 
savo ketinimą pabėgti buvo pra
nešęs “Vigilant” laivui radijo 
bangomis, bet tai nepatvirtinta.

“T2” redakciją pasiekė “Vi
gilant” laivo pirmųjų telegra
mų, siųstų savo vadovybei, teks
tai. Juose neminimas rusų kal
tinimas, kad S. Kudirka pavo- 

tai rusų kapitono sufabrikuotas 
kaltinimas.

Admirolo likimas

pagalbininkais.' Pakrančių ap
saugos komisija, ištyrusi bylą, 
pasiūlė juos perduoti kariniam 
teismui. Eismo departamento 
sekretorius J. Volpe betgi su 
tuo pasiūlymu nesutiko ir pata
rė admirolui Ellis su kpt. F. 
Brown pasitraukti iš tarnybos, o 
“Vigilant” laivo kpt. Eustis pa
reiškė papeikimą bei pranešė 
perkėlimą kitom pareigom. Ka
rininkai su tuo sutiko. Taigi, jų 
likimas kol kas išspręstas, jeigu 
kongreso komisija ir kiti veiks
niai nepareikalaus didesnės

Genė Kudirkienė
jos pirm. W. Hays apklausinėji
mo metu besiteisinančiam adm, 
Ellis pareiškė: “Aiškiai matyti, 
kad Jūsų auklėjimas pakrančių 
apsaugos sargybos akademijoje 
buvo rimtai apleistas”. Patarė 
jam pakeliauti po Sov. Sąjungą 
ir geriau ją pažinti.

Kudirkos likimas
Amerikiečiai jūrininkai, lydė

ję rusų jūrininkus su surištu 
Kudirka'valtyje į sovietų laivą, 
liudijo tardymo metu, kad lietu
vio jūrininko galva buvo kelis 
kartus daužoma į geležines at
ramas, kad ant jo galvos valty
je sėdėjęs rusas. Priplaukus 
prie sovietų laivo, rusai jūrinin
kai numetė surištą Kudirką į 
motoro išlanką, paskui nuleido 
tinklą ir užkėlė jį į laivą. Nuo 
to momento Kudirkos likimas

MAISTO GAMINIŲ PABRANGINIMAS LENKIJOJE, SUKĖLĘS 
darbininkų susikirtimus su milicija ir kariuomene, baigėsi neti
kėtu vyriausybės pasikeitimu. Kompartijos vadą W. Gomulką 
pakeitė Edvardas Gierekas, premjerą J. Cyrankiewicz — vice
premjeras P. Jaroszewicz, prezidentą M. Spychalskį — buvęs 
premjeras J. Cyrankiewicz. Kompartijos vado W. Gomulkos pa
keitimas E. Giereku, matyt, yra kompromisinio pobūdžio, nes šių 
pareigų jau seniai siekia Maskvai nepriimtinas tautinių pažiūrų 
buvęs partizanų vadas M. Moczaras, kuris dabar buvo pripažin
tas pilnateisiu politbiuro nariu. Naujasis premjeras P. Jaroszewicz 
savo pirmoje oficialioje kalboje žadėjo siekti santykių sunorma- 
linimo su Katalikų Bendrija. N. Metų dieną visose Lenkijos baž
nyčiose buvo perskaitytas kardi- •---------------------------------------
nolo S. Wyszynskio pasirašytas 
laiškas, smerkiantis vyriausybės 
panaudotas priemones darbinin
kams numalšinti. Naujasis kom
partijos vadas E. Gierekas neat
šaukė maisto gaminių pabrangi
nimo, bet paskyrė m*etinę $300 
milijonų vertės zlotų sumą padi
dinti atlyginimus mažiau uždir
bantiems lenkams. Šių padidi
nimų vidurkis yra maždaug $6 į 
mėnesį, už kuriuos darbininkas 
galės nusipirkti naujus marški
nius arba šešis svarus jautienos. 
Priedas bus mokamas tik tiems 
darbininkams, kurių. mėnesinė 
alga zlotais nėra augštesnė kaip 
$83. Ar tokiu nutarimu pavyks 
sustabdyti prasidėjusius nera
mumus, tenka abejoti. Pirmieji 
į gatves su protesto plakatais 
išėjo laivų statyklų darbininkai, 
gaunantys* didžiausias algas Len
kijoje — apie $125 į mėnesį. Jie 
iš naujojo kompartijos vado E. 
Giereko negaus nė vieno papil
domo zloto. Šia proga spauda 
primena, jog Britanijos sostinė
je Londone tebėra lenkų išeivių 
sudaryta vyriausybė su premje
ru K. Sabbatu priešakyje. Jos 
tikslas — pabrėžti pasauliui, 
kad komunistinė vyriausvhė pa
čioje Lenkijoje geriausiu atve
ju gali būti, tik laikinio pobū
džio, kol krašte bus pravesti lais
vi demokratiniai rinkimai. K. 
Sabbatas stengiasi palaikyti ry
šius su Vašingtonu bei kitų vals
tybių sostinėmis, tačiau oficia
laus pripažinimo tėra susilaukęs 
atstovas Vatikanui K. Pepee, pa
skirtas nepriklausomos Lenki
jos vyriausybės 1938 m.

KARO AUKOS
Š. Vietnamo diplomatai Pary

žiaus taikos konferencijoje se
natoriaus E. Kennedžio ir senato 
užsienio reikalų komiteto, vado
vaujamo J. W. Fulbright, at
stovams įteikė amerikiečių karo 
belaisvių sąrašą, turinti 368 pa
vardes. *Sąrašan yra įtraukti 9 
jau paleisti belaisviai ir 20 mi
rusių nelaisvėje. Hanojuje vie
šėjusiam Kanados radijo ir tele
vizijos CBC korespondentui M. 
Maclear premjeras P. V. Dong 
pareiškė, kad šis sąrašas esąs 
pilnas ir galutinis, tačiau JAV 
krašto apsaugos departamentas 
jame neranda 10 virš š. Vietna
mo pašautų lakūnų ir 412 kau
tynėse dingusių karių. 1971 m. 
sausio 1 d. suėjo dešimtmetis 
nuo to laiko, kai buvo oficialiai 
pradėti registruoti amerikiečių 
nuostoliai Vietname. Per šį lai
kotarpį Vietnamo kare jau žuvo 
44.200 amerikiečių karių, o 
293.225 buvo sužeisti. >

ARTIMIEJI RYTAI
Karo paliaubos tarp Izraelio 

ir Egipto baigiasi vasario 5 d. Jų 
pratęsimo klausimas, atrodo, 
privertė Izraelio ministerių ka
binetą priimti nutarimą atnau
jinti taikos derybas Jungtinių 
Tautų rėmuose.. Iš Sovietų Są
jungos grįžęs Egipto viceprez. 
A. Sabry sakosi gavęs neribotos 
sovietinės paramos pažadą. Iz
raelio premjerės G. Meir paža
dai kertasi su liudininkų pareiš
kimais. Izraelio užimtas arabų 
sritis neseniai aplankęs ameri
kiečiu “Time” žurnalo atstovas 
M. Clark rašo, kad buldozeriai 
jau baigia griauti paskutinius 
arabų kaimus Sirijai priklausiu
sioje Golano augštumoje. Kaiku
riose Golano vietovėse gelto- barniu pak^tknafka-
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BRAŽINSKAI NEBUS 
IŠDUOTI

nuoja žydų.kolchozininkų pasėti 
kviečiai ir auga medvilnė. Jor
danijos pasienyje gausu sutvir
tintų žydų kaimų, prie Mirusios 
jūros į dangų kyla modernūs 
viešbučiai turistams. Izraelio Ei- 
lato uostas pilnas tanklaivių, ga
benančių naftą, kuri naftotie
kiais pasiekia Viduržemio jūrą, 
apeidama Suezo kanalo blokadą. 
Iš Eilato į Egiptui priklausiusį 
strateginį* punktą Sharm ei 
Sheik, kur susikerta Aqabos 
įlanka ir Raudonoji jūra, jau 
baigiama tiesti moderni kelio 
juosta, šioje vietovėje taip pat 
statomi moteliai Izraelio turis
tams. Kelionių biurai už $98.60 
asmeniui organizuoja specialias 
ekskursijas į buvusias kautynių 
vietoves Sinajaus pusiasalyje, 
kur taip pat statomas $500.000 
vertės modernus 300 lovų mote
lis. Jo statytojai pareiškė ameri
kiečiui žurnalistui, kad Izraelio 
vyriausybė jiems yra užtikrinusi 
motelio veikimą 49-riems me
tams.

ŽYDŲ TEISMAS
Demonstracijų bangą prie So

vietų Sąjungos ambasadų ir pa
siuntinybių visame pasaulyje su- 

ii Uvi^ju. riLsu 
teismas Leningrade. Visi jie bu
vo kaltinami sąmokslu pagrobti 
į Suomijos pasienį skrendantį 
lėktuvą ir su juo nusileisti Suo^ 
mijoje ar Švedijoje. Didžioji kal
tinamųjų dalis yra Rygos žydai, 
kuriems Maskva nedavė leidimo 
išvažiuoti Ižraelin. Nors jie buvo 
suimti dar nepasiekę lėktuvo, 
Leningrado teismas dviem pa
skyrė mirties bausmę, o kitiems 
ilgus metus darbo stovyklose. 
Tokios nežmoniškos bausmės už 
planuotą ir niekada neįvykdytą 
nusikaltimą, jeigu norą išvykti 
iš Sovietų Sąjungos, iš viso, būtų 
galima vadinti nusikaltimu, su
krėtė net Vakarų pasaulio kom
partijas. Kartu'su žydais jos taip 
pat siuntė protesto telegramas 
Kremlium Užsienio reakcija pri
vertė Kremliaus vadus bylą per
duoti apeliacijai Rusijos respub
likos augščiausiame teisme, ku
ris sumažino kalėjimo bausmes, 
o mirties bausmę E. Kuznecovui 
su M. Dimšicu pakeitė į 15 metų 
darbo stovyklose. E. Kuznecovui 
šis pakeitimas iš tikrųjų reiškia 
lėtą mirtį, nes jis bus uždarytas 
ypatingos drausmės stovykloie. 
kurios kaliniai gauna tik trečda
lį maisto davinio.

BASKŲ TEISMAS •
Karinis tribunolas Burgos 

mieste, Ispanijoje, užbaigė 16 
baskų teroristų teismą, šešiems 
paskyręs mirties bausmę, dešim
čiai — kalėjimą, ši byla suskal
dė Ispaniją: vieni rengė de
monstracijas už baskų išteisini
mą, kiti — už griežtą diktato
riaus F. Franco vyriausybės lini
ją teroristų atžvilgiu. Kaip ir 
buvo galima tikėtis, F. Franco 
mirties bausmę šešiems nuteis
tiesiems pakeitė 30 metų kalė
jimu. '

TAIKOS DIENA
N. Metų dieną popiežius Pau

lius VI laikė tradicines Mišias 
Romos vargšams ir pagrindinį 
dėmesį pamoksle skyrė taikos 
reikalams, nes sausio 1 jis yra 
paskelbęs pasaulio taikos diena. 
Paulius VI konstatavo, jog opti
mizmo ateičiai teikia Sovietų Są
jungos žydų ir Ispanijos baskų

lėiimu. Popiežius Paulius VI 
taipgi pabrėžė, jog pasauliui at
ėjo laikas atsisakyti senovinio

VLIKo advokatas Ankaroje keršto jausmo, akies už akį, dan- 
•70 m. gruodžio 27 d. advoka- ties už dantį princino. Vatikane

tei Elenai Armanienei pranešė, 
kad Turkijos augščiausias teis
mas atmetė prokuroro skundą 
ir tuo patvirtino apeliacinio ir 
kitų teismų nutarimus Prano ir* 
Algirdo Bražinskų byloje, šiuo

taipgi buvo paskelbta, j'og ma
žoji Vatikano vahtvbėlė. turinti 
tik šveicarų sargybinių gvardi ją, 
pasirašys tarptautine sutarti, 
siekiančia sustabdyti atominių 
ginklų plitimą pasaulyje. Pasirsh

nutarimu jiems galutinai pripa- §vmo tikslas esąs grynai simbo- 
žintos politinių pabėgėlių teisės linis — moralinė parama už pa
ir Jie nebus rusams išduoti. Ne- šaulio taiką ir atominio karo pa- 
t^^paągkės jų tohmesnė pa- vojaus pašalinimą ' ; “kovojančioms
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Žmonės iš prigimties yra gru
piniai, mėgstantys gyventi susi
būrę kaimuose ir miestuose. Gi
lioje senovėje toks žmonių susi- 
grupavimas jiems teikė saugu
mą. Priešams užpuolus, jie bū
rėsi apie išmintingiausią vyrą, 
karo vadą. Ilgainiui žmonių gru
pės — gentys susigrupavo į tau
tas. Tokiu būdu tautas sudarė 
vienos rasės, kalbos ir vienodų 
papročių žmonės.

Geriausiai tarpusavyje sugy
vena vienos tautos žmonės. Gal 
dėlto, kad kiekviena tauta turi 
skirtingą savą charakterį. Šią

Kiniečiai ir rusai susidūrė KINIJOS IR SOVIETŲ VARŽYBOS

suomis. • .
Iš Kinijos šiaurės atėjusi Man

ču dinastija įsigalėjo Petinge, 
tačiau jos valdymo metais buvo 

- apkarpyta šiaurvakarinė iršiaur- 
rytinė valstybės dalis.

XIX a. atnešė Kinijai sunyki
mą. Anglijos prievartinis opiu
mo įvežimas Kinijon sukėlė ka-

naikino namų pramonęir įvedė

Milžinu nesutarimo priežastys- remiasine
cvarcfvmn In iv

Sovietai ne tik pajungė Pabal- iki šio meto, tiek sumažino 
tijį, apkarpė Suomiją, Rumuni- įtampą ir paruošė kelią atstaty- 
ją, pastūmėjo savo įtaką Euro- ti diplomatiniams santykiams, 
pos žemyne, Tolimuose Rytuose, 2 skirtingi pasauliai 
bet ir eme įsigalėti Artimuose • c • ♦ c •Rytuose, Viduržemio jūroje ir Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
Indijos vandenyne. nesutarimo negalima gristi vien

............... .. .... clririi n erotoVokietijos rudoji revoliucija, 
nors nesugretinama su raudoną
ja, tačiau ir jos tikslas buvo tas

niausiai prisimenamas iki am
žiaus pabaigos. Iš šeimos išėjęs 
jaunas žmogus kartu išsineša 
vienokią ar kitokią pasaulėžiūrą. 
Nuo kiekvienos atskiros šeimos 
tautinio įsisąmoninimo, patrio
tizmo priklauso tautos išsilaiky
mas.

Šių dienų išeivijos gyvenime 
vis dažniau pasigirsta klausimas 
— ar mes, lietuviai, sugebėsime 
ilgam išlikti? Ar mūsų priau-

ji sugebės perduoti meilę Lie
tuvai savo vaikams? Į šiuos 

tiesą patvirtina santykiai tarp klausimus galima atsakyti: tai 
vokiečių ir italų Vakarų Vokieti- priklauso nuo mūsų, pačių —

dabartinių tėvų.
Dar turime pakankamai pasi

šventusių žmonių iš jaunesnės ir 
vyresnės kartos, kurie dirba gra
žų lietuvybės ugdymo darbą. 
Daug žmonių dirba komitetuose 
jaunimui paremti arba šeštadie
ninėms mokykloms išlaikyti. 
Daug mokytojų šeštadieninėse 
mokyklose ruošia jaunąją kartą, 
kad ji taptų gerais, susipratu
siais lietuvius. Turime puikias 
tautines parapijas su gerais pat- 
fijotais kunigais.

Labai gaila, kad dažnai mes 
patys tėvai pamirštame ir- ne
įvertiname šių pasišventėlių kil
nių pastangų? kai yra ruošiami 
parengimai mokykloms ar jauni
mui paremti, mums visiškai ne
svarbu, jei rengėjai sulįs ^“sky
lę”. Kai kviečiami tėvų susirin
kimai, kuriuose svarstomi jauni
mo reikalai, tie kvietimai neran
da atgarsio tėvuose. Būkštauja- 
ma, dar ko gero prašys į komi
tetą įeiti... Komitete garbės ne
daug — tik lakstymas laisvalai
kiais ... Be to, dar žiūrėk ir do
leris tai čia, tai ten nubyra... 
Neretai pasitaiko, kad tokių pa
rengimų ar susirinkimų metu 
gausi teveliu grupė puošniame 
rūsyje kelia stikliukus ir sutar
tinai šaukia: “dar po vieną ...”

Juk kaip galima tokių progų 
nepaminėti, kaip motinos ar tė
vo gimimo diena, laimingų ve
dybų sukaktis ir t.t. Taip, svar
būs ir šie įvykiai, bet kur spren
džiama ir remiama jaunosios 
kartos ateitis, yra svarbiau. Ge
riausiu atveju, reikia tuos įvy
kius suderinti. Mums, kurie turi
me progos džiaugtis pilna lais
ve, mūsų pavergta tėvynė užde-

joje, kur yra privažiavę 450.000 
italų pramonės darbams. Didelė 
dalis italų yra atsivežę ir savo 
šeimas. Jiems tenka gyventi iš
siskirsčius miestuose tarp vo
kiečių. Abiem tautybėm tai su
daro nemalonumų. Wuerzburge 
miesto taryba išleido įstatymą, 
draudžiantį italams lankytis 
restoranuose, kurių savinin
kai jų nepageidauja. Italų kon
sulas Muenchene tuos nesutari
mus aiškina charakterių skirtu
mu. Esą vokiečiai yra rimti, ty
lūs ir dar gana anksti vakare 
mėgsta ramybę. Tuo tarpu ita
lai garsiai kalba ir šūkauja iki 
vidurnakčio. Jei šeši italai nu
eina į restoraną ir susėdę apie 
stalą kalbasi,’tai jie tik kalbasi, 
o vokiečiams atrodo, kad jie ke
lia revoliuciją...

šeima yra pirma ir svarbiau
sia ląstelė tautos sudėtyje. Im
perija yra namuose prie /židi
nio — sakė garsusis romėnų kal
bėtojas Ciceronas. Amžių eigoje 
šeima liko vienoda ir pastovi sa
vo sudėtimi. Neprigijo dar prieš 
Kristaus laikus graikų filosofo 
Platono rekomenduota “kolek
tyvinė šeima”. Taipgi nesulaukė 
pritarimo socialinių idėjų sklei
dėjo prancūzo Jean Jacques 
Rousseau parodytas “pavyzdys”. 
Jis su žmona atidavė penkis sa
vo vaikus, tik gimusius, į pa
mestinukų ligoninę. Rousseau 
skelbtas idėjas bei šūkius pasi
savino komunistinis pasaulis, 
bet šeimos srityje nė didžiausi 
komunistų vadai nepasekė jo pa
vyzdžiu.

Šeima yra pats gražiausias, ar
timiausias žmonių gyvenimo ir 
bendravimo pavyzdys, šeimoje 
išmokstama mylėti, gerbti kitą da svarbesnes pareigas: jaunąją 
asmenį ir jo pažiūras bei nuo- kartą išauginti savai tautai, nes 
rhones. Joje išgyvenamas pats _ 1 1 • T *

nenasitikėti bet ir Ukrainos, rusų sričių, pasistū- nępasiUKeu, per ir mėjįmas j Artimuosius Rytus ir 
pasaulio padalinimas į įtakos 
sritis. T’

Tas pats reiškinys užtinkamas 
ir Kinijos revoliucijoje. 1949. 
X. 1 paskelbus Kinijos liaudies 
respubliką, revoliucijos vadovas 
Maotsetungas (Mao) netrukus 
prabilo: “Kiniečių tauta yra už
sidegusi kruviną kovą tęsti to
liau, atgauti priešo užgrobtas 
sfitis ir atsistoti ant savo 
kojų pasaulio tautų bendruome
nėje.”

Kiniečiai ir rusai pradžioje 
galėjo sutarti visais kitais klau
simais, bet tik ne dėl bendros 
tautinės politikos. Skirtinga tau
tinė politika juos išskyrė, ideolo
giniame bare, ūkio, socialinėje, 
ypač užsienio politikoje, kai abu 
kraštai ėmė varžytis dėl įtakos 
ne tik' Azijos, bet ir Afrikos 
kraštuose. Tarp sovietų ir Kini
jos įvyko ne ideologinis skili
mas, ne vieningo komunistinio 
sąjūdžio skaldymas, bet nepa- 
jėgimas suderinti skirtingų tau
tinių tikslų. Tik pačioje Kinijos 
respublikos užuomazgoje abu 
kraštai sutarė, kol Pekingas pri
pažino Maskvos vyravimą komu
nistiniame pasaulyje. 1959 m.

neapkęsti svetimtaučių. Vėliau 
seke 14 metų trukęs Japonijos 
siautimas šiaurės Kinijoje, 4 
metų nesėkminga JAV įtaka, 11 
metų bičiulystė su sovietais ir 
dešimtmeti? aršios kovos tarp 
kiniečių ir rusų.

1960 m. Kinija užsimojo būti 
šeimininkė savo krašte. Per pas
tarąjį dešimtmetį ji dąrė įvai
rius posūkius, kurių esminis 
tikslas — atsikratyti svetimosios 
įtakos, nors be jos padaryta tik 
kukli pažanga ne tik ūkyje, bet 
ir kitose srityse. Milžiniškoje 
Kinijoje kartais sudrumsčia ne-, 
ramumai milžiniškos tėkmės pa
viršių, tačiau ji yra vienoje val- 

. džioje, kuri siekia ne tik sociali
nių, bet ir tautinių tikslų.

Revoliucijų' paveldėjimas
Istorija nesikartoja, tačiau 

šiandienykščių įvykių sugretini
mas su buvusiais praeityje pa
lengvina įspėti ateities mįslę. 
Kiekviena revoliucija brendo 
skirtingose sąlygose, ją 
sukėlė savitos priežastys, sukū
rė nesugretinamas santvarkas, 
bet daugelio revoliucijų tikslas 
tas pats — įgyvendinti tautinius 
užmojus.

1789 m. įvykusi revoliucija ‘ Kiniją jau ėmė kovoti prieš So- 
Prancūzijoje baigėsi Napoleo- vietų Sąjungos rusišką imperia- 
no I pastangomis ginklu įšug- lizmą, carinės Rusijos imperia- 
dyti galingą valstybę, kuri ' vy- lizmo tęsinį, kuris buvo pakęstas 
rautų Europoje. To paties tikslo 
siekė ir šiuo metu tebesiekia so
vietai, įsigalėję 1917 m. revo
liucija, kuri visiškai nesugreti
nama su prancūziškąja. Sovietų 
valstybės išugdytas tautinis im
perializmas, nors apdengtas tarp- . go sambūvio tėkmę, bet vengė 
tautinio socializmo šydu, pra- pradėti karą. 1969 m. rudenį 
šoko buvusį carinėje Rusijoje, pradėtos derybos, užtrukusios

lizmo tęsinį, kuris buvo pakęstas 
valstybės kūrimosi pirmajame 
dešimtmetyje. Tada Kinija 
svarstė klausimą: ko nori rusai 
— taikaus sambūvio ar karo?

Šis klausimas liko neatsaky
tas. Abu kraštai pateko i karih-

skirtingais politiniais tikslais, 
aiškinti aesuderinamu tautinių 
tikslų siekimu. Kinietis ir rusas 
yra du skirtingi pasauliai, ne
radę sąlyčio praeityje ir sąsajos 
dabartyje. Jie remiasi skirtinga 
praeitimi, savitu tautų nusitei
kimu ir sunkiai sugretfnama pa
saulėjauta.

Klaus Mehnertas, vokietis, 
gyvenęs Rusijoje ir Kinijoje, 
abi kaimynines tautas šitaip ap
tarė:

Kiniečių ir rusų jausminis skirtin
gumas ryškiai metasi j akis. Rusas 
vadovaujasi jausmais, o ne protu. Jis 
linkęs svajoti, bet neveikti; kenčia, 
bet nesipriešina blogiui; tinginiau
ja, nėra linkęs sistemingai dirbti. 
Net ir veikti užsimojęs rusas pa
skęsta paruošiamuosiuose pokalbiuo
se, nes dažnai jis pasigenda tvirtos 
valios veikti.

Šis apibendrinimas, kaip ir 
kiekvienas kitas, prašosi patai
sos, jeigu jis nėra paremtas įro
dymais. Daliniu įrodymu galė
tų būti nepaprastas neplaningu- 
mas Sovietu Sąjungos planinga
me ūkyje.

Autorius toliau tęsia:
Rusai jausmingumu išsiskiria iš 

Europos tautii ir ypač nesiderina su 
išmokslintų kiniečių ’ išmintimi, kuri 
remiasi protu, savitvarda ir siekimu 
darnos su aplinka. Rusai skelbė sie
los pirmavimą, lyginant su kūno rei
kalais, iškėlė dvasinį pirmavimą 
prieš medžiaginį, amžinąjį gyvenimą 
prieš laikinį, ypač prieš siekimą pa
sipelnyti ir praturtėjimą. Rusų idea
lizmas, susietas su fanatiškumu, iš
ganymo jieškojimu, dažnai veda į su
sinaikinimą, išganymą įrikiuoja dokt
rinose ir utopijose, kurios nuvedė į 
teorinį materializmą. Revoliuciją lai
mėjęs Leninas rusus vadino tinginių 
maišais.

Mano nuomone, tautų būdo 
savybės kinta, todėl ir jų būdo 
aptarimas negali likti pastovus.
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Pasaulėjauta gali daugiau patar
nauti mūsų tikslui. Antropolo
gas M. Meadas skirsto tautas pa
gal gėdos ir kaltės jausmą. Geda 
esanti išorės veiksmas. Jai pa
tirti reikalingi žiūrovai.

Kaltė yra vidinis įsijautimas, 
visai nepriklausantis nuo išorės. 
Gėdos jausmą pergyvena kinie
čiai, kaltės — ne tik rusai, bet 
ir europiečiai. “Kultūrinės revo
liucijos” metu Kinijoje tūkstan
čiai buvo ištremti, uždarytos mo
kyklos, pramonės ir prekybos 
įmonės, bet didžiausiai gėdai pa
rodyti buvo užkabintos lentos su 
atitinkamais įrašais, skirtais su
niekinti pasmerktiesiems ar per
sekiojamiems.

Kiniečiai tūkstančius metų gy
venę didžiojoje šeimoje mažiau
siai jaudinasi dėl kaltės, kurią 
pripažįsta krikščionybė, ši skir
tinga pasaulėjauta paaiškina 
krikščionybės skelbėjų nesėkmę 
Kinijoj, nes ten svetima kaltės 
sąvoka.

Rusų filosofai, rašytojai, ypač 
Dostojevskis, atsidėjęs narplio
jo žmogaus kaltę ir galop tarė: 
mes atsakingi ir už kitų kaltes, 
šį teigimą gali suprasti vakarie
tis, bet ne kinietis.

Kinietis yra tik mažyčio laše
lio virpėjimas, milžiniškos tautos 
versmėje. Jis prisitaiko prie sa
vosios versmės tėkmės bei aplin
kos. Ir didžiausiame skurde jis 
gali būti laimingas, jei pajėgia 
ištverti ir naštą pakelti.

Kinietis sunkiai supranta va
karietišką individualizmą, susie
tą su savinauda ir liberaline gal
vosena. Per pustrečio tūkstančio 
metų kiniečiai gyveno uždaroje 
kultūroje ir neveikliu pasiprie
šinimu sukinietino svetimuo
sius, pvz. iš šiaurės atslinkusią 
Manču dinastiją.

Kiniečių rašytojas Lin Jutan- 
gas ryškiai aptarė ne tik tautie
čių sustingimą, bet ir abejingu
mą vidiniam pasauliui:

Niekas nepajėgia kiniečių supyk
dyti. Nuodėmė, gobšumas, pakriki
mas jų nejaudina. Iš idealų jie šai
posi. Kiniečiai iš visko šaiposi ir ne
sirūpina jokiu reikalu, net savo kraš
to likimu.

Kiniečiai tenkinasi savuoju is
toriniu įsibėgėjimu. Svetimie
ji — anglai, japonai ir rusai pa
liko kaikurias žymes, kurioms 
sunaikinti Kinijos komunistų 
partija pakurstė “kultūrinę re
voliuciją”, nukreiptą ypač prieš 
rusus ir jų šalininkus. Kiniečių

svarstymu, kuriame priežastis 
lemia veiksmo išdavą, bet hori
zontine logika — įvairių įvykių 
sąveika. Dėlto ir kyla klausimas, 
ar kiniečiai pajėgs prisitaikinti

tent, panaudoti analizę ir sin
tezę, nusižiūrėti į japonus ir at
sisakyti užsisklendimo bei sem
ti kultūros ir civilizacijos laimė
jimus iš vakarietiško aruodo?

Šiuo metu kiniečiai pergyve
na prieštaravimo tarpsnį. Is vie
nos pusės tebelaužomi tiltai net 
su savąja praeitimi, naikinami 
svetimųjų palikti pėdsakai Ki
nijoje, iš kitos — naudojasi va
karietiška patirtimi ir gamina 
atominį ginklą. 1949 m. paskel
bus Kinijos nepriklausomybę 
buvo 5.500 mokslininkų ir inži
nierių, kurių žymi dalis mokėsi 
JAV universitetuose. Per penke
rius metus nuo respublikos įstei
gimo apie 80 kiniečių mokslinin
kų paliko JAV ir įsikūrė savo 
krašte. Atominių ginklų gamy
boje didelės įtakos .turėjo šien 
Hsuč šen, dirbęs amerikietiško
je Jet Propulsion laboratorijoje. 
Jis išvyko iš JAV 1955 m. ir 
įsijungė į atominius tyrimus Ki
nijoje.

Louis Barcata paskelbė kinie
čio fiziko grėsmingus žodžius: 
“Kinija gamina atominius gink
lus naudoti, o ne juos garsinti 
pasaulyje.” Šio fiziko teigimas 
kelia virtinę klausimų. Koks 
vaidmuo atominiams ginklams 
skiriamas liaudies kariuomenė
je, kuriai vis peršamas partiza
ninis kariavimo būdas? Prieš 
kurią valstybę, prieš kurį Kinijos 
priešą bus panaudoti tie gink
lai?

Kinija jau seniai, naujojo 
konfucianizmo tarpsnyje, pergy
veno savąjį renesansą. Rusai tik 
XVIII a. pasuko savo veidą į Va
karus, žavėjosi ano meto vaka
riečių galvosena, tačiau jos ne
pajėgė pritaikyti rusiškoje erd
vėje. Rusai tik vėliau žavėjosi 
renesanso nuotaikomis, nors jos 
liko jiems svetimos.

Rusai ir kiniečiai ėjo skirtin
gais istorijos keliais. Juose bren
do savitos nuotaikos ir revoliu
cinis sąjūdis, kuris siekė skir
tingų tikslų. Abi tautas sieja 
tautinio vyravimo tikslas. Šį sie
kimą kiniečiams lengviau įgy
vendinti, nes jų 45 tautinės ma
žumos teturi 40 mil. gyventojų, 
kai Sovietų Sąjungoje tik nese
niai rusai teprašoko pusę kraš
to gyventojų. 
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KLAUSKITE-
PATARS/MMDESLM

rhones. Joje išgyvenamas pats ir jie geriausiai jausis tik savų- 
gražiausias laikas, kuris daž- jų tarpe.

6813

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu i “TŽ” redakciją Įvairiais klausimais, j 
kuriuos atsakymai'bus parūpinti Action Line arba “TŽ”.

Kokį nuošimtį mokestinės nuolaidos gausiu iš namo savinin
ko, kai pasibaigs mano nuomos laikas ir persikelsiu kitur? ' ■

Gausite dvyliktąją dalį metinės mokesčių nuolaidos sumos už 
kiekvieną sumokėtos nuomos mėnesį. Jei gyvensite ištisus metus 
toje pačioje vietoje, gausite pilną nuolaidos sumą. Jei persikel- 
site kitur, turėsite teisę gauti atitinkamą dalį iš buvusio namų sa
vininko • 30 dienų laikotarpyje po išvykimo. Likusią dalį gausite 
gruodžio mėnesį iš naujojo namų savininko. Neužmirškite palikti 
savo adresą senajam savininkui. Mokestinė nuolaida negali būti su
laikyta, nebent esate skolingas už nuomą. Jūs turite gauti tą pa
čią mokestinės nuolaidos sumą, neatsižvelgiant į sumokėtos nuo
mos sumą. Ta pati suma turi būti išmokėta ir už rūsį, ir už prie
statą ar pastogę. Tie nuostatai liečia tik Ontario provinciją.

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
' Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose —187 RONCESVALLES Ave- — Tel. 537 -1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

(Tęsinys‘iš praėjusio nr.)
Nepilnas prisipažinimas

Tokiose aplinkybėse teisini- 
masis ir nusikaltimo išsigyni
mas iš tikrųjų būtų beprasmis.

-— Mano ponai, priimkite nuo
širdžiausius komplimentus už 
gerai atliktą darbą!

— Jūsų pagyrimas mums daro 
garbę, nes jūs esate geriausias 
betkada Egipto teritorijoje dir
bęs šnipas! — . konstatavo sau
gumo viršininko pavaduotojas 
H. Alisch.

Taip prasidėjo tardymas, ku
rio metu Wolfgangas prisipažino 
dirbęs Izraelio žvalgybai, bet sa
kėsi esąs vokietis, už pinigą už
verbuotas Izraelio. Kai tardyto
jai paklausė, ar jis nėra žydas, 
Wolfgangas nedvejodamas at
sakė: X

— Ne. Jūs patys galite įsiti
kinti, kad aš nesu apipjaustytas!

Tardytojai patikėj(FWolfgan- 
go pasiaiškinimu, bet jie susi
darė išvadą, kad jiš yra buvęs 
SS karininkas, kurį Izraelis šan
tažo keliu įjungė į savo žvalgy
bą. Wolfgangui buvo svarbiausia 
nuslėpti, kad jis yra Izraelio pi
lietis ir to krašto žvalgybos ma
joras. Tokiu atveju jo būtų lau
kusi kartuvių kilpa. Paskutiniu 
momentu tardytojai jam parodė 
iš raketas Egiptui gaminusio 
prof. W. Pilz advokato dr. A. 
Seidl Miunchene gautą laišką, 
kuriame juodu ant balto buvo 
parašyta, kad Wolfgangas 1933 
m. su mama išvažiavo Izraelin ir 
kad jis yra Izraelio karininkas.

Prie sienos priremtą šnipą iš
gelbėjo jo šaltas kraujas:

— Nesąmonė! Niekada nema
niau, kad prof. W. Pilz tokiomis 
žemomis priemonėipis bandys 
atsikeršyti už savo sekretorės 
Hannelore Wende sužeidimą ir 
netektą regėjimą.

Egiptiečiams nėra svetimas 
keršto jausmas. Wolfgango pa
naudotas argumentas jiems at
rodė visiškai racionalus. Spro
gęs Izraelio žvalgybos laiškas iki 
amžiaus galo atėmė prof. W.

. Pilz sekretorei dienos sviesą. Ji 
buvo ne tik sekretorė, bet ir jo

’ mylimoji. Argi tenka stebėtis, suteiktus duomenis, jis buvo 
kad prof. W. Pilz norėtų Wolf- tikras, kad Izraelio pergalė ne- 
gangui parūpinti kartuvių kil- išvengiama, o su ja turi ateiti ir 
pą? jo išlaisvinimas.

žasčių. Jam -rūpėjo, pranešti Iz
raelio žvalgybai, kad egiptiečiai 
jį vis dar tebelaiko tikru vokie
čiu, V. Vokietijos piliečiu.

Į pranešimo tekstą jis įjungė 
labai nekaltą ir Egipto propa
gandai naudingą sakinį:

— Jeigu Izraelis nori šnipinė
ti Egipte, šiam reikalui tegu 
naudoja savo žmones!

Egipto televizijos laidos leng
vai pasiekia Izraelio teritoriją, 
žvalgybos centras Tel Avive su
prato šio sakinio reikšmę.

Kaliniai viešpatauja
Wolfgangas Lotz iš teismo sa

lės buvo išgabentas į Turos ka
lėjimą netoli Kairo. Pirmas 
įspūdfc iš tikrųjų buvo slegian
tis dėl nešvaros ir blogo maisto, 
bet jau sekančią dieną prisista
tė sargas su Viktoro linkėjimais. 
Apie Viktorą Wolfgangas buvo 
girdėjęs laukdamas teismo 
sprendimo pereinamuose kalėji
muose. Viktoras buvo Izraelio 
agentas, Turos kalėjime pralei
dęs 15 metų. Gerai pažindamas 
egiptiečių polinkį į kyšius ir 
gaudamas pakankamai pinigų iš 
laisvojo pasaulio, Turos kalėji
me jis buvo suorganizavęs, savo
tišką politinių kalinių Įdubą. Į 
jų eiles buvo įjungtas ir Wolf
gangas. čia jie visi turėjo šva
rias kameras, su vandeniu, elek
trinėmis plytelėmis, specialiu 
maisto daviniu ir netgi patar- 

, naujančiais kaliniais.
Be Viktoro, tarptautiniam po

litinių kalinių klubui priklausė 
už špionažą nuteisti amerikiečių 
ČIA agentai Abdul R. Salinu 
Karėm Ismail,. britu žvalgybos 
agentas Achjned Lufti ir buvęs 
Egipto prez. G. A. Nasserio pa
tarėjas Mustafa Amin. Pinigų 
jiems parūpindavo JAV, Brita
nijos, V. Vokietijos ambasados, 
o už pinigą šiame kalėjime galė
jai būti'karaliumi.

Belaisvių iškeitimas
1967 m. prasidėjęs šešių die

nų karas tarp Izraelio ir arabų 
kraštų Wolfgangui nebuvo staig
mena. Gerai pažindamas Izrae
lio kariuomenę kaip jos buvęs 
majoras ir žinodamas žvalgybai 
suteiktus duomenis, jis buvo

jo išlaisvinimas.
Sprendimą tribunolas paskel- Į karą laimėj'usios Izraelio ka

bė 1965 m. rugpjūčio 21 d. riuomenės rankas pateko 4.481 
egiptietę karo belaisvis. Daug 
kam atrodė keista, kad derybos 
apsikeisti belaisviais truko dau-

Wolfgangas buvo nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos, o jo žmo
na Waltraud gavo trejus metus

i

kalėjimo. Susidomėjimas byla giau kaip pusę metų. Už tuos 
buvo toks didelis, jog Wolfgan- puspenkto tūkstančio egiptiečių 
gui buvo pasiūlyta tarti žodį te- Izraelis reikalavo paleisti du sa- 
levizijos. žiūrovams. Jo pareilki- vo lakūnus ir penkis Egipto ne
inąs turėjo būti Egipto saugumo laisvėje atsidūrusius narus. San- 
tamybos laimėjimu. Wolfgangas tykis buvo 4.481:7 Egipto nau- 
pasiūlymą priėmė dėl kitų prie- dai. Todėl iš tikro buvo sunku

suprasti Egipto delsimą. Tikro
ji priežastis — Izraelio reikala
vimas prįe septynių belaisvių 
prijungti Wolfgangą ir Walt
raud Lotz, V. Vokietijos pilie
čius. Egiptui atrodė, kad dau
giau naudos už šių dviejų kali
nių paleidimą galima išsikovoti 
iš V. Vokietijos.

Kai pagaliau pasikeitimo be
laisviais derybos visiškai nutrū
ko, Izraelio vyriausybė griebė
si paskutinės kortos. Iš karo ne
laisvės ji paleido 500 egiptiečių 
karių su gen. Fahmy, kurio uni
formos kišenėje buvo Izraelio 
žvalgybos viršininko Meir Amit 
laiškas Egipto prez. G. A. Nas- 
se'riui. Jame buvo atvirai pa
reikšta, kad Wolfgang Lotz nė
ra V. Vokietijos pilietis, bet Iz- • 
raelio karininkas. Jeigu jis ir jo 
žmona nebus paleisti iš kalėji
mo, Egiptas tenesitiki atgauti 
Izraelio stovyklose likusius be
laisvius.

Slapti pasitarimai
Į šį laišką prez. G. A. Nasseris 

pasiuntė atsakymą Izraeliui per 
Jungtinių Tautų specialų atsto
vą Artimuosiuose Rytuose G. 
Jarring, švedų diplomatą. Jis 
sutiko patenkinti Izraelio reika
lavimą, jeigu bus apsaugotas 
Egipto saugumo tarnybos pres
tižas. Izraelio vyriausybė priva
lo įsipareigoti niekada viešai ne
paskelbti, kad Wolfgangas Lotz 
yra jos pilietis ir karininkas. W. 
Lotz su žmona nebus išleistas Iz
raelin kartu su kitais septyniais 
karo belaisviais. Egiptas jiems 
do vartos bausmę kaip V. Vokie
tijos piliečiams ir juos perduos 
vokiečių konsului, šį pasiūlymą 
Izraelis priėmė. 1968 m. sausio 
23 d. Egiptui buvo grąžintas 
3.981 belaisvis, už kuriuos Izrae
lis atgavo savo du lakūnus ir 
penkis narus. Vasario 4 d. V. 
Vokietijos konsulas į Kairo ae
rodromą atlydėjo Wolfgangą ir 
Waltraud Lotz. Nenuostabu, 
kad jų Miuncheno aerodrome 
nesulaukė vokiečių žurnąlistai, 
nes Atėnuose jie persėdo į Iz
raelio atsiųstą specialų lėktuvą 
kelionei į Tel Avivą.

Izraelio vyriausybė išlaikė 
Egipto prez. G. A. Nasseriui 
duotą žodi. Wolfgangas Lotz, žy
miausias Izraelio agentas Egip
te, nesusilaukė oficialaus suti
kimo, jo tikroji tapatybė nebuvo 
atskleista, kol jo nesurado vor 
kiečiai žurnalistai J. A. Elten ir 
M. Scheier. Jų rašinius paskel
busi “Stern” žurnalo redakcija 
jau teismo metu žinojo, kad W. 
Lotz yra Izraelio žvalgybos ka
rininkas. nes jos atstovams Ber
lyno policijoje pavyko surasti 
paso išdavimo dokumentą, ku
riame jis buvo įrašytas kaip re
patriantas iš Haifos. V. Kst

L. ir B. Baldišiai ir dukros
Windsor. Ont.

A. Šapokienė

Emilijai Tankuvienei 
mirus, dukras SALY ir NELLY, seseris TRUMPIC- 
KIENĘ ir GUDIENĘ, brolį JURGI STUKĄ, taipgi 
visus artimuosius giliai užjaučia ir su jais kartu 
liūdi —

A. V. ŠipeIiai

Onai M a t e I i e n e i 
mirus, vyrų CIPRĄ, dukras ir jų šeimas giliai užjau

čiame bei kartu liūdime —

Sveikina Ontario alkoholinių gėrimų 
kontrolinės komisijos naujasis 

viršininkas
' Malonu man rašyti šį sveikinimą Ontario Etninės 

Spaudos Sąjungai ir daugeliui laikraščių, kurie sudaro šią 
organizaciją. Gyvendamas bei' keliaudamas daugelyje pa
saulio šalių, patyriau, kiek daug tų šalių papročiai bei tra
dicijos prisideda prie Ontario provincijos ir Kanados au
gimo.

1970 metų Torontas labai skiriasi nuo 1950 metų. Daug 
pasikeitimų įvyko kaip tiktai šimtų tūkstančių naujųjų ka
nadiečių iš Europos, Azijos ir kitų žemynų dėka, jų įtaka 
jaučiama restoranų lygio pakėlime, maisto paįvairinime ir 
jo gaminime.

Kiti pasikeitimai socialinio gyvenimo srityje pasirodys 
vėliau; pavyzdžiui, vyno, alaus, likerio ir kitu alkoholinių 
gėralų suvartojime bei paskirstyme. Jūsų skaitytojų pa
tirtis ir nuomonės gali taip pat padaryti šioje srityje daug 
Įtakos.

Ontario alkoholinių gėrimų kontrolės komisijos tar
nautojų vardu linkiu jums laimingų ir turtingų 1971 metų.

George Kitching
Chief Commissioner
Liquor Board of Ontario

Generolas majoras Gorge Kitching, CBE, DSO, gimė Kantone, 
Kinijoj; baigė karo mokyklą ir tarnavo britų kariuomenėje aštuo
nerius metus Singapūre, Malajuose ir Indijoj. 1938 m. perkeltas 
Kanados kariuomenėn ir 1939 m. tarnavo užjūry pirmojoj Kanados 
divizijoj. Karo metu buvo vadu — batalijono, brigados ir pagaliau 
divizijos (išsikėlimo metu Normandijoj). Po karo tarnavo įvairio
se pareigose ir pasiekė kariuomenės štabo viršininko padėjėjo vie
tą. Ketverius metus dirbo šiaurės Atlanto Sąjungoje ir apkeliavo 
beveik visas Europos šalis. 1965 m. tapo Duke of Edinburgh Award 
programos 
rektorium 
paskutinių 
mokyklas.
yra daug studentų iš Europos, įskaitant Jugoslaviją, Čekoslovakiją, 
Suomiją, Ispaniją ir Atlanto Sąjungos kraštus.

koordinatorium, 1967—1970 United World Colleges di- 
Kanadoje. Pastaroji organizacija skatina visų šalių 
dvejų metų gimnazijos mokinius lankyti specialiąsias 
United World College of the Atlantic kolegijoj Valijoj

£



."V

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Berly.
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Nužudytas kunigas šventovėje
■

Kunigas Vytautas Šamšonas rastas negyvas Imbrade 
vimus — krikštus, išpažintis, 
santuokas ir pan. Buvo aišku, 
kad kunigą skundžia bei jo veik
lą pranešinėja valdžios parei
gūnams vargonininkas. Kun. V. 
šamšonas atleido jį iš darbo. Ta
sai, matyt, keršydamas ir atėmė 
kunigo gyvybę. Bet sekliai, kad 
ir aiškiai įtarė žudiką, jo nesu- 
ėmė. Parapijiečiai liko nepaten
kinti seklių pastangomis, kurios 
buvo užtušuotos, žudikas nebu
vo suimtas, bet žmonės žinojo 
kodėl. Tai pasidarė vieša paslap
tis. Matyt, buvo laikytasi kom
partijos taisyklės, kad partiečio 
suėmimą gali nuspręsti tiktai 
partija.

Kun. V. šamšonas parapijie
čių buvo perkeltas į šventorių 
ties didžiuoju altoriumi. Netru? 
kus jam buvo pastatytas pa
minklas, kuris rodė žmonių pa
garbą ir meilę nepaprastai pa
slaugiam kunigui

Ilgą laiką po kun. V. šamšono 
nužudymo Imbrade nebuvo kle
bono, nes sklido grasinimai, kad 
ir naujam kunigui tas pats atsi
tiks. Tik sekmadieniais atvažiuo
davo kunigas iš Antazavės arba 
Zarasų ir atlaikydavo pamaldas.

1969 m. vasarą minėtasis bu
vęs vargonininkas važiavo moto
ciklu Rokiškio—Biržų linkme, 
įvyko katastrofa, kurioje žuvo 
jis pats, jo duktė, o žmona buvo 
sunkiai sužeista. Laidojant žmo
nės jų labai gailėjo, bet kai ku
nigas pasakė — “kraujas už 
kraują”, visi suprato, ką tai reiš
kia, ir tyliai išsiskirstė.

Žmonės kun. V. šamšoną lai
ko ne tik kankiniu' bet ir šven
tuoju, nes visas jo gyvenimas ir 
darbai tai liudija.

Tai įvyko prieš 10 metų, t.y. 
1961 m. sausio 28 d., tačiau ži
nia apie šį nelemtą faktą pasie
kė “TŽ” redakciją tik dabar. 
Pasak jos, kun. V. šamšonas bu
vo Panevėžio vyskupijos kuni
gas, baigęs Kauno kunigų semi
nariją ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto teologijos fakultetą. 
Minėto įvykio metu jis buvo kle
bonu Imbrado parapijoj, Zarasų 
apskrityje. Nužudymo dieną jis 
iš ryto palaidojo vieną mirusį 
parapijietį. Vakare, nors švento
vėje ir nebuvo jokių pamaldų, 
kun. V. šamšonas nuėjo pasi
melsti. Tai jis darydavo gana 
dažnai, net ir žiemos metu. Kai 
sausio 28 d. jo motina ilgai ne
sulaukė grįžtančio, nuėjo jieš- 
koti ir rado jį gulintį kraujo 
klane bažnyčioje (buvo perpjau
tos venos). Pranešė milicijai, 
kuri atvykusi surašė aktą ir nu
statė, kad tai buvusi savižudybė. 
Ji nekreipė dėmesio į tai, kad 
laiptai, vedą į lubas, buvo kruvi
ni. Matėsi žymės, kad kun. V. 
šamšonas buvo išmestas nuo lu
bų pro šviesoms skirtą skylę. 
Kadangi milicijos buvo pažymė
ta, kad tai savižudybė, velionis 
buvo palaidotas kaip savižudis. 
Artimieji betgi jautė, kad tai ne
tiesa. Kun. V. šamšono sesuo 
kreipėsi į Maskvą ir prašė visą 
dalyką ištirti. Buvo atsiųsti sek
liai su šunimis. Pastarieji pagal 
pėdsakus nuvedė pas buvusį var
gonininką. Kun. V. šamšonas ji 
jauną priglaudė, išmokslino ir 
įdarbino pas save. Kai jaunasis 
vargonininkas įstojo į vietinį 
kultūros klubą, "kun. V. šamšo
nas buvo pradėtas tardyti val
džios atstovų ir kaltinti už žmo
nėms teikiamus slaptus patarna-

A. a. kun. Vytautas Samsonas, Imbrado klebonas okupuotoje Lietuvoje, nužudytas bažnyčioje 
1961 metais

Naujieji kanadiečiai ir mokyklos
Ilgaplaukis pasitarimų dalyvis pasiūlė jungtis su negrais ir paimti valdžią į savo rankas 

kultūrų į viešąsias mokyklas ir 
duoti paramos, privačioms šeš-

Tokia tema prieš, pat šventes 
Toronte įvyko tautinių grupių 
ir valdžios atstovų konferenci
ja, organizuota tarptautinės aka
demikų Dantės vardo draugijos, 
Ontario pilietybės ministerijos 
ir italų-kanadiečių federacijos. 
Kaip ir paprastai, darbotvarkė 
buvo be galo perkrauta: du pa- 
skaitinio pobūdžio pranešimai ir 
trys seminarai (kiekviename po 
penkis dalyvius) penkių valandų 
laikotarpyje. Daug išsikalbėta", 
mažai nutarta, bet viena kita 
mintis visdėlto verta paminė
jimo.

Daugiausia svarių minčių bu-

J. KAIRYS

TRIJŲ VOKIETIJŲ LINKME
Atėjus į valdžią dabartinei ti, kad vyriausybė būtų kada
Galicijai — socialdemokratams nors kalbėjusi apie mūrų bei ki-
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koalicijai 
su liberalais, jos kancleris W. 
Brandtas, socialdemokratas, su 
užsienio reikalų ministeriu 
Schelliu, liberalu, užsienio poli
tikos vairą pasuko į Rytus. Po 
nepilnų metų valdymo buVo su
daryta bei pasirašyta sutartis su 
Maskva, vėliau su Varšuva, da
bar minima Praha.

Atgarsiai pasaulyje
Tai nuskambėjo plačiai visa- 

i _ \ J
Vokietijoje? Dauguma kitų kraš
tų komentatorių ir spaudos šiuos 
įvykius vertino bei tebevertina 
labai teigiamai. Kitaip yra pačio
je Vokietijoje, čia galvojantieji 
vokiečiai nėra patenkinti vyriau
sybės perdideUu posūkiu į Ry
tus ir anų sutarčių sudarymu. 
Jie laiko jas Vokietijos žemių 
dovanojimu. Atrodo, jei dabar 
"įvyktų rinkimai į federacinį par
lamentą, tai koalicija nesurink-

Patirtys - vietines 
ir sovietinės

Pirmąjį jų, pavaduodamas ser
gantį Ontario pilietybės minis- 
terį R. Welsh, skaitė jo pavaduo- ■ 
tojas R. M. Warren. Jis apibū
dino naujas, ką tik pradėtas ar 
pradedamas tos ministerijos 
programas: 1. nuolatiniai imi
grantų sutikimo punktai aero
dromuose ir geležinkelių stoty-

► se, 2. orientaciniai kursai ką tik 
Į atvykusioms imigrantams jų pa- 
! čių kalba, 3. panaudojimas "nau- 
• josios kabelio televizijos stoties 
J (19 kanalo) naujųjų kanadiečių
> reikalams, 4. pradedamas leisti

Antrojo seminaro tema lietė 
mokinių tėvus. Praktiškų min
čių, kaip mokykla gali bendra
darbiauti su tėvais, davė Daven
port mokyklos vedėjas B. Sin
clair. Iš publikos jam buvo pa
darytas netvirtai atsakytas prie
kaištas: kodėl jo mokykloje, ku
ri yra išimtinai italų rajone, iš 
50 mokytojų tik du yra italų 
kilmės, moką" itališkai. Drąsų pa? 
siūlymą iškėlė miesto tarybos 
narys W.' G. Charlton. Esą visas 
mokyklas reiktų sujungti į vie
ną vadybą, o paskui specifikuo
ti — anglosaksų protestantų, 
anglosaksų katalikų, italų kata
likų, italų protestantų mokyklas lęs etninėms grupėms, kurios 

nepatenkintos dabartine tvarka, 
teiktis apie Amerikos negrus ir 
“paimti valdžią į savo rankas”. 
Nenuostabu, kad jis tai pasakė, 
bet tenka stebėtis tuo, kad jis 
buvo vienas iš oficialių semi
naro dalyvių, vadinasi, rengėjų 
kviestas.

Konferencijoje daugiausia da
lyvavo etninės kilmės mokyto
jai, dirbą kanadiečių mokyklose. 
Lietuviams atstovavo A. Rinkū- 
nas. J. J.

lyvavo ir dviejų kultūrų bei kal
bų komisijos darbuose, sulaukėt 
klausimų^ liečiančių ir tos komi- - T .
sijos knygą apie etnines grupes tų balsų daugumos ir turėtų uz- 
Kanadoje. Jo atsakymas: knyga leisti vietą opozicijai — krikš- 
paremta pareiškimais, gautais čioniškoms grupėms. Ypač dide- 
raštu Nemaža jų dalis buvo lis nepasitenkinimas reiškiamas 
migloto pobūdžio, kalbant dau- vyriausybei dėl jos sudarytos ir 
giausia apie praeities išlaikymą, pasirašytos sutarties su Varsų-

t

Mažai kas kalbėjo apie etninių 
kultūrų ugdymą, šį teigimą dis
kutuoti nebebuvo laiko.

Paskutinis seminaras, turėjęs 
vesti prie nutarimų, buvo silp
niausias. Dalis seminaro dalyvių 
sakėsi nedalyvavę priešpietinia
me posėdyje, todėl nežiną ką 
siūlyti'— pareiškė tik savo nuo
monę. Tą progą panaudojo vie
nas ilgaplaukis jaunuolis, pasiū

Neseniai Lietuvoj mokslinis nierė, pasirengė užmauti žiedą imigrantams labai paprasta ang- 
veikaliukas rašė, kaip buvo per- ’ -------_
beklojamos raganos ir kaip dar 
neperseniai Žemaitijoje buvo su- 
spirginta paskutinioji. Argi tik
rai okupuotoje Lietuvoje nebėra 
raganų? Juokingai keistas klau
simas," sakytum, sovietų šmeiž
tas, bet sekantiems dabartinės 
Lietuvos tikrovę juokai neretai 
dingsta. Dingo ir man. Buvo 
taip.

“Tarybinės” Lietuvos saugu
mas lenininiais metais iškrapštė 
Vilniuje vieną merginą ir ją pa
statė į raganos vaidmenį su vi
som raganų naikinimo apeigom 
— tardymais, grasinimais, kaip 
ir anais “tamsiais” viduramžiais, 
šios vilnietės suraganinimo 
“story” tokia įdomi ir aktuali, 
kad prašosi filmo ar romano. Jį, Lietuvoje. Leiskite nesuabejoti, 

2 ’ ' ’• kad prie minėto fakulteto moks
lininkų antrankiniais pažvangi- 
no irgi" V. Miniotas. ‘

Laužas jau “liepsnoja 
Prialgauskaitė kenčia sukandus 
žemaitiškus dantis. Ji- jau atleis
ta iš savo profesinių pareigų 
(Tiesa, 1970. X. 31).".. Bet tai 
tik pradžia ... Tave, jaunoji 
raudonosios inkvizicijos auka, 
jau pradėjo traiškyti šimtaakė, 
šimtaausė, šimtakojė, raudon- 
žvaigždė hidra. Tave tampys po 
saugumą, tave seks šimtai akių, 
kur tu beeisi ir kas tave lankys. 
Tave tardys, jieškos priekabių, 
čiulps tavo nervus. Hidra įsi- 
kraustys net į tavo sapnus, tave 
kryžiuos ant kūjo ir pjautuvo 
tol, kol iščiulps Pilėnų dukros 
atsparą. Budrusis Miniotas juk 
negali pakęsti Lietuvoj dvasios, 
kuri gyventų iššokusi iš Lenino 
daržo.

Kaip minėtas “Tiesos” nume
ris rašo, Vilniaus universiteto 
mokslininkai laužakuriai nenu
stoję vilties dėl griešninkės su
grįžimo atgailoti į “tarybinį” vie
nuolyną už “politinio budrumo 
praradimą, atsakomybės jausmo 
už savo tėvynę netekimą” (cit.). 
Pagal “Tiesą” (X. 31), “Magda
lena” dar buvo užkietėjusi... 
Tačiau, žinant maskvinio (NKV 
D) saugumo 50 metų sėkmingos 
“veiklos” patirtį, žinant Lenino 
metų didvyrio Minioto inkvizici
nį stropumą, reikia manyti, kad 
Prialgauskaitė, atitinkamai pa
veikta, vieną dieną “spontaniš
kai” prisipažins “suklydusi” ir 
bus priversta priklaupti prieš 
Lenino stabą arba iškeliauti ana
pus Lietuvos. Suklups saugumo 
išprievartauta mergina ar ne, 
kas Vakaruos bežinos, bet Lie
tuvos kompartijos dūdelė “Tie
sa” neužilgo paskelbs Prialgaus- 
kaitės atsivertimą, aišku, su “jos 
pačios” parašu.

C’est la vie... lituano sovie- 
tique.

Nevietinis ir nesovietinis

be abejonės, sukurs ateities lie
tuviai, panašiai, kaip aprašomos 
Stalino teroro aukos.

Remdamasis vilniškės “Tie
sos” 1970. X. 31 numeriu, suve
du scenon pagrindinius “story” 
veikėjus: 1. BALFas, 2. inž. Vy
tautas Svilas, neperseniai atvy
kęs apsigyventi V. Vokietijoj, 3. 
maskvinio saugumo Lietuvoj in
kvizitorius V. Miniotas ir 4. ne
laimingoji M. Prialgauskaitė, 
Vilniaus universiteto inžinierė 
hidrogeologe, “galėjusi tapti 
aukštos kvalifikacijos mokslo 
darbuotoja” (cit). Teatro uždan
ga pasikelia!

Jau ankstėliau V. Miniotas 
Lietuvos kompartijos dūdelėje 
— “Tiesos” keliuose numeriuo
se siuto ant BALFo, kam tasai 
siuntęs pertekusion Lietuvon pa
ramos V. Svilo nurodytiem tau
tiečiam. Pasak maskvinio saugu
mo uoslės, BALFo siuntos atlie
ka įvairius uždavinius: atsiduo
da špionažu, apšešėlina tarybi- 
ninkų didžiulius laimėjimus, rie
balais mulkina “tarybinę” liau
dį. V. Svilo pastangos padėti 
(per BALFą) lietuviams, tai pir
moji jo “antitarybinė” nuodė
mė. (Lyg sovietai niekad nebūtų 
tiesę saujos amerikiečių ir kana
diečių kviečių link). V. Svilas, 
pasak V. Minioto, jau anksčiau 
gerokai susitepė rankas “tarybi
niu” krauju... Nors V. Svilas 
jas 10 metų švarino atsisėdęs 
Vorkutoje, “tarybinių” sąžinių 
taisykloje, tačiau Maskvos ir 
Vilniaus saugumas nebuvo linkę 
atgailaujančiam Svilui duoti iš
rišimą, o gal greičiau paskutini 
patepimą, kurį kažkaip atidelsė 
ligi dabar

Antroji V. Svilo didžioji “an
titarybinė nuodėmė, kuri Leni
no moralistui Miniotui paralyža- 
vo raudonas smegenis, tai Svilo 
noras tuoktis su minėta M. 
Prialgauskaitė ir išvykti į Vokie
tiją jau su žmona. Tuo metu W. 
Brandtui. V. Vokietijos kancle
riui, pasirašius vokiečiu-sovietu 
draugystės sutarti. Miniotui iš
krito ginklas griebti vokiečių pi
lietybės Svilą — beliko jo na
guose tiktai jo sužadėtinė.

Prieš šią merginą ir atsuko V. 
Miniotas Stalino vargonus. Jei
gu Prialgauskaitė, erynas kūio- 
pjautuvo pedagogikos produk-

ant “antitarybiškai” kruvino “šni
po” Svilo piršto, tai ji jau nepa
tikima ... parsidavusi kapitalis- 
tų velniui Svilui, ji tikra “anti
tarybinė” ragana... Ir tai atsiti
ko lenininiais metais... Raganą 
reikia inkvizicijos priemonėmis 
nugaišinti.

Kad maskvinis pjautuvas ir 
vilnims plaktukas pasiuto ant 
naujo tipo raganos, suprantama 
— jie iš to duoną valgo. Mane 
sukrėtė tai, kad jos laužo kūri
kais pasipiršo Vilniaus universi
teto gamtos mokslų... dekanas 
doc. R. Tarvydas ir eilė augštų- 
jų fakulteto žmonių. O tempora, 
o mores! Naująją eretikę degins 
Gioardano Bruno laužo gesinto
jai, mokslo ir minties statytojai

M.

lų kalba informacinis laikraštis, 
kuriame bus spausdinamas nuo
latinis anglų kalbos mokymosi 
kursas, 5.'pilietybės ministerijos 
ribose steigiama tarpgrupinio 
susižinojimo taryba, kurią suda
rys įvairių etninių grupių atsto
vai. Toji taryba turės progos 
kelti naujai susidarančias imi
grantų problemas ir siūlyti pla
nus toms problemoms spręsti. 
Kaikurie tų punktų, ypač televi
zijos 19 kanalo ir tautybių tary
bos reikalai, yra vispusiškai įdo
mūs ir mums. Naujai susidaran
čių progų nereiktų praleisti.

Pirmajame seminare tema 
“Daugialypė kultūra mokyklo
se” dalyviais buvo ir kalbėjo: 
ukrainiečių atstovas, gimnazijos 
mokytojas M. Wawryshin, Onta
rio Institute for Studies in Edu
cation lektorius V. Gaudino, To
ronto miesto mokyklų vadybos 
patarėjas nauj. kanadiečių rei
kalams J. G. Stereoff, Ontario 
švietimo departamento progra
mų skyriaus ved. pavad. R. 
Jačkman. Kalbėjo ir daug daly
vių. Pagrindinį toną diskusijoms 
davė M. Wawryshin, iškeldamas 
klapsimus, kurie buvo jau daug 
kartų kelti, bet niekieno nevyk
domi: įvesti daugiau kalbų ir

ir pan. Tuo būdu tėvai turėtų 
laisvą mokyklų pasirinkimą, 6 
mokyklas, kurios liktų tuščios, 
galima būtų perleisti kitai gru
pei. Šią mintį, kaip skaldančią 
Kanadą į trupinius, kritikavo sa
lėje buvę anglosaksai.

Po pietų pertraukos nuosai
kią paskaitą apie įvairių tautinių 
grupių būklę Kanadoje skaitė 
Otavos un-to profesorius ir isto
rijos katedros vedėjas C. J. Jae- 
nen. Kadangi šis profesorius da-

LIETUVIŠKUMAS IR ŽMONIŠKUMAS
AL. GIMANTAS

Plinta mūsų tarpe nuomonė, 
kad mes, lietuviai, visada ir vi
sur pirmbn eilėn statytume par
eigas savajai_ tautai, tautybei, jos 
interesą:
gali palaukti, bet gal net ir ne
reikia mums kištis ten, kur dar
bas bus atliktas be mūsų, kur už
tenkamai esama darbo "rankų ir 
lėšų. Jei šitios žodžius taikytume 
gyvenamai aplinkai, tai beveik 
reikštų, kad turime nuo jos vi
siškai izoliuotis, gyventi atskirą, 
savitą gyvenimą, nesidomint ap
linkos reiškiniais. Laimei, prak
tiniame gyvenime taip nėra, ir 
daugelis mūsų, vieni mažiau, 
kiti daugiau," tūri įsipareigojimų 
jai ir juos vykdo kaip lojalūs gy
venamų kraštų piliečiai, šalia jų 
turime nelabai gausią mažumą? 
kuri jaučiasi visiškai svetima, 
gal net kurčia ir nebyli gyvena
majai aplinkai. Šios mažumos 
laikysena stebisi ir jos nesu
pranta čia bręstantis mūsų jau
nimas, kuris, nesikratydamas sa
vo tautinės kilmės, jaučiasi pil
nateisiu šio ar kito krašto gyven
toju.

Visa kita esą ne tik

DABAR PATS LAIKAS at
naujinti “Tėviškės Žiburių” pre
numeratą. Nuo 1971 m. sausio 1 
d. metinė prenumerata — >7, 
naujiem skaitytojam — $5. Rė
mėjo prenumerata — $10. Spau
dos mėnesio proga kviečiame vi
sus tapti “TŽ” prenumerato
riais!

O

ii

Niujorko lietuviai, dalyvavę pamaldose katedroje už Simų Kudir 
kų, ruošiasi žygiui į Jungtines Tautas. Nuotr. P. Ąžuolo

šalia pareigų kraštui, kurio 
piliečiais esame, kartais iškyla 
pareigos ir žmonijai bei žmoniš
kumui. Tokių pareigų irgi nega
lime kratytis ar bėgti nuo jų, 
nes tai būtų ir nekrikščioniška, 
ir nežmoniška, štai, prisimena
me didžiulį žemės drebėjimą 
Peru valstybėje. Ten daug žmo
nių žuvo, liko be pastogės, be 
maisto, be drabužių, be medici
ninės pagalbos. Kiek mūsiškių 
tuomet atsiliepėm į vargšų žmo? 
nių skausmą, ašaras? Ar daug 
nuėjo paramos, siuntinių, pinigų 
Kanados ar Amerikos lietuvių 
vardu tiems nelaimingiesiems?"

Dar blogesnėj padėty atsidūrė 
šimtai tūkstančių pakistaniečių 
po juos nusiaubusio tvano. Gali? 
me jiems aukoti per vietos Rau
donąjį Kryžių. Netenka abejoti, 
kad atskiri tautiečiai jau nu
siuntė savąją auką, bet kur mū
sų bendroji, kaip lietuvių kana
diečių ir lietuvių amerikiečių 
auka? Taip, mes turime savuo? 
sius vargšus ir savuosius šelpti
nus, tremtinius Rytuose, bet jų 
rėmimo darbas juk jokiu būdu 
neatpalaiduoja mūsų nuo bend
rojo įsipareigojimo žmonišku
mui, krikščioniškajai artimo 
meilei. Kas sekmadienį girdime 
Kristaus evangelijos tiesas ir 
nuolatinius priminimus, nuro
dymus, kad nėra didesnės mei
lės, kaip savojo artimo, šiame 
kontinente esame tiek gerai įsi
kūrę, kad daromės nejautrūs ir 
nenorime išgirsti savo brolių ir 
sesių dejavimų, ašarų, vargo. 
Nenorime matyti jų skurdo, 
agonijos, gal tik popierine užuo
jauta stebime jų žaizdas ir visus 
nepriteklius televizijos paskuti
nių žinių ekrane. Taip, migdo
me save, sakydami, kad tai mū
sų neliečia, kad tai vyksta už 
tūkstančių mylių nuo mūsų. Gir
di, tegu šalpa rūpinasi kiti — 
turtingesni, pajėgesni, artimes
ni. Be abejonės, palaidos savo 
žuvusius ir gesti pradėjusius 
žmonių ir gyvulių lavonus ir be 
mūsų talkos, bet lieka gyvieji, 
kūdikiai, benamiai, epidemijų 
naikinami, ligų žudomi, bado ka? 
muojami. Jiems turi padėti visi, 
kas gali, kas pajėgia. Kas jau iš 
mūsiškių save baisiai nuskriaus
tų pasiuntęs piniginę auką gam
tos nelaimės ištiktųjų pagalbai, 
kurios niekad ten negali būti 
perdaug. Be to, kaip anksčiau 
minėta, kodėl mūsų visos aukos 
turėtų eiti individualiai, o ne 
visų lietuvių vardu?

Įsipareigokime žmoniškumui 
ir artimo meilei, kaip atskira 
tautinė grupė! Rūpindamiesi 
grynai savo, lietuviškais reika
lais ir problemomis, jokiu būdu 
negalime išvengti neabejotinos 
pareigos žmonijai. Katastrofos 
prislėgti nelaimingieji laukia vi
sų kitų žmonių skubios pagalbos. 
Ar jų skausmo sklidini balsai 
bus greit išgirsti? Kas. daugiau 
turi, iš to daugiau ir laukia
ma...

tokių aptvarų pašalinimą : 
ne ir visame R. - V. Vokietijų 
pasienyje. Seniau buvo kalbama 
tik apie žmoniškų sąlygų suda
rymą vokiečiams, esantiems 
abiejose Vokietijose. Pirmoje ei
lėje buvo turėta galvoje eismo 
reikalai šeimų nariams ir gimi
nėms, gyvenantiems atskirai 
abiejuose kraštuose, susisieki
mas V. Vokietijos su V. Berly- 

uuoaamutjv piavicu vioa- -jp
?inom?3 Pa,či°ie Berlyno klausimo aplenkimas 

sutartyje turi didelę įtaką ir į 
opozicijos laikyseną dėl vyriau
sybės posūkio į komunistinius 
kraštus. Išsprendus jį pageidau
jama kryptimi, jos laikysena su
švelnėtų.

Kas nusileis?
Nors jau praėjo daugiau kaip 

4 mėnesiai nuo sutarties pasira
šymo Maskvoje, ratifikavimui 
Bonnoje ji nėra dar pateikta. Gi 
Maskva norėtų, kad tai būtų 
kiek galima greičiau padaryta? 
Nekitaip galvoja ir Varšuva, 
nors Berlyno klausimo sutvarky
mas priklauso vien nuo Maskvos 
mostelėjimo.

šiaurės Atlanto Sąjungos mi
nisterial, neseniai posėdžiavę 
Briusely, Berlyno klausimo iš
sprendimą laiko sąlyga Maskvos 
siūlomai Europos saugumo kon
ferencijai sušaukti. Taigi, reika
laujama, kad ir Maskva šį bei tą 
duotų. Ar ji ką nors duos, t. y. 
ar Maskva nusileis Berlyno klau
simu, dar nežinia. Iki šiol ji te
silaikė vien savo “niet”. Be to, 
pagal ją, R. Berlyno klausimas 
yra jau seniai baigtas ir dėl ši
tos miesto dalies nesą ko tartis. 
Gi V. Berlyno ji niekad nelaikė 
V. Vokietijos dalimi, ir, kaip 
1970 m. gruodžio pirmoje pusė
je maskvinė “Pravda” rašė, ne
laikys ir ateityje. Pagal Maskvą, 
ši miesto dalis sudaro atskirą po
litini vienetą bei, geriau pasa
kius* trečią Vokietiją. Bonna ten 
neturėtų kišti savo pirštų.

Iki šiol Maskva savo kieta lai
kysena visur laimėdavo. Kad ne 
vien Berlynas, bet ir V. Vokieti
ja stovi jos aukų plane, yra dau
giau nei tikra. Neįtikėtina bet
gi, kad esminiais nusileidimais 
vakariečiams Maskva lengviau 
galėtų siekti savo tikslų. Todėl 
reikia manyti, kad ir čia bus 
Maskvai nusileista.

va, pagal kurią nustatyta Vokie
tijos — Lenkijos valstybių siena 
buvo jau Bonuos — Maskvos su
tartimi numatyta, čia tik buvo 
anos sutarties įvykdymas. Be da
romų priekaištų vyriausybei, pa
sitaiko net viešų demonstracijų 
prieš jos Rytų politiką.

Užčiaupė komunistams lūpas
Nepaisant didelio nepasiten

kinimo krašte, savo ėjimais į Ry
tus dabartinė Bonnos vyriausybė 
užčiaupė lūpas ne vien Maskvai 
su Varšuva, bet ir kitiems komu
nistiniams kraštams, Įskaitant 
R. Vokietiją. Dabar jie nebegali 
priekaištauti V. Vokietijos vy
riausybei militarizmo, revanšiz-- 
mo ir t. t. Maskvai ir Varšuvai 
davė Bonna tiek daug, kad tos 
sutartys yra laikytinos diktatais. 
Ypač tai pasakytina apie Mask
vos. sutartį, kuri nutiesė kelią 
Varšuvos ir galbūt kitom sutar
tim.

Kliūtis — Berlynas
Bonna yra pasiryžusi neratifi

kuoti minėtų sutarčių, kol nebus 
išspręstas Berlyno klausimas. 
Bet koks išsprendimas turėtų 
būti priimtinas, viešai neskelbia
ma. Pvz. niekad neteko nugirs-

SUSIVIENIJIMAS PASIAIŠKINO
P. LELIS

■ pinigus. Jeigu SLA yra visuo
meninė organizacija, tai ir jos 
sutaupyti pinigai yra visuomeni
niai. Tai reiškia, kad dalis tų 
pinigų yra ir mano, nes pei ke
letą metų mokėjau SLA įnašus 
net nepasinaudojęs jokia drau
da. Manau, kad turiu teisę kal
bėti apie tų santaupų sunaudo
jimą tiek pat, kiek ir ano 
straipsnio autorius. Įsakinėti ne
turiu teisės, bet galiu viešai pa
reikšti savo nuomonę.

SLA sekretorius, neseniai iš
rinktas į tą pareigavietę, “TŽ” 
1970 m. 50 nr. aiškina apie SLA 
turto padėtį. Jis išvardijo kur 
SLA yra investavusi savo pini
gus į obligacijas, “solvency” ir 
t.t. Tas jo aiškinimas primena 
Pulgio Andriušio aprašytą vieno 
tautiečio pasiteisinimą Vasario 
16 gimnazijos aukų rinkėjui: 
“Kai tik apstatysiu kambarius, 
baigsiu mokėti šaldytuvą, nusi
pirksiu, vandens minkštintuvą, 
aptversiu tvoras, ištinkuosiu ga
ražą, jeigu nuomininkai tvarkin
gai mokės, jei kas neatsitiks su 
mašina kelyje, tai, broliukas,ma
nęs nereikės raginti, pats jums 
į namus pristatysiu aukas, o da
bar labanaktis.” Sekretorius sa
vo straipsnyje nuvertino SLA 
kapitalą iš keturių milijonų į 
896.000 dolerių. Gerai, kad ir 
tiek beliko pertekliaus. Perduo
kite tad Lietuvių Fondui kad ir 
nepilną milijoną. Sekretorius 
aiškina, kad SLA seimas neturi 
teisės iš karto visą sumą išleis
ti ar atiduoti. Gerai. Galite ati
duoti dalimis, mokant kasmet 
ALTai, Lietuvių Bendruomenei 
ir Lietuvių Fondui atitinkamas 
sumas.

Pasak sekretoriaus, būtų skau 
di neteisybė sakyti, kad SLA ne
prisideda prie lietuvių kultūri
nio ir tautinio veikimo. Jis nu
rodo, kad SLA per 25 metus —__ i.-. A T rtl- - AAA m. •
išeitų tik $400 i metus. Tik pa
galvokim — seniausia, patriotiš-

Rašydamas apie SLA organi
zaciją “TŽ” 1970 m. 47 nr., nu
mačiau, kad susilauksiu nema
žai reakcijos, nes palietimas se
nos organizacijos yra jautrus da
lykas. Neapsirikau. Pirmiausia 
reagavo buvęs pirmininkas S. L. 
A. kuopos, kuriai aš priklausiau. 
Parapijos salėje susitikęs mane 
jis pasakė: “Teisybę parašei 
apie SLA, taip iš tikrųjų ir yra.”

1970 m. lapkričio 23 d. “Nau
jienose” buvo įdėtas straipsnis 
“Parūpo SLA pinigai”, kuriame 
nežinomas autorius bando mano 
iškeltą klausimą suniekinti nela
bai rimtais argumentais. Porą jų 
čia pacituosiu ir atsakysiu. “Jei? 
gu p. Lelis būtų atvažiavęs į S. 
L. A. seimą ir įtikinęs seimo at
stovus, kad yra žmonių, kurie 
žino, ką daryti su milijonu dole
rių, tai SLA seimas būtų ir iš
rašęs jam milijoną dol. "čekį.” 
Kaip gi įtikinsi seimo atstovus, 
jei net seimo atstovui neleidžia
ma ten nei prasižioti. “Sėjos” 
3 nr. yra aprašyta “Kaip prezi
dentas delegatą vanojo”. Detroi
to atstovas Vytautas Alantas (ra
šytojas ir Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos pirmininkas), “Laiko 
žodžio” remtas kandidatas į S. 
L. A. vykdomąją tarybą, mėgino 
SLA seime viešai kalbėti. Pirmi
ninkaujantis S. Gegužis bandė 
jam neleisti, bet kalbėtojas pir
mininko nepaklausė ir pirminin
kas nežinojo ką daryti. Tada Po
vilas Dargis patarė Gegužiui sės
tis, paėmė į rankas plaktuką ir 
stuktelėjęs kelis kartus į stalą 
savo balsu nutraukė Alantą, 
štai jums SLA seimo atstovų 
laisvė ir demokratija. Rašytojai 
yra tautos ir visuomenės sąži
nė, bet ir jie negali pasakyti lais-. 
vo žodžio SLA seime. Kaip gi 
“Naujienų” straipsnio autorius 
gali manyti, kad aš ten ką lai
mėčiau?

Toliau “N” straipsnio auto- pa davęs ALTaf ~$107000. Tai 
rius rašo: “Niekas nenorime, • - —
kad kiti mums įsakinėtų ką mes 
privalome daryti su savo pini-
gaiš. Tai kiekvieno protingo organizacija parėmė Amerikos 
žmogaus privilegija.” Su savo lietuviu laisvinimo organizaciją 
pinigais, kuriuos turim pasidė- tik $400 į metus.
ję banke galime daryti, ką no- “Naujienose” 1970. XI. 28 at- 
nme, bet gi čia kalba eina ne si]jepė SLA reikalu ir antras au- 
apie savo, o apie visuomeninius torius — J. Vlks. Jis pasisakė

SAUSIO MĖNUO yra lietuviš
kos spaudos mėnuo. Kanados 
Lietuviu Bendruomenės vadovy
bė kviečia visus išeivius tautie
čius ši mėnesi skirti lietuviškos 
spaudos platinimui. Tai išeivijos 
knygnešiu metas. Tenelieka nė 
vienas tautietis be lietuviško

nebuvęs SLA nariu ir užsipuolė 
“Tėviškės žiburius”, kurie 
“mėgsta kitus pamokyti ir pa
moksliukus parašyti”. Argi ma
no straipsnį “Tž” rašė? “Nau
jienos” yra rimtas laikraštis ir 
man beveik giminingas (mano 
dėdė A. Lalis buvo vienas iš jo
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1970 M. MIRĖ KUNIGAI
Kauno arkivyskupijoje: kun. Jonas 

Stelmokas, Šiluvos altarista, gimęs 
1896. IV. 9, kunigu įšventintas 1922. 
IV. 2, mirė 1970. ID. 6, palaidotas 
Šiluvoje; kun. Juozas Pūkelis, Kėdai
nių altarista, g. 1893. VII. 12, įšv. 
1917. IV. 17, mirė 1970. IV. 15, pa
laidotas Galainių kapinėse, Dotnuvos 
parapijoje; kun. Antanas Syrus, Rau
donės altarista, g. 1898. III. 23, įšv. 
1923. VL 10, mirė 1970. X. 4, pa
laidotas Raudonėje.

Vilkaviškio vyskupijoje: kun. Jo
nas Januškaitis, Riečių altarista, g. 
1888. VIL 11, įšv. 1916. VI. 26, mirė 
1970. IV. 29, palaidotas Riečių kapi
nėse; kun. Jeronimas Valaitis, Vil
kaviškio altarista, g. 1887. IIL 12, 
įšv. 1909. VIII. 1, mirė 1970. VIII. 
23, palaidotas Vilkaviškyje; kun. Al
binas Drazdys, Rumbonių klebonas, 
g. 1903. IX. 3, įšv. 1928. VI. 24, mi
rė 1970. VIII. 28, palaidotas Rumbo
nių kapinėse; kun. Vincentas Birbi
las, Griškabūdžio altarista, g. 1897. 
IL 22, įšv. 1922. X. 17, mirė 1970. 
IX. 27, palaidotas Griškabūdyje.

Vilniaus arkivyskupijoje: kun. Kas- 
peras Volodkievič, Pabarės bažnyčios 
administratorius, g. 1891, įšv. 1919, 
mirė 1970. VHL 21, palaidotas Pa
barėje; kun. Jonas Romelis, Akme- 
Sės bažnyčios administratorius, g.

L įšv. 1919, mirė 1970. IX. 6, pa
laidotas Akmenynėje.

Telšių vyskupijoje: kun. Juozas 
Kalnikas, Žarėnų klebonas, g. 1915, 
mirė 1970. VI. 7, palaidotas Rietave; 
kun. Antanas Gedminas, Mikoliškių 
klebonas, g. 1892, mirė 1970. II. 20, 

/palaidotas Rietave; kun. Vladas Zub- 
kus, Kaltinėnų altarista, g. 1910, mi
rė 1970. VII. VII. 28, palaidotas Šė
toje.

Panevėžio vyskupijoje: kun. My
kolas Selickas, Sidabravo klebonas, 
g. 1909, įšv. 1936, mirė 1970. VIL 4, 
palaidotas Sidabrave; kun. Bronius 
Šukys, Nemunėlio Radviliškio ir 
Suosto bažnyčių klebonas, g. 1924. 
IV. 1, įšv. 1948. X. 31, mirė 1970. 
VII. 24, palaidotas Pakalnių kapi
nėse.

Kaišiadorių vyskupijoje: kun. Sta
nislovas Čelkus, Zibalų klebonas, g. 
1893. IV. 19, įšv. 1920. V. 30, mirė 
1970. IV. 5, palaidotas Zibalų kapi
nėse; kun. Vincentas Andrulevičius, 
Aukštadvario klebonas, g. 1912. V. 
1, įšv. 1938. VI. 11, mirė 1970. IV. 
23, palaidotas Aukštadvaryje.

MOKSLO PIRMŪNAI
Vilniaus pedagoginio instituto aktų 

salėje Įvyko pirmasis Lietuvos augš- 
tujų mokyklų mokslo pirmūnų są
skrydis, kuriame dalyvavo 300 mo
kyklose atrinktų atstovų, gaunančių 
vardines ir padidintas stipendijas, 
skiriamas moksle pirmaujantiem stu
dentam. Pagrindinį pranešimą apie 
Lietuvos mokymo Įstaigų darbą, stu
dentų mokymąsi, akademinio jauni
mo studijų, visuomeninės veiklos ir 
buities problemas padarė augštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo minis- 
tens H. Zabulis. Sekančią dieną su
važiavimo dalyviai svarstė dvi pa
grindines temas atskirose sekcijose: 
“Studentija ir mokslo bei technikos 
pažanga”, “Studentija ir kultūra”. 
Priimtoji rezoliucija, atidavusi įpras
tinę duoklę Lenino šimtą j am gimta
dieniui, artėjančiamsovietų kompar
tijos XXIV suvažiavimui, skelbia: 
“Mes, respublikinio aukštųjų mokyk
lų mokslo pirmūnų sąskrydžio daly
viai, kreipiamės i visus respublikos 
studentus, ragindami garbingai atlik
ti savo pirmąją pareigą — tik ge
rai ir labai gerai mokytis, aktyviai 
ir sąmoningai ruoštis darbui. Sieki
me, kad kiekvienas studentas ryž
tingai kovotų su nesąžininga pažiūra 
Į mokymąsi. Mūsų gretose dar labiau 
turi sustiprėti drausmė ir organizuo
tumas, asmeninė atsakomybė už mo
kymąsi ir darbą, šias gretas turi pa
pildyti dar geresnis mokslo pirmū
nų skaičius..Sąskrydį gruodžio 17 
d. “Komjaunimo Tiesoje” aprašę ko
respondentai A. Škiudaitė ir A. Ku
bilius konstatuoja, jog Lietuvos augš
tosiose mokyklose mokslo pirmūnų

20%. Jų teigimu, kalte tenka tėvams, 
kurie vidurinėse mokyklose silpnai 
besimokantiems sūneliams ir dukre
lėms samdo specialius mokytojus. Jie 
išmoksta programinius dalykus, iš
laiko egzaminus, bet augštosiose mo
kyklose nesugeba savarankiškai dirb
ti Blogiausia, kad tėvai savo vaikus 
dažnai nukreipia į tokią specialybę, 
kuri jiems visiškai neįdomi. Konsta
tuojama, kad beveik kas antri tėvai 
savo vaikus nori matyti gydytojais.

1971 METŲ BIUDŽETAS
Maskvinis augščiausiasis 

Kremliuje gruodžio 10 d. 
Sovietų Sąjungos biudžetą 
kuriame numatoma turėti
160.971.463.000 rublių. Respublikų 
biudžetams skiriama gerokai mažes
nė 72.043.472.000 rb. pajamų suma, 
šioje lentelėje Lietuva yra VIII vie
toje sjn 1.412.105.000 rb.,' Latvija — 
X vietoje su 960.999.000 rb., Estija
— paskutinėje vietoje su 639.266.000 
rb. Pagrindinis pajamų šaltinis — 
Sovietų Sąjungos valstybiniai mo
kesčiai ir pajamos, kurių Lietuvai 
leidžiama savo biudžetui pasilikti 
87,5%, Latvijai — 33,2% ir Estijai
— 41,9%. Taigi, iš trijų Baltijos 
kraštų didžiausią duoklę Maskvai tu
ri atiduoti Latvija. Didesnių lengva
tų yra susilaukusios kaikurios kitos 
sovietinės respublikos: Kazachija ir 
Tadžikija iš minėtų mokesčių savo 
biudžetui pasilieka net po 100%, 
Turkmėnija 
95,8%, Armėnija — 93,5%, Azerbai
džanas — 91,6%. Labiausiai išnau
dojama yra Ukraina, kuriai lei
džiama atskaityti i savo biudžetą tik

paskelbti 
12 d.

97%, Uzbekija —

yra tapę

32,6%. Šie duomenys 
“Tiesoj” 1970 m. gruodžio

VARŽĖSI ŠOKĖJAI
Kaune jau tradiciniais

“Gintarinės poros” pramoginių šokių 
konkursai. Gruodžio pradžioje vilnie
čiai, nenorėdami nusileisti kaunie- 
niečiams, surengė pirmąjį tarptautini 
šokių konkursą Vilniuje. Profsąjun
gų kultūros rūmuose tris dienas su
kosi šokėjų poros iš Lietuvos, Sovie
tų Sąjungos, R. Vokietijos ir Lenki
jos. Klasikinių šokių grupėje tris 
pirmąsias vietas laimėjo lietuviai: I 
vietą"— kauniečiai gydytojai Jūratė 
ir Česlovas Norvaišos, II — vilnie
čiai Dalia ir Vidas Kamaičiai, III — 
kauniečiai Violeta ir Leopoldas šei- 
niauskai. Jūratė ir Česlovas Norvai
šos, išsikovoję I vietą ir P. Ameri
kos šokių grupėje, buvo pripažinti 
konkurso laimėtojais. Pareiškime 
spaudai V. Kapiaitis nusiskundžia, 
kad Vilniaus profsąjungų salė nega
li pilnai patenkinti tarptautinio kon
kurso reikalavimų, neįstengia sutal
pinti gausių žiūrovų. Šią kliūti turės 
pašalinti Vilniuje jau statoma sporto 
halė.

ŽUVIES SAUGYKLA
Pramonės statybos projektavimo 

instituto specialistų grupė, vadovau
jama inž. L. Apuoko, paruošė planus 
originaliai žuvies saugyklai, žemiau 
Kauno hidroelektrinės jėgainės už
tvankos, kur Nemunas žiemą neužšą
la, vandenin yra nuleistos pontoni- 
nių plūdžių laikomos sekcijos, kurių 
kiekvienoje telpa 30 tonų gyvos žu
vies. Šiai natūraliai žuvies saugyklai 
beveik 400 tonų karpių parūpino ap
linkinių rajonų tvenkinių ūkiai. Pre
kybininkams pareikalavus, karpiai 
bus pakraunami i sunkvežimius ir 
vežami i parduotuves. Tikimasi, kad 
pirkėjams jų užteks iki kovo mėne
sio.

BULGARIŠKA KOSMETIKA
Vilniuje, “Dainavos” restorano pa

talpose, kosmetikos gaminių parodą 
ir spaudos konferenciją surengė 
Bulgarijos “Farmachim” eksporto fir
ma, jungianti visas bulgariškos per- 
fumerijos, kosmetikos ir vaistų ga
myklas. Jų gaminių 75% eksportuo
jama į 78' pasaulio kraštus. Paro
doje buvo išstatyti pavyzdžiai kve
palų, odekolonų, kremų, pastos dan
tims bei kitų gaminių, kad daugiau 
užsakymu būtu gaunama ir iš Lietu
vos. V. Kst.

WINNIPEG, MAN
NAUJOS VALDYBOS POSĖDIS. 

1970 m. gruodžio 18 d. V. Januškos 
bute įvyko v-bos posėdis. Pirm. V. Ja
nuška informavo, esą gauta žinia iš 
Manitobos Museum Of Man and Na
ture, kad galima jame įrengti lietu
višką kampelį. Jis ten pasiliktų kaip 
muzėjaus nuosavybė visam laikui. 
Tam reikia medžiagos apie lietuvių 
įsikūrimą Manitoboje. Valdyba šiam 
pasiūlymui pritarė ir šį reikalą tvar
kyti įgaliojo patį v-bos p-ką ir jo pa
vaduotoją Romą Ramančiauską. Taip
gi svarstyta Vasario 16 minėjimo 
programa. Nutarta kreiptis į miesto 
burmistrą Stephen Jubą, kad ta pro
ga paskelbtų Nepriklausomos Lietu
vos Dieną. Ižd. J. Damereckas infor
mavo, kad KLB Winnipego apyl. v- 
bos skirti Bražinskų gelbėjimui $25 
jau pasiųsti ir gautas iš VLlKo vice- 
pirm. J. Audėno gražus padėkos laiš
kas bei pakvitavimas. Pagal aukų la
pą Bražinskų gelbėjimui pinigai dar 
renkami, o žmonės duosniai aukoja. 
Valdyba yra pasiuntusi raštą Turki
jos ministeriui p-kui. Del jūrininko 
Simo Kudirkos atidavimo rusams ji 
taipgi pasiuntė atitinkamus laiškus. 
— Per Lietuvos kariuomenės šven
tės, steigiamo seimo ir buvusio pre
zidento A. Stulginskio mirties minė
jimą gautas pelnas $71,13 ir $24,50 
perduoti Winnipego Lietuvių Fondo 
įgaliotiniui P. Liaukevičiui, kad per
siųstų Kanados Lietuvių Fondui ir J

papildytų Winnipego lietuvių apylin
kės įnašą. Minėtu parengimai buvo 
suruošti P. Liaukėvičiaus ir V. Ja
nuškos iniciatyva. Džiugu, kad nau
jas v-bos p-kas energingai imasi va
dovauti Winnipego apylinkės lietu
vių bendruomenei. K. Str.

BARRIE, ONT.
ROKAS IR MARIJONA STEPU- 

LAIČIAI yra gražiai įsikūrę. Turi įsi
giję porą apartamentinių namų. 1970 
m. pasistatė sau gyvenamą namą, 
1970 m. gruodžio 25 d. jie suruošė 
įkurtuves. Dalyvavo gausys būrys 
tautiečių Sugiedota keletas kalėdinių 
giesmių. Dalyvavęs
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Hamiltono "Gyvataras", atlikęs tautinių šokių programą S. A. Lietuvių Studentų Sąjungos suva
žiavime Klevelande, atsisveikina su rengėjų atstovais. Kairėje— G. Breichmanienė, "Gyvataro" 
vadovė, apdovanota gėlių puokšte / Nuotr. J. Gorios

LONDON, ONT.
LONDONIŠKIAI, kaip ir visi lie

tuviai, skaudžiai pergyveno Simo Ku
dirkos tragediją. Smarkiai pasipik
tinta ypač amerikiečiais. Ironiška, 
kad žmonės, kurie už laisvę kovoja, 
patys tampa tos laisvės slopint o jais. 
Už S. Kudirką parapijiečiai nuošir
džiai meldėsi.

KUN. B. PACEVIČIUS paskelbė, 
kad šiais metais skautams nepavyko 
sutelkti tiek pinigų, kad būtų galima 
mokyklinio amžiaus vaikučiams už
sakyti laikraštėlį “Eglutę”. Laikraš
tėlis buvo užsakytas “Kalėdų sene
lio” pernai. Tai buvo turbūt pati 
gražiausia dovanėlė mūsų jaunie
siems — jie galėjo džiaugtis ištisus 
metus. Gaila, kad to negalima pa
daryti šiemet. Tėvęliai yra prašomi 
“Eglutę” užsakyti savo vaikams. B.K.

LIETUVIAI STUDENTAI 1970 m. 
gruodžio 6 d. suorganizavo pyragų 
pardavimą parapijos salėje. Studen
tai dėkoja visiem parapijiečiam. Su
rinkta $28.00. Studentai taip pat dė
koja L. Bliskiui už filmų rodymą. 
Gruodžio 17 d. studentai giedojo 
kalėdines giesmes, lankydami para
pijiečių namus. Jie atsiprašo, kad ne
galėjo visų aplankyti, ir dėkoja 
tiems, kuriuos suskubo aplankyti.

PIRMAS LONDONO — WINDSO- 
RO studentų suvažiavimas bus Rod
ney Lietuvių Klubo salėje 1971 m. 
sausio 9 d.. 2 v. p. p. Visi, ne tik stu
dentai, bet ir suaugusieji, kviečiami 
dalyvauti. Numatyta ši programa: 
2 v. p. p. — futbolo žaidynės, 5 v. p. 
p. — vakarienė (p. Ignaičio žodis), 6 
v. v. — oficialioji dalis, 7.30 v. v. — 
užbaiga. 7.40 v. v. — iškyla į Londo
ną, 9.30 v. v. — užbaigiamasis pasi
linksminimas. V. J.

St. Catharmes, Ont.
TEIGIAMI REIŠKINIAI. Ilgokai 

Bendruomenėje pasireiškę nesutari
mai, be labai mažų išimčių, eina prie 
galo ir jau reiškiasi naujas, bendras 
veiklos darbas. Tai yra svarbu dar ir 
todėl, kad ateinančiais metais mūsų 
apylinkė rengia Lietuvių Dieną. Tik 
bendru visų sutarimu ir darbu tebus 
įmanoma tą Dieną surengti, jei ir ne 
geriau už buvusias, tai ir neblogiau.

BENDROS KŪČIOS. Dar mūsų 
apylinkėje bendrų Kūčių nėra buvę. 
Tai bene pati gražiausia lietuviškos 
šeimos tradicija. Gyvename St. Cat
harines mieste jau virš 22 metų. Pa
sidarėme lyg ir didelė lietuviška šei
ma. Pasibarimo ir susitaikymo atžvil
giu jau tikrai esame šeima. Taip tos 
šeimos 80 narių susėdome prie 
elegantiškai paruoštų stalų — net 
su žvakėmis liktoriuose. Ties klebo
nu buvo pastatytos trys žvakės. Prog
ramą atliko mergaičių skaučių chore
lis, vadovaujamas mūsų vargoninin
kės Nijolės Gverzdytės. Visos mer
gaitės buvo apsirengusios skautiškais 
drabužiais. Chorelis pagiedojo lietu
viškas ir tarptautines kalėdines gies
mes. Kaikurios buvo su deklamacijo
mis. Solo vieną giesmę pagiedojo jau 
senokai visų dėmesį atkreipusi savo 
balso gražumu bei muzikalumu M. S. 
Ulbinų anūkė — 12 metų Ramona. 
Rodos, lanko piano ir dainavimo kla
sę Niagara Falls. Kūčias palaimino, 
atitinkamos nuotaikos žodį tarė kun. 
Juvenalis Liauba, OFM, mūsų nau
jasis klebonas. Visą programą paruo
šė ir gražiai tvarkė skaučių vyriausia 
vadovė Marija Gverzdienė. Šių metų 
Kūčios parodė, kad jos būtinos ir ki
tais metais.

TAUTIEČIŲ DAUGUMA dirba Ge 
neral Motors įmonėse. Tris mėnesius 
trukęs streikas pranašavo liūdnas 
Kalėdas, bet staiga streikas pasibai
gė, ir visi pradėjo dirbti. Kalėdų se
nelis galėjo pripildyti savo maišą.

TRADICINIAME “KALAKUTŲ 
ŠAUDYME” 1970 m. gruodžio 5 d. 
dalyvavo apie 20 asmenų. Jie sudarė 
13 prizinių serijų. Po 4 prįzus laimė
jo A. Vickosas ir J. čeporlus, 2 — J. 
Venckus, po 1 — K. Galdikas, J. Ka- 
volėlis, J. Skeivelas. Koresp.

CALGARY, ALTA
RETĖJA LIETUVIŲ EILĖS. 1970 

m. Kalgario Lietuvių Bendruomenė 
neteko 6 asmenų, širdies smūgio iš
tiktas mirė Vladas Lauruška. Vėžio 
ligos iškankinta mirė senelė Ona 
Jaugienė. Plaučių uždegimu mirė žy
mus ir veiklus B-nės narys Juozas 
Dubauskas. Jo netekimas yra nepa
mainomas B-nės veikloje. Širdies 
smūgio ištiktas mirė Matulionis. Pa
ralyžiaus iškamuotas mirė Saliamo
nas Kalvaitis, gyv. Brookse. Tragiš
kai žuvo Dambrauskas, gyv. Leth
bridge, Alta. Beveik visi paliko pa
likuonis. Išskyrus a. a. J. Dubausko 
šeimą, kiti yra nutolę nuo lietuvybės 
reikalų.

BENDRUOMENĖS VEIKLA 
jokiais didesniais darbais nepasireiš
kia,\ nes dabartinė apylinkės valdyba 
susideda tik iš 2 aktyvių asmenų — 
pirm. A. P. Nevados (jis eina ir vi
sas kitas valdybos pareigas) ir iždi
ninko Kazio Slavinsko. Surengti di
desnius parengimus ar minėjimus 
yra beveik neįmanoma, nes norinčių 
dirbti neatsiranda — visi šalinasi 
nuo visuomeninės veiklos.

NAUJA LIETUVIŲ ŠEIMA atvy
ko 1970 m. liepos mėnesį ir apsigy
veno, apartamente. Tai J. Karpai, ku- 
rie pardavė savo viešbutį Coronation 
vietovėje. Spalio mėnesį pirko nau
jus ispaniško stiliaus namus Varsity 
rajone, šiaurės vakarų naujoje mies- , 
to dalyje (universiteto rajone). Šia- 

sme rajone jau yra įsikūrusios 5 lie
tuvių šeimos: prof. Šalkauskas. A. P. 
Nevados. prof. K. Ledelis, J. Žemai
taitis, J. Karpai. A. P. K’evadienės ir 
Yeros Kučinskienės |iniciatyva J. 
Karpam buvo surengtos šaunios įkur
tuvės jų namuose. Dalyvavo didesnė 
dalis kalgariečių ir keliolika tautie
čių iš Edmontono bei Lėthbridge. Po 
vaišių J. Karpam buvo įteikta rankų 
darbo ispaniškas paveikslas ir kitos 
dovanos.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ. Bendruomenės pirmininko 
iniciatyva 1970 m. lapkričio 21 d. įvy
ko parengimas puošnioje “Orange 
Hali” salėje su vakariene ir šokiais. 
Atsilankiusių skaičius viršijo 100 as
menų. Kaip ir visuomet, tokie puoš
nūs banketai Kalgaryje sutraukia be
veik visą čia augusią jaunuomenę ir 
mišrias šeimas. Šį kartą taipgi atsi
lankė ne tik jaunimas, bet ir beveik 
visi mūsų profesijonalai — profeso-

SUDBURY, Ont
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėką M. 
A. Pranckūnams, P. M. Venskams, S. 
Petrėnienei, J. Bataičiui ir visiems 
kitiems, kurie prisidėjo prie mūsų 
įkurtuvių suruošimo ir dovanų įteiki
mo. Ačiū kun. Ant. Sabui už namų 
pašventinimą.

Ona ir Vacys Stepšiai

rius K. Lederis su ponia, jau
nas mūsų gydytojas dr. J. Zubis su 
seserimi ponia Moulson, adv. J. 
Sniečkus su ponia, Kanados karys— 
štabo viršila Algirdas Erelis iš Me
dicine Hat, mokytojai — V. Brūzgai, 
A. Krausai, V. .Dubauskai, B. Brūz- 
gaitė iš Lethbridge, Edmontono uni
versiteto studentė Virginija Norei
kaitė, svečiai iš Lethbridge — p. p. 
Noreikos ir Brūzgai. Kalbos buvo la
bai trumpos — po 5 minutes. Pirma
sis kalbėjo B-nės pirmininkas anglų 
kalba, tuo trumpindamas laiką ir kar
tu nepažeisdamas mišrių šeimų bei 
kitataučių dalyvių. Jis priminė Lie
tuvos kariuomenės reikšmę, jos lai
mėtas kovas atstatant Lietuvos ne
priklausomybę. Kanados karys A. 
Erelis, baigdamas savo kalbą pareiš
kė: “Aš ištikimai tarnauju Kanadai, 
bet jinai pašauks mane Lietuvą lais
vinti. Aš esu pirmas savanoris auko
tis už Lietuvą”. Prof. K. Lederis sa
vo kalboje pasidžiaugė, kad lietuviai 
taip nuoširdžiai ir iškilmingai mini 
savo Tėvynės šventes. Jam esą ma
lonu dalyvauti draugijoje tokių ge
rai organizuotų ir pasišventusių tė
vynainių.

Po banketo, dalyviam perėjus į* 
šokių salę, orkestras užgrojo “O Ca
nada”, o visa publika pritarė savo 
balsais. Po šio himno tarpduryje pa
sirodė du buvę Lietuvos kariai, neši
ni Lietuvos ir Kanados vėliavom. 
Juodu žygiavo labai lėtu žingsniu, 
orkestras užgrojo Lietuvos himną — 
“Lietuva, tėvynė mūsų”. Visa publi
ka Įsijungė su savo balsais. Reikia 
pasakyti, kad kalgariečiai niekada 
taip gražiai ir nuoširdžiai Tautos him
no nėra giedoję. Vėliavų nešėjai bu
vo — Gedimino pulko karys ir antro 
pasaulinio karo Kanados karys Pet
ras Balsaitis ir buv. Lietuvos karys 
Viktoras Matutis..

BRAŽINSKŲ BYLOS REIKALAI. 
B-nės pirmininko buvo mašinėle iš
spausdinta anglų kalba pluoštas laiš
kų su paruoštais vokais Turkijos 
min. pirmininkui ir išdalinta lietu
viams tik pasirašyti ir pasiųsti oro 
paštu. Dauguma tą padarė. Vieni at
sisakė tuos laiškus siųsti, prisibijo
dami, xkad okupantai rusai nepradėtų 
persekioti giminių Lietuvoje, o kiti 
— kad rusai neduos vizų i Lietuvą. 
Daug padėjo šiame reikale svetim
taučiai profesijonalai .— advokatai, 
įmonių ir prekybos Įstaigų vedėjai. 
Pirmininko buvo kreiptasis į 28 as
menis telefonu, ir visi atsiuntė laiš
kus su įstaigų laiškų blankais ir pa
rašais. Šie laiškai buvo B-nės pirmi
ninko persiųsti į Turkiją.

LATVIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ atžymėta lapkričio 14 d. 
Bowness Hotel. Dalyvių buvo apie 90 
asmenų. Iš lietuvių dalyvavo B-nės 
pirm, su žmona, J. Karpiai, K. Du
bauskai, K. Vaitkūnas ir V. Matutis.

Koresp.

HAMILTON, Ont

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St S., Hamilton, Ont*

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS
—r ii

KALĖDŲ EGLUTĖ Vysk. M. Va- 
lančiaus šeštadieninės mokyklos mo
kiniams ir jos dar nelankantiems nuo 
4 m. amžiaus surengta gruodžio 20 d. 
Jaunimo Centro salėje. Mokyklos 
ved. J. Mikšys visus pasveikino ir 
pakvietė Dalią Grajauskaitę, X skyr. 
mokinę, programos pranešėja. Pir
miausia pasirodė vaikų darželio ir 
I-jo skyr. mokiniai su dainų ir žai
dimų pynę. Jiems vadovavo mokyt. 
L. Stungevičienė ir mokyt. D. Deks- 
nytė. VI skyr. mokinės — Kochan- 
kaitė, Krivinskaitė, Gedminaitė pa
deklamavo “Pas Jėzulį”, Berzins pa
skaitė “Kalėdų pasaką”. Paruošė mo
kyt. G. Repčienė. II ir III skyr. mo
kiniai, paruošti mokyt. D. Juozapa
vičiūtės ir mokyt. K. Šeštoko, insce
nizavo pasaką. D. Jurgutytė, V skyr. 
mokinė, padeklamavo eilėraštį “Stir
na”; paruošė mokyt. A. Gutauskas. 
D. Pajarskaitė, IX skyr. mokinė, pa
skambino pianinu. VIII skyr. moky
tojos Ant. Mikšienės mokinių kūry
bą skaitė Rūta Siulytė. Inscenizuotą 
skaitymą “Mažo vaiko obuolys” Alės 
Rūtos atliko VII skyr. mokiniai, va
dovaujami mokyt. B. Juozapavičie
nės. R. Morkūnaitė, II skyr. mokinė, 
pašoko baletą. IX skyr. mokinės — 
D. Bilevičiūtė ir D. Lukavičiūtė pa
skambino pianinu. V. Vaitiekūnaitė. 
V skyr. mokinė, padeklamavo “Ka
lėdų eglutę”. L. Morkūnaitė pagrojo 
akordeonu. IV skyr. mokiniai atliko 
montažą, kurį paruošė mokyt K. Pa- 
reštytė. Sesutės Stankutės, IV skyr. 
ir V skyr. mokinės, pašoko baletą. 
Kalėdų senelis pasveikino vaikučius

su dovanėlėmis. Malonu buvo, kad 
programos stebėtojų buvo pilna salė.

A. M.
ADVENTO REKOLEKCIJOS pra

ėjo pakilioj nuotaikoj. Kun. L. Za
remba nuoširdžiai sėjo sėklą į der
lingą dirvą. Gaila, kad ir šiuo metu 
atsirado parapijiečių, kurie pagauti 
kanadiškų Kalėdų sūkurio negalėjo 
pilnai dalyvauti. Prie rekolekcijų pa
kilios nuotaikos daug prisidėjo 40 
vai. adoracija. Čia4enka padėka: pa
rapijiečiams, kurie adoravo penkta
dienį dienos metu; J. Trumpickui, 
kuris prižiūrėjo jaun. ateitininkus 
penktadienio vakare; K. šeštokui, su
organizavusiam vyr. moksleivius at
kus šeštadieniui; D. Juozapavičiūtei, 
prižiūrėjusiai jaurv at kus šeštadie
nio popietėje. Tai dar vienas pavyz
dys, kad jaunimui rūpi ne vien kana- 
diškos Kalėdos — jie randa laiko ir 
tikrajai Kristaus gimimo šventei.

D. B.

I. A. Valstybės
**TŽ” SKYRIUJE “Pavergtoje tė

vynėje” esame rašę apie Algirdo Avi
žienio viešnagę Vilniuje ir jo pasi
kalbėjimą su “Tiesos” koresponden
tu, teigusiu, kad svečias iš Kalifor
nijos Vilniaus universitetą pavadino 
seniausiu Sovietų Sąjungos (Tarybų 
Sąjungos) upiversitetu. Šią ištrauką 
iš komunistinės “Tiesos” pacitavo ir
J. Jurevičius “Laiškų Lietuviams” 
1970 m. gruodžio laidoj paskelbtame 
rašinyje “Nesusikalbame dėl pasime- 
tusiųjų”> su kurio turiniu redakcija 
supažindino A. Avižienį. žurnalo re
dakcijai atsiųstame atsakyme A. Avi
žienis rašo: “Man p. Jurevičiaus pri
skiriamų žodžių nei Vilniuje, nei ki
tur nesu pasakęs. Tie žodžiai yra 
“Tiesos” korespondento kūrinys, ir 
už juos barti reikia jį, o ne mane. Ne
mažas “liapsusas“ yra p. Jurevičiaus 
besąlyginis tikėjimas “Tiesos” žinu
te. Paklaustas būčiau mielai jam pa
aiškinęs, kad “Tiesos” žodžiai nėra 
mano... ” Taigi, Vilniaus universite
tą Sovietų Sąjungai atidavė ne A. 
Avižienis, bet jo pareiškimą suklas
tojusi “Tiesa”, dar kartą patvirtinda
ma visiems gerai žinomą faktą, kad 
“Pravdoje” nėra pravdos, o “Tieso
je” — tiesos.

JAV LB ŠEŠTOSIOS TARYBOS II 
sesija bus sausio 16—17 d. d. Filadel
fijoje. Be eilinių reikalų, darbotvar- 
kėn yra įtrauktas JAV LB įstatų 
XXXIV straipsnio pakeitimas ir tary
bos padidinimo klausimas, pasaulio 
lietuvių jaunimo II kongreso paren
giamųjų darbų apžvalga ir kt.

LIETUVIŲ JAUNIMO INFORMA
CIJOS CENTRAS 1970 m. lapkričio 
mėn. išelido savo biuletenio nr. 1. 
Redaktoriai — Gintaras Karosas ir 
Algis Makaitis, bendradarbiai — Ni
jolė Baškytė, Aldona Dabrilaitė, Al
gis Dumčius, Vilija Lešinskaitė, Ri
mas Manomaitis, Eglė Pauliukony- 
tė, Regina Petrikonytė ir Marius 
Ziaugra. Biuletenis gaunamas Lietu
vių Jaunimo Informacijos Centre, P. 
Q. Box 8992, Boston, Mass. 02114, 
USA. Centras ir biuletenis žada jung
ti visą lietuviškąjį jaunimą bendrais 
klausimais, neliesdamas politinių bei 
ideologinių skirtumų. Laukiama in
formacijų iš jaunimo organizacijų, li
tuanistinių mokyklų, sporto klubų, 
tautinių šokių grupių ir pavienių as
menų. Bus sudaryta proga lietuvių 
jaunimui pareikšti savo nuomones 
biuletenyje ir tuo būdu pagyvinti pa
saulinę lietuvišką veiklą.

Australija
“MŪSŲ PASTOGĖS” redaktorius 

Vincas Kazokas 1970 m. lapkričio 2 
d. krašto valdybai buvo įteikęs atsi
statydinimo raštą, bet prašomas suti
ko eiti redaktorius pareigas iki N. 
Metų, kol bus surastas kitas redakto
rius. “MP” lapkričio 9 d. laidoje V. 
Kazokas rašo: “šitas apsisprendimas 
yra mekeno neprievartautas ir dau
giau pagrįstas asmeniniais motyvais. 
Turint minty bendruomeninio laik
raščio redaktoriaus pirmoj eilėj mo- 

. ralines ir taip pat materialines sąly
gas (38 doleriai už išleistą “Mūsų 
Pastogės” numerį!), nėra jau tokios 
viliojančios perspektyvos, kurios 
gundytų už šitą poziciją kovoti ir jo
je ištverti. Galbūt materialinė pusė 
ir privertė trauktis iš šių pareigų, nes 
šeimyninės aplinkybės verčia pasi
daryti vėl šeimos duonpelniu: jau 
dveji metai žmona kaip dantų gydy
toja dirba tik dalines valandas pati 
universitete studijuodama, o nuo 
ateinančių metų ir abu vaikai stos į 
aukštąsias mokyklas, kas pareikalaus 
nepalyginamai didesnių išlaidų, šitie 
ir visa eilė kitų motyvų, apie kuriuos 
rezervuoju sau teisę pasipasakoti 
mieliems skaitytojams galutinai at
sisveikinant, ir nulėmė mano apsi
sprendimą. šiuo atveju noriu pabrėž
ti, kad šiam mano apsisprendimui jo
kios įtakos neturėjo nei kai kurių 
ekstremistų ultimatumai, nei prie
vartavimai bei pramanyti kaltini
mai ...” Naujojo redaktoriaus klau
simas turėjo būti išspręstas prieš N. 
Metus įvykusiame ALB krašto tary
bos suvažiavime, bet nei suvažiavimo, 
nei Lietuvių Dienų aprašymai dar nė
ra pasiekę Toronto. Australijoje vie
šėjusi aktorė Monika Mironaitė Vil
niuje leidžiamam “Gimtajame Kraš
te” teigia, jog p. Kazokai nusprendė

savo dukrą Ugnę leisti studijuoti 
Vilniaus universitete.

MELBURNO IR KITŲ VIETOVIŲ 
lietuvių ekskursiją į JAV gegužės 
antrojoj pusėj organizuoja Alg. Ži
linskas, Southland Travel Centre, 
245 Charman Rd., Cheltenham, Vic. 
Jeigu susidarytų 15 asmenų grupė, 
kelionė lėktuvu kainuotų tik $660. 
Būtų skrendama j Los Angeels, iŠ 
kur ekskursijos dalyviai galėtų lan
kytis kituose JAV miestuose ir vėl 
susirinkti Los Angeles skrydžiui į 
Australiją*

Italija
LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ vadevą 

kun. Praną Gavėną, išvykstantį į Bra
ziliją, pakeitė kun. prof. J. Zeliaus- 
kas, prieš 18 metų pradėjęs pokari
nę lietuvių saleziečių veiklą Italijo
je ir jai vadovavęs 6 metus Don Bos
co Cąstelnuove. Lydimas kun. Pr. Ga
vėno, naujasis Vytėnų-Frascati cent
ro direktorius prof. J. Zeliauskas lan
kėsi pas kardinolą A. Samore, Fras
cati vysk. L. Liverzani, V. Europos 
lietuvių vysk. A* Deksnį, Lietuvos 
diplomatų šefą St. Lozoraitį, Šv. Ka
zimiero kolegijos rektorių prel. L. 
Tulabą ir Italijos LB pirm. prel. V. 
Mincevičių. Brazilijos tarptautinės J 
apaštalinio bendradarbiavimo tarny
bos kviečiami, Brazilijon išvyksta 
kun. Pr. Gavėnas ir kun. St. Šileika 
pastoraciniam darbui klebono prel. 
P. Ragažinsko vadovaujamoj Šv. Juo
zapo parapijoj Sao Paulo mieste.

KUN. DR. V. RIMŠELIS, MIC, Tė
vų marijonų vienuolijos vicegenero- 
las, 1970 m. lapkričio 4 d. turėjo 
audienciją pas Romon atvykusį Len
kijos kardinolą S. Wyszynskį. Dėme
sio centre buvo pokalbis apie Suval
kų trikampio lietuvių religines prob
lemas. Pvz. didelėje Seinų parapijo
je nėra lietuvio kunigo. Kardinolui 
S. Wyszynskiui Suvalkų trikampio 
lietuvių reikalai yra gerai žinomi. 
Dėl kunigo Seinų parapijai jis jau 
yra šnekėjęs su Lomžos vyskupu ir 
šį klausimą vėl žadėjo priminti. Jis 
taipgi mielai sutiktų priimti lietuvius 
klierikus į seminarijas, o jeigu Len
kijos valdžia išleistų, jie galėtų stu
dijuoti ir Šv. Kazimiero kolegijoj Ro
moj. Kardinolo S. Wyszynskio teigi
mu, užsienio lietuviui kunigui nebū
tų daroma sunkumų, jeigu norėtų at
vykti į Seinus pasakyti kelių pamoks
lų. Jis netgi pakvietė kun. dr. V. 
Rimšelį apsilankyti Lenkijoje ir būti 
jo svečiu.

Vokietija
EVANGELIKŲ JAUNIMO RATE

LIS, vadovaujamas mokytojo Fr. 
Skėrio, Vasario 16 gamnazijos val
gyklos salėje surengė tradicinę ad
vento kavutę su giesmėmis ir reli
giniais apmastymais. Be evangelikų, 
kavutėje dalyvavo katalikų kun. H. 
Šulcas, ateitininkų ir skautų atstovas 
P. Dauknys ir skaučių atstovė A. 
šaduikytė. Evangelikų Jaunimo Ra
telio veiklos apžvalgą padarė Fr. 
Skėrys, apie Dievo žodį kalbėjo evan
gelikų kapelionas kun. J. Urdzė. Už 
pakvietimą ir krikščionišką bendra
darbiavimą padėkojo kun. H. Šulcas. 
Buvo konstatuotas glaudus ekumeni
nis bendradarbiavimas. Evangeliku 
Jaunimo Ratelio veiklą silpnina pa
staruoju metu gerokai sumažėjęs 
evangelikų mokinių skaičius Vasario 
16 gimnazijoje, bet darbas tęsiamas 
turimomis jėgomis.

BONNOJE ĮVYKUSIAME gydyto
jų suvažiavime buvo įsteigtas Lietu
vių Gydytojų Klubas. Jo dalyviai, pa
tvirtinę klubo statutą, valdybon iš
rinko: pirm. — V. Bylaitį, ižd. — B. 
Paltarokaitę, kontrolieriais — dr. A. 
Laukaitį ir dr. A. Gintautą. Šiuo me
tu V. Vokietijoje yra 23 lietuviai gy
dytojai, ir 8 medicinos studentai.

VLB MIUNCHENO apylinkė turi 
šeštadieninę mokyklą, lituanistinį 
jaunimo seminarą, tautinių šokių 
grupę, knygynėlį, leidžia biuletenį. 
Jos naująją valdybą sudaro: prim. R. 
Hermanas, vicepirm. dr. A. Laukai
tis, sekr. A. Grinienė, ižd. VI. Žiūke- 
lis ir narys jaunimo reikalams P. Ne- 
vulis. čia taipgi veikia Miuncheno 
Moterų Klubas, vadovaujamas pirm. 
E. Rugenienės, sekr. B. Jalinskienės, 
ižd. O. Sakalauskaitės, valdybos na
rių M. Garunkštienės ir R. Veršelie- 
nės.

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

A d vokalas

EUGENIJUS KRONAS

Royal Bank Building, 
suite 614,

tel. 522-8781
Homilron, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511 

Mokame ni*Darbo valandos:
9.30 — 5 v. p.D.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
Liepos Ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais “Talka” uždaryte._______

„ 5%
6^ %

depozitus 2 . 
šėrus ir sutaupąs 
už vienų metų terminuotus 
indėlius __ _____ 7%
ir virš $10.000 • 3 metams IVi % 
Cjiodame:
awenines paskolas iš ... 10% 
ntjriln. tarto paskolas iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame 44American Travelers” čekius. Užtik- 
rintes indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.200.000
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NAUJI FILMAI ALGIRDAS GUSTAITIS

PAŽADAS BRĖKŠTANT O VEIKLOJEMelas ekrane: vyksta Vilniuje, vaizduoja Krokuvą!
Rusijoj gimęs prancūzų diplo

matas, karys Romain Gary yra 
gerai žinomas Vakarų pasaulyje 
rašytojas, bet Lietuvių Enciklo
pedijoj nepaminėtas. Jis 1945 
m. Prancūzijoj laimėjo “Prix 
des critiques” už kūrinį, tapusį 
labiausiai perkama knyga Euro
poje. Ji 1959 m. išleista JAV-se 
“European Education” vardu. 
Savo penktu romanu “The Roots 
of Heaven” R. Gary laimėjo 
“Prix Goncourt”, vieną augš- 
čiausių prancūzų literatūroje. 
Prancūzijoj tos knygos parduota 
apie 250.000 egz. 1960 m. pasi
rodė jo autobiografinė knyga 
“Promise at Dawn”. Prancūzijoj 
ji virš metų buvo labiausiai per
kamas leidinys.

Lakūnas R. Gary buvo apdo
vanotas augščiausiais medaliais; 
kovėsi Prancūzijos ir Anglijos 
lėktuvais. Daugiau nei ketverius 
metus, ty. iki 1960-jų, buvo 
Prancūzijos generaliniu konsu
lu Los Angeles mieste. Nemaža 
jo raštų išversta į svetimas kal
bas. Keli jo romanai panaudoti 
filmams. Ypač minėtinas filmas, 
paruoštas pagal knygą “Pro
mise at Dawn”. Pradedama So
vietų Sąjunga, baigiama Prancū
zija, II D. kare sumušus vokie
čius.

Nebūčiau rašęs apie šį filmą, 
bet širdį suspaudė baisus melas: 
autorius kelias dešimtis tos auto
biografinės knygos puslapių ski
ria pergyvenimams Vilniuje, 
dažnai mini Lietuvą, lietuvius. 
Vilniuje jo motina įsitaiso madų 
saloną, atstovaudama “Maison 
Nouvelle”. Bet... filme kalba 
ne apie Vilnių, o apie Krokuvą! 
Baisus filmo gamintojų melas!

Veikėjas Piekalny iš. Pohu- 
lankos gatvės 16-to numerio bu
vo Vilniuje, ne Krokuvoje. Au
torius rašo, esą tas žydelis jam 
padaręs didžiausią įspūdį. Be to, 
knygoje minima Rudnickio kavi
nę ir kt.

Jo pirmoji meilė — aštuone- 
rių metų Valentina, tamsiaplau
kė (filme — blondinė). Ji reika
lavo įrodyti meilę valgant pašto 
ženklus, pilnas saujas žemės va
balų, jos tėvo peteliškių rinki
nį, pelę, daugelį pūvančių lapų, 
vorą ir pagaliau gumini kaliošą. 
Filme jis ryja augalo lapą, ci
garečių nuorūkas. Čia tėra 
“smulkmena”. Panašių prasilen
kimų filmuose pilna.
Vilnius — Lietuvos ar Rusijos?

Romain Gary bus sutikęs 
daug lietuvių.. Rašydamas apie 
Vilnių, nors jame augo lenkų 
laikais, dažnai pamini lietuvius, 
kalba vien apie lietuvišką aplin
ką. Pradėdamas supažindinti su 
Vilniumi, kurį savotiškai pami
lo, autorius rašo:

I must say that even in a little 
town like Vilna, in that distant pro
vince neither Lithuanian, Polish nor 
Russian, where publicity photo
graphs were almost unknown, even

the 
(70

the 
the

there... (44 psl.)
Sutinku, neabejoju, lietuvis 

parašytų kitaip apie Vilnių. Bet 
nepamirškime, jis niekieno ne
įpareigotas' būti lietuvių pusėje, 
juoba, kad jo augimo metais Vil
nių tvarkė lenkai. Skelbiama, 
kad R. Gary laisvai kalba ir ra
šo prancūziškai, angliškai, rusiš
kai ir lenkiškai. Neužtikau, ar 
jis moka lietuviškai. Toliau skai
tome:

In the middle of the yard rose a 
great pile of bricks, the last remains 
of a munition factory' which had 
blown up by the partisans during 
the patriotic struggles between 
Lithuanian and Polish armies 
Psl.).

Try to listen, as a child, to 
legends of France told you in 
depths of the Lithuanian forests; 
look at the beauty of that mythical 
country reflected in your mother’s 
eyes;... (78 psl.)

Knygoje minima Alex Gu- 
bernatis pavardė skamba visai 
nelenkiškai...

Pasauliui paleistą žinomo au
toriaus autobiografinį kūrinį, iš 
esmės melagingai pakeistą 
(veiksmas vyksta Vilniuje, ne 
Krokuvoje!), kas begalės atšauk
ti? Filme niekur neminimas lie
tuvio, Lietuvos vardas, o lenkų 
— nuolatos! Ar autorius leido 
taip suklastoti?

Štai, motinos meilė!
Vilniaus gimnazistai (filme — 

Krokuvos!), patyrę, kad jo tėvas 
žydas, apkulia. Motina reikalau
ja, kad kitą kartą užpultas gin
tųsi ir motinai pasirodytų tik su
laužytais kaulais. (Tuo ugdomas 
vyriškas charakteris, nepalaužia
ma valia, savigarba.) Motina nuo 
mažens sakydavo, esą jis bus 
Prancūzijos ambasadorius, gar
sus rašytojas. -Įtikėjęs vaikas to 
tikslo siekia visą gyvenimą. Mo
tinos meilė jam yra nuostabi. 
Štai, vienas pavyzdžių iš filmo.

Visą laiką autorius gaudavo 
laiškus iš motinos, nors jai, karo 
atskirtas,negalėj o rašyti. Po per
galės, sugrįžęs į Prancūziją, šo
ka j ieškoti savo mylimos moti
nos. Deja, ji seniai mirusi. Ko
kiu būdu jis gaudavo laiškus, pa
siunčiamus iš Šveicarijos? Pasi
rodo, sirgdama ji parašė pus
antro šimto laiškų, įpareigojo 
bičiulį juos kas savaitė siuntinė
ti sūnui, kad palaikytų morale, 
ryžtą, kad nebijotų kovoti, 
grumtis. (Ar daug tokių motinų 
galite išvardinti dabar? Ir ar jos 
reikalauja iš savo vaikų nepa
bijoti išlikti lietuviais, grumtis?)

R. Gary vaidina Assaf Dayan, 
jo motiną — Melina Mercouri. 
Executive Producer — Joseph 
E. Levine. Romaną filmui pritai
kė ir režisavo Jules Dassin. 
Pagamino “A v c o Embassy” 
bendrovė.

“Promise at Dawn”, kaip ir 
kitus Romain Gary raštus, verta 
išversti į lietuvių kalbą.

• v
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Aldona Skirutytė Baltijos jūros žvejai

Nuotr. V. Katiliaus, SJTėkmėLeonas Urbonas

Po dail'es parodu Amerikoje
Dail. L. Urbonas, gyvenąs Austra

lijoj, bet laikinai apsistojęs Toron
te, surengė visą eilę savo dailės pa
rodų JAV-se. Ta proga jam buvo pa
teikta visa eilė klausimų, štai pašne
kovo atviri atsakymai bei pasisaky
mai. Red.

— Sakykite, ar Jūsų parodų 
kelionė Amerikoje finansiškai 
pavyko?

— Pavyko tiek, kad į Kanadą 
sugrįžau ir Į Vašingtoną nuva
žiuot galėjau. Jei būtų kiek ge
riau pavykę, tai būčiau važiavęs 
į Floridą arba Jamaiką pailsėti.

— Jūs kadaise pasisakėte la
bai negatyviai apie parodas lie
tuvių parapijų salėse. Šioj ke
lionėj tris parodas lietuviams 
suruošėt ir tik vieną amerikie
čiams. Keičiate savo nusistaty
mą, ar yra kiti apskaičiavimai?

— Mano pirmasis ar anksty
vesnis nusistatymas buvo pagrįs
tas mažu patyrimu. Turėjau še
šiolika parodų pripažintose gale
rijose ir tiktai vieną Lietuvių 
Namuose (Detroite). Tautiečių 
paskatintas, nutariau dar kartą 
pabandyti — surengti eilę pa
rodų vieną po kitos. Tuo būdu 
negali (JaiTgfinansiškai prarasti.

— Jau turėjote šiuo metu ke
turias ar penkias parodas, su
rengtas etninėj aplinkoj Kaip su 
nuomone — pasikeitė?

— Nepasikeitė. Sužinojau, 
kad tokios parodos gali būti pel
ningos tiem, kurie linkę patar
nauti savo pagyvenusių tautie
čių sentimentams gaivinti. Jie 
nupiešia lietuviškų peisažų bei 
panašių dalykų' ir išparduoda 
juos kaip blynus, po parapijų sa
les pavažinėję. Su keliais tūks
tančiais dolerių kišenėj toks dai
lininkas gali pusmetį ramiai pa

Atsiųsta paminėti
Žuvėdra nr. 3, 1970. XI 1. Nepe

riodinis laikraštėlis, leidžiamas Ka
nadoje Ošavos medžiotojų ir meške
riotojų klubo “Ešerys”.

Laivas nr. nr. 19 ir 20, rugsėjis ir 
spalis. Tėvų marijonų vienuolijos lei
džiamas dvisavaitinis religinio ir tau
tinio gyvenimo žurnalas, 4545 West 
63rd. St, Chicago, Ill. 60629, USA.

Venecuelos Lietuvis nr. 1(2). 1970 
m. sausis-rugsėjis. Periodinis pusme
tinis leidinys, redaguotas J. Kuka- 
nauzos. Leidėjas — Venecuelos Lie
tuvių Savišalpos Bendruomenė, Apar- 
tado 4647, Maracay, Venezuela.

Vytis nr. 8, spalis. Lietuvos vyčių 
žurnalas lietuvių ir anglų kalbomis, 
administruojamas Irene Rakaitis, 
2511 W. 71st. St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Lietuvių Dienos nr. 7 ir nr. 8, rug
sėjis ir spalis. Gausiai iliustruotas 
žurnalas lietuvių ir anglų kalbomis, 
redaguojamas B. Brazdžionio, leidžia
mas A. F. Skiriaus, 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Cal. 90029, USA.

Debesys ir prošvaistės dailininko Leono Urbono kelionėse
žmonių, specialiai sukviestų: ke
letas un-to lektorių, svečių iš ki
tų mokslo institucijų ir, žinoma, 
studentai.

— Kokia tema kalbėjote?
— “Pasąmonės panaudojimas 

arba geresnis jos pažinimas bei 
spontaniška kūryba”, žodžiu, 
pati paskaita buvo diskusija, ir
gi savotiškai spontaniška. Tai 
buvo pašnekesys, užtrukęs 2,5 
valandos, kur vyravo greita ir 
lengva komunikacija tarp klau
siančio ir atsakančio.

— Daug paveikslų pardavėte 
universitete?

— Ten pardavimų nebuvo. 
Paroda buvo surengta tik infor
macijai ir paskaitos iliustracijai. 
Vėliau vienas kitas amerikietis 
po parodos įsigijo keletą darbų. 
Visi jie mano kūrybą pažino iš 
1967 m. parodos “Gallery Inter
national”. Jie papildė savo rin
kinius. Tarp kitko, Klevelande’ 
(Cleveland Hights) yra mano ge
riausias pirkėjas Mr. McEwan. 
Jis jau turi, septynis mano pa
veikslus. Šį kartą paėmė tris, o 
vieną rezervavo.

— Girdėjom, kad daugiausia 
Jūsų darbų yra aktoriaus Vin
cent Price rinkinyje.

— Jis^turi šešis.
— Po universiteto perkėlėt 

paveikslus i naujosios lietuvių 
parapijos salę savaitgalio paro
dai. Globojo dviejų bendruome
nių komitetai. Kokie rezultatai?

— Katastrofiški! Ašaros! Ten 
patyriau, kad būti kvailu opti
mistu šiais laikais pavojinga. Su 
ta paroda įšokau, kaip ožys į šu
linį ...

— Tai tik tolimi palyginimai. 
Gal ir faktus pasakysite?

— Aš patyriau, kad niekad 
biznierium nebūsiu — mane 
kiekvienas suamerikėjęs lietuvis 
numaudys.

Buvau Klevelande prieš mė
nesį laiko ir tariausi su bendruo
menės komitetu dėl parodos sąj 
lygų ir laiko. Laikas buvo pasiū
lytas pats “ramiausias” — ad
vento pirmoji savaitė. Komiteto 
pirmininkas sakėsi visus parodų 
paveikslus išparduodąs. Reikia 
salę iš klebono nuomoti pusant
ros dienos naudojimui — $125; 
moka dailininkas. Už parduo
tus paveikslus prašyta 20%, nu
siderėta iki 10% komitetui. Prie 
durų gautos aukos — po dolerį 
ar du eina komitetui. Parodos 
savaitgalyje — paskaita lituanis
tikos mokyklai.

Aptarėm ir kitas smulkmenas, 
bet gana svarbias parodas ruo
šiant. Pirmininkas užmena, kad 
dailininkas esąs “raštingas”, tai 
tegul jis ir visą parodos garsi
nimą apsiima. Man patarė ir su 
p. Stempužiu susitarti dėl inter
view radijo valandėlėje. Be to, 
pakvietimas išeitų gražesnis, jei 
aš pats jį sukomponuočiau. Su
tikau. Juk negi versi buvusius 
karininkus grafikais tapti.

Reikia atidarymo kalbos. Sun
ku gauti kalbėtoją šiais laikais. 
“Tai gal dailininkas pats apie 
save žodelį. Mes čia Jus pri
statysime. Tiktai mažiau tos “fi
losofijos”, geriau sukite publiką 
į pirkimo orientaciją”. “Gerai, 
gerai, — sakau, — tiktai par
duokit ką nors. “Tai, — sako, 
— parduoti jau pačiam reikės. 
Mes nenorim atsakomybės su 
čekiais. Pagaliau Jūs pats žino
te, kiek nuo kiekvieno paveikslo 
kainos nuleisti galima.” Sakau: 
“Kaip tai nuleisti?” “Na, čia 
visi nuleidžia. Jums irgi reikės, 
kitaip nė velnio neparduosite. 
Reikia taikytis prie pirkėjų. Po
nas, čia Amerika, ne Australija! 
Mes duosim žmogų prie durų 
aukom rinkti, nes kitaip žmo
nės užmiršta dolerį įmesti.”

Atvažiavęs, parodai artėjant 
radau, kad laikas nebuvo “ra
mus” ir tinkamas. (B. d.)

gyventi. Save ir savo įsitikini
mus gerbiančiam dailininkui ne
apsimoka. Daug vargo, o paja
mos yra mažos. Salės parodoms 
neparuoštos, netinka. Klebonai 
vinių į sienas varyti neleidžia, o 
kito būdo kabinti neparūpina, 
neįsigyja stovų ar pertvarų. 
Rengėjai paveikslus kaip silkes 
ar kopūstus turguj sudeda ant 
stalų. Vaizdas žeminantis, pri
menąs DP 'stovyklas.

— Ar visos parapijų salės to
kios, kaip čia minite?

— Dauguma, bet nevisos. Pvz. 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
namuose yra salė parodom pri
taikyta. Kaikurios komercinės 
galerijos pavydėtų tokių patal
pą— O gal parodą čia manote 
surengti?

— Taip. Ji numatyta 1971 m. 
sausio 30 — vasario 7 dienomis.

— Rodos, po to žadate išva
žiuoti iš Š. Amerikos?

— Būtų lyg ir laikas. Ilgiuosi 
kūrybos...

— Kaip sekėsi Bostone?
— Ten turėjau daug pergy

venimų. Vienas tautietis, matyt, 
pasiturintis, įsižiūrėjo į urano 
paveikslą (The Cross). Net už
statą paliko. Sekančią dieną žiū
riu — jis ir žmona susirūpinę 
matuoja paveikslą. “Ponas daili
ninke, sakykite, kaip nuo šio pa
veikslo tris inčus nupjauti?” Aš 
jam sakau: “Pjaukite nuo ko 
nors kito tuos inčus. bet paliki
te paveikslą ramybėje”. “Aš jį 
perku!” — sako meno mėgėjas. 
“Neparduodu”, — atsakiau. Jo 
žmona aiškino, kad paveikslas 
netelpa jų buto sienoje ir dėlto 
reikia kraštą nurėžti. Už savo 
pinigus jie esą gali daryti, ką 
nori.

— Tai kaip pagaliau pasi
baigė?

— Nusipirko kitą, kiek mažes
nį. Sakė turį du didelius Galdi
kus — reikia ir Urboną įsigyti.

— Kaip sekėsi su paskaita 
Bostono Kultūros Klube? “Drau
ge” autorius rašinio “Urbonas 
apie Urboną”, atrodo, nedaug 
tesusigaudė, ką Jūs šnekėjot ir 
braižėt?

— Matote, yra sunku per ke
letą minučių nustatyti mišrios 
auditorijos galvojimo lygį. Va- 
dovaujiesi klubo pavadinimu —- 
“kultūros klubas”. Mano tikslas 
— kaip galima daugiau klausy
tojų įtraukti. Už tai aš paprastai 
po trumpo įvado prašau duoti 
klausimus. Tarp kitko, Bostone 
man kultūros klubo pirmininkas 
iš anksto pranešė, kad keletas 
doktoratais atžymėtų klubo na
rių nutarė neateiti, nes užsiga- 
vę dėl mano straipsnio “Dirvo
je”, pavadinto “Užšalę ežerai” 
(1970 m. rugsėjo 23 d.). Straips
nis nebuvo taikomas kam nors 
asmeniškai. Man rūpėjo aplamai 
žmogaus fenomenas, šiuo atve
ju to, kuris visą savo galvoseną 
tik iš kitų pasisavintom citatom 
remia.

— Po Bostono buvote Kleve- 
landė ir, berods, ten turėjote dvi 
parodas — vieną amerikiečiam 
John Carroll universitete, o ki
tą — lietuviam naujosios parapi
jos salėj. Kaip ten sekėsi?

— Klevelande daug pergy
venta per tą savaitę. Nežinau nė 
kaip bent pačius svarbiausius 
punktus paliesti. Gerai, kad pir
ma universitete pasirodžiau ir 

• šnekėjau, o po to — parapijos 
salėje. Po Bostono, po Hartfor
do universitetas buvo atostogos. 
Tai viena geriausių galerijų, ko
kias mano kūriniai yra matę. Ji 
nauja, moderni, greitai persta
tomi stovai, kilnojami prožekto
riai paveikslams apšviesti. To
kioj galerijoj man pačiam savi 
paveikslai pradėjo patikti. Pa
skaita ėjo labai lengvai, infor- 
maliai. Auditorijoj buvo apie 40

PULGIS ANDRIUŠIS mirė gruo
džio 19 d. Adelaidėje, Australijoje. 
Velionis, gimęs 1907 m. kovo 18 d. 
Gaidžių kaime, Tauragnų valsčiuje, 
studijavo literatūrą Kauno univer
sitete ir lankė meno mokyklą. Pir
muosius žingsnius į literatūrinės kū
rybos dirvonus pradėjo periodikoje 
kelionių aprašymais, gamtos popu- 
liarizacijom, feljetonais, knygų ir 
teatro recenzijom. P. Andriušį, kaip 
humoristą, išgarsino pokarinėje Vo
kietijoje leistas laikraštėlis “Dievo 
Paukštelis”, feljetonų rinkiniai “Ir 
visdėlto juokiamės”, “Siuntinėlis iš 
Amerikos”, “Daina iš kito galo”, ro
manas “Tipelis”. Augštaičiams bū
dingas velionies lyriškumas prasiver
žė apysakose “Anoj pusėj ežero”, 
“Sudiev, kvietkeli” ir “Rojaus var
tai”, atžymėtose Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus ir dviem Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premijom.

KUN. DR. FELIKSAS JUCEVI
ČIUS išleisdino knygą “Tauta tikro
vės ir mito žaisme”. Tai autoriaus 
įvairiose vietose skaitytų paskaitų 
bei žurnaluose spausdintų rašinių 
rinkinys. Visa medžiaga perredaguo
ta ir suvesta į vientisą knygą su aš- 
tuoniais skyriais. Joje autorius gvil
dena aktualius mūsų tautinius ir po
litinius klausimus, nevengdamas ra
dikalios kritikos. Periodinėje spau
doje dėl šios kritikos buvo priešin
gų pasisakymų, bet jie šiame laidi- 
nyje neįjungti. Knyga atspausdinta
1970 m. pabaigoje Immaculata* spaus
tuvės Putnam, Conn., 06260, USA. 
Nei kaina, nei kur knyga gaunama 
nepažymėta.

RAŠYTOJAS VYTAS TAMULAI- 
TIS, gyvenąs Toronte, yra parašęs 
nemažai prozinių kūrinių vaikams. 
Kaikurios jo knygos yra išverstos į 
anglų kalbą, būtent, “Nimblefoot the 
Ant”, “The Funeral”, “On His Own 
Land”. Pastaroji knyga yra išversta 
taipgi į latvių ir estų kalbas. Nau
jausias jo kūrinys yra novelė “Litt
le Peter’s Flag”, atspausdinta 1970 
m. pabaigoje išleistoje knygoje 
“Children everywhere”. Tai įvairių 
pasaulio tautų antologija vaikams, 
labai gražiai išleista, gausiai iliust
ruota. Leidėjas — Field Enterprises 
Educational Corporation, Merchan
dise Mart Plaza, Chicago; Ill. 60654, 
USA. Tai didoko formato leidinys, 
kuriame Lietuva yra gražiai atstovau
jama V. Tamulaičio novelės. Joje 
vaizduojamas berniukas su kuprelė, 
vardu Jonukas — gabus, bet draugų 
pravardžiuojamas. Vasario 16 proga 
Vilniuje sovietinės okupacijos metu 
jis, rizikuodamas savo gyvybe, iškelia 
Lietuvos trispalvę Gedimino pilies 
bokšte. Novelė iliustruota ryškiais Zi
tos Sodeikienės piešiniais. Pačioje 
pradžioje nurodyta Lietuvos geogra
finė vieta Europoje ir atspausta spal
vota Lietuvos trispalvė. Visa tai da
ro malonų įspūdį lietuviai, o kita
taučiui teikia gerą informaciją apie 
Lietuvą beletristinių būdu.

KOMPOZ. PROF. JUOZO ŽILEVI
ČIAUS vadovaujamas Lietuvių Mu
zikologijos Archyvas Čikagoje pen
kiasdešimtmečio sukaktį atžymėjo 
specialiai išleista kalėdinių ir nauja
metinių sveikinimų kortele. Jos fone 
matyti gaidos lietuviškų Mišių, ku
rias apie 1830 m. giedojo Kražių jė
zuitų gimnazijos moksleiviai. Spėja
ma, jog šių Mišių autorius yra jėzui
tas kompozitorius Lihuksminas. Ar
chyvas buvo įsteigtas 1920 m. Kau
ne, 1924 m. — perkeltas Klaipė- 
don, o nuo 1929 m. jo veikla tęsia
ma JAV. Dabar jis yra prisiglaudęs 
Tėvų jėzuitų patalpose Čikagoje. Ar
chyvinės medžiagos jau yra surinkta 
daugiau kaip 300.000 vienetų. Plokš
telių rinkinys siekia apie 2.000, mag
netofono juostelių — 500, koncertų 
plakatų — 300, rečitalių ir koncertų 
programų — 11.000. Gražiausia dova
na Lietuvių Muzikologijos Archyvui 
jo penkiasdešimtmečio proga būtų 
finansinė parama ateities planams. 
Aukas galima siųsti šiuo adresu: Lie
tuvių Muzikologijos Archyvas, 2345 
West 56th St., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪ
DŽIO sueigos dalyvius Čikagos “Tė
viškės” parapijos salėje su liepsnos 
tapybos raida ir technika supažin
dino šios meno šakos specialistas Mi
kalojus Ivanauskas. Studentams di
džiausią įspūdį padarė jo 80 spal
votų skaidrių rinkinys “Šviesa iš 
šviesos”.

DETROITO KULTŪROS KLUBAS 
prieš Kalėdas Lietuvių Namuose su
rengė sėkmingą montrealiečio Pra
no Baltuonio medžio šaknų skulptū
rų parodą.

JOLANTA JANAVIČIENĖ suren
gė individualią keramikos darbų pa
rodą Sidnėjuje, Australijoje. Lietuvė 
keramikė yra žinoma ir už Austra
lijos ribų. 1970 m. vasarą tarptauti
nėje keramikos parodoje Vallauris 
mieste, Prancūzijoje, J. Janavičienė 
buvo vienintelė Australijos atstovė. 
Parodos rengėjai vieno jos darbo 
nuotrauką atspausdino kataloge.

SIMONO URBONO 1951 m. JAV 
atgaivintas žurnalas “Karys” nuo
1971 m. pradžios padidinamas ketu
riais puslapiais, kuriuose, skaityto
jams pageidaujant, bus skelbiama 
poezija ir dailioji literatūra, žurna
lą dabar redaguoja Zigmas Raulinai- 
tis, talkinamas Jono Rūtenio ir Bro
niaus Balčiūno, administruoja Leo
nas Bileris.

DR. JUOZAS GIRNIUS rašo Lie
tuvių filosofijos istoriją, kurią užsa
kė ir išleis JAV Lietuvių Fondas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO DRAMOS TEATRAS, dar

bą pradėjęs 1920 m. gruodžio 19 d. 
Juozo Vaičkaus režisuotu H. Suder- 
manno “Joninių” spektakliu, prieš 
Kalėdas atšventė savo veiklos pen
kiasdešimtmetį. Sukakties minėjime 
dalyvavo iš Čikagos atvykęs aktorius 
Stasys Pilka, Kauno teatran įsijun
gęs 1922 m. sausio 22 d. komedijos 
“Buradino asilas” premjeroje. Su
kakties išvakarėse Kauno dramos 
teatro vyr. rež. Jonas Jurašas kau
niečiams pateikė 316-tą premjerą — 
debiutuojančio jauno dramaturgo 
Juozo Glinskio pjesę “Grasos na
mai”, vaizduojančią kun. A. Straz
delio gyvenimą. Scenovaizdžius su
kūrė dail. J. Malinauskaitė, pagrin
dinius vaidmenis — aktoriai A. Voš- 
čikas, L. Zelčius, A. Gabrėnas, R. 
Staliliūnaitė, J. Urmonavičius, D. 
Kazragytė, K. Genys ir č. Stonis.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTAS savo dvidešimtmečio proga 
surengė antrąjį studentų mišrių cho
rų konkursą “Juventus — 70”, kuria
me dalyvavo rusų, ukrainiečių, estų 
studentų chorai, o Lietuvai atstovavo 
Kauno politechnikos instituto choras 
“Jaunystė” ir Vilniaus inžinerinio ins
tituto choras “Gabija”. Į laisvai pa
sirinktą programą kiekvienas choras 
turėjo įtraukti naujausią kurio nors 
savo tautos kompozitoriaus kūrinį ir 
vieną lietuvių liaudies dainą. Kompo
zitoriaus Konrado Kavecko vadovau
jama vertintojų komisija konkurso 
laimėtoju ir geriausiu lietuvių liau
dies dainos atlikėju pripažino A. Kry
lovo vadovaujamą Leningrado tech
nologijos instituto chorą. Antroji vie
ta teko pirmojo studentų chorų kon
kurso “Juventus — 68” laimėtojui 
Talino studentų mišram chorui, vado
vaujamam A. Sėto. Kauno politechni
kos instituto choras “Jaunystė” su 
vadovu R. Varnų turėjo tenkintis 
trečiąja vieta. Geriausia koncertmeis
tere buvo pripažinta “Jaunystės” cho
ro narė S. Belionytė.

NAUJAUSIAS REŽ. A. DAUSOS 
plačiaekranis spalvotas filmas “Tas 
prakeiktas nuolankumas” jau yra 
įtrauktas į visos Sovietų Sąjungos ki
no teatrų repertuarą. Scenarijų šiam 
filmui J. Tumo-Vaižganto “Dėdžių 
ir dėdienių” motyvais parašė talen
tingoji satyrikė Vytautė Žilinskaitė. 
Filmo kūrėjų gretoms taip pat pri
klauso dailininkai L. Katinas ir F. 
Vaitiekūnienė, pagrindinius vaidme
nis atlikę aktoriai B. Bratkauskas, J. 
Budraitis, D. Krištopaitytė.

VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 
operos tenoras, Maskvos didžiajame 
teatre dainavo Vladimirą Igorevičių 
A. Borodino operoje “Kunigaikštis 
Igoris”, šio teatro surengtame L. 
Beethoveno gimimo 200 metų minė
jime su simfoniniu orkestru, choru ir 
solistais buvo atlikta didžiojo muzikos 
genijaus IX simfonija, kurios pagrin
dinę tenoro pąrtiją taip pat dainavo 
svečias iš Vilniaus V. Noreika.

AKTORIUS JONAS KAVALIAUS
KAS, Lietuvos Teatro Draugijos pir
mininkas, atšventė amžiaus penkias
dešimtmetį. Vaidybos meno studijas 
jis yra pradėjęs Kauno dramos teat
re pas rež. B. Dauguvietį, tačiau pa
grindinius žingsnius gavęs rež. Juo
zo Monkevičiaus vadovybėje. Pastara
jam žuvus nuo nežinomų piktadarių 
rankos, J. Kavaliauskas 1944 m. pa
vasarį baigė aktoriaus ir rež. Petro 
Kubertavičiaus vadovaujamą Kauno 
dramos teatro studiją. J. Kavaliaus
ko repertuare yra apie 50 vaidmenų, 
sukurtų daugiausia Vilniaus dramos 
teatre. Jo biografijoje dažnai pabrė
žiami Lenino vaidmenys N. Pagodi- 
no pjesėse “Kremliaus kurantai” ir 
“Trečioji patetinė”, nors J. Kava
liauskas yra sukūręs eilę reikšmin
gesnių vaidmenų, kaip pvz. Skirgai
la V. Krėvės “Skirgailoje”, Klaudi
jus V. Šekspyro “Hamlete”, špri- 
ęhas M. Lermontovo “Maskarade”, 
Ferdinandas F. Schiller “Klastoje ir 
meilėje”, Skačkauskas B. Sruogos 
“Apyaušrio dalioje”, Voinickis A. 
Čechovo “Dėdėje Vanioje”. Vilniškės 
augščiausiosios tarybos prezidiumas 
sukakties proga J. Kavaliauskui su
teikė nusipelniusio meno veikėjo 
vardą, pagrindinį dėmesį, matyt, 
skirdamas jo darbui Lietuvos Teatro 
Draugijoje.

M. K. ČIURLIONIO dailės muzė- 
jus Kaune surengė latvių vyr. kar
tos dail. Teodoro Uldrikio tapybos 
darbų parodą, kurioje vyrauja por
tretai ir peizažai. T. Uldrikio dėme
sio centre yra žmogaus psichologijos 
atskleidimas.

ŠIAULIŲ KULTŪROS NAMUOSE 
E. Griego sonatų ir dainų koncerto 
programą atliko smuikininkė K. Ka
linauskaitė, M. K. Čiurlionio konkur
so laureatas pianistas A. Maceina ir 
sol. E. Bajorytė.

L. BEETHOVENO 200 METŲ GI
MIMO sukakties minėjimas Vilniaus 
filharmonijos salėje buvo pradėtas 
kompoz. prof. B. Dvariono žodžiu. Va
karo dalyvius su L. Beethoveno gy
venimu, kūryba bei .jos įtaka pasau
linei kultūrai supažindino muzikolo
gas A. Tauragis. L. Beethoveno kū
rinių ištraukas atliko Lietuvos sty
ginio kvarteto ir filharmonijos inst
rumentinio okteto nariai. Vilniaus 
filharmonijos simfoninis orkestras, 
diriguojamas Juozo Domarko, jubilė- 
jinio vakaro programai buvo pasirin
kęs “Egmonto” uvertiūrą ir V sim
foniją. Vilniaus respublikinėje biblio
tekoje atidaryta L. Beethoveno gy 
venimui bei kūrybai skirta paroda.

V. Kst.
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EGUNTON — KEELE, $5,000 
įmokėti, atskiras, vieno augšto 
mūrinis namas; privatus įvažiavi
mas, moderni virtuvė, pilnai 
įrengtas rūsys. Viena skola. Tuo
jau galima užimti.
RUNNYMEDE, $23,900 prašoma 
kaina. 5 kambarių, atskiras, mū
rinis vieno augšto namas; dide
lis sklypas ir įvažiavimas. Van- 
deniu-alyva šildomas. Tuščias.
BLOOR — WINDERMERE, $27,- 
900; 6 kambarių, atskiras, mūri
nis, dviejų augštų namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Reikia kaiku- 
rių pataisymų. Tuojau galima už
imti.
BLOOR — JANE, šešių butų mū
rinis pastatas su garažais ir pri
vačiu įvažiavimu. 4 butai po du 
miegamuosius ir 2 butai po vie
ną miegamąjį. Gera nuoma. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių.
BLOOR — DUNDAS, $2,900 įmo

kėti, šešių kambarių mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
modernios virtuvės, įrengtas rū
sys. Tuojau galima užimti. Pra
šoma kaina $21,900.
RONCESVALLES - HIGH PARK, 
$6,900 įmokėti, viena atvira sko
la. Mūrinis 7 kambarių namas su 
įvažiavimu ir vieta 2 garažam. 
Patogus nuomojimui.
SCARLETT RD., 12-kos kamba
rių dvibutis (duplex). Kiekvie
nas butas po 3 miegamuosius. 
Dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas. 9 metų senumo. Arti 
susisiekimo.
ISLINGTON, 4-rių miegamųjų 
vienaaugštis (bungalow). Gražių 
plytų namas su dvigubu garažu 
ir privačiu įvažiavimu. Moderniai 
įrengtas rūsys su atviru židiniu. 
Prašoma kaina $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, TEL. 532-3400

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

ir 4:30-7
Penktad......... 10-3

ir 4.30 - 8 
šeštad.........9- 12 
Sekmad. ....9.30 - 1
Nemokamai visų narių gy 
ir asmeninių paskolų — 
kelionių čekius ir Inter 

Į Priimame mokėjimus už n 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELF

MOKA: |

už term, indėlius 2 metam .. 7%% 
už term, indėlius 1 metam....7% 
už depozitus-čekių s-tas.........
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už šėrus 1969 m. išmokėta....6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000....9% 
nekiln. turto — iki $30.000 .. 814% 

vybės draudimas pagal santaupų dyĄ iki $2.000 
iki $10.000. Parduodame American Express 

national Money Order —- pinigines perlaidas, 
ekiln, turtų, telefonų, elektrų, vandeni Ir dujas. 
JAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. TeL 534-9286
BABY POINT — JANE ST. Įmokėti tik $6.000, atskiras, mūrinis, 
6 gražūs kambariai, didelė ir moderni virtuvė. Vandeniu-alyva šil
domas, garažas su geru privažiavimu. Prašoma kaina $28.500, ver
tas apžiūrėti.

i KEELE ST. — ANNETTE. Gerų pajamų namas. 10 didelių kamba- 
barių, 4 pirmajame augšte ir prausykla. Trys atskiri butai, šoninis 
platus įvažiavimas, dvigubas garažas. Namas arti krautuvių ir pui
kaus susisiekimo. Įmokėti tik $7.000, geras pirkinys.
JANE — DUNDAS. Tik naujai pastatytas, gražių plytų, 6 dideli kam
bariai, moderniai įrengta virtuvė, didžiulis kiemas. Idealus pirki
nys amatininkui, nes yra galimybė turėti savo dirbtuvę. Įmokėti apie 
$7.000 — 8.000. Galima tuoj užimti.
DURIE ST. — ANNETTE. Patogus dviejų butų 10 kambarių namas 
per du augštus. Mūrinis, atskiras, geras nuomojimui. Dvigubas ga
ražas, -įmokėti apie $10,000. Namas be skolų.
DUNDAS — RUNNYMEDE. Gėlių krautuvė, gerai einanti prekyba 
ir 9 kambarių atskiras namas. Įrengtas rūsys, dvigubas mūro gara
žas. Įmokėti už viską $25.000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

Bloor Autorite Garage &KcoH.ge®’
Sav. FRANK PETIT TeL 531-1305

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

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 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

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 Į NAMUS

Extra Realty Ltd.
758 D0VERC0URT 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

Šiaurės Amerikos Baltiečių Sporto Federacijos specialios konvencijos, įvykusios Toronte 1970 m. 
lapkričio 28 d. Prisikėlimo par. patalpose, prezidiumas. Iš kairės: Erich Roodus, Elmar Herman (es
tai), Žanis Zentinš — Federacijos pirmininkas, (latvis), Sigitas Krašauskas, Algis Nausėdas ir Algir
das Bielskus. Lietuviai perėmė Federacijos vadovybę sekančiai kadencijai. Nuotr. Janis Ligers

SteSFORTAS\
SPORTAS VISUR
Azijos tautų žaidynėse — Aziadoje 

vyravo Japonijos sportininkai. Jie 
laimėjo net 5 aukso medalius.

Europos spauda geriausiu 1970 m. 
pasaulio sportininku išrinko futboli
ninką Pele, antruoju — belgą dvira
tininką Edoly Merckx, trečiuoju — 
graiką šuolininką su kartimi Chris 
Papanicolou. Geriausia moterų spor
tininke išrinkta australietė tenisinin
kė M. Court Smith.
”1972 m. žiemos olimpiada įvyks 
Japonijoje Sapors mieste vasario 5 
— sniego Šventės dieną. Tada japo
nai iš sniego ir ledo lipdo milžiniš
kas liaudies padavimų figūras. Olim
piniais metais bus lipdomos figūros 
iš olimpinių padavimų.

SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautinė aviacijos federacija 

patvirtino du pasaulio rekordus, pa
siektus vilniečio Petro Motiekaičio. 
Tai 120,132 km ir 144,23 km greitis 
į valandą pasiektas įvairiais aviomo- 
deliais.

Kauno Žalgiris Sov. Sąjungos krep
šinio pirmenybėse nugalėjo Kievo 
Strojitelį 77:64. Dabar žalgiriečiai 
pakilo į trečią vietą su trimis lai
mėjimais iš 4 bandymų.

Moterų šaškių baigminėse varžybo
se Taline dėl Sov. Sąjungos meiste- 
rystės po dviejų žaidimų abi varžo
vės turi po lygiai taškų. Dėl meiste- 
rės vardo varžosi vilnietė J. Augus- 
tinaitė ir E. Michailovskaj a.

Darbo rezervų stalo teniso pirme
nybėse, kurios įvyko Estijoje, Asta 
ir Roma Giedraitytės laimėjo 3 pir
mąsias vietas — moterų vienete, mo
terų dvejete ir mišriame dvejete.

VYČIO ŽINIOS
Ontario stalo teniso pirmenybėse 

V. Nešukaitytė vėl laimėjo pirmą
sias vietas moterų vienete ir mišria
me vienete. Moterų dvejete V. ir F. 
Nešukaitytės pasiekė baigmę, kurio
je 5 setų kovoje pralaimėjo. Jonas 
Nešukaitis senjorų klasėje irgi pasie
kė baigmę, bet pralaimėjo M. Maren- 
kai.

B-C lygos krepšinio varžybų pirmo
se rungtynėse Vyčio jauniai nugalė
jo estų Kalev krepšininkus 61:55. 
žaidė: Sodonis 17, Duliūnas 12, Ake
laitis 9, Nacevičius 14, Bražukas, Ra
manauskas 8, V. Kaknevičius 1.

Krepšinio treniruotėms po N. Me
tų sutrumpintas laikas — treniruo
tės baigsis 9 v.

Berniukai (iki 12 m.) lankėsi Ha
miltone, kur žaidė draugiškas rung
tynes su Kovo jaunaisiais krepšinin
kais. Rungtynes stebėjo gausus bū
rys hamiltoniečių. Vytiečiai buvo ma
loniai priimti. Rungtynes apylygėje

kovoje laimėjo koviečiai 15:10. Žai
dė Vyčio komandoje: Duliūnas 4, 
Kaknevičius 2, Bajorinas 2, Sudeikis 
2, Ivanauskas, Ąžuolai (2), Ignatavi
čius, Jankauskas. Geriausias buvo 
Kybartas. A. S.

LSK Vytis 23-ioji valdyba N. Me
tų proga sveikina visus savo narius 
ir rėmėjus, visus Kanados lietuvių 
sportininkus bei klubus ir linki dar
naus bendravimo.

LSK Vytis valdyba

AUŠROS ŽINIOS
Klubo valdyba linki laimingų ir 

darbingų naujų metų visiems savo 
nariams ir rėmėjams!

Aušros šachmatininkai gerai pasi
rodė prieš Beaches — nugalėjo juos 
5%: % rezultatu. Po pilną tašką iš
kovojo M. Abromaitis, S. Gudaitis, I. 
Jurcevičius, V. Petrauskas ir S. Ra
manauskas, o pusę taško — V. Gen- 
čius.

Jaunių krepšinio komanda BC ly
goje laimėjo prieš Vytį 79:68. Ko
mandą sudarė G. Rautinšas, S. Kak
nevičius, J. Norkus, E. Norkus, E. 
Stravinskas ir A. Nakrošius. Treneris 
— D. Laurinavičius.

CYO lygoje berniukų komanda lai
mėjo prieš St. Rose 52:18. Žaidė: V. 
Raab 12, R. žaibas 14, R. Grigonis 
16, E. Punkris 6, A. Abramavičius. 
Komandos treneris — A. Chvedukas.

BC lygos sekančios rungtynės Auš
ros vyrų prieš estus bus sausio 10 
d., 12.30 v., Prisikėlimo salėje.

Klubo krepšinio treniruočių antra
dieniais nebus; bus tik trečiadieniais 
—- mergaitėm, ketvirtadieniais — vy
ram ir jauniam. Stalo treniruotės — 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. Tre
neris — J. Nešukaitis.
KOVO ŽINIOS

Vyrų komanda dalyvavo 8 koman
dų krepšinio turnyre —- Red Ball 
Tournament. Pirmas rungtynes lai
mėjo prieš Grimsby ESSO 53:36, o 
pusbaigmyje netikėtai paskutinę mi
nutę pralaimėjo prieš Toronto Dra
gons 47:48. Abiejose rungtynėse žai
dė: Sakalas 13 (12), Kalvaitis 11 
(12), Meškauskas 9 (7), Vinerskis 
6 (10), Beniušis 8 (4), Wasilowskis 
2 (2), Jonkus, Blekaitis, Breichma- 
nas, Dervaitis.

Mergaitės laimėjo trečias iš eilės 
rungtynes miesto lygoje — šį kartą 
prieš Centrai 14:11. Žaidė: Zubaitė 
10, Riekutė 2, Grajauskaitė 2, Stu- 
kaitė 1, Solow, L. Kareckaitė, R. Ka- 
reckaitė, Lukošiūtė.

Berniukai (iki 12 m.) draugiškose 
rungtynėse nugalėjo Vyčio komandą 
15:10. Kovui atstovavo: Kybartas 6, 
Riekus 4, Gutauskas 2, Grajauskas 2, 
Budininkas 1, Stungevičius, Bikinas, 
Antanaitis. A. G.

NAUJI FAKTAI KUDIRKOS BYLOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

amerikiečių brutalų sprendimą, 
bet mažiau dėmesio kreipė Į S. 
Kudirkos likimą. Tik Niujorke 
veikianti UBA — BATUN orga
nizacija savo veiklą nukreipė ta 
linkme. Ji kreipėsi į Jungtinių 
Tautų pabėgėlių komisarą Sad- 
rudin Aga Khan, prašydama pa
sirūpinti S. Kudirkos likimu. Pa
gal tarptautines sutartis jis esąs 
pabėgėlis ir todėl turįs būti grą
žintas JAV. Tą sutarti pasirašiu
si ir Sov. Sąjunga. Deja, į jokius 
pasiteiravimus ji neatsiliepė. 
BATUN organizacija taipgi iš
siuntinėjo atitinkamus raštus JT 
visumos susirinkimo pirminin
kui H. E. Hambro, JT gen. sek
retoriui U Thant ir kitiems. Bu
vo kreiptasi tuo reikalu ir į JAV 
vyriausybę. Iki šiol — vien tyla.

E. Vaišnienė savo laiške Bos
tono dienraščiui “The Christian 
Science Monitor” klausia kur Si
mas. Ji mano, kad reikia kreip
tis į sovietų konsulatus — tele
fonu bei raštu ir nuolat reika
laut respektuoti Simą Kudirką. 
Esą gal tuo būdu Simas išveng
tų sunkios bausmės. “Privalome 
nuolat klausti kur Simas?”

Pažymėtina, kad S. Kudirkos 
byloje iš lietuvių veiksnių suju
do VLIKas. Jis ėmėsi žygių jau 
tuo metu, kai dar nebuvo žino
ma išduoto jūrininko tautybė. 
VLIKo narys R. Kezys pirmas 
susisiekė su “Vigilant” laivo įvy
kį mačiusiais žmonėmis ir išnešė 
visą bylą viešumon. Lietuvių 
veiksnių aktyvumas šiuo atveju 
buvo didelis ir platus, išjudinęs 
spaudą ir plačiąją visuomenę. M.

UŽSAKYKITE TIK PER 
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas 
Sales Manager namų 741-9065 tel. 767-9088 

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS •
STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI
MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.
672 Lansdowne Ave.,
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

295 Roncesvalles Avė., 
Tel. 536 -1373 

Atidaryta: Kasdien 9—6 v.
Ket. ir penkt. 9—9 v.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor St. W.

LE. 6-2664 Toronto, Ontario

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto suruoštose Kū- 

čiose gruodžio 19 d. Prisikėlimo sa
lėje dalyvavo virš 200 skautų-Čių, va- 
dovų-vįų. Programai vadovavo S. šar
kaitė. Pirmiausia ji pakvietė Kana
dos rajono vadą s. K. Batūrą tarti 
sveikinimo žodį. Dvasios vadas kun. 
P. Ažubalis vaizdingai priminė Kūčių 
prasmę. Prieš pradedant vakaro me
ninę dalį, S. šarkaitė perskaitė “Šat
rijos” tunto kanklininkių ir “Ramby- 
no” skudutininkų 3 metų veiklos ap
žvalgą, kurios pradžioje buvo prisi
mintas to muzikinio skautų-čių viene
to organizatorius ir mokytojas a.a. 
Stepas Kairys. Iškviestas s. v. si. Al
gis Simanavičius perskaitė jungtinį

z “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntininkų 
įsakymą, kuriuo tų tuntų kanklinin
kėms ir skudutininkams suteikiamas 
“Skautininko Stepo Kairio muzikinio 
vieneto” vardas, jo nariams leidžiant 
nešioti atitinkamą ženklą. Įsakymą 
pasirašė tuntininkai s. L. Gvildienė 
ir ps. dr. A.'Dailydė, globėjai s. G. 
Valiūnienė ir s. L. Kalinauskas. Už
degtos simbolinės žvakutės, prime
nančios viso pasaulio kraštus ir LSS 
šakas. Prieš plotkelių laužymą dienos 
evangeliją paskaitė “Rambyno” tun
to dvasios vadas kun. ps. Augustinas, 
OFM. Kalėdinėms giesmėms vadova
vo ps. A. Biškevičienė, o po vaka
rienės padėkos maldą sukalbėjo ev. 
kun. A. Žilinskas. Vakarienei pasibai
gus, į salę, dideliu maišu nešinas, 
įlingavo Kalėdų senelis. Jaunieji, va
dovaujami Rasos Mažeikaitės, atliko 
programėlę. Jaun. skautės buvo ge
rai paruoštos dainuoti ir deklamuoti. 
Tėvų k-to parūpintų dovanėlių pada
linimu buvo baigtas skautiškos šei
mos vakaras.

• Inž. H. Lapas jūrų skautų lai
vų namuko statybai paaukojo $100. 
Skautiškas ačiū.

• Romuvos narių visuotiniame 
metiniame susirinkime į komitetą iš
rinkti du nauji nariai — K. Asevi- 
čius ir J. Mačiulis, pasitraukus dr. 
V. Kvedarui ir ’ J. Baltaduoniui. 
Šiems meįams stovyklavietės k-to 
pirmininku išrinktas B. Saplys. C. S.

KANADOS ĮVYKIAI

KINGSWAY — RATHBURN, gražus 6 kambarių vienaaugštis, pil
nai užbaigtas rūsys su prausykla, garažas su privačiu įvažiavimu, 
netoli susisiekimo. Prašoma kaina tiš $34.900.

BLOOR — WINDERMERE, apie $10.000 įmokėti, puikus 7 kamba
rių atskiras namas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos, netoli Bloor gatvės.
BLOOR — WINDERMERE, krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigu
bas garažas, jJtūki, judri vieta, tinka betkokiam verslui; apie 
$15.000 įmokėti, viena atvira skola nedidelio nuošimčio. Parduoda 
našlė.
INDIAN RD. — BLOOR, 14 kambarių dvibutis, puiki vieta, netoli 
Bloor, dvigubas garažas.
8TA YNER, ONT., gražus didžiulis gabalas Žemės, pačiame miestely 
su namuku. Galima lengvai padalyti į du sklypus; miesto vanduo 
bei elektra. Prašoma tik $6.000.
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras mūrinis 10 kambarių namas per 
2 augštus, 2 prausyklos, 2 virtuvės, didžiulis sklypas 4^x200, gara
žas, privatumas.

Al. Garbenis, Pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

Taupyk ir skolinkis

KREDITO KOOPERATYVE 
MOKA

5!6% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
7% už 1 m. term. dep.
1ZA% už 2 m. term. dep.

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 vaL iki 3 vaL p. išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2*8723

Atkelta iš 1-mo psL
Premjeras P. E. Trudeau fe

deracinio parlamento korido
riuose sutiktiems žurnalistams 
pagrindinį dėmesį šiais metais 
žadėjo skirti kovai su nedarbu. 
Jis prisipažino, jog 1970 m. pa
naudotos priemonės infliacijai 
sustabdyti yra gerokai padidinu
sios bedarbių skaičių, tačiau jis 
jas laiko sėkmingomis, nes bu
vęs sustabdytas kainų kilimas. 
P. E. Trudeau nutylėjo, kad in
fliacija turi du pagrindinius šal
tinius — kainų ir atlyginimų be
saikį didėjimą. Tiesa, jam pavy
ko stabilizuoti kainas, bet dau
gelis unijų savo nariams išsiko
vojo infliacinio pobūdžio atlygi
nimų padidinimus. Šis besisu
kantis infliacijos karuselės vie
nas ratas anksčiau ar vėliau iš
judins ir antrąjį ratą — gaminių 
pabranginimą. Po automobilių 
gamintojų streiko jau dabar yra 
padidėjusios jų kainos, brangsta 
geležis ir turbūt pabrangs plie
nas. Blogiausia, kad šiemet bai
giasi net kelių didžiųjų unijų pa
sirašytos sutartys su gamyklo
mis. Jų reikalavimai tikriausiai 
nebus mažesni už automobilių 
gamintojų, kurie savo atlygini
mą norėjo visiškai sulyginti su 
JAV automobilių pramonės dar
bininkais.

A. J. MORAIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
QUEEN — EUCLID, palikimas, 11 didelių kambarių, atskiras plyti
nis namas, šiltu vandeniu šildomas, 2 prausyklos, privatus Įvažiavi
mas, garažas, geras kambarių išnuomojimui namas, be skolų.
QUEBEC — DUNDAS, $3.500 įmokėti, 6 šviesūs kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas, prašoma $19.900. 
JANE — ANNETTE, vienaaugštis (bungalov), prašoma $26.500; 
plytinis, atskiras, nauja šildymo krosnis, garažas, didelis sklypas. 
RONCESVALLES — GARDEN, prašoma $33.900, atskiras plytinis 
namas, 7 dideli kambariai, poilsio kambarys, šiltu vandeniu šildo
mas, 2 modernios virtuvės, šoninis įvažiavimas, garažas, 8% % pa- r 
skola.
JANE ST., dvibutis (duplex) plytinis 10 kambarių atskiras namas, 
šiltu vandeniu šildomas, šoninis įvažiavimas, atvira paskola 8%%; 
mėnesinės pajamos — $175 ir $180.

1082 BLOOR St W., TORONTO 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.-----------Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mort^čių.

” VYT. MORKIS, A. BLIŪDŽIU S AL V. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO' ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA • 

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle 
Directors

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus 

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
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, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąja medžiaga tBio-Dvne). kuri grei
tai padeda uževti pažeistoms celėms 
!r sužadina nauiu audiniu augima.

Dabar Bio-Dvne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus gražinti, jei nebūsi
te patenkinti

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį)

YORKDALE SHOPPING CENTRE 
Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

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

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

Tel.'Miami Beach - 531-0944 
Toronte ' - 766-6267



Vienas italų berniukas nuėjo 
su motina į vienuolyną aplanky
ti tetos vienuolės. Jis atsidėjęs 
žiūrėjo į tetą ir vienuolyno gro
tas, o paskui paklausė motiną:

— Kas atsitiktų, jeigu ją iš
leistų?

KALBININKO UŽSIPUOLIMAS
L. Bamhriūnas “Aidų” žurnalo 

1970 m. 7 nr. rūstauja dėl “Tėviškės 
Žiburių” 1970 m. 5 ir 6 nr. paskelbto

Specialus pranešimas

Mokytoja klausia mažą mer
gaitę:

— Kokį darbą dirba tavo tė
vas?

— Jis yra pirmininkas.
— Ar žinai, kas yra pirminin

kas?
— Tai toks ponas, kurio nie

kada nėra namuose...

tas ne šėtonas”.
(Dr. J. Adomavičius).
Balsavimas

Vyras žmonai:
— Balsuokime, kam šiandien 

teks plauti indus.
— Tau. — žmona duoda savo

mano pasisakymo daugiatomio lietu
vių kalbos žodyno dviejų pirmų to
mų. Deja, jis nesiima aptarti jo iš 
esmės. To rašinio pabaigoje buvau 
įrašęs pageidavimą: “Apie jį turėtų 
pasisakyti laisvame pasaulyje gyveną

prieš savo valdžios skaudų nutarimą. 
Demonstrantai buvo šaudomi, muša-

• Kilnūs tikslai, nors neįgy
vendinti, mums brangesni už 
įgyvendintus, bet menkus.

(Goethe)

— Vienas balsas, — skaičiuo
ja vyras ir prideda:

— Aš balsuoju už tave.
— O aš pakartotinai balsuoju
—už tave ir tau sakau, kad tu 

rinkimus laimėjai.
Vyras, tingiai imdamasis indų 

plovimo:
— Dar vienas suklastotas bal

savimas.“ Parinko Pr. Alš.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

panagrinėti leksikografiškai ir ling
vistiškai”. Matyt, tasai mano patari
mas kalbininkui L. Dambriūnui at
rodo nepriimtinas. Jis pasirinko leng
vesnį kelią — pulti mane ir “Tėviš
kės Žiburių” redakciją. Iki šiol mū
sų kalbininkai nesiteikė plačiau to 
žodyno panagrinėti.

Algirdas Gustaitis

S. KUDIRKOS REIKALU
Mūsų atstovai turėtų tuos ameri

kiečių karininkus patraukti į civili
nį teismą. Jie neturėjo teisės taip 
elgtis. Turime savo gerų advokatų, 
pinigų atsiras. Bent kartą reikėtų pa
mokyti juos, kaip atkreipti daugiau 
dėmesio į tą sritį.

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių d raudos b-vių atstovybė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS J

BE MUITO:
Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusi
pirkti Įvairių prekių ir maisto 
dolerinėje krautuvėje.

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

DOVANOS
Motociklai, automobiliai, auto
mobiliams motorai, skalbiamo
sios mašinos, siuvamosios maši
nos. televizijos ir radijo priimtu
vai, šaldytuvai ir t. t.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius 

iki 19% svarų gryno svorio.
• 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 turi
ma neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai pa
aiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS:

pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro;
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

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

V. Kemežys

KUR CHULIGANAI?
“Chuliganai demonstruoja prieš 

lenkų darbininkų valdžią!” Taip skel
bė komunistų radijo ir spaudos pra
nešimai. Skaitėme ir matėme tele
vizijos žiniose apie Bražinskus ir Si
mą Kudirką, kurie drįso sprukti iš 
darbininkų “rojaus”. Sovietų rusiš
ko komunizmo valdžios atstovų jie 
buvo apšaukti vagimis, chuliganais, 
fašistais ir Lt. JAV lietuviški rau
donukai, net nieko nežinodami apie 
tuos lietuvius, keikė juos tais pačiais 
Maskvos žodžiais.

Kai JAV-se studentų vardu buvo 
sprogdinami milijoninės vertės uni
versitetų mokslo techniški įrengimai, 
nesiskaitant su personalo žuvimu, žu
domi policininkai iš pasalų, buvo 
skelbiama, kad visa tai darė “didvy
riai”, kovojantys už “laisvę”. Sovie
tų Sąjungoje ir kitur tuo pačiu me
tu buvo rengiamos didelės demonst
racijos prieš betkokį valdžios auto
ritetą. 'Tų “didvyrių” fotografijos ir 
Įvykių detalės buvo matomos beveik 
visoje spaudoje ir televizijoje. Net 
kaikurie JAV senatoriai bei kongre
so nariai, miestų burmistrai užtarė 
ir gynė tą naikinančios laisvės veik
lą. Patys “didvyriai” nežino ko sie
kia, bet kaikurie pasakė, kad turė
tų būti įgyvendinta komunizmo sis
tema.

Lenkijos gyventojams buvo pakel
tos visų prekių kainos. Prekes par
duoda tik valdžios centrinės krautu
vės. Kainų pakėlimas siekė iki treč
dalio kainos, nors vergiškas atlygi
nimas už darbą buvo paliktas tas

mi gatvėse, net tie, kurie jau buvo 
be sąmonės, ir velkami už kojų į 
sunkvežimius (švedų žurnalisto foto
grafijos ir liudijimas).

Kur tuo metu dingo Douglas su 
NDP nariais, Fullbright, Lindsay, 
panterų “laisvės kovotojai”, “taikos 
apaštalai”? Kur dingo visi demonst
rantai už taiką, už žmonių laisvės 
kovas Jungtinėse Tautose, Toronte, 
Niujorke, Vašingtone, Paryžiuje ir 
kituose pasaulio centruose? Jie taip 
neseniai demonstravo už Kent uni
versiteto* studentų laisvę viską nai
kinti. Visur tyla, nes buvo mušami 
ir šaudomi Lenkijos gatvėse ne žmo
nės, bet — “chuliganai”, kurie jieš- 
ko savo ir savo šeimų pragyvenimui 
duonos už savo sunkų darbą. Ar ne
reiktų tais pačiais vardais vadinti 
esančius valdžioje, .kurie nesiskaito 
su žmonių darbu, vargu ir gyvybė
mis? Chuliganų sistema kasdien žada' 
rojų visiems jau virš 50 metų.

Ką sakytų kanadiečiai ar ameri
kiečiai, jei visos prekių kainos būtų 
apdėtos 30% valdžios mokesčiais ir 
palikti tie patys atlyginimai? Kur ta
da būtų “chuliganai” ir demonstraci
jos? Mušti ar užmušti pilietį gat
vėje ar laive yra tik sovietų valdžios 
pareigūnų privilegija. Jie yra už tai 
komunistų “didvyriai”.

Ed. Mulka

SENATORIAUS LAIŠKAS
Irena Mackevičienė, gyv. Toronte, 

pasiuntė protesto laišką JAV senato
riui E. Kennedžiui dėl Simo Kudir
kos grąžinimo rusams ir gavo tokį at
sakymą: “Labai ačiū už savo nuomo
nės pareiškimą ryšium su mūsų vy
riausybės atsisakymu pripažinti po
litinės globos teisę lietuviui jūrinin
kui Simui Kudirkai. Kaip teisminio 
pabėgėlių pakomitečio pirmininkas, 
aš kartu su Jumis giliai apgailestau
ju tą sukrečiantį incidentą, kuris ne
abejotinai yra priešingas mūsų šalies 
tradicijoms, pajėgumui ir intere
sams. Mūsų pakomitetis ir toliau rū
pinsis šia byla, tvirtai tikėdamas, kad 
mūsų vyriausybė niekad daugiau ne
kompromituos savo ilgos istorijos, 
teikusios politinę globą tiems, kurie 
taip beviltiškai jos j ieško ties mūsų 
krantais.”

Prie šio laiško senatorius pridėjo 
savo pareiškimus senate ir tekstus 
telegramų bei laiškų Valstybės De
partamento sekretoriui W. Rogers. 
Jie įatspausdinti kongreso protokoli
niame leidinyje “Congressional 
Record” drauge su tekstais raštų, 
gautų, iš Įvairių pabėgėlius globojan
čių įstaigų.

nuomininkams ir
savininkams

Apartamentinių pastatų nuomininkai šį 
mėnesį turėtų gauti iš savininkų atitin
kamą grąžą pagal Ontario vyriausybės 
nustatytą rezidencinės nuosavybės mo
kestinės nuolaidos programą.

Tos atmokos yra įvestos palengvinti sa
vivaldybės ir švietimo mokesčius nuomi
ninkams bei namų savininkams. Kitaip 
sakant, provincija sumoka dalį nuosavy
bės mokesčių už kiekvieną apartamentą 
bei namą, jeigupie atitinka nustatytas 
sąlygas.

Jeigu esate nuomininkas, turite gauti 4** 9

savo mokestinę nuolaidą iš dabartinio 
savininko 1970 m. gruodžio 31 d. arba 
anksčiau. Nuomininkai, gyvenę dabarti
nėse savo patalpose nepilnus metus, turi 
gauti proporcingą nuolaidą, būtent, vieną 
dvyliktąją visos atmokos už kiekvieną 
išgyventą mėnesį.

Nuomininkai, išsikėlę iš. nuomoto buto 
nesuėjus metams, taipgi turi teisę gauti 
atitinkamą atmoką per 30 dienų nuo 
išsikėlimo. Jei dar negavote šios atmo
kos, kreipkitės į buvusį savininką.

Nuomininkai butu, neturinčiu atskiroC* C,

įėjimo (fiats), taipgi nuomininkai butų 
rūsiuose, neturi teisės į mokestinę nuo-

THE RESIDENTIAL 
PROPERTY TAX 

REDUCTION ACT (1968) 
as amended

laidą, nes tos patalpos nėra atskirai ap
mokestintos. Pavyzdžiui, kambarių nuo
mininkai (robmers) neturi tos teisės. Jei 
abejojate dėl teisės gauti mokestinę nuo
laidą, kreipkitės į savo savivaldybės mo
kesčių įstaigą.

Vyresnio amžiaus asmenys, turį teisę į 
rezidencinės nuosavybės mokestinę nuo
laidą kaip nuomininkai atskirai apmo
kestintos patalpos, taip pat gali gauti 
vyresnio amžiaus žmonėms skirtą mokes
tinę pagalbą pagal Ontario vyriausybės 
1970 m. programą (tai tie, kurie turi tei
sę gauti federacinės vyriausybės garan
tuotą pajamų papildą).

Savivaldybės pašalpų įstaiga — The 
Municipal Subsidies Branch yra pasi
ruošusi padėti savininkams ir nuominin
kams visuose klausimuose, 'liečiančiuose 
mokestinę nuolaida. Telefonas Toronte: 
(416) 363-7501. Adresas rašantiems:

Municipal Subsidies Branch 

Department of Municipal Affairs 

801 Bay Street,

Toronto 5, Ont.

Brošiūros, kuriose smulkiai išaiškintos 
plano taisyklės, gaunamos paprašius.

DEPARTMENT OF 
MUNICIPAL AFFAIRS 
W. DARCY McKEOUGH 

MINISTER

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

CLEAR-VISI ON T V - 
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-77 33

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

Hamiltone skyrius: <
293 Ottawa £t. 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 FU^OPE

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

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 1-3225 arba WA 41001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 - 7994

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
ŠULAITIS

sakoma prieš JAV eismo departamen
to ministerio nutarimą neteisti pa
krančių apsaugos vadų. Laikraščio 
teigimu, pakrančių apsauga ir jos du 
karininkai išsisuko perlengvai. Pa
našiai ši nutarimą komentavo “Chi
cago Sun-Times” ir “Chicago Tri
bune”

Gruodžio 26 d. “Chicago Sun-Ti
mes” laiškų skyruje buvo Įdėtas gen. 
konsulo Petro Daužvardžio pasisaky
mas, kuriame jis dėkoja šiam lai
kraščiui (anksčiau panaši konsulo 
padėka buvo atspausta ir “Chicago 
Tribune”) už aprašymus bei karika
tūras Simo Kudirkos klausimu. Jis 
čia teigia, jog Kudirkos ir Bražinskų 
atvejai įrodo, kad okup. Lietuvoje 
gyvenantieji lietuviai desperatiškai 
siekia laisvės. Tame pačiame dien
raštyje įdėtas Čikagos žydų orga
nizacijų centro vicepirmininkės Anne 
Blitstein laiškas, kuriame ji pažymi, 
kad yra sukrėsta pakrančių apsaugos 
elgesio: “Aš savo nuomonę pranešiau 
prezidentui Niksonui. Čikagos lietu
vių visuomenė elgiasi teisingai, pro
testuodama ir demonstruodama Čika
gos Civic Centre”. Visi Čikagos spau
dos atsiliepimai ar vedamieji bei laiš
kai spaudoje buvo palankūs Kudir
kai ir lietuviams. Tik vienas mažos 
apimties laikraštis “Near North 
News” išsiskyrė, šio laikraščio gruo
džio 12 d. laidoje buvo įdėtas lietu
vius įžeidžiantis laiškas. Jame sako
ma: “Lietuvių demonstracijos prieš 
nepripažinimą politinės globos sovie
tų jūrininkui būtų labiau įtikinan
čios, jei nebūtų karo metu medžioję 
žydų bei kitų ir nebūtų perdavę na
ciams nužudyti. Taipgi jeigu dau
gelis jų šiandien nebūtų pralei
dę ištisus vakarus bemedžiodami neg
rus Čikagoje, kad šie būtų brutaliai 
sumušti, o kartais ir nužudyti”.

EDVARDAS
ORO PRANAŠAUTOJAI šiemet 

nežadėjo baltų Kalėdų, tačiau Kūčių 
naktį visdėlto iškrito šiek tiek snie
go. Tad Kalėdų rytą Čikagos lietu
viai pamatė nors ir nestorą baltą ap
dangalą. Nemažai lietuvių dalyvavo 
Bernelių Mišiose Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje, kur giedojo “Dainavos” 
ansamblis su solistais — D. Stankai- 
tyte ir Al. Grigu. Tą patį vakarą 
“Margučio” radijo programoje ka
lėdinių minčių pateikė salezietis iš 
Romos kun. P. Urbaitis. Kalėdų va
karą toje pačioje programoje pasi
rodė Cicero ir Brighton parko lietu
vių mokyklų jungtinis choras, vado
vaujamas mokyt. J. Kreivėno — pa
giedojo 4 kalėdines giesmes. Taip 
pat buvo ir deklamacijų.

Marquette Parko lietuvių mokykla 
surengė nuotaikingą Kalėdų eglutės 
programą jaunimui gruodžio 26 d. 
parapijos salėje. Panašią programą 
Cicero šv. Antano par. salėje su
rengė Cicero lietuvių mokyklos tė
vų komitetas.

Nemažai Čikagos lietuvių šiemet 
vietoje šventinių sveikinimų pasky
rė aukas Įvairiems lietuviškiems rei
kalams ir apie tai pasiskelbė Čika
gos lietuvių dienraščiuose. Vieni au
kojo BALFui, kiti — Amerikos Lie
tuvių Tarybai, Pedagoginiam Lit. Ins
titutui, S. Kudirkos ir Bražinskų by
los reikalams, Vasario 16 gimnazijai, 
Alvudui ir kt

LIETUVIO JŪRININKO Simo Ku
dirkos vardas dar vis minimas di
džiosios amerikiečių spaudos. Čika
gos spauda įdėjo platų atpasakoji
mą amerikiečio John Burt, kuris 
kartu su latviu Robert Brieze ir dar 
vienu civiliu buvo “Vigilant” laive, 
kai JAV atsakingų pareigūnų sutiki
mu rusai mušė lietuti ir jį prie
varta išsivežė į savo laivą, šio as
mens pasakojimai beveik sutampa su 
latvio Briezės liudijimu. Gruodžio 23 
d. “Chicago Today” dienraščio veda
majame “Gėdinga byla baigta” pasi-

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsiktiečiant gimines

federacinės valdžios pareigūnų paža
dą Įsileisti Bražinskus Amerikon, jei
gu Turkijos teismas juos išteisins.

GRAŽŲ, NEPOLITINIO POBŪ
DŽIO aprašymą apie lietuvius Įdėjo 
“Chicago Today” gruodžio 20 d. laido
je. Čia lietuviams paskirtas visas 
puslapis su didele antrašte “Lithua- j 
nian ornaments tops the straw poll”. 
Straipsnio autorė Ellen Esbach su
pažindina skaitytojus su lietuviškais 
kalėdiniais ornamentais—“šiaudinu
kais” ir aiškina, kaip juos galima 
pasidaryti. Straipsnis pailiustruotas 
dviem didelėm nuotraukom.

TAUTINIŲ ŠOKIU GRUPĖ 
“GRANDIS” švenčių metų planavo 
vykti Į Australiją ir ten dalyvauti 
Australijos Lietuvių Dienoje, tačiau 
nesusilaukė tikėtos finansinės para
mos ir šios minties atsisakė. Austra
lijon išvyko tik grupės vadovė Irena 
Smieliauskienė, kuri dalyvaus ten. 
rengiamoje šventėje, aplankys Aust
ralijoje gyvenančią seserį ir broli. 
Smieliauskienė Čikagon žada sugrįžti 
sausio pabaigoje.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Jau pa- 
skelbtas sąrašas kandidatų į Čikagos 
miesto tarybą (aldermanus). Sąraše 
yra ir du lietuviai: naujasis ateivis 
Juozas Bacevičius ir Amerikoje gi
męs — Charles Oksas. Pirmasis savo 
apylinkėje turi net 6 kitus oponen
tus, o antrasis — 2. Balsavimai bus 
vasario 23 d. — Kun. Alfonsas Ber
natonis gruodžio 21 d. išvyko į Los 
Angeles tęsti aukų rinkimo Vasario 
16 gimnazijai. — “Margučio” radijo 
programoje buvo atgaivintos literatū
rinės ‘Telkiu žiburėlio” valandėlės. 
Gruodžio 24 d. joje akt. Juozas Rau
donis paskaitė Aloyzo Barono nove
lę “Didžioji dovana”. — “Lituanus” 
žurnalo koncertas — sausio 24 d. 
Jaunimo Centre. Programą atliks 
soL Dalia Kučėnienė, akompanuoja
ma Dariaus Lapinsko. — Alvudo tra
dicinės Kūčios įvyko gruodžio 20 d. 
Marquette Parko par. salėje. Svečių 
prisirinko apie 300.—Čikagos Augšt.

► lit mokykla rengia tradicinį vakarą 
su menine dalimi ir vakariene sausio 
9 d. Jaunimo Centre. — Vilniečių 
tradicinės Kūčios buvo surengtos 
gruodžio 20 d. Jaunimo Centre. — 
Lietuvių Bendruomenės Jaunimo Te
atras sausio 16—17 d. d. Jaunimo 
Centre stato K. Binkio “Atžalyną”. 
Dalyvauja daugiau kaip 40 veikėjų. 
Režisuoja akt. J. Valantinas. — Mar
quette Parko lietuvių kolonijoje, kur 
gyvena daug lietuvių ir kur iki šiol

SIMO KUDIRKOS reikalai kiek 
nustelbė Bražinskų klausimą Čika
gos didžiojoje snaudoje. Tačiau jis 
vėl buvo prisimintas “Chicago Tri
bune” dienraštyje ilgu straipsniu 
gruodžio 20 d., kur buvo atpasakoti 
Marijos Rudienės kelionės įspūdžiai 
Turkijoje, čia įdomus jos pareiški
mas, esą du rusų studentai, kurie 
mažu lėktuvu atvyko į Turkiją po 
Bražinskų pabėgimo, buvo sovietų 
agentai. Jie buvę siųsti nužuryti lie
tuvius. Sovietai esą manė, kad šie 
studentai bus patalpinti kariu su 
Bražinskais. Jie betgi buvo nugaben- buvo saugu gyventi, keičiasi vaizdas, 
ti j koncentracijos stovyklą, iš ku- Ir ten jatf pasitaiko nemažai užpuoli- 
rios vienas pabėgo ir buvo rastas su mų, kuriuos daugiausia padaro neg-

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

FRANK
INSURANCE

3828 Bloor St.
231-2661

BARAUSKAS
AGENCY LIMITED
W., Islington, Ontario 

231-6226

A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: Įstaigos
namų

Priėmimo laikas
susitarimą telefonu.

OKULISTES

537-1708
279-7980
pagal

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

(prie Dundas' 
Telefonas LE. 24108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009. 

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

Metro Lie. PH. 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

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

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria 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
8. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo H 
vaL ryto iki 6JO vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

LLUNSKY,R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 

470 College St Toronto

Tel. 921-3924
Darbo valandos 940 v.t.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus
STIKLINĖSE, INDUOSE

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

2231 Bloor Street W.



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

• D’AMICO ORKESTRAS
• Įėjimas $2.50 
Numeruoti stalų bilietai 
pas K. Budrevičių (tel. 
535-9755), J. Juodikį (tel. 
5354438) arba prie 
įėjimo.

_T.

U

:tų bus parduodama tiek,
— Lietuvos operos solistė Elzbieta 

Kardelienė Kalėdų naktį pagiedojo 
“Panis angelicus”, o “Tyliąją naktį” 
— drauge su choru. Kitas kalėdines 
giesmes giedojo mūsų parapijos cho-

Aušros Vartų par. žinios
— Šv. Onos Draugija ruošia pobū

vį sausio 10 d. po 11 vai Mišių. Bus 
įdomūs žaidimai.

— Sausio 17 d. po 10 vai Mišių 
bus visuotinis parapijiečių susirinki
mas. Darbotvarkėje: dviejų naujų pa
rapijos komiteto narių rinkimas, pa
rapijos sklypų pardavimas “Litui”, 
parapijos mokesčio pakėlimas, finan
sinė apyskaita, darbų apžvalga, klau
simai ir sumanymai.

•J TORONTO^
Sv. Jono Kr. par. žinios,
— Sklandžiai praėjo šventės, kuriu 

nuotaiką kėlė gražiai paruoštas par. 
choras, vadovaujamas muz. S. Gaile- 
vičiaus. N. Metu sutikimą surengė 
Sv. Jono Kr. Pašalpinė Draugija su 
parapijos kat.. moterų draugija.

— 1970 m. parapija turėjo 15 
krikštų, 12 jungtuvių ir 35 laidotu
ves. Į šį skaičių įeina laidotuvės ir 
iš kitų Kanados vietovių. Iš viso 
lietuvių kapinėse 1970 m. palaidoti 
65 asmenys! Svarbiausias par. darbas
1970 m. — koplyčios pastatymas lie
tuvių kapinėse.

— Sekmadieninių aukų pakvitavi
mai kartu su vokeliais išsiuntinėjami 
šiomis dienomis.

— Tikybos pamokos vaikams, besi
rengiantiems pinųajai Komunijai, po 
Kalėdų atostogų prasideda šį sekma
dienį po 10 v. pamaldų.
' — Po Kalėdų atostogų toliau lan

komi parapijiečiai; šią savaitę — 
Swansea rajone.

— Iš par. bažnyčios palaidota a.a. 
Paulina Savulionienė, ilgesnį laiką 
sirgusi ligoninėje.

— Sį sekmadienį Mišios 10 v.: a.a. 
' Kazimieras Dubrys; 11 v. Povilas 

Budreika, 10 metų mirties metinės; 
. 12 v. a.a. Povilas Vorininkaitis.

— Susituokė: Anicetas Zalagėnas 
ir Irena Kovalskytė.

— Pakrikštyta: Regina Lina Moc
kutė ir Eliza Julija Gerasamavičiūtė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
. Išganytojo parapijos žinios

— Šį penktadienį, sausio 8 d., 7.30 
v. v., Šv. Pilypo liut bažnyčioje, 61 
West Deane Park Drive, įvyks jau
nimo vasaros stovyklos pobūvis.

— šeštadienį, 1 v.p.p., pamokos 
konfirmandams.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamaldos, 
o po jų — Moterų Draugijos susirin
kimas p. Dambarienės bute: 22 He
witt Ave.

— Parapijos tarybos posėdis — 
sausio 13 d., 8 v.v.

— Metinis visuotinis parapijos su
sirinkimas — vasario 7 d. po 11 v. 
ryto bendrų pamaldų. Visi parapijos 
vienetai prašomi pristatyti klebonui 
savo metinius pranešimus spausdini
mui iki sausio 24 d.

— Šv. Komunija sausio mėnesį bus 
dalinama sekmadienį, sausio 24 d., 
9.30 v. r.

— Parapijos iždininkas praneša, 
kad visos 1970 m. aukos, gautos po 
gruodžio 31 d., bus priskaitomos prie
1971 m. aukų. Tai yra ne tarybos 
sprendimas, bet Kanados valdžios rei
kalavimas. 1971 m. vokeliai jau pa
ruošti. Taip pat išspausdinti ir para
pijos kalendoriai. 1970 m. aukų apy
skaitos bus išsiuntinėtos parapijie
čiams sausio pabaigoje.

Adv. Gerardas Balčiūnas ati
darė savo Įstaigą 3828 Bloor St. 
W., Islington 678, Ont. (Six 
Points rajonas, Bloor-Kipling . 
gatvių sankryža, draudos agento 
Pr. Barausko namu I augštas). 
Tel. 233-9632.

Kalėdų laikotarpyje mirė: a.a. 
Antanas Vaškelis, 78 m., užpa- 
lietis; a.a. Paulina Savulionienė, 
69 m.; a.a. Vladas Strazdas, 60 
m., kaunietis; a.a. Leonas Ra
manauskas.

Lietuvių kankinių koplyčios 
fondui aukojo $500F dr. A. V. 
Mickevičius-Mickus iš Renfrew, 
Ont., $200: J. J. Sližiai, J. M. 
Uleckai; $100: P. Barauskas; 
$70: J. Budreika; $50: J. Sirutis, 
A. Zalagėnas; $25: P. Siminkevi- 
čienė.

Kasdien nuplėšiami lietuviš
ki kalendoriai, išleisti “Nidos”, 
gaunami: Šv. Jono Kr. par. kios
ke, Margio vaistinėje, pas Edę 
Jankutę (22 Hewitt Ave.).

akvarelių ir piešinių

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

MUSIC LIBRARY 
(apatiniam augšte)

AVENUE ROAD ir ~
ST. CLAIR AVENUE

nuo sausio 2 iki 30
VALANDOS: 9-5 kasdieną, iš
skyrus sekmadienį. Visi mielai 
kviečiami apsilankyti.

ELEKTROS RANGOVAS

Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Ceponit

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. AH Kerberienė fet 7624252

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

- Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai, užjaučiame E. Gra

bauskienę, jos šeimą ir artimuosius, 
mirus jos broliui Vladui Strazdui. 
Velionis palaidotas sausio 4 d. Užuo
jauta Br. Jonynienei, mirus Lietuvo
je seseriai Monikai Siminkienei.

— Prašytos paskelbti Mišios: penk- 
tad. 8 v. už a.a. M. Melašienę, užpr.
A. Melašienės; šeštad. 9 v. už a.a. 
Skristukienę, užpr. A. Melašienės; 
sekm. 8 v. už a.a. M. Dervinį, užpr. 
S. Dervinienės, 9 v. už a.a. E. Laba
nauskienę, užpr. A. M. Norkų, 10 
v. už a.a. Juozą ir Antaniną, užpr. 
J. I. Morkūnų, 11.15 v. už a.a. A. 
Ramanauskienę, užpr. E. Norvaišie
nės, 12.15 v. už Padolskių šeimos 
mirusius, užpr. J. J. Smolskių; pir- 
mad. 8 v. už a.a. Joną Kuštą, užpr. 
P. I. Čiurlių, kėtvirtad. 7.30 v. už jū
rininką Simą Kudirką, užpr. P. I. - 
čiurlių.

— Chorų repeticijos: vienintelė re
peticija dainų šventei pasiruošti bus 
šį sekmadienį 12 v. sopranams ir al
tams.

— Religinio švietimo suaugusiems 
kursas tęsiamas šį trečiadienį 7.30 
v.v. parodų salėje. Tema: “Autorite
tas ir laisvė Bažnyčioje”.

— Religijos pamokos besiruošian
tiems pirmajai Komunijai ir lankan
tiems valdžios mokyklas bus šį sek
madienį po 10 v. Mišių įprastose pa
talpose.

— Katalikių moterų dr-jos visuoti
nis susirinkimas ir valdybos rinki
mai įvyks sausio 17 d. po Sumos 
parodų salėje.

— Ateinančią savaitę bus lankomi 
parapijiečiai Armadale ir Evans gat
vėse.

Skautininko Stepo Kairio var
du pavadintas velionies Įsteigtas 
ir mokytas skautų “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų muzikinis vie
netas, nekartą pasirodęs plates
nei visuomenei. Vienetą sudaro 
kanklininkės, skudutininkai ir 
birbynininkai. Jį globoja G. Va- 
liūnienė ir L. Kalinauskas. Mo- ' 
kyti sutiko į Torontą dažnai at- 
važinėjanti muz. D. Fidlerienė. 
Vienetui vardas parinktas “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų 
bendru įsakymu skautiškų Kū
čių metu gruodžio 19 d.

Torontiečiai, sulaukę 65 m. 
amžiaus, gali gauti papigintus 
tramvajų, autobusų ir požemi
nio bilietus. Tuo reikalu reikia 
užpildyti atitinkamą blanką ir 
nusiųsti: Senior Citizens Trans
portation, The Municipality of 
Metropolitan Toronto, City Hali, 
Toronto 100. Informacijų tei
rautis telefonu 367-8701 nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
8.30 v. r. — 4.30 v. p. p.

Marina Gorodeckaitė-Tarulie- 
nė ir jos vyras Juozas Tarulis iš 
iš Britanijos Londono lankėsi 
Toronte. J. Tarulis yra Įsikūręs 
Londone, o jo žmona šiuo metu 
profesoriauja St. John’s uni
versitete Newfoundlande. Ten ji 
dėsto sociologinius ir antropolo
ginius mokslus.' Gimusi Lietuvo
je, po II D. karo su tėvais nu
vyko Venecuelon, ten baigė Ka- 
rakas universitetą, o daktarės 
laipsnį gavo Londono universite
te už disertaciją apie išeivių ant
rosios kartos asimiliaciją, šiuo 
metu abu Taruliai planuoja Įsi
kurt’ Kanadoje.

Antanas žuvelis, kaip skelbia 
“The Telegram” 1970 m. gruo
džio 28 d. laidoje, buvo sužeis
tas keturiais 0,22 kalibro šūviais 
dviejų asmenų savo kambaryje. 
Ten jis buvęs užkluptas mie
gant. Jam padaryta operacija 
Šv. Juozapo ligoninėje. _

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.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8008.

NORĖČIAU PIRKTI KNYGĄ “Color 
in Sketching and Rendering” by Art
hur L. Guptill. Introduction — by J. 
Floyd Yewell. Reinhold Publishing 
Corporation, New York 1945. Third 
Printing. Pranešti “Tž” administra
cijai.
IŠNUOMOJAMAS pirmame augšte 
su atskiru įėjimu frontinis kamba
rys ir virtuvė su baldais St. Clair — 
Christie rajone. Skambinti po 6 v.v. 
tel. 653-3738.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tol 537-3942. J. B any Ii s.

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

kambarius. Tel. 535-4724. 

kaip ir pernai — $3. Jau numa
tyta trumpa, bet spaudos baliui 
pritaikyta programa. Telkiami 
laimikiai loterijai. Rengėjai 
kviečia iš anksto ruoštis šiam 
baliui visus — Toronte ir kitose 
vietovėse gyvenančius. Atkrei
piame jaunimo dėmesį — jam 
numatyta parodų salė ir pigesni 
bilietai. Be to, su spaudos ba
liumi sutampa dail. Leono Ur
bono paroda, kuri prasidės sau- 
30 d. ir baigsis vasario 7 d.

Maloniai kviečiame Toronto visuomenę atsilankyti į Maironio šeštadieninės mokyklos i
tėvų komiteto rengiamą 1971 m. SAUSIO 16 d. Prisikėlimo parapijos salėje

h?

aPROGRAMOJE: Toronto studenčių choras "Dainuojanti jaunystė", 
vadovaujamas kun. B. Jurkšo, ir tautinių šokių grupė "Gintaras", vadovaujama R. J. Karasiejų. 
Šokiams gros puikus D'Amico orkestras, ‘ 
veiks bufetas su stipriais gėrimais ir ' 
skaniais šviežiais vėdarais. <

Įėjimas — $2.50, ,Pradžia — 7 vai. vakaro
studentams — $1.00 RENGĖJAI

ŠOKIU VAKARA
Šv. Jono Pašalpinės Draugijos 

metinis susirinkimas — sekma
dienį, sausio 10 d., 1.30 v. p. p., 
salėj' virš “TŽ”. Bus renkama 
nauja valdyba, svarstomi pašal
pos ir kiti neužbaigti reikalai. 
Visi nariai prašomi būtinai atsi
lankyti. Valdyba

SLA 236 kuopos metinis susi
rinkimas — sausio 10, sekma
dienį, Lietuvių Namuose. Darbo
tvarkėj — valdybos rinkimai ir 
metinio parengimo aptarimas. 
Pradžia 1 v. p.p. Atsilankiusieji 
bus pavaišinti kavute, -ap-

Aukojo “T. žiburiams” šios 
organizacijos: Toronto Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas “Para
ma” $50; Tautos Fondo atstovy- 
vybė Kanadoje $30; ateitininkų 
tėvų komitetas $25. Kitos orga
nizacijos, aukojusios laikraščiui 
ryšium su jo patarnavimais, bu
vo skelbtos anksčiau. Leidėjai 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

Toronto tautinių šokių grupė 
“Gintaras”, vad. Ritos ir Juozo 
Karasiejų, planuoja šią vasarą 
bendroje šu skautais išvykoje 
vykti į Europą. Ji yra gavusi iš 
dr. J. Griniaus kvietimą gastro
lėms studijų savaitės proga 
Stuttgarte. Tolimesniame susi
rašinėjime aptariamos detalės, o 
grupė uoliai ruošiasi. C. S.

Ontario vyriausybės piliety
bės ministeris R. Welch, sukvie
tęs Toronto tautinių grupių laik
raščių redaktorius 1970. XII. 16, 
išdėstė savo naujus planus atei- bažnyčioje. Apeigas atliko kun. 
vių buičiai pagerinti. Jo minis- P. Ažubalis, giedojo soL V. Ve- 
terija yra numačiuisi įsteigti at
eivių priėmimo punktus Malto- 
no aerodrome, geležinkelių ir 
autobusų stotyje. Spiecialūs tar
nautojai, padedami etninių gru
pių atstovų, rūpinsis naujaisiais 
ateiviais pirmomis savaitėmis. 
Numatyta organizuoti orientaci
nius seminarus, kuriems jau ruo
šiama 50 instruktorių. Bus sten
giamasi glaudinti tarpgrupinius 
ryšius, plečiant kalbos kursus, 
informacinę tarnybą, santykius 
su etnine spauda, organizuojant 
vertimų tarnybas. Planuojama 
steigti patarimų biurus. Vienas 
toks jau veikia Earlscourt rajo
ne. Redaktoriai iš savo pusės pa
geidavo tikslesnės informacijos 
būsimiems ateiviams apie darbo 
galimybes Toronte, mažiau pasi
tikėti savanoriais talkininkais, 
gerinti bendrąją imigracijos po
litiką per federacinę vyriausy
bę. Ontario provincijai dera dau
giau dėmesio kreipti Į ateivius, 
nes iš 3 milijonų ateivių po 
II D. karo pusė jų įsikūrė On
tario provincijoj.

UŽSAKYTI ŠVENTĖMS
SIUNTINIUS Į LIETUVĄ

"TAURO" ir kt. siuntinių 
bendrovių atstovas 

St. Prakapas
49 NORSEMAN Street, 

Toronto 18, Ontario

mielai patarnaus visuose 
siuntimo reikaluose. Pa
skambinus atvažiuoju į no- . 
mus. Greimas ir garantuotas . 
pristatymas.

Turiu lietuviškų plokštelių,

tu, odinių albumų ir kt,
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Onai M a t e 1 i e n e i 
mirus, CIPRUI MATELIUI ir jo šeimai liūdesio va
landoje gilią užuojautą reiškia —

Danielius ir Aldona Siminkevičiai

Gražiai pavyko Toronto Mai
ronio šeštadieninės mokyklos 
Kalėdų eglutė gruodžio 20 d. Di
dėli ir'maži pripildė Prisikėlimo 
parapijos salę. Pradžioje vaikų 
darželiai (seselių ir mokyklos) ir 
I skyriaus mokiniai inscenizavo 
prakartėlę. Gausus mažųjų bū
rys Įvairiuose vaidmenyse susi
laukė nuoširdaus žiūrovų Įverti
nimo. Su daina, šokiais,' dekla
macija pasirodė žemesniųjų sky
rių grupės, kurias paruošė mo
kytojos — A. Abromaitiene, A. 
Vaišvilienė ir D. Besąsparytė. 
Pasigėrėtinai buvo suvaidintas 
kalėdinis vaizdelis “Sapnas Kū
čių naktį”. Visi jaunieji artistai 
gerai atliko savo vaidmenis. 
Vaizdelį režisavo A. Dargytė- 
Biskevičienė, šokius paruošė V. 
Balsienė, dekoracijas — A. Ab
romaitiene. Po programos visus 
mokinius tėvų komitetas pavai
šino. D.

Irenos Kovalskytės ir Aniceto 
Zalagėno jungtuvės Įvyko 1970 
m. gruodžio 26 d. Šv. Jono Kr.

rikaitis, vargonavo J. Govėdas. 
Vestuvinis pokylis Įvyko Royal 
York viešbutyje, kur jaunavedys 
tarnauja kaip banketų salių sky
riaus vedėjo pavaduotojas. Daly
vavo apie 100 asmenų. Pokyliui 
vadovavo jaunavedžių svainis A. 
Bajorinas, kuris tai progai sukū
rė eilėraštį ir pasakė kalbą. Su
kalbėjus maldą evangelikų kun. 
A. Žilinskui, buvo perskaitytos 
sveikinimų telegramos iš Lietu
vos, Lenkijos ir JAV. Pokylio 
vadovas priminė, kad jaunoji 
yra D. Bajorinienės ir A. Kėži- 
naitienės sesuo, jauniausia Iz. ir 
M. Kovalskių duktė. Ji atvyko 
Kanadon iš Lenkijos valdomo 
ščecino miesto. Už gausius svei
kinimus bei linkėjimus padėko
jo jaunasis, prisimindamas Roy
al York viešbučio savininkus ir 
savo bendradarbius. Svečius 
linksmino Wally Wiken orkest
ras, sol. V. Verikaitis ir Vyt. 
Balčiūnas, nustebinęs visus sma
giomis šokių dainomis bei pri
mindamas neužmirštamą šaba- 
niauską. Povestuvinei kelionei 
jaunavedžiai pasirinko Montrea-

Įsteigtas Toronto Community 
Information Centre. Jo paskirtis 
— informuoti Toronte gyvenan
čius asmenis apie valdžios ir pri
vačių organizacijų turimas lab
daros bei socialines gerovės tar
nybas. Tokių įstaigų Toronte 
yra apie 1500 Jei kas reikalin
gas tos srities pagalbos, tesikrei
pia telefonu 863-0505. Kreintis 
galima .šiomis kalbomis: anglu, 
prancūzų, graikų, italų, lenkų ir 
ispanų. Ateityje numatoma pa
didinti svetimų kalbų skaičių. 
Informacijos centras pats pagal
bos neteikia, bet nurodo kur 
kreiptis pagalbos jieškantiems.

Gyvenusieji Seligenstadto iš- 
vietintų asmenų stovykloje pri
simena anglų k. mokytoją prof, 
dr. W. Linsenmaier. Jis parašė 
savo mokiniui Toronte laišką, 
kuriame, tarp kita ko, pastebė
ta: “Ten. pastatyti dideli apar- gauti 19 kanalo programos turi- 
tamentinhi namai, tiktai medi- mats' televizijos ’Brfirfituvais ga- 
nis kryžius tebestovi ir prime- Ii Įsitaisyti atitinkamus priedus 
na man lietuvius draucus. Tada arba prisijungti prie kabelio sis- 
buvo sunkus metas mums vi- temos (yra kelios bendrovės, pvz.
siems, bet gera draugystė padė
jo mums tas sunkias die*

“Dainos” susirinkimas, Įvyko 
pas narę J. Rukšienę, kuri praei
tą vasarą lankėsi Lietuvoje ir 
mielai pasidalino savo įspūdžiais 
bei nuotraukomis, kuriose matė
me susitikimą su dukra, pirmą 
kartą po daugelio metų! Susirin
kime svarstytas kalėdinių dova
nų paskirstymas Vokietijoje li
kusiems seneliams, nepasiturin
čioms šeimoms bei pavieniams 
asmenims. Paskirta: pavieniams 
po $6, šeimoms — po $12. Daug 
padėkos laiškų gauta už vasaros 
laiku nusiųstas dovanėles ir pra
šymų. Gauta aukų: M. Pocienės 

„ (“D.” garbės narės) $10, iš Win- 
nipego U. Jauniškienės $5 M. 
Pečiulienės $5. Nuoširdžiai dė
kojame. Taip pat dėkojame J. 
Rukšienei už toki malonų pri
ėmimą. Sekantis susirinkimas 
— sausio 17 d. pas P. Jankaitie- 
nę, 297 Indian Rd. Tel. 767- 
8711. Visos narės ir šalpai pri-.

z jaučiančios prašomos atsilanky-

1970 metu gražuole (Sweet
heart) “The Telegram” dienraš
čio buvo išrinkta Eglelė Asevi- 
čiūtė, 18 metų amžiaus Humber
side Collegiate Institute mokinė. 
Rinkimus organizavo minėto 
dienraščio jaunimo skyrius “Af
ter four”. Karalaitės vainikas jai 
buvo uždėtas 1970 m. gruodžio . 
28 d. Royal York viešbučio Ca
nadian Room salėje, kur buvo 
surengtas balius su šokiais. 
Dienraštis jai paskyrė dovaną
— kelionę laivu Į Windward sa
las arba lėktuvu'į Europą. Žur
nalistų klausinėjama, E. Asevi- 
čiūtė pareiškė savo pasitenkini
mą šiais gražuolės rinkimais, 
nes juose nebuvo Įprasto para- 
davimo lyg mėsos krautuvėje. 
Pažymėtina, kad E. Asevičiūtė 
dalyvauja lietuvių skaučių veik
loje ir gražiai kalba lietuviškai.

“Castle Zaremba” yra naujai 
paruošta televizinė programa 
patobulinti ateivių kalbai. Ji 
transliuojama nuo sausio 3 d. 
per 19-jį kanalą: pirmadieniais
— 8 v.v., antradieniais ir ketvir
tadieniais — 10.05 v.r., penkta- 
dieiniais — 8.30 v.v. Programa 
yra sceninio pobūdžio, atlieka
ma gerų aktorių ir Įdomi žiūrė
ti, nes vaizduoja naujųjų ateivių 
gyvenimą. Pirmąją programos 
dalį sudaro 16 epizodų po 25 mi
nutes. Tekstą per du mėnesiu 
parašė Jon Ancevich — Jonas 
Ancevičius, Prano ir Paulinos 
Ancevičių sūnus. 1970 m. gruo
džio 30 d. minėtos televizinės 
programos vadovybė (The Onta
rio Educational Communications 
Authority) sušaukė Westbury 
viešbuty spaudos konferenciją ir 
pristatė visą programą. Ten Jon 
Ancevich buvo pristatytas kaip 
lietuvio tėvo ir rusės motinos 
sūnus. Taipgi pažymėtina, kad 
minėtos televizinės programos 
tekstai yra išleisti atskira kny
gą “Castle Zaremba” (I dalis) ir 
kainuoja $2. Kreiptis: OECA, 
POB 19, Station R. Toronto 352, 
Ont. Tie patys tekstai yra Įre- 
korduoti Į magnetofono juostas 
ir kainuoja $6.30. Negalintieji

Metro Cable TV). Už pastarąją 
reikia mokėti $4.50 į mė-

S. P. Užbalių padėkoje buvo 
praleista Adelės ir Kazio Lauri
navičių pavardė. Už įvykusią 
klaidą labai atsiprašome —

S. P. Užbaliai
“The Globe a. Mail” dienraš

tis 1970 m. gruodžio 17 d. at
spaude vedamąjį “Russia has 
the right idea”, kuriame pasisa
kė prieš politinius pabėgėlius, 
prievarta panaudojančius lėktu
vus. Dienraštis pritarė rusų pa
siūlymui visus tokius pabėgėlius 
laikyti kriminaliniais nusikaltė
liais ir grąžinti tai valstybei, iš 
kurios pabėgo. Išimtis darytina 
tiktai tiems, kurie pabėga Į savo 
valstybę, kuriai priklauso. Dau
guma valstybių atstovų pasisa
kė prieš rusų pasiūlymą ir pali
ko teisę pabėgėlius priėmusiai 
valstybei juos grąžinti arba 
teisti savo teismuose. Tuo būdu 
paliktas kelias politiniams pa
bėgėliams iš Sov. Sąjungos. 
Keista, kad šiuo atveju rusams 
pritarė “The Globe a. Mail”, pa
prastai ginąs baltiečių ir apla
mai žmogaus teises. Lietuvių su
keltą triukšmą dėl S. Kudirkos 
pavadino sentimentalizmu (emo
tional attachement). Iš lietuvių, 
atrodo, niekas į tą vedamąjį ne
atsiliepė. Gerus laiškus parašė 
estas A. Rannik ir latvis L R. 
Liepinš. Ypač gerą atkirtį davė 
pastarasis ilgame laiške 1970 m. 
gruodžio 28 d. nr. Jis “The Glo
be a. Mail” vedamąjį pavadino 
pritarimu barbarizmui, kuris ne
siderina su dienraščio motto.

Dail. Alfonso Dociaus paveiks
lą, vaizduojantį Tris Išminčius, 
pasirinko Kalėdų bei N. Metų 
sveikinimo atvirutėms Brigdens 
Ltd. bendrovė. Tos atvirutės bu
vo spalvotos, didelio formato.
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Detroitietės Irena Vizgirdaitė 
(dainuoja) ir Vida Bliūdžiūtė at
lieka meninę programą Toronte 
Lietuvos, kariuomenės paminėji
mo šventėje Nuotr. S. Dabkaus

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
SAVISTOVUS AGENTAS

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance broker

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA Už: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas ~_ 5.0%
Taupomąsias s-tas______ 6.0%
Term. ind. 1 metams_____ 7.0%
Term. ind. 2 metams 7.5% 
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
d-andą iki $2,000 už taup. s-tos 
sumas.

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

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd. tel. 7224545: dietų — penktadieniais nuo 1 iki '

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 18 d.

— Montrealio arkivyskupas nese
niai leido Mišias šeštadieninių vaka
rais. Jos galioja kaip sekmadienio 
Mišios. Pagrindinė šio pakeitimo 
priežastis — noras padėti dirban
tiems sekmadieniais, keliaujantiems 
ir kitaip trukdomiems. Dauguma mū
sų apylinkės bažnyčių jau turi tokias 
Mišias. Yra galvojama įvesti tokias 
Mišias ir mūsų parapijos bažnyčioje. 
Klausimas jau buvo svarstytas para
pijos komitete. Laukiame ir tikinčių
jų pasisakymų apie šeštadieninių Mi
šių įvedimą ir sekmadienio 8 v. ryto 
Mišių panaikinimą.

— Bernelių Mišiose surinkta $412,- 
27, per Kalėdas — $527.37.

Apiplėšimo nuostolius drau- 
dos bendrovė “Litui” jau atly
gino. Vienas iš Įtariamų plėšikų 
jau yra suimtas, tačiau nei pini
gų, nei dokumentų nerasta.

“Lito” valdyba sumažino pa
lūkanas už asmenines ir nekilno
jamo turto paskolas rezidenci
nėms nuosavybėms iš 9% i 
8%%, Įskaitant gyvybės drau- 
dos premiją iki $10,000 pasko
los sumos. Didesnis sumažini
mas tuo tarpu dar negalimas, 
nes šiuo metu “Litas” dar turi 
$227,000 paskolų iš 6.5%, $258,- 
iš 7% ir $177,000 iš 8%. Už 
$700,000 terminuotų indėlių 
“Litas” pats moka 7.3% ir už 
$1,295,000 taupomųjų sąskaitų 
(buvusių šėrų) 6% plius % % 
gyvybės draudos premijos, taigi 
faktinai 6%%. Naujos “Lito” 
imamos palūkanos už paskolas 
ir mokamos už santaupas yra pa
skelbtos nuolatiniame “Lito” 
skelbime.

Aušros Vartų spaudos kioske 
galima užsiprenumeruoti ir at
naujinti visų laikraščių prenu
meratas. Taip pat galima nusi
pirkti “Lito” kalendorių 1971 
metams. Pr. R.

KLK Moterų Draugijos Mont
realio skyrius kviečia visus 
montrealiečius atsilankyti i sau
sio 16 d. Aušros Vartų parapi
jos salėj rengiamą dainos ir dai
liojo žodžio koncertą-balių. Pro
gramą atliks montrealiečiams 
pirmą kartą girdima solistė O. 
Pluškonienė iš Filadelfijos. Šo
kiams gros geras orkestras. Sve
čiai bus rengėjų pavaišinti ska
nia vakariene. Pradžia — 7 vai. 
vakaro. Įėjimas — tiktai $3.50, 
studentams $1.50.

Vyt. A. Jonynas, liet, spaudos 
bendradarbis, besireiškiąs dau
giausia literatūrinėmis recenzi
jomis, šiuo metu, šalia tiesiogi
nio darbo bibliotekoje, tęsia aka
demines studijas bibliotekinin
kystės srityje magistro laipsniui 
gauti. Anksčiau jis yra aktyviai 
dalyvavęs Kanados lietuvių veik
loje kaip tuometinio Kultūros 
Fondo pirmininkas.

Kun. dr. F. Jucevičius išleis- 
dino knygą “Tauta mito ir tik
rovės žaisme.” Joje sutelkti au
toriaus anksčiau spausdinti 
straipsniai periodinėje spaudoje 
ir įvairiomis progomis skaitytos 
paskaitos. Visą medžiagą auto
rius perredagavo ir suvedė i 
vientisą leidinį.

Asmenines_____________ 8.75%f
Nekiln. turto______ ____ 8.75%

čekią kredito _____  9.0%
Investacines_____ nuo 9.5 iki 12%J
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.
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