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Triukšmas kaip ginklas
Trisdešimt metų jieškome veiksmingo ginklo kovoje už laisvą 

Lietuvą ir aplamai už laisvės grįžimą į vergijos nusiaubtus kraš
tus. Per tą laiką ištobulėjo atominiai, vandeniliniai, raketiniai, 
balistiniai ir kitokie ginklai. Deja, nė vienas nėra toks, kad pajėgtų 
atkovoti laisvę. Visi jie yra karinio, siaubingai naikinančio pobū
džio, pasiruošę žudyti visus iki vieno — vergus ir pavergėjus, lais
vus ir prispaustuosius. Be to, tai didžiųjų galybių ginklai, nepri
einami mažiesiems, kurie yra daugiausia skriaudžiami. Jie rezer
vuoti pasaulinio masto gaisrui, kuriame gali žūti ir laisvės kovo
tojai. Pavergtieji šiandieną stebi tas atomines varžybas, bet laisvės 
vilties jose nemato. Gal jose ateityje ir išryškės kas nors pozity
vaus, bet tuo tarpu reikia visiems prieinamo ginklo, net eiliniams 
laisvės kovotojams. O tokių yra. Ir tai visai humaniškų. Bene 
ryškiausias jų — viešas triukšmas, pasiekiąs visuomenės opiniją. 
Kai Sovietų Sąjungos žydai, gindami savo tautiečius Petrapilyje- 
Leningrade nuo sovietinio teroro, išdrįso demonstruoti prie teis
mo rūmų, buvo policijos prievarta pašalinti. Demonstracijos daly
vė Esfira Motkova ta proga pareiškė: “Vienintelis dalykas, kuriuo 
mes galime paveikti valdžią, yra sukelti triukšmą. Jei mes tylė
sime, pasmerktieji bus sunaikinti. Dabar kiekvieno pareiga kelti 
tiek triukšmo, kiek tik galime.”

★ ★
Tai pasitvirtino ir lietuvių atveju. Per 30 metų stengėmės 

būti “kultūringais” ir jieškojom vis kitų, kurie galėtų už mus 
stipriau prabilti, pralaužti nykią tylą Lietuvos byloje. Ak, negali 
sakyti, kad tos pastangos nieko nelaimėjo. Buvo ir gražių prover
žių, ir laimėjimų, ir garsi Lapkričio tryliktoji prie Jungtinių Tautų, 
ir JAV kongreso rezoliucija Baltijos kraštų klausimu..., bet pa
saulio opinijos nepasiekė. Kodėl? Nebuvo triukšmo, t. y. tokio, 
kuris pagautų viešosios opinijos kanalus — spaudos agentūras, 
laikraščių redakcijas, televiziją, radiją. Tiesa, buvo demonstracijų 
ir Niujorke, ir Vašingtone, ir kituose miestuose, bet didelio dėme
sio jos nelaimėjo. Reikėjo Bražinskų ir Kudirkos triukšmo! čia 
nebuvo nei masių, nei propagandinių štabų — tik keliolika as
menų, tačiau jų drama buvo tokia intensyvi, kad pagavo viso pasau
lio opniją. Tai buvo triukšmas, kokio mums reikia dabartinėje pa
saulio situacijoje. Niekas iki šiol tiek neišgarsino pavergtos Lie
tuvos bylos, kaip Bražinskų ir Kudirkos atvejis. Milijoninio tiražo 
spauda, rašydama apie Sov. Sąjungos tautas, mini dabar lietuvius, 
žydus ir ukrainiečius kaip ryžtingiausias, labiausiai trokštančias 
laisvės. Tuo būdu pagaliau buvo pralaužtas tylos sąmokslas, kuris 
iki šiol vengte vengė Lietuvos vardo. Ko nepasiekė memorandumu 
krūvos, nesuskaitomos kalbos, gausūs minėjimai bei susirinkimai, 
— padarė trys ryžtingi vyrai iš pavergtos Lietuvos.

★ ★ ★
Taip, triukšmas dabartinėje mūsų laisvės kovoje yra veiks

mingas ginklas, jeigu išmaningai naudojamas. Jis gali atsisukti 
prieš pačius kovotojus, kai to išmaningumo trūksta. Mat, triukš
mas nelygus triukšmui. Jame paprastai būna daugiau ar mažiau 
Įvelta ir fizinė jėga. Kai ji tampa naikinančiu smurtu, sukelia 
dideli triukšmą, bet kartu naikina ir save. Štai pavyzdys. Kanados 
prancūziškoji provincija Kvebekas, bent jo gyventojų dalis, siekia 
visiškos nepriklausomybės. Ta idėja, slaptai ar viešai, randa atgar
sio daugelio kvebekiečių širdyje, nekalbant apie jos kovotojus. Bet 
kai keli susimokę FLQ vyrai nutarė padaryti “triukšmą” ir nužudė 
savo tautieti ministerį P. Laporte, daugumos opinija atsisuko prieš 
tokius kovotojus. Tai buvo matyti iš televizinės anketos, kurioje 
bene 80% kvebekiečių pasisakė prieš juos. (FLQ ivykio negalima 
lyginti su Bražinskų atveju: FLQ vyrai sąmoningai nužudė minis
ter! be jokio reikalo, o Bražinskas neršovė lėktuvo patarnautoją 
gelbėdamas savo ir sūnaus gyvybę). Taigi, laisvės kovoje veiksmin
gas yra ne betkoks triukšmas. Smurtas čia jau nebėra triukšmas 
minima kovos prasme, bet brutalus naikinimas net visai nekaltu 
žmonių. Kultūringoje visnom^n®’** triukšmas yra draminė įtam
pa, pagaunanti visuomenės opiniją, per kurią siekiama laimėūmo.

Pasaulio įvykiai
BRITŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTŲ VYRIAUSYBIŲ VADAI SINGAPŪRE 
pradėjo konferenciją, kuri gali palaidoti šią organizaciją. Dėmesio 
centre yra Britanijos premjero E. Heath nutarimas aprūpinti karo 
laivais ir lėktuvais Pietų Afrikos respubliką. Šį žingsnį diktuoja 
Sovietų Sąjungos karo laivyno įsigalėjimas Indijos vandenyne ir 
galima grėsmė Britanijos susisieldmui su Azijos kraštais aplink 
Afriką, šiuo jūros keliu britai atsiveža pusę visos savo naftos, 
eksportuoja trečdalį gaminių. Už parduotus laivus ir lėktuvus ra
sistinei premjero J. Voster vyriausybei Britanija gautų karo lai
vyno bazę Simonstown vietovėje prie Capetown. Sovietų karo lai
vyno grėsmę sumažintų ne tik ši bazė, bet ir sustiprintas Pietų 
Afrikos respublikos laivynas. Prieš ši sumanymą yra griežtai nu-

I KANADOS įVYK/A/

DIDĖJA BEDARBIŲ SKAIČIUS
Liūdną žiemą daugeliui kana

diečių pranašauja federacinės 
darbo jėgos ministerijos ir do
minijos statistikos biuro pa
skelbti paskutinieji duomenys 
didėjančio nedarbo klausimu. 
1970 m. gruodžio mėnesį bedar
bių skaičius pakilo iki 538.000, 
kai tuo tarpu 1969 m. pabaigo
je bedarbių buvo tik 383.000. 
Visos Kanados mastu bedarbiai 
dabar jau sudaro 6,5% turimos 
darbo jėgos, o Kvebeko provin
cijoje — net 7,8%. Opozicijos 
vadas R. Stanfieldas pranašau
ja, kad iki žiemos pabaigos Ka
nada gali turėti net 750.000 be
darbių, ir reikalauja, kad prem
jero P. E. Trudeau vyriausybė 
sumažintų pajamų mokesčius 
6%. Papildomos pajamos kana
diečių rankose tada padidintų 
gaminių paklausą ir tuo pačiu 
sumažintų bedarbių skaičių. Fi
nansų ministeris E. Bensonas 
šiam pasiūlymui nepritaria. Jo 
nuomone, visos dabar priimtos 
priemonės nedarbui sumažinti 
būtų neveiksmingos šią žiemą, 
o pavasarį nedarbas ir be jų 
sumažės, nes tada visi pajus jau 
1970 m. įvestus vyriausybės oa- 
lengvinimus. šimtai darbų šiuo 
metu yra tik Kanados įvairiose 
kasyklose, kurioms trūksta žmo
nių pogrindiniam darbui. At
skirą problemą sudaro studen
tai, kuriems vasaros atstogu me
tu reikės apie 250.000 darbų. 
Federacinio ministerių kabine
to specialus komitetas siūlo pa
skirti studentams $50 miliionu, 
už kuriuos būtų parūpintos ne
mokamos kelionės autobusais 
po Kanadą ir specialūs nemo
kami viešbučiai studentams įvai
riuose miestuose, šis sumany
mas susilaukė aštrios pačiu stu
dentu kritikos — vasarą jie no
ri užsidirbti pinigo studiių iš
laidoms padengti,o ne važinėti.

Federacinės vyriausybės garan
tuojamos bankų paskolos stu
dentam yra permažos. Jų ne
pakanka užsimokėti už mokslą 
ir pragyventi. Minėtasis komi
tetas taipgi pasiūlė panaudoti 
studentus upių valymui ir miš
kų sodinimui, tačiau geriausiu 
atveju šioje srityje darbą ga
lėtų gauti tik 30,000 studentų, 
kuriem būtų mokama po $10 
į dieną.

Toronte buvo surengta ketu
rias dienas trukusi pirmoji ne
turtingų kanadiečių konferenci
ja, kurioje dalyvavo 520 įvairių 
gerovės organizacijų atstovų. 
Konferencijai buvo gauta fe
deracinės vyriausybės $68.500 
parama, žurnalistai buvo įsi
leisti tik į bendruosius posė
džius, kur buvo patvirtinta apie 
70 atskiruose simpoziumuose 
priimtų rezoliucijų. Konferenci
jos dalyviai pasmerkė Kanados 
vyriausybės neveiksmingas prie
mones nedarbui sumažinti. Jie 
taipgi nutarė sausio 25 d. visoje 
Kanadoje suorganizuoti netur
tingųjų protesto demonstracijas. 
Koordinaciniam darbui yra su
darytas laikinis komitetas, ku- 
rin įeina po vieną neturtingų
jų atstovą iš kiekvienos provin
cijos. Nuolatinis komitetas bus 
išrinktas sekančių trijų mėne
siu laikotarpyje.

Iš Niuiorko į Torontą atskri
do trys Winnipeg© latvės — ma
ma Viktorija Abolinš su duk
romis Liucija ir Aina, siekusios 
politinės globos JAV. Valstybės 
Departamentas nebuvo įtikin
tas, kad jas Kanadoje perse
kioja komunistai. Kelione lėktu
vu apmokėjo Niujorke šias lat
ves globojusi tarptautinė pabė
gėlių organizacija, o dabar jų 
globa rūpinasi Latvių Federaci
ja ir Edmund Burke Draugija.

(Nukelta j 2-rą psl.)

Vasario 16 gimnazijoj: manai, kad pypkės dūmais pastatysi naują bendrabutį? Oi, reikės padirbėti!

Lietuviškosios veiklos fronte
Artėjant Vasario 16-jai, visų 

laisvųjų kraštų bendrinės lietu
vių organizacijos pradėjo ruoš
tis minėjimams. Bene daugumo
je kraštų atitinkamas iškilmes 
rengia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės padaliniai. Yra betgi 
kraštų, kur tai atlieka ir kiti 
vienetai. Antai, JAV-se Vasario 
16 minėjimus rengia daugiausia 
Amerikos Lietuvių Taryba, nors 
kaikuriose vietovėse — JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Iš to 
kyla organizacinių nesklandu
mų, ypač aukų rinkimo ir jų pa
skirstymo srityje. Š. m. sausio 
9 d. Niujorke įvyko VLIKo ir 
ALTos atstovų pasitarimas, ku
rio bendrą pareiškimą pasirašė 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas ir ALTos pirm. dr. K. Bo
belis. Pareiškime sakoma, kad 
VLIKas yra tarptautinio pobū
džio politinės veiklos organiza
cija, . kuri planuoja Lietuvos 
laisvinimo darbą ir jam vado
vauja. JAV-se lietuvių politinei 
veiklai esą vadovauja ALTa. To
liau minėtame pareiškime sako
ma: “VLIKas ir ALTa sutarė, 
kad Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse Vasario 16 proga renka
mos aukos yra skiriamos Lie
tuvos laisvinimui ir siunčiamos 
ALTai. Iš surinktų pinigų ALTa 
skiria VLIKui sutartą sumą. Ki
tos organizacijos vykdo vajus 
savo reikalams kitais mėnesiais. 
VLIKas ir ALTa labai vertina 
Lietuvių Bendruomenės talką 
bei jos atliekamą darbą.” Taigi, 
Bendruomenė laikoma tiktai 
talkininke, nedalyvaujančia pa
sitarimuose. Neatrodo, kad to
kia viršūnių laikysena prisidės 
prie nesklandumų pašalinimo. 
Tai žingsnis, kuris gali dar la
biau juos išplėsti.

Žydai ir Lietuva
Ryšium su Leningrado žydų 

byla dažniau minima ir Lietuva. 
Žydų veikėjai, reikalaudami 
laisvės savo tautiečiams Sov. Są
jungoje, neužsimena, kad kitos 
tautybės ten yra nemažiau per
sekiojamos. Dėlto žurnalistas P. 
Worthington Toronto “The Te
legram” dienraščio sausio 14 d. 
laidoje priminė, kad Sov. Sąjun
goje kenčia daug tautybių, jų 
tarpe ir lietuviai. Pačių Lietu
vos žydų balso laisvajame pa
saulyje negirdėti. Išimtį sudaro 
grupė Italijoje gyvenančių Lie
tuvos žydų. Jie Veronos mieste 
sudarė “Laisvos Lietuvos Komi
tetą”. 1970 m. Vasario 16 nroga 
šis komitetas laikraštyje “Gazet- 
ta di Ferrara” paskelbė atsišau
kimą, primenantį Baltijos vals
tybių okupaciją. Atsišaukimą 
ja sirašė: Luciano Meili, Raffae- 
a Melchiori ir Anita D’Este.

Komiteto adresas: Comitato Li- 
tuania Libera. Via Mantovana 
28-C, 37100, Verona, Italy.

Italijos spaudoje
Italų spauda skelbia gana 

daug informacijų apie lietuvių 
veiklą pasaulyje ir būklę Lietu
voje. Daugumą tų informacijų 
ji ima iš mons. V. Mincevičiaus 
redaguojamo Eltos biuletenio 
italų kalbą. Pvz. “Russia Cris- 
tiana”, Milane leidžiamas žuma- 

las, pasinaudodamas Sov. Sąjun
goj leidžiamo slapto biuletenio 
“Kronika” žiniomis ir vad. Sam
izdat skelbtais dokumentais, pa
teikė žinių apie Potmoje, Mor- 
dovijoje, kalinamus lietuvius. 
Paminėtos dvi pavardės: Juo
zas Lankauskas, gimęs 1913 m.,
1969 m. nuteistas darbams sto
vykloje 19 metų (lagerio nr. 17); 
Jonas Steno-kjayičius (gal Ste- 
ponavčįus?)/g#*I?02 m., miręs 
stovykloje 1969 m. Žinios apie 
šiuos lietuvius Maskvos slapto
joje spaudoje buvo paskelbtos
1970 m. kovo 28 d. Romoje lei
džiamas “Fert” biuletenis 1970 
m. gruodžio mėn. laidoje įdėjo 
Eltos žinią iš Bukarešto apie 
Potmos stovykloje kalinamus 
lietuvius — politinius tremti
nius: B. Gajauską, Petrą Palta
roką, A. Petruševičių, Pr. Skei- 
verį. Biuletenis rašė ir apie 
lietuvių, stovyklos kalinių, pro
testus dėl sunkių sąlygų. Pa
kartota ir Eltos žinia apie Vladi
miro kalėjime, netoli Maskvos, 
kalinamus tris lietuvius: Justą 
Gimbutą, Varnavičių ir Vaiva
dą. Italai pateikė ir Potmos dar
bo stovyklos adresa: Mordovska- 
ja SSSR, P.O. Javos, P.A. 385. 
SSSR.

Margolino pareiškimas
JAV senatorius T. J. Dodd 

paruošė dokumentinę studiją 
apie sovietų teroro aukas nuo 
1917 m. revoliucijos iki šiol. Jo

PRANEŠIMAS

"Tvirtai stovėk ir reikalauk”
1970 m. gruodžio 23 d. Stock- 

holme mirė žymus estų valstybi
ninkas, estų tautinės tarybos 
pirmininkas, ministeris Alek
sandras Warma, sulaukęs 80 
metų amžitus. Jo mirtis yra 
skaudus nuostolis tiek Estijos, 
tiek visų trijų Baltijos tautų 
bendrai vedamai laisvės kovai, 
nes velionis iki paskutinių die
nų veikliai dalyvavo šioje kovo
je^ jai vadovaudamas, o jo svarų 
įnašą jautė visa eilė estų ir 
bendrinių organizacijų.

Kovose už Estijos nepriklau
somybę 1918-20 m. jis vadovavo 
laivyno štabui. Išėjęs atsargon, 
baigė teisės studijas magistro 
laipsniu ir perėjo į diplomatinę 
tarnybą. Eilę metų ėjo atsakin
gas pareigas, atstovaudamas sa
vo krašto reikalams Maskvoje ir 
Leningrade. Po to trumpą laiką 
1938 m. buvo Estijos pasiunti
niu Kaune, o nuo 1939 iki 1944 
m. ėjo tas pareigas Helsinkyje. 
Tokiu būdu jis sukaupė neeilinę 
patirtį ir gerai pažino savo kraš
to ir bendrąją Baltijos valstybių 
padėtį jos geopolitiniame sąry
šyje, ypatingai lemtingos sovie
tinės grėsmės atžvilgiu. Karo 
pabaigoje pasitraukęs į Švediją, 
min. Warma savo žiniomis ir vi
sa asmenybe iš karto pasireiškė 
kaip vienas ryškiausiųjų laisvų
jų estų vadovų. 1963 m. mirus 
nepriklausomos Estijos konsti
tucines prezidento pareigas ei
nančiam A. Rei, jam teko per

darbą išleido senato teisingumo 
komisija 1970 m. Jame, remian
tis brito R. Conquest duomeni
mis ir kitais šaltiniais, konsta
tuojama, ka,d sovietų teroro au
kų skaičius siekia 21.500.000 as
menų. R. Conquest knyga yra 
išleista 1968 m. ir vadinasi “The 
Great Terror” (Macmillan Co.). 
Senatorius Dodd, pabrėždamas 
šio autoriaus surinktus duome
nis, mini ir Lietuvos7 /žydo . dr. 
Juliaus Margolino liudijimą. 
Pastarasis buvo sovietų bičiulis, 
bet rusų okupacijos metu buvo 
išvežtas į Sibirą, kur išbuvo 7 
metus. Paleistas iš kone, stovyk
los, Margolinas pareiškė raštu:

Pastarieji septyneri metai mane 
padarė Įsitikinusiu bei aršiu sovie
tinės sistemos priešu. Visa savo šir
dimi bei proto galia aš nekenčiu 
tos sistemos. Visa tai, ką aš mačiau, 
manyje sukėlė teroro bei pasišlykš
tėjimo jausmus, kurie mane lydės li
gi mano gyvenimo pabaigos. Esu Įsi
tikinęs, kad kova prieš vergiją, te
rorą bei prieš vis dar pasireiškian
čius žiaurumus privalo būti pirmą
ja kiekvieno žmogaus pareiga. 
Tiems, kurie normaliose sąlygose gy
vena šiapus sovietų sienos, nėra 
Įmanoma pakęsti ar remti šią tarp
tautinę gėdą. Tie, kurie, su šiuo 
klausimu susidūrę tik trauko pečiais 
ar bendrybėmis siekia viso to nelies
ti, mano nuomone, laikytini morali
niais nusmukėliais bei banditizmo 
talkininkais. M.

IŠ ŠVEDIJOS

imti šių pareigų tolesnį tęstinu
mą. De Gaulle valdymo metu 
jam buvo pripažinta teisė atsto
vauti Estijos reikalams Prancū
zijoje.

Min. Warma ilgą laiką vado
vavo estų liberalų demokratinei 
sąjungai,* tautiniam europinio 
sąjūdžio komitetui ir iki pasku
tinių dienų buvo Pavergtųjų 
Europos Tautų delegacijos Šve
dijoje pirmininku.

Velionis veikliai reiškėsi ne 
tik politinių ir visuomeninių or
ganizacijų veikloje, bet ir buvo 
žymus publicistas, nuo 1947 m. 
redagavęs Stockholme leidžia
mą estų laikraštį “Teataja”. 
1960 m. išspausdino vokiečių ir 
anglų kalbomis studiją “Istori
niai, politiniai ir teisiniai nepri
klausomosios Estijos pagrin
dai”.

Prieš pat savo mirtį velionis 
spėjo parašyti naujametinį svei
kinimą 1971-siems. Gedint di
džiojo laisvės kovotojo neteki
mą, tie žodžiai skamba kaip tes
tamentas. Tebūna jie čia primin
ti:

...Mes, iš tėvynės pasitraukusieji 
estai, turime ir ateinančiais metais 
nuolat prisiminti J. W. Snellmano 
žodžius: jokia tauta nepasiekia savo 
tikslo, jeigu ji savu būdu neparemia 
gyvenamojo laiko kultūros. Baigiu 
dainiaus mintimi: “Tvirtai stovėk ir 
reikalauk savo teisės!” Tai yra mū
sų ginklas.

Dalindamiesi su bendro liki- 

sistačiusios Britų Bendruome
nei priklausančios Afrikos neg
rų valstybės, kurios ginklų par
davime įžiūri oficialią Britani
jos paramą Pietų Afrikos res
publiką valdantiems baltiesiems 
rasistams. Jos atvirai grasina iš
stoti iš Britų Bendruomenės, 
jeigu Britanijos vyriausybė ne
atšauks padaryto nutarimo. Kon
ferencijos metu Malakos sąsiau
riu pro pat Singapūrą praplau
kė sovietų kreiseris “Aleksand
ras Suvorovas” ir naikintojas 
‘Blestjaščij”, sutvirtindami Bri
tanijos premjero E. Heath apsi
sprendimą tesėti Pietų Afrikos 
respublikai duotą pažadą. Laivų 
pasirodymas Malakos sąsiauryje 
buvo sąmoningas Maskvos ban
dymas išardyti Britų Bendruo
menės organizaciją. Jeigu dėl 
ginklų pardavimo Pietų Afrikos 
respublikai iš Britų Bendruome
nės išstotų Afrikos negrų ir 
kaikurie Azijos kraštai, Brita
nija praktiškai būtų išstumta iš 
Azijos, o Sovietų Sąjunga leng
vai galėtų gauti bazę savo karo 
laivynui kurioje nors rytinės 
Afrikos pakrančių valstybėje.

TAIKOS DERYBOS
Jungtinių Tautų specialus at

stovas Artimiesiems Rytams G. 
Jarring atnaujino Izraelio, Jor
danijos ir Egipto taikos dery
bas. Iš Izraelio gautas taikos są
lygas jis jau perdavė Jordanijos 
ir Egipto ambasadoriams. Velio- 
nies G. A. Nasserio gimtinėje 
Assyut tartame žodyje Egipto 
prez. A. Sadat atmetė Vašingto
no siūlymą siekti kompromiso 
taikai atstatyti. Pasak prez. A. 
Sadato, Amerika nedarė jokių 
nuolaidų jos laivyną Pearl Har- 
bore subombardavusiai Japoni
jai, tad ir Egiptas negali daryti 
nuolaidų Izraeliui. Prez. A. Sa
dat vasario 5 d. pasibaigsiančias 
karo paliaubas sutiks pratęsti 
tik tokiu atveju, jeigu G. Jar
ring, Sovietų Sąjunga, JAV, Bri
tanija ir Prancūzija pristatys Iz
raelio sutikimą pasitraukti iš 
okupuotų arabų žemių su aiškiai 
pažymėta pasitraukimo data.

ASWANO UŽTVANKA
Velionies G. A. Nasserio gim

tadienį Egiptas pasirinko Aswa- 
no užtvankos įrengimo oficia
liam užbaigimui. Tą dieną pra
dėjo darbą elektros jėgainė, ku
rios pagaminamos srovės Egip
tui užteks apie 10 metų. Iškil
mėje dalyvavo iš Maskvos atvy
kęs Sovietų Sąjungos prez. N. 
Podgornas, nes Maskva užtvan
kai pastatyti Egiptui davė savo 
inžinierius, technikus ir apie 
$730 milijonų. Užtvanka pašali
na Nilo upės potvynių pavojų, 
o jos vandens ištekliai* derlinga 
žeme pavers nemažus ligšiolinės 
dykumos plotus. N. Podgornas 
savo kalboje žadėjo visokerio
pą Sovietų Sąjungos paramą 
Egiptui Izraelio agresijos pa
sekmėms pašalinti.

NERVŲ KARAS
Pabėgti planavusių žydų byla 

Leningrade JAV ir Sovietų Są
jungą įstūmė į nervų karą* ku
riame pirmuoju smuiku groja 
Niujorko rabino M. Kahane su
daryta teroristų grupė Žydų An- 
saugos Sąjunga. Jos nariai žada 
neduoti ramybės sovietams J. 
A. V. teritorijoje, kol Sovietų 
Sąjungos žydams nebus leista 
išvykti Izraelin. Rabiną M. Ka
hane jau suėmė Niujorko poli
cija. Čia, matyt, turėjo įtakos jo 
viešas pareiškimas, kad minėto
ji organizacija provokuos inci
dentus su sovietais, sieks nuola
tinės įtampos tarp JAV ir So
vietų Sąjungos, neleis statyti jo
kių tiltų tarp abiejų kraštų “virš 
žydų kūnų”. Į JAV žydų provo- 

mo bičiuliais estais juos ištiku
siu gedulu, mes negalime gra
žiau pagerbti velionies atmini
mo, kaip pasiryždami jo pavyz
džiu tvirtai stovėti savo teisėta
me reikalavime laisvės Baltijos 
tautoms. A. Lembergas 

kacijas K. G. B. suorganizuoti 
maskviečiai atsiliepė amerikie
čių diplomatų ir žurnalistų au
tomobilių padangų pjaustymu ir 
net amerikiečių turistų apstum- 
dymu. Neseniai iš Sovietų Są
jungos į JAV išleista žydė ang
lų kalbos mokytoja dr. E. Aisen- 
stadt spaudos konferencijoje 
Niujorke pasmerkė rabino M. 
Kahane žydų Apsaugos Sąjun
gą, nes jos provokuojami inci
dentai su sovietais tik pasun
kins žydų būklę Sovietu Sąjun
goje. ‘

PAKEITĖ PARTIEČIUS
Lenkijos naujasis komparti

jos vadas E. Gierek Szczecino 
(Stettino) provincijos sekretorių 
A. Walaszeką pakeitė iš Varšu
vos atsiųstu komunistu E. 
Olumbka, jo pavaduotoją H. Ku- 
ber — W. Rogowskiu, dienraš
čio “Glos Szczecinski” ligšioli
niu vyr. redaktorium. Kompar
tijos sekr. A. Walaszeko pašali
nimo reikalavo demonstracijose 
dalyvavę laivų statyklos darbi
ninkai. Juos įsiutino A. Wala
szeko duotas įsakymas milicijai 
šaudyti į demonstrantus. Nuo 
mirties A. Walaszeka išgelbėjo 
kariuomenė, bet demonstrantai 
visiškai sunaikino jo vilą. Spėja
ma, jog kompartijų vadai bus 
pakeisti ir kitose demonstracijų 
vietovėse.

ATŠAUKĖ KONCERTĄ
Sovietų menininkų koncertus 

tvarkanti “Gostkoncėrt” įstaiga 
atšaukė Helsinkyje turėjusi 
įvykti čelisto M. Rostropovi
čiaus ir jo dainininkės žmonos 
G. Višnevskajos koncertą. At
šaukimo priežastis neskelbia
ma, bet atrodo, kad M. Rostro
povičius yra patekęs į kompar
tijos nemalonę dėl keturiem 
laikraščiam Maskvoje pasiųste 
laiško, gynusio Nobelio premi
jos laureatą A. Solženiciną. Ka
dangi M. Rostropovičius yra pa
saulinio garso čelisias, jam ne
gresia suėmimo pavojus. Pa
grindinė bausmė turbūt bus jo 
koncertų sustabdymas užsieny
je. Iš darbo atleistas A. Solže- 
nicinas gyvena M. Rostropovi
čiaus viloje prie Maskvos. Atro
do, M. Rostropovičius jam davė 
ne tik pastogę, bet ir maistą.

REMIA š. VIETNAMĄ
Švedijos socialdemokratų 

premjero O. Palme vyriausybe 
savo naujajame biudžete $194 
milijonų vertės sumą yra numa
čiusi užsienio kraštams — Tuni- 
zijai, Kenijai, Tanzanijai, Zam
bijai, Abisinijai, Indijai, Pakis- 
tanui ir Š. Vietnamui. Pastara
jam rezervuota $14,5 milijono. 
Trečdalis šios sumos bus tuojau 
pat išmokėtas humanitarinio po
būdžio planams Įgyvendinti, o 
likusius du trečdalius š. Viet
namas gaus tik karui pasibai
gus. Jie skirti krašto atstatymui.

BOMBOS LONDONE
Britai buvo linkę manyti, jog 

politiniai neramumai galimi tik 
užjūrio kraštuos, šią teoriją su
griovė lig šiol nesugauti tero
ristai, dinamitu išsprogdinę dar
bo ministerio R. Carr reziden
cijos duris. Bristolyje ir Glas- 
gove buvo padegtos konservą-, 
torių partijos salės. Trys į par
lamentą po vidurnakčio įsiveržę 
jaunuoliai telefoniniuose pasi
kalbėjimuose grasino pradėti 
politikų grobimus.

PALEIDO AMBASADORIŲ
Brazilijos kairiojo sparno te

roristai paleido Rio de Janeiro 
mieste 1970 m. gruodžio 7 d. pa
grobtą Šveicarijos amabasado- 
rių G. Bucher. Už jo laisvę Bra
zilijos vyriausybė sumokėjo 
augštą kainą — į Čilės Santia
go miestą lėktuvu išsiuntė 70 
politinių kalinių. Paleistasis G. 
Bucher buvo apklausinėtas Bra
zilijos saugumo valdininkų, bet 
negalėjo nurodyti net vietos, 
kurioje buvo kalinamas beveik 
40 dienų.
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šejo iš spaudos kun. dr. Sta
lo “Gyvoji liturgija”. Šiltai 
>jų sutiktas “Gyvenimo Šalti- 
utorius šiame naujame savo 
lengvu stiliumi pateikia bran- 
katalikų Bendrijos dvasia al
ias mintis, čia pateikiame iš- 
iš tos knygos skyriaus “Li-

> atnaujinimas”. Red.
nkos pritaikymas. Litui- 
itnaujinimas liečia ne tik 
kitą kunigo ar tikinčiųjų 
lą. Jis siekia apskritai pa
nti aktyvų, sąmoningesni 
druomeninį tikinčiųjų da
ną liturginėse apeigose, 
įjai paskirsto kunigo, tar- 
ų, giedotojų, tikinčiųjų 
mis. Atnaujintai liturgijai 
iti pritaikyta ir bažnyčių 
bei reikmenys.
lyčia. Pradžioje krikščio- 
istatė Dievui sventnamių. 
icharistiją švęsdavo pa- 
ose namuose. Tik antroj 
3Čio pabaigoje atsirado 
ių, kurių daugelį persė
ti sugriovė. Po 312 metų, 
:iai atgavus laisvę, išaugo 
;ios bazilikos, primenan- 
io meto valdiško teismo, 
os ar prekybos pastatus, 
s religijos statė šventyk- 
vams ten gyventi. Tekiuo
siuose nebuvo vietos kur 
s susirenka. Užtat pamal- 
aprastai vykdavo lauke, 
ionys savo bažnyčias sta- 
/ogarbai. Jose galėdavo 
kti visi tikintieji. Ši pir- 
j bažnyčių paskirtis vė- 
islinko į antrą vietą, atsi- 
tabernakuliui, su jame 

nu Švenčiausiuoju Sakra- 
. Bažnyčia tapo Dievo na- 
jur nuolat yra “Dievas su

Nors Bažnyčia ir toliau 
pamaldoms susirinkusius 

uosius, tačiau pirmoje 
; ji turėjo panašėti į dan-

rginė konstitucija (II Va- 
santarybos, Red.) švelniai 
)ia .dėmesį i pirmykštę 
ios paskirti, kartu ragin- 
nesunaikinti praeityje su- 
puošmenų. “Statant baž- 
tebūnie stropiai žiūrima, 

s tiktų liturginiams veiks- 
atlikti ir tikintiesiems ak- 
juose dalyvauti”. “Ordi- 
tegul rūpestingai budi, 
entiesiems reikmenims ir 
’iems kūriniams nebūtų 
gesti arba sunykti”. “Vys- 
patys arba panaudodami 

ius, suprantančius meną 
is, tesirūpina menininkais, 
e turėtų bažnytinio meno 
įtosios liturgijos dvasios”. 
? Liturginės konstitucijos 
tai verčia kai ką pakeisti 
įstatytose bažnyčiose, bet 
ūpestingai išplanuoti nau- 
tomas bažnyčias.
manoma nustatyti griežtas 
les, kaip atnaujinti senas 
:ias. Tenka vietoje žiūrėti, 
k vieno j e bažnyčioje reikia 
kad ji geriau tiktų atnau- 
liturgijos reikalavimams. 

iu neskubėti, pirma gerai 
•styti, pasitarti su meno ži- 
. Nekantrumas gali pražu- 
e tik bažnytinio meno ver- 
bet ir apkartinti tikin

us. Svarbu ne tiek pakeisti 
kiek brandinti tikinčiųjų 

ii gyvenimą, kuris kreiptų 
liturgiją. Svarbu rūpintis 

;ti tikinčiųjų galvoseną, 
e patys imtų trokšti kai ką 
iti savo bažnyčioje.’ 
os smulkmena perkelti ki- 
įveikslą ar pakeisti taber- 
i. Tačiau tie pakeitimai ga- 
ataisomai sugriauti bažny-

čios architektūrinę pusiausvyrą. 
Jei mūsų proseneliai prikabinė
jo bažnyčioje aibes paveikslų, 
pristatė pigių gipsinių statulų, 
pripirko neskoningų sietynų, jie 
tai padarė gera valia, bet be pla
no, be skonio, kartais ir be nuo
vokos. Kai ką reikėtų išmesti. 
Tačiau nedera pasiduoti kitam 
kraštutinumui ir apiplėšti baž
nyčią! Paplitusią nuogumo ma
dą vadiname skambiu evange- 
liškojo neturto vardu, tačiau už
mirštame, kad senose bažnyčio
se puošmenos sukuria malonu
mo ir džiaugsmo nuotaiką. Ne
apgalvotai pašalinus dalį puoš
menų, bažnyčia taps šalta ir sle
giančia teatro sale. Be to, ilgai 
tikinčiųjų gerbtus, dabar nebe
naudojamus reikmenis verčiau 
patalpinti nors mažame parapi
jos muziejuje ar klebonijoje, bet 
neparduoti senienų pirkliams, 
kurie be atodairos pritaiko juos 
grynai pasaulietiškam vartoji
mui. Neapdairaus klebono dėka 
senienų krautuvių languose atsi
duria brangūs arnotai, šventųjų 
statulos, kryžiai, tabernakuliai* 
net altoriai.... Buvusiame re- 
likvijoriuje nustembi radęs įsta
tytą laikrodį, auksiniais statulų 
vainikais papuoštą arbatos servi
zą, smilkalų laivelį naudojamą 
kaip cukrinę, net šventąsias tau
res, vartojamas pasaulietiniams 
tikslams...

Atrodo lengva altorių atkreip
ti į žmones. Tačiau nereikia pa
miršti, kad altorius yra architek
tūrinės visumos dalis. Prieš pa
keičiant altoriaus vietą bei kryp
tį, verta rūpestingai apsvarstyti: 
ar naujoje vietoje altorius de
rinsis su visuma? Kur bus sau
gomas švenčiausiasis? Iš kur. 
bus skelbiama Evangelija? Kur 
bus dalijama Komunija? Ar 
presbiterija neatrodys tuščia? 
Ar bus patogu laikyti Mišias? — 
Tik parengus pilną atnaujinimo 
planą ir gavus vyskupijos litur
ginės komisijos patvirtinimą, ga
lima pradėti darbą.

Bažnyčios atnaujinimo talki
ninkai privalo gerai pažinti li
turginius nuostatus ir liturgijos 
dvasią. Pavojinga atnaujinimo 
darbą atlikti patiems ar jį pati
kėti eiliniam amatininkui. Ar
chitektas. dekoratorius, savo sri
ties žinovas, prieš pradėdamas 
darbą, turėtų bent kartą daly
vauti pamaldose. Taip jis leng
viau suprastų, ko reikia šitai li
turginei bendruomenei.

Stasio Žilio knyga “Gyvoji liturgi
ja” gaunama šiuo adresu: “Krikščio
nis Gyvenime” administracija, 361 
W. Broadway, P.O. Box 95, So. Bos
ton, Mass. 0212", USA. Taip pat lie
tuviškų knygų kioskuose ir knygy
nuose. Kaina prenumeratoriams, 
imantiems visas serijos knygos — 
S3.50, neprenumeratoriams S5.00. Į 
prenumeratorius galima ir labai re
komenduojama Įsijungti kiekvienu 
metu. “Krikščionies Gyvenime” se
rijos veikalai turėtų būti kiekvienos 
lietuviškos šeimos knygų lentynoje.

gerovę, sunkesnis — krašto at
statymas. KLR kuriant galėjo 
semti patirtį tik iš sovietų sant
varkos, kuri jau buvo ištvėrusi 
32 metus. Netrukus išryškėjo, 
kad kiniečiai gali tik iš dalies 
pasinaudoti sovietine patirtimi, 
nes rusai rėmėsi darbininkais, o 
kiniečiai — žemdirbiais. Kinie
čių ir rusų skirtinga praeitis, 
sunkiai suderinama jų pasaulė
jauta ir pasaulėžiūra vertė pasi
rinkti skirtingas priemones va
dinamai komunistinei santvar
kai įgyvendinti.

Stalinas ir Mao
Mao, pertvarkęs komunistų 

partijos branduolius, atrinkęs 
patikimus karius rūpintis nau
jos valstybės saugumu ir pada
ręs apmatus nusiaubtam kraštui 
atstatyti, 1949. XII. 15 išskubė
jo į Maskvą tartis su Stalinu. Jis 
siekė kelių tikslų, bet pats svar
biausias — išsiaiškinti dėl pa
saulyje ilgiausios sausumos sie
nos ir atgauti bent kaikurias Ki
nijos valdas, kurias carų valdy
mo metais pateko į rusų rankas. 
Antrasis jo tikslas buvo — gauti 
paramą sugriautam Kinijos 
ūkiui atstatyti, paruošti kelią 
prekybos sutarčiai. Jam rūpėjo 
pasitarti ir dėl Kinijos santvar
kos, sudaryti karinę santarvę 

. gintis nuo Japonijos užpuolimo, 
nors anuo metu šis kraštas buvo 
nuginkluotas ir paliegęs.

Stalinas buvo atsargus. Mao 
nedaug telaimėjo Maskvoje. 
Pats svarbiausias žemių ir sienų 
klausimas net nebuvo iškeltas 
prie derybų stalo. 1950. II. 14 
buvo pasirašyta garsioji abiejų 
kraštų sienos sutartis. Kinija 
buvo priversta virškinti politi
nio romantizmo kartųjį kąsnį. Ji 
turėjo atsisakyti Išorinės Mon
golijos, kuri pateko visiškon so
vietų įtakon, o carų užgrobas 
sritis palikti sovietų valdžioje. 
Kinija atgavo tik Mandžiūriją, 
kurią jau čiangkaišeko laikais 
pradėjo valdyti Kinija.

Ūkinė parama
Netrukus, 1950. III. 27, buvo 

pasirašyta sutartis jungtinei 
orinio susisiekimo linijai įsteig
ti, o balandžio 19 d. — prekybos 
sutartis. Sovietai pasiūlė steigti 
bendrai valdomas laivų staty
bos, naftos šaltinių įmones. Jie 
pasiuntė Kinijon 12.000 ūkinių 
patarėjų ir davė 300 milijonų 
dolerių paskolą. Kinijos mokyk
lose buvo įvesta rusų kalba, ru
sų vadovėliai verčiami kiniečių

Komunistinių milžinu
kalbon. Rusai profesoriai, inži
nieriai, aktoriai, spauda ir fil
mai pravėrė kiniečiams duris į 
naują, jiems dar nežinomą pa
saulį. Iš tolo jis buvo patrauk
lus, tačiau Pekingo vyriausybė 
netrukus nusivylė. Stalinas ir su 
Kinija bendraudamas vadovavo
si sena taisykle: duoti už gautą, 
t. y. remti Kiniją, jei parama 
duoda naudą. Sovietai tikėjosi 
gauti naudos įdėję kapitalą į Ki
nijos žemės turtų eksploatavi
mą. Bet ypač jiems rūpėjo pri
mesti Kinijai politinę pirmavi
mą. Tokia Stalino pažiūra į Ki
niją pateisina ir savo sovietinio 
ambasadoriaus N. V. Roščino,

Kinijai, palikimą virš dvejų me
tų atstovauti Sov. Sąjungai ko

lų ministerijoje ar partijoje, bet 
patyręs saugumietis, jau anks
čiau 1939-44 m. buvęs ambasa
dorium Pekinge.

Mao daug ką pakentė: ne
sklandu sutarčių vykdymą, 
Mandžiūrijos geležinkelio lini
jos perleidimą tik 1952 m., at
siųstųjų patarėjų kišimąsi ne į 
savo darbo'sritis ir net sovietų 
bandymą palenkti savo pusėn 
kaikuriuos kiniečius, pvz. Kini
jos augščiausią pareigūną Liu 
Šaoči, kuris XIX sovietų komu
nistų partijos suvažiavimo pro
ga net tris mėnesius užtruko 
Maskvoje.

Didėjanti įtampa
Stalino valdymo metais buvo 

trinties ženklų, bet jie buvo pri
dengiami išoriniais mandagumo 
metodais: delegacijų išvykomis, 
ypatingomis progomis telegra
mų siuntimu ir pan. Anuo metu 
santykiai nebuvo nuoširdūs, bet 
pakenčiami.

Mao laukė geresnių laikų, bet 
nenujautė, kad atslenka didesnė 
įtampa.

Stalino mirtis 1953. III. 5 bu
vo pirmas smūgis, tačiau dar 
labiau kiniečių - rusų santykius 
įtempė antroji Stalino mirtis, 
kai 1956 m. XX Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos suvažia
vime jis buvo* ne tik pasmerk
tas, bet ir suniekintas. Mao sten
gėsi pamėgdžioti Stalino garbi
nimą ir būdus garsinti “vadą” 
šalyje. Stalino paniekinimas ne
trukus palietė ir Mao. Vėliau

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.)
Latvių Federacijos pirm. E. 
Kronbergs teigimu, trijų Abo- 
linš pareiškimus gerokai yra iš
kraipę amerikiečiai laikraštinin
kai. Jos pvz. nėra pareiškusios, 
kad Kanados premjeras P. E. 
Trudeau yra komunistas. E. 
Kronbergs taipgi prasitarė, kad 
minėtoms latvėms yra tekę su
sidurti su komunistiniu teroru, 
bet atsisakė šį klausimą išryš
kinti.

abipusė kiniečių ir rusų komu-

suniekinti abi šalys nepagailėjo 
purvo.

Chruščiovo atėjimas
1953 m. Kinija paskelbė pir

mąjį ūkinį penkmečio planą. 
Planingam ūkiui įgyvendinti bu
vo reikalinga užsienio parama. 
Sovietai tik po ilgų derybų suti
ko tiekti Kinijai techniškus 
įrengimus naujoms pramonės 
įmonėms. '*

1953 m.N.S.Chruščiovas, ly
dimas Bulganino, nuvyko į Pe- 
kingą dalyvauti ketvertų metų 
revoliucijos sukakties paminėji
me. Jis siūlė Kinijai pradėti de
rybas naujai ūkinei ir prekybos 
sutarčiai sudaryti. Sovietai ga
lėtų Kinijai duoti 230 milijonų 
dolerių paskolą, pastatyti 15 
pramonės įmonių ir, talkinant 
Kinijai, nutiesti dvi geležinkelio 
linijas — Išorinėje Mongolijoje 
ir Kinijos Turkestane. Ko tikė
josi Chruščiovas? Šiais pažadais 
jis bandė palenkti kiniečius per
leisti dalį žemės turtų, ypač naf
tą ir uranijų, išgauti pažadą 
remti jo įsigalėjimą Maskvoje.

“Šimtas gėlių”
Mao, Stalinui mirus, garsino- 

si esąs amžiumi vyriausias, to
dėl viso pasaulio komunistų par
tijos turinčios jam paklusti. 
Anuo metu jis siekė vadovavi
mo komunistų pasaulyje, bet 
neneigė sovietų vadovybės. To
kius prieštaravimus turėjo 
pergyventi Mao, kuris trejiem 
metam praslinkus,. 1956. V. 2, 
paskelbė “šimto gėlių” šūkį: 
“Tegu įvairios gėlės žydi, įvai
rios pažiūros tarpsta”. “Šimto 
gėlių” žydėjimas buvo nenaujas, 
nes skolintas iš VI—III amžiaus 
prieš Kristų, kai buvo įgyvendi
nama Konfuncijaus mintis telk
ti šviesuomenę bendram darbui. 
Nuo gėlių Mao greit nusisuko ir 
ėmė skelbti seną palyginimą: di
delio orkestro instrumentai dar
niai gali groti vadovaujami tik 
vieno dirigento. Aišku, dirigen
tu tegalėjo būti Mao.

1957 m. įvyko ryškesnis lūžis 
Maskvos—Pekingo santykiuose. 
Mao, antrą kartą atvykęs į 
Maskvą, jau ne maldavo, bet 
reikalavo: pašalinti nesklandu
mus sutartis įgyvendinant, susi-

GEDIMINAS GALVA 

santykiai 
tarti dėl vadovavimo pasaulio 
komunistų partijoms, išsiaiškini 
užsienio politikos ir ideologi
nius klausimus. N. S. Chruščio
vas jo reikalavimus išklausė, 
bet nesileido į esmines kalbas. 
Mao pradėjo pusiau atvirą kovą. 
Jis ėmė kovoti prieš sovietus, 
tačiau kova vyko už sienų, ne
skelbiama pasauliui Sovietai 
bandė aiškintis, švelninti įtam
pą. N. S. Chruščiovas dar du 
kartus — 1958 ir 1959 metais 
vyko į Pekingą, bet buvo jau 
šaltai sutikas ir grįžo tuščiomis 
rankomis.

Šuolio politika
1958 m. rudenį Mao paskelbė 

“naująjį šuolį” gamybai skatin
ti, komunoms steigti. Tai buvo 
pastanga ūkiškai pasivyti ir pra
lenkti sovietus. Kinijos komu
nistų partijos suvažiavimas pri
tarė Mao šuoliui, tačiau pajuto,.

kad jam įgyvendinti būtina už
sienio parama. 1959 m. pradžio
je, kai Sov. Sąjungos ir Kinijos 
augštieji pareigūnai (pvz. krašto 
apsaugos ministeris Peng Tehu- 
ai) aštriai puolė “naująjį šuolį”, 
kiniečiams dar pavyko išsiderė
ti rusų sutikimą pastatyti 31 
pramonės įmonę Kinijoje. Lie
pos mėnesį kiniečių komunistų 
partijos centro komitetas nuta
rė atleisti iš pareigų gen. Peng 
ir 40 karininkų bei partiečių. 
Sovietų bendradarbiavimo šali
ninkai prarado Mao malonę. Pa
skelbtasis šuolis nepateisino vil
čių. Anuo metu prasidėjusi ko
va prieš atskalūnus užtruko arti 
dešimtmečio. Į kovą buvo įvelti 
ir sovietai. N. S. Chruščiovas 
ėmė atvirai kalbėti apie kiniečių 
nesugebėjimą šeimininkauti, o 
Pekingas atkirto: sovietų vado
vybė suburžuazėjo, nukrypo 
nuo komunizmo ir ėmė bend
rauti su kapitalistais — komu
nistų priešais. Rūstieji žodžiai 
tarti 1959 m., netrukus sukėlė 
nervų karą, kuris didžiausią 
įtampą pasiekė 1969 m.
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A + A
Antanui Vyšniauskui

Suvalkų trikampyje mirus, dukrų A. ŽAKEVIČIENĘ 

bei jos vyrų nuoširdžiai užjaučiame —

O. S. Kiršinai A. B. Rickevičiai

O. P. Derliūnai

A t A 
Benediktui Jakuboniui 

mirus Lietuvoje, jo motinai, broliui ZENONUI ir 

žmonai BRONEI bei kitiems giminėms reiškiame gi

lių užuojautų —

Niagaros pusiasalio ramovėnai

Mylimai sesutei ADELEI Lietuvoje mirus, BAR

BORĄ VAIDOTIENĘ ir šeimų nuoširdžiai užjau

čiame —

A. P. Dranginiai A. J. Karpiai
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g Maloni gyvenPmo prošvaistė
Sparnuota kelionė, atitraukusi nuo pilkos kasdienybės rūpesčių

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Skėrių antplūdis

Šalia gražių apylinkių ir malo
nių nuotaikų Vašingtoną lan
kant, teko patirti ir liūdnesnių. 
Apylinkę buvo apnykę skėriai, 
kurie pasirodo kas 17 metų. Jais 
buvo apkibę medžiai, krūmai, 
pievos, takai netgi ir durų 
slenksčiai. Ant vieno klevo lapo 
suskaičiau 8! Antrą dieną po 
mano atvykimo prasidėjo “prieš- 
vestuvinė simfonija”. Tai kaž
kas nepaprasto, negirdėto! Ne
nutraukiamas dūzgesys, tartum 
visa-apylinkė būtų tapusi mil
žinišku bičių aviliu. Tie skėriai 
yra rudi, beveik dukart didesni 
už birželinius grambolius; turi 
didelius, permatomus, puošnius 
sparnus, o ant pat viršugalvio — 
dvi raudonas, kaip pieštuko ga
liukus, akis. Savo laiške M. Vai- 
vadienė rašė, kad jų sode pada
ryta labai daug žalos, ypač vais
medžiams. “Na bet, — rašo ji,— 
per ateinančius 17 metų būsime 
ramūs”.

Lietuvių koplyčia
Teko aplankyti ir N. P. Mari

jos baziliką Vašingtone, kur 
tarpe kitų tautinių koplyčių yra 
ir lietuvių Šiluvos Marijos kop
lyčia. Tai vieta, kurią vertėtų 
aplankyti kiekvienam lietuviui, 
ar jis katalikas, ar kurios kitos 
tikybos, ar visai netikintis. 
Skulptorius V. Kašuba ir dail. 
V. K. Jonynas sukūrė šedevrą, 
kuriame atsiskleidžia labai sko
ningai išryškinta Lietuvos pra
eitis. Marijos statula didelė, bet 
švelniu kuklumu dvelkianti. 
Džiaugiausi, kad M. Vaivadienė 
suteikė man progą aplankyti 
koplyčia.

Atėjo laikas ruoštis kelionėn BALFo pirmininkas. Deja, vieni 
pas gimines šakalius į Providen
ce, R. I. Skrisiu jau trečios 
bendrovės lėktuvu. Esant strei
kui, vienos stambios lėktuvų 
bendrovės keleiviai buvo skirs
tomi į kelias kitas. Prabėgo Va
šingtone keturios malonumų ir 
įvairumų pilnos dienos* tarytum 
4 valandos...

Į Providence
Antanas sukrauna lagaminus 

automobilin, Milda priskina gel
tonų rožių puokštę,įteikia man. 
Skiriuosi su labai maloniais bi
čiuliais ir kas žino ar teks dar 
susitikti? Gal tik laiškais.

Lėktuve, prieš pat pakylant, 
pilotas praneša, kad graži diena

MARIJA YOKLBYNIENĖ surado Mariją Kižytę, kurią iki 
———————šiol buvau pažinojusi tik iš jos 

visuomeninės veiklos.
Veikėja Kižytė

Nors M. Kižytė yra gimusi ir 
augusi Amerikoje, bet jos dėdė 
dar ją mažą išmokė lietuvių kal
bos, rašto. Ji pamilo Lietuvą — 
tėvų gimtąjį kraštą. Ir taip ji 
visą laiką buvo lietuvių kovotojų 
gretose. Ji dalyvavo rinkime mi
lijono lietuvių parašų Ameriko
je už Lietuvos nepriklausomybę, 
jų įteikime JAV prezidentui, 
uniformų parūpinime Lietuvos 
kariuomenei. Ir kur tik kilo rei
kalas atsikuriančiai Lietuvai, 
ten buvo ir M. Kižytė. II pasau
liniam karui baigiantis buvo Lie
tuvių Informacijos Centras Niu
jorke. M. Kižytė buvo pakviesta 
jo vedėja. Maždaug tuo pačiu 
laiku JAV-se pradėta organizuo
ti komitetai nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams tremtiniams 
šelpti. Tuo metu buvo įsikūrusi 
Toronto Lietuvių Moterų šalpos 
Grupė “Daina”, kuri irgi buvo 
susirūpinusi pagalbos teikimu. 
Ji pasiteiravo, ar negalima būtų 
gauti adresų asmenų, kuriem 
reikalinga pagalba. Atsakymas 
buvo: “Atsiųskite viską mūsų 
komitetui ir bus panaudota, kur 
reiks”. Dainietės norėjo, kad jų 
šalpa eitų Kanados, o ne kurios 
kitos šalies vardu. Kreiptasi Lie
tuvių Informacijos Centran ir 
po kelių dienų gautas atsaky
mas iš M. Kižytės, kuri nukrei
pė “Dainą” Londono Lietuvių 
Šalpos Dr-jon Anglijoj. Iš ten 
skubos paštu buvo gautas prane
šimas, kad skubiausiai reikalin
ga pagalba Briuselyje. Jo apylin
kėse su vokiečiais esą internuo
ta daug lietuviško jaunimo, ku
ris vokiečių buvo mobilizuotas. 
Lietuvių padėtis buvusi labai 
bloga. Buvo siunčiama pagalba 
pinigais per kun. J. Danauską, 
kuriam buvo leista internuotus 
lietuvius lankyti. Jis nuveždavo 
jiems maisto ir vaistų, slaptai 
surinkdavo lietuvių laiškus ir 
persiųsdavo S. Amerikon.

Nuo to laiko M. Kižytė pasili
ko mano atminty kaip geriausia 
ryšininkė pagalbos teikime.

Su prel. Pr. Juru teko susitik
ti sekantį sekmadienį Providen
ce — lietuvių bažnyčioje. Jis 
pasakė pamokslą birželinių išve
žimų Sibiran proga. Dar tokio iš
samaus ir jautraus pamokslo ne-

temperatūra 69°. Tai leis vi
siems lengviau atsikvėpti. • Skri
dimas tikrai buvo labai malonus 
ir po 2 valandų buvom Provi
dence, kur išlipus reikėjo užsi
mesti apsiaustą — toks tempe
ratūros skirtumas, čia manęs 
laukė mieli giminės — Sofija 
ir Vytautas šakaliai bei jų sū
nus Viktoras. Čia pat įteikiu ro
žių puokštę Sofijai. Pasijutau 
laiminga, kad jas turėjau.

Kaip namie
Prieš nepilnus dvejus metus 

čia viešėjau tris savaites. Ir da
bar atrodė, kad grįžau į savo na
mus — į savo šeimos dalį.

Prieš kelis šimtmečius šis At
lanto pakraštys buvo kolonizuo
tas anglų. Tai liudija statyba, 
vietovių pavadinimas ir neretas 
gyventojas. Na, ir pats kraštas 
vadinamas Naująja Anglija. Kli
matas čia šiltesnis nei apie To
rontą, bet irgi drėgnas. Dėlto ir 
pastatai daugiausia mediniai, 
nes druskos pilnoje atmosferoje 
jie esą patvaresni, negu plytos. 
Net ir turtuolių didžiulės rezi
dencijos Atlanto pakrantėse me
dinės, nors yra ir didingų ak
mens rūmų.

Rhode Island yra daugiau nei 
pusiasalis. Jis yra iš trijų pusių 
apsuptas vandens; vienur priei
na prie Atlanto, kitur įlankomis 
apsuptas ir dėl to yra labai daug 
gražių tiltų. Saulėlydžiui arti
nantis, miestai, vanduo ir tiltai 
sudaro labai gražų vaizdą.

Parapija ir prieglauda
Providence mieste yra lietu

vių bažnyčia, kurioje klebonau
ja kun. V. Martinkus, dabartinis a ♦ W . •_ •
lietuviafnegali parapijos išlaiky
ti — reikia bendrauti su anglais 
bei kitų tautybių katalikais. Pa
galvojau, kad kanadiečiai lietu
viai laimingi, nes iki šiol mes tik 
su savo kalba galime apseiti. Ku
nigams nereikia dviem kalbom 
pamokslų ruošti, o ir visiems sa
vijauta pilnai lietuviška.

Vieną šeštadienio popietę nu
vykome į Vyskupo Matulaičio 
senelių namus Putnam, Conn. 
Norėjome vienu šūviu kelis kiš
kius nušauti, bet nepasisekė. 
Prel. Pr. Juras buvo išvykęs į 
Providence pavaduoti kun. V. 
Martinkaus. Taigi, nei prelato, 
nei jo Alkos muzėjaus neteko . 
pamatyti. Maloni kanadietė ad- buvau girdėjusi. Džiaugiausi iš- 
—■ 4 t — A »a*a1A anr/vlfl girdus.

Mielų sk. M. KALINAUSKIENĘ, mirus jos TĖVELIUI 

Lietuvoje, seseriškai užjaučia ir kartu su ja liūdi —

Toronto skautininkių Ramovė

KRAŠTO VALDYBOS ŽINIOS
1970 m. spalio 24 d. specialaus 

krašto tarybos suvažiavimo Otavoj 
priimtas mūsų statuto 6 paragrafo 
pakeitimas jau patvirtintas valdžios 
ištaigų ir todėl VHI-sios krašto ta
rybos rinkimai ši pavasarį įvyks pa
gal naujai pakeistą statutą ir pagal 
naujas rinkimų taisykles, priimtas 
krašto tarybos sesijoje 1970 m. spa
lio 24—25 d. d. Pakeistasis statutas 
leidžia išrinkti į krašto tarybą nema
žiau kaip 30 ir nedaugiau kaip 60 
atstovų, išrinktų rinkiminėse apylin
kėse, kurių ribas ir renkamų atstovų 
skaičių kiekvienoje rinkiminėje apy
linkėje nustato krašto taryba savo iš
leistomis krašto tarybos rinkimų 
taisyklėmis. Krašto taryba savo 1970 
m. spalio 24—25 d. d. sesijoje pri
ėmė laikines krašto tarybos rinkimų 
taisykles, pagal kurias nutarė į Vili
ją krašto tarybą išrinkti 55 atstovus 
ir kiekvieną KLB apylinkę padaryti 
rinkimine apylinke, išskiriant Oak
ville apylinkę, kuri prijungta prie 
Toronto rinkiminės apylinkės. Ats
tovų skaičius rinkiminėm apylinkėm 
paskirstytas sekančiai: Torontas-Oak- 
villė — 18, Montrealis — 10, Hamil
tonas — 8, Delhi — 3, Sudbury — 2, 
St. Catharines — 2, Londonas — 2, 
Britų Kolumbija — 1, Kalgaris — 1, 
Edmontonas — 1, Winninegas — 1, 
Thunder Bay — 1, Sault St. Marie — 
1, Otava — 1, Wellandas — 1, Rod
ney — 1 ir Windsoras — 1. Taigi, 
pagal naujas rinkimines taisykles 
kiekviena apylinkė išstatys kandida
tus ir išsirinks atstovus į tarybą iš 
savos apylinkės bendruomenės narių 
arba, jeigu norės, tai tolimosios Va
karų Kanados apylinkės galės susi
rasti ir išsirinkti krašto tarybos ats
tovą, gyvenantį arčiau mūsų Bend
ruomenės centrų. Toks išrinktas ats
tovas atstovaus ir bus atsakingas jį 
išrinkusiai rinkiminei apylinkei.

Krašto tarybos rinkimams tvarky

ti krašto valdyba jau sudarė 
ir sekelbia vyriausiąją rinkimų ko
misiją, kuri kreipsis į visų apylinkių 
valdybas, prašydama sudaryti rinki
minių apylinkių rinkimų komisijas iš 
3—5 asmenų rinkimams tose rinki
minėse apylinkėse pravesti. Kadangi 
šias komisijas reikės greitai sudary
ti, todėl jau dabar apylinkių valdy
bos turėtų pagalvoti apie kandidatus 
į šias komisijas, šių komisijų nariai 
negalės būti kandidatais į krašto ta
rybą, todėl juos parenkant reikėtų į 
tai atkreipti dėmesį.

Be 55 rinktų atstovų į krašto tary
bą, ir toliau jon įeis pilnateisiais ats
tovais — tarybos nariais visi KLB 
apylinkių pirmininkai arba jų įgalio
tiniai, garbės teismo nariai ir visi 
krašto valdybos nariai, jeigu jie ir 
nebus išrinkti krašto tarybos atsto
vais.

Rinkimai į VIII Kanados Lietu
vių Bendruomenės krašto tarybą 
įvyks š. m. balandžio 25 d. Į vyriau
sią rinkimų komisiją pakviesti: Ele
na Stepaitienė, Feliksas Senkus, Sta
sys Banelis, Pranas Kvedaras ir Ste
pas Pusvaškis. Krašto tarybos rinki
mai ;vyks -pagal t'akeM* ir
pagal pakeistas krašto tarybos rinki
mų taisykles. Kiekviena rinkiminė 
apylinkė išsirinks jai paskirtą atsto
vų skaičių iš savų kandidatų. Vyriau
sioji rinkimų komisija kreipsis j visų 
KLB apylinkių valdybas, prašydama 
sudaryti rinkiminių apylinkių komi
sijas. Prašome visu apylinkių valdy
bas šias komisijas neatidėliojant su
daryti ir jų sudėtį bei susirašinėjimo 
adresą pranešti vyriausiajai rinkimų 
komisijai. Kandidatų į krašto tary
bą sąrašai kiekvienoje rinkiminėje 
apylinkėje turi būti pristatyti rinki
minių apylinkių komisijoms iki vasa
rio 23 d.

KLB KRAŠTO VALDYBA

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
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Kanados-Lietuvių Bendruomenės dabartinė krašto valdyba. Pirmoj 
eilėj iš kairės: J. R. Simanavičius, Šalpos Fondo pirm. A. Kuolienė, 
pirm. dr. S. Čepas, kultūros komisijos pirm. dr. M. Ramūnienė; 
II eilėj: sekr. K. Baronas, jaunimo sekcijos vadovas G. Breichma- 
nas, ižd. inž. E. Čuplinskas, švietimo komisijos pirm. L. Tamo
šauskas, visuomeninių reikalų komisijos pirm. B. Sakalas

Nuotr. S. Dabkaus

"Į LAISVĘ" TONAS TOKS PATS
PRANYS ALStNAS

Siūlo remti etnines kalbas ir kultūras

Naujo redaktoriaus J. Kojelio 
redaguotas Lietuvių Fronto Bi
čiulių oficiozo “Į Laisvę” nume
ris išėjo 1970 m. spalio mėnesi. 
Sakoma, jog dėl redaktorių pasi
keitimo žurnalo pasirodymas su
šlubavęs, bet žadama netesėji
mą pasivyti.

Redaktorius, tiesa, naujas, 
bet jo tonas — toks pat. L. Va
liuko redaguotas žurnalas “Į 
Laisvę” trejus metus buvo įdo
mus, aktualus, bet labai negai
lestingas ALTai, VLIKui, PLB 
ir kt. Labai giriamas buvo tik 
Rezoliucijoms Remti Komitetas, 
kurio priekyje stovėjo jis pats— 
L. Valiukas.

Ir J. Kojelio redaguotam nu
meryje dar vyrauja L. Valiuko 
tonas bei dvasia. Netgi du di
džiuliai rašiniai — “Lietuvos by
los kėlimas ir gynimas laisvųjų 
tarpe” ir “Rezoliucijų pravedi- 
mo žygis ir jo pirmieji laimėji
mai” parašyti L. Valiuko. Pir
majame straipsnyje daug kriti
kos visokiausių veiksnių steig
tiems ir užsimotiems steigti in
formacijos centrams, pradedant 
Lietuvių Amerikiečių Informa
cijos Centru — LAIČ, kurio gy
vybė išsilaikiusi iki 1961 m. il
gainiui veiksnių skaičius JAV- 
bėse didėjęs: be Amerikos Lie
tuvių Tarybos, Įsisteigęs Lietu
vos Laisvės Komitetas ir atsikė
lęs iš Europos Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. Tie 
veiksniai daug posėdžiavę ir 
“derinę” savo veiklą, bet infor
maciją Lietuvos bylos reikalu 
palikę “Dievo valiai”. Pagiria
ma tik JAV-bių LB centro val
dybos, vadovautos Br. Nainio, 
informacinė tarnyba, kuri daug 
nuveikusi. Lietuvių periodinei 
spaudai, skirtai svetimiesiems 
informuoti, taip pat paberta 
“karčių piliulių”. Ji esanti “ne
paprastai skurdi ir ribota”. Esą, 
jau eilę metų viltys buvusios de
damos į “Lituanus” žurnalą. Ne
seniai jo redagavimą perėmęs 
dr. A. Klimas ir dr. i. K. 
Skrupskelis, tačiau iki šiol nau
jiesiems redaktoriams dar nėra 
pavykę Įstatyti to žurnalo į tin
kamas vėžes.

Apie rengiamas Lietuvių Die
nas rašoma: “Beveik kiekviena 
LB apylinkė ruošia kasmet taip 
vadinamas Lietuvių dienas. Jos 
gana skurdžios, neįspūdingos ir

KOKIUS ĮSIGYTI RADIJO APARATUS?
Dažnai gaunu paklausimų, 

kodėl su savo net naujais radijo 
priimtuvais negalim išklausyti 
lietuviškų programų. Prieš at
sakant, reikia panagrinėti, ko
kiomis radijo bangomis siunčia
mos lietuviškos programos. Ta
da bus lengviau orientuotis ir 
priimtuvų bei antenų srityje.

Lietuviškų programų bangos. 
Amerikoje, taip pat ir Kanado
je, ilgą laiką lietuviškos progra
mos buvo siunčiamos AM ban
ga. Jos stiprumas priklauso nuo 
stoties stiprumo — nuo 250 wa- 
tų iki keliasdešimt tūkstančių. 
Tos bangos, pagal stiprumą, sie
kia spinduliu nuo 50 mylių iki 
kelių šimtų mylių. Pvz. Čikagos 
78 stotis galima pagauti net Ka
nadoj, o Rako skautų stovykloj 
— lyg kad būtų čia, mieste. Ta
čiau mūsų lietuviškos progra
mos nesiekia taip toli 50—200 
mylių. Sakysim, Sophie Barčus 
programa AM bangomis mažiau 
girdima net už 70 mylių, Margu
čio FM bangos lengvai pasiekia 
net iki 200 mylių, nes išme
tamos 10.000 watų jėgos.

Norint lietuviškas programas 
girdėti, reikia turėti su AM, 
FM ir trumpom bangom radijo 
priimtuvus. Kaikas turi tik AM 
aparatus ir mano, kad gali pri
imti FM bangas. Tai yra bangų 
skirtumas. Jei nenorit pirkti to
kių priimtuvų, kur yra visos trys 
bangos, tai pavyzdžiui galite Įsi
gyti tik vien FM aparatą, kurio 
kaina iki $20. Geriausia įsigyti 
visu bangų aparatą vienoj vie
toj. Tada galima juo pasiekti ar
ti, toli ir net iš Vilniaus, Vašing
tono, Ispanijos. Italijos stočių, 
kurios siunčia trumpas bangas. 

nedidingos ir kartu neatliekan- 
čios savo paskirties”. Taigi, vi
sur tas žodis skurdumas.

Apie Bendruomenę įdėti 
kontrastiški pasišnekėjimai su 
jos darbuotojais. J. Žadeikis, 
Brighton Park apylinkės pirm. 
Čikagoje, pareiškė: “Kultūrinė 
veikla dominuoja mūsų apylin
kės metinės veiklos planuose. 
Juk pati Lietuvių Bendruome
nė tam Įkurta”. O užbaigai pri
duria: “Trumpai tariant, politi
ką paliekame politiniams veiks
niams”. B. Graužinis, Santa Mo
nikos, Kalif., apylinkės pirm., 
tvirtina priešingai: “... Tačiau 
ne tik Bendruomenės nedrau
gai, bet kartais ir geri bendruo- 
menininkai, neisigilne i Bend
ruomenės prigimtį, naiviai ima 
teigti, kad ji sukurta tik kultū
rinei veiklai”.

Skyriuje “Žvilgsniuose i įvy
kius ir spaudą” vėl visiems duo
dama “pipirų”: “... kai kurie 
didžiai atsakomybei Įsipareigoję 
vadai ramiai ilsisi ant neveikios 
laurų, nes žino,. kad bet kokia 
vieša kritika tuoj susilauks pa
smerkimo pagarbaus principo— 
vienybės vardan”. Jaukiausiai 
tokioje užuovėjoje, girdi, jau
čiasi Amerikos Lietuvių Taryba, 
kuri nei savo veiklai tikslų ne- 
besurandanti, nei visuomenei 
idėjų nebepasiūlanti. Žymiai ge
riau esą VLIKe, kuris turįs pa
jėgų, energingą ir veiklų pirmi
ninką. “Dabartiniai “Eltos” biu
leteniai anglų kalba savęs nepa
teisina”. Su jais amerikiečių vie
šosios opinijos pasiekti esą ne
galima ir nepasiekiama. Todėl 
ir “Eltos” redaktoriai apkalti
nami “trumparegiškumu”.

žurnale išsamiai aprašomas 
aštuntasis ateitininkų federaci
jos kongresas, septynioliktoji 
lietuviškųjų studijų savaitė Vo
kietijoj, duodama ištrauka apie 
Kazį Veverskį iš VI. Ramojaus 
‘Kritusiųjų už laisvę” II tomo, 

tos pačios knygos recenzija ir 
pačiam žurnalo gale — du ve
damieji.

Reikia tikėtis, kad žurnalas “Į 
Laisve”, redaguojamas J. Koje
lio, kituose numeriuose išlygins 
sujer-Kntišką toną kitų institu
cijų ir leidinių adresu, šiaioiau 
žurnalas sumaniai redaguoja
mas, gyvas ir aktualus.

Tiesa, dar yra radijo stereo ban
gos. Daugumas radijo stočių jas 
dabar turi, tačiau prieš perkant 
naują aparatą reikia patikrinti 
ar jas galima pagauti. Lietuviš
kos programos daugiausia dabar 
pereina į FM bangas. Pvz. To
ronte J. R. Simanavičiaus veda
ma programa, Klevelande p. 
Stempužio, Bostone p. Viščinio, 
Čikagoj Margučio, p. Rudžio — 
Lietuvių Forumo, Tėvynės Gar
sų Hartforde, Laisvės Žiburio 
Niujorke, J. Stuko New Jersey, 
Lietuvių Radijo Klubo Ročeste- 
ry, Lietuviškas Balsas Detroite, 
A. Juškaus vedama programa 
Baltimorėj. O su AM bangom tė
ra maža dalis: Sophie Barčus Či
kagoje, p. Minkus Bostone, p. 
Valatkos Detroite, “Bendruo
menės Balsas” Filadelfijoj, 
Dargių Pittsburge, J. Adomai
čio Waterbury, p. Stankevi
čiaus Montrealy

Trumpų bangų galime pagauti 
iš Italijos, Romos, Vatikano, 
Amerikos Balso iš Vašingtono. 
Jei stiprūs trumpų bangų priim
tuvai, girdimas Vilnius perduo
damas per Maskvą. Kitom kal
bom labai daug stočių. Nenuro- 
džiau bangų — įsigykite “Lie
tuvių Dienas”. Ten kiekviename 
numery rasite visas žinias.

Kokiu antenų reikia šiom ban
gom? AM, FM ir trumpos ban
gos kiekviena turi atskiras an
tenas. Galima su AM antenom 
priimti ir trumpas bangas, bet 
trumpos bangos yra geriau pa
gaunamos su specialiom. Dabar 
jau kaikurie nauji aparatai turi 
net trigubas antenas. FM ante
na yra paprasta televizijos ante
na; galima naudoti vieną laidą

Kanados dviejų kalbų ir kultūrų komisija apie tautinių grupių mokyklas, institutus ir

Privačios mokyklos
Daug kultūrinių grupių yra 

suorganizavusios privačias pil
nas ar nepilnas mokyklas, kurio
se jos moko savo vaikus gimto
sios kalbos ir kultūros. Papildo
mose privačiose mokyklose yra 
mokoma tik gimtosios kalbos ir 
kultūros dalykų, o pilnose mo
kyklose šalia tų dalykų išeina
ma ir švietimo departamento 
mokyklos programa. 1965 - 66 
mokslo metais veikė virš 500 
papildomų privačių kultūrinių 
grupių mokyklų su 40.000 moki
nių. Pilnose etninėse mokyklose 
buvo apie 9.000 mokinių.

Etninės privačios mokyklos 
finansiniais reikalais pačios pa
sirūpindavo. Papildomų priva
čių mokyklų išlaidos buvo pa
dengiamos iš surinktų mokinių 
mokesčių ir organizacijų aukų. 
Šios mokyklos visada turėjo fi
nansinių sunkumų. Pilnas priva
čias mokyklas suorganizavo reli
ginės bendrijos ir dėl piniginių 
mokyklos reikalų visuomet 
kreipdavosi i savo tikinčiuosius. 
Jų išlaikymas visada buvo kri
tiškas, išskiriant žydų bendruo
menes. Tik Kvebeko provincijo
je tokios mokyklos gavo provin
cijos paramą.

Dviejų kalbų ir kultūrų komi
sija tokių privačių mokyklų iš
laikymą iš valstybės fondų ap
svarstė ir atmetė dėl šių priežas
čių: 1. Yra didelis švietimo rei
kalams lėšų pareikalavimas. 2. 
Reikia duoti vienoda galimybė 
visiems vaikams. 3. Pasunkėtų 
aprūpinimas mokytojais, knygo
mis ir patalpomis. 4. Būtų sun
kiai Įmanomas kontroliavimas 
panaudotų viešų pinigų. Komisi
ja mano, kad daugelis mažų kul
tūrinių grupių negalėtų išlaiky
ti savo mokyklų tinklo net ir su 
valstybine parama.

Komisija siūlo, kad vietose 
būtų susitarta: etninės privačios 
mokyklos (pilnos ir nepilnos), 
kaip ir kitos, būtų laikomos pri
vačiomis ir galėtų gauti tą pačią 
provincinę paramą, nes jos yra 
svarbios nebritų ir neprancūzų 
kilmės kalbų ir kultūrų išlaiky
mui.

Įstojimas Į universitetus
Daug Kanados universitetų 

reikalauja moderniųjų kalbų 
mokėjimo iš studentų, stojančių 
i meno ir mokslo (arts and 
science) fakultetus. Tų kalbų 
mokėjimo paprastai nereikalau
ja inžinerijos ir pritaikomųjų 
mokslu fakultetai.

1965-66 mokslo metais uni
versitetuose buvo mokoma 27 
skirtingos kalbos, kurių tarpe 
buvo vokiečių, ispanų, italų, uk
rainiečių ir lenkų. Kaikurios Ka
nadoje vartojamos kalbos nebu
vo dėstomos universitetuose. Jų 
tarpe buvo švedų, suomių, veng
rų ir olandų kalbos. Universite
tuose nebuvo jokios vietinių gy
ventojų gimtosios kalbos kurso, 
išskyrus Albertos universitete 
dėstomą kalbų skyriuje indėnų 
kry kalbą.

Komisija mano, kad dabarti
nis universitetų kalbų reikalavi
mas yra perdaug siauras ir turi 
Įtakos i kalbu pasirinkimą gim
nazijose. Todėl ji siūlo, kad

AR JAU ATNAUJINOT 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”

PRENUMERATĄ?

— trumpom bangom ketvirtai- 
ninės, o AM jau Įdėtos apara
tuose. Taigi, jei aparatai nepri
ima gerai AM bangų, patarčiau 
pastatyti ant stogo', kaip kad 
Lietuvoj irengdavom, antenas: 
jos gerai priimdavo ir trumpas 
bangas. Jei yra silpnėjančių žy
mių su FM banga, prijunkite 
vieną vielą iš televizijos ante
nos. Yra televizijų antenų, ku
rios specialiai padarytos dėl FM, 
nes ir televizijos bangos yra FM. 
Juo augščiau įrengtos AM ante
nos ar TV, juo geriau viskas 
girdėti.

Yra stočių, kurių bangos esti 
su visokiais ūžesiais, trukdy
mais. Išlyginti Įvairiems trukdy
mams yra Įvairių specialių apa
ratų. Nebrangūs balso lygintu
vai, kondensatoriai, antenų izo
liatoriai. Trukdymai ateina per 
orą iš Įvairių elektroninių trans
formatorių, vielų, fabrikų, gele
žinkelių, mašinų,' motorų, net ir 
elektros linijų. Todėl prieš per
kant kokį Įtaisą, reikia pirmiau
sia sužinoti iš kur ateina trukdy
mai. Geriausia pasikviesti radi
jo ar televizijos specialistą, ku
ris geriausiai patars ką įsigyti. 
Tiesa, dar noriu perspėti, kad 
naudojant FM ar AM antenas 
radijui, reikia būtinai, kad būtų 
įžemintos, nes pasitaiko, kad žai
bai suvirina antenas — gali pa
kenkti ir anaratams. Televizijos 
antenas paprastai dabar nebe- 
įžeminamos, todėl įrenkit, jei 
nėra prie jų, įžeminimą, kartu 
išjunkit aparatą nuo antenos.

Perkant naujus aparatus, pa
tarčiau Įsigyti vieną gerą, o ne 
du tris mažus. Jų yra visokių, 
bet gera prekė ilgiau tarnauja.

Bal. Brazdžionis

akademines studijas
“Kanados universitetuose būtų 
mokoma daugiau kitų modernių 
kalbų (nebritų ir neprancūzų) ir 
kad jos būtų pripažįstamos tiek 
įstojimo, tiek akademinių studi
jų atvejais” (VI siūlymas). Įsto
jimo į universitetus reikalavi
mai greitai keičiasi ryšium su 
pasikeitimais gimnazijose ir 
naujų universitetų steigimu. Įsi
gali linkmė, švelninanti kalbų 
reikalavimus įstojantiems į uni
versitetus.

Sritinės studijos 
universitetuose
Komisija pastebėjo, kad Ka

nados universitetuose dažnai nė
ra mokoma apie tuos kraštus, iš 
kurių daug kanadiečių yra atvy
kę, o’taip pat nesidomima tų et
ninių grupių kalbos ir kultūros 
išlikimu. Dėlto komisija siūlo, 
kad Kanados universitetuose į 
humanitarinių ir socialinių 
mokslų programas būtų įjungti 
ir kiti kraštai, kuriuose vartoja
mos nebritų ir neprancūzų kal
bos (VII siūlymas). Komisija ra
gina šį klausimą apsvarstyti Ka
nados universitetų bei kolegijų 
draugijai ar kitam tarpuniversi- 
tetiniam vienetui.

Komisija, darydama šį pasiū
lymą. turėjo galvoje visą eilę 
tam tikros pasaulio srities stu
dijų programų, kuriose visi 
kursai bei projektai būtų sieja

Argentinos lietuvių tautinių šokių ansamblis "Rambynas", pami
nėjęs 1970 m. rudenį savo veiklos devintąsias metines lietuvių pa
rapijos salėje ' Nuotr. A. Kirstuko

Patirtys - vietinės
ir savi

Kultūringi vakariečiai ne
supranta, i kokias laisvintojų, 
vaduotojų ir kultūrintojų ran
kas pakliuvo mano Lietuvėlė. 
Štai pavyzdys. Rusas nori iš 
Maskvos lėkti Paryžiun. Jis turi 
pirma nuskristi Madridan, ten 
sėsti ispanų traukinin į Paryžių. 
Jeigu koks turistas iš Maskvos 
savo automobiliu vyktų Prancū- 
zijon, tai turėtų pirma nukakti į 
Madridą, ten paliki savo vežimą 
ir ispanų eismo priemonėmis 
pasiekti Paryžių. Mano pašneko
vas pradžioj netikėjo, tik purtė 
normalaus žmogaus galvą: Bet 
juk tai tiesa!

* ❖
Lietuvis turistas, vykstąs iš V. 

Vokietijos Vilniun, turi pirma 
nusibaladoti i Vytautinės Lietu
vos didmiesti Minską, ten “kam
pininkauti” pievoje, arba, pali
kęs savo auto, sovietinėmis prie
monėmis pasiekti Vilnių. Pasta
rąjį gi aplankyti valia tik tiems 
lietuviams, kurie gauna Mask
vos pasininko vizą. Kas yra ne
malonėje, tam belieka kviestis 
savuosius į Minsko tarptautini 
“kampingą” ir ten raudon- 
žvaigždžių globoje ištuštinti ne
vieną sovietinių buitinių laimė
jimu bonkutę. Raudonžvaigždė 
turistams numatyta aprūpa pa
sistengia užtikrinti, kad turistui 
neateitų galvon mintis aplanky
ti savuosius tėvynėje.

Panašiai dedasi ir Vilniuje. 
Tūkstančius kilometrų atvykęs 
užsienio lietuvis turistas aplan
kyti savo sergančios motinos 
pvz. Šiauliuose, ją gali pamatyti, 
jeigu ją ant neštuvų kas prista
tys Vilniun, “Inturi'sto” viešbu- 
tin. Sovietiniam “Inturistui” hu
manistiniai jausmai niekmena, 
jam svarbūs tik jų birūs dole
riai ir markės.

♦ ♦ ♦
Viename Vokietijos didmies

tyje neseniai vienas toks kelio
nių biuras iškabino 'skydelį: 
“Organizuojame keliones į So
vietų Sąjungą — grupines ir 
privačias. Rytų — inturistas”. 
Išsiilgęs Lietuvos, paprašiau sa
vo būsimai kelionei formuliaru: 
noriu aplankyti savo gimtinę, 
jos kolchozą, artimųjų kapus 
ant Šešupės, paatostogauti paše- 
šuniuos, valgydamas bulvinius 
blynus su rūgusiu pienu. Atei
na “Tnturisto” blankai su P. S. 
pabraukomis: 1. Galite vykti tik 
Vilniun ir tik penkiom dienom. 
2. Nevalia Įsivežti jokio sovieti
nio rublio, tik markes ir dole
rius. 3. Kelias Į Vilnių — per 
Minską”.

mi su tam tikrais kraštais. To
kiose programose būtų vietos 
plačioms studijoms ne tik kal
bų, bet ir kitų visuomenės moks
lų, kaip ekonomika, sociologija 
ir filosofija.

1965-66 mokslo metais dabar
tinėse Kanados sritinėse progra
mose buvo pabrėžiamos rusų ir 
slavų kraštų studijos. Tik kelio
se programose buvo Įtraukti To
limieji Rytai, Pietų Amerika ir 
Islandija su keletu kitų kursų 
apie Vakarų Indiją. Vakarų Eu
ropos kraštų studijų programų 
visai nebuvo Kanados universi
tetuose, nors iš tų kraštų atvyks
ta daug imigrantų į Kanadą.

Suaugusių švietimas
Suaugusių švietimas sudaro 

svarbią dalį etninių grupių kul
tūrų išlaikyme. Daugelis kultū
rinių institucijų ruošia kalbos, 
literatūros, istorijos ir einamųjų 
kultūrinių reikalų kursus: len
kų tyrimų institutai Montrealy- 
je ir Toronte, B’nai ir B’rith 
Fondas didžiuosiuose centruose, 
ukrainiečių Prosvita institutas, 
italų grupės, kaip pvz. Dante 
Alighieri. Komisija mano, kad 
šie vienetai yra užsitarnavę ir 
turėtų gauti paramą patalpomis 
bei medžiaga iš švietimo Įstaigų 
ir iš federacinės pilietybės įstai
gos. (Department of the Secre
tary of State). Canadian Scene

etines •:
Po perkūnais! Kas čia per ne

susipratimas! Ko tik liežuvis ne
iškrito kolioj antis su “Inturis- 
to” agentu: “Ką? Penkias die
nas? Kokiam turizmui jūs atsto
vaujate? Aš vykstu tėvynėn po 
25 metų ir man tik 5 dienas ten 
skiriate? Už dieną po 50 — 70 
DM? Tik “Inturisto” viešbutyje 
Vilniuje? Po mikrofonų ausimis 
ir pjautuvo akimis? Kas aš? Ne
lietuvis ar ką, kad manęs nelei
džiate mano Lietuvon, gimti
nėn? Garniai ir gegutės aplanko 
savo gimtines, o aš nesu gegu
tės vertas XX amžiaus gale? Kas 
man Vilnius? Nežinomas mies
tas ir tiek, kur vasarą šnekasi 
gal 70% nelietuviškai. Aš noriu 
ne Vilniaus muzėjus, bet savo 
gimtinę ir artimųjų kryžius ap
lankyti! Į Vilnių per Minską ar 
per Maskvą? Ha, neturi Vilnius 
savo oro uosto? Nėra pasienio 
stočių iš Rytprūsių ar Lenkijos 
pusės? Nėra prie Baltijos Klai
pėdos uosto? Kurių vėl... ėnų 
man trankytis Vilniun per Mask
vą ar Minską??”

❖ ❖ 2^

Neperseniai pakliuvo man ki
tas vadinamas lietuviškas laik
raštis, paširdžius kutenančiu 
vardu — “Nemuno Kraštas”. 
Jisai šaukia savo skiltyse: išei
viai lietuviai, dabar Lietuvoje 
galima turistams per tas 5 die
nas išvykti net už Vilniaus dar į 
tris vietoves: Druskininkus, Tra
kus ir Kauną. Džiaukitės išeiviai 
ir tėvynės nematėliai...

Vakaruose turistams valia va
žinėti visur, kur akys veda, kur 
širdis geidžia ir piniginė neša. 
Kanadiečiai leidžia net savo ka
rines bazes betkam fotografuo
ti, nes, sako, vistiek sovietai jas 
jau seniai nusifotografavę. Lie
tuvos “Inturistas” teleidžia per 
penkias dienas aplankyti ketu
ris miestus, kur fotografuoti, 
tiesa, valia jau ne iš po skverno, 
bet kalėjimo duonos vertas nu
sikaltimas — parodyti viešai 
magnetofoną. Maskvos galingi 
pirštai turistui pasienyje ištrau
kia magnetofoną, užantspauduo
ja jį ir prigrasina nepasiduoti 
pagundai nusikalsti sovieti
niams paragrafams. Koks Lietu
vos laimėjimas! Per penkias die
nas valia pervažiuoti 4 miestus! 
Dudenanti žinia, ar ne? “Gimta
sis Kraštas” vis stengiasi Įtikin
ti Rio Grande emigrantus, kad 
Lietuvoje neva galima važinėti 
kur kam patinka. O juokeliai 
ant 2000 metų slenksčio, o so
vietiniai monai!

Nevietinis ir nesovietinis

Vasario 16 gimnazijoj Kūčių vakarą. Dešinėje — Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės pirm. J. Valiūnas, kairėje — kun. J. Šulcas, ‘ 
berniukų bendrabučio vedėjas, dalinasi plotkele su svečiu K. Boro- • 
nu, Kanados Lietuvių Bendruomenės valdybos sekretoriumi. Po- ' 
storasis įteikė dovaną — $280 čekį bendrabučio statybai

Kraustymosi iš miestų problema
AL. GI MANTAS

Kanados lietuviams bus žy
miai mažiau suprantama ši te
ma, bet Jungtinėse Valstybėse 
gyvenantiems, ypač didmies
čiuose, tas reikalas yra itin gy
vas, realus ir kasdieninis. Ame
rikiniai didmiesčiai labai spar
čiu tempu juodėj a, t. y. baltie
siems keliantis į užmiesčius, jų 
vietas užima juodieji piliečiai' 
Į visą tą įvykių srautą yra įsi
traukę ir tiesiogiai paliesti ame
rikiečiai lietuviai. Jei ši visa 
problema būtų grynai privati, 
gal ir nereikėtų apie ją kalbėti, 
bet ji liečia ir visą mūsų tau
tinę veiklą. Bent kol kas visi lie
tuviškieji židiniai yra miestų ri
bose (čia neliečiamos išimtys), 
pirmoje eilėje lietuviškos para
pijos, mokyklos, salės, sporto 
aikštės. Tautiečiams traukiantis 
Į tolimus užmiesčius, deja, kar
tu nekeliauja visa tai, kas iki 
šiol buvo nemaža tautine jung
timi, ypač savaitgalių metu.

Į tų stambių lietuviškųjų nuo
savybių aplinką palaipsniui atei
na svetimas elementas, kuris vi
siškai pakeičia vietovės charak
teri ir padaro aplinką jau ne
bemiela, o ką jau bekalbėti apie 
pastangas ten gyventi, auklėti 
savąjį prieauglį. Iš pradžių, kad 
ir toliau gyvenant, dar nesunku 
bent sekmadieniais grįžti Į lietu
viškas bažnyčias, sales, parengi
mus. Ilgainiui tas entuziazmas ir 
pareigingumas ima blėsti. Toli
mi atstumai, blogas oras, šaltis, 
lietus, sniegas, dar visa eilė tik
rų ar pusiau įsikalbėtų priežas
čių lemia, kad po truputį ima 
mažėti lietuvių skaičius pamal
dose ir parengimuose. Darosi ir 
nepatogu, o kaikada ir kaikur 
gal net ir nebesaugu be didesnio 
reikalo vykti į “inner city”. Šian
dien visa toji blogybė gal dar

KUR DINGO
Šis klausiamasis dejavimas 

girdimas Maskvos šeimininkių 
tarpe. Taip rašo David Bonavia^ 
Londono “The Times” kores
pondentas, “The Globe and 
Mail” dienraštyje 1970 m. lap
kričio 5 d. Ne tik keptuvių, bet 
ir rankšluosčių, arbatinių puo
delių ir visos eilės kitų prekių 
iki marmelado indelio dangtelių 
negalimą rasti krautuvėse net 
didžiojoje sostinėje. Vartotas 
pietų servizas, parduodamas per 
pažįstamus,, yra maždaug lygus 
vidutinio darbininko trijų mėne
sių atlyginimui.

Rusai yra pripratę prie pa
prastų drabužių ir net prie pras
to valgio, o taip pat apsieina be 
naujų baldų ar šeimos privataus 
automobilio. Jie visa tai priima 
kaip eilinį realų gyvenimo faktą 
ir vis laukia geresnio ateities gy
venimo. Tačiau jie pradeda pyk
ti, kad prekės, kurių buvo krau
tuvių lentynose, pradėjo prapul
ti iš rinkos be jokios priežasties. 
Sovietų žurnalistai lankė Įvai
rias krautuves ir surado, kad' ne
buvo krautuvėse pagalvių, lova
tiesių ir net pieštukų ar stalo 
peilių. Jei vėliau trūkstamos 
prekės pasirodo krautuvių len
tynose, jas tuojau per valandą 
laiko išperka. Moterys skuba 
prie telefonų pranešti tokią ži
nią savo giminėms ir draugams. 
Tada tuojau susidaro ilgos eilės 
prie krautuvės. Policininkai pa
tikrina krautuves ir dažnai ran
da “neturimų” prekių krautuvės 
atsarginiuose kambariuose, ku
rios būna paliktos krautuvės par
davėjams arba betkuriam pir
kėjui, kuris duos kyšį už prekę.

Krautuvių vedėjai surenka 
žmonių pageidavimus - skundus 
ir perduoda užsakymus į fabri
kus. Pramonės vadovai stebisi, 
kad yra trūkumų, nes jie parodo 
statistikos duomenis, kad kiek
vienais metais pagamina dides
nius kiekius reikalaujamų pre
kių. Žurnalistas klausia pramo
nės vadovą, kodėl nėra keptu
vių, išskiriant tik didžiules kep
tuves, kurios yra tinkamos 12 
asmenų šeimai? Vadovas gi aiš
kina: “Mes turime išpildyti me
tinį gaminių planą, o darbininkų 
fabrikui trūksta. Mes išleidžia
me prekes, kurios sudaro augš- 
tą produkcijos tonažą (svorio at
žvilgiu) su mažu darbininkų 
skaičiumi.'

nėra labai ryški, bet tik nepatai
somi optimistai galėtų tvirtinti, 
kad viskas vyksta po senovei, 
niekas nepasikeitė.

Todėl tenka sveikinti kaikur 
pradėtą akciją už tautiečių ra
ginimą neužmiršti miesto, 6 pa
sitraukusiems bandyti rasti ke
lius grįžti atgal, naujai atrasti 
miestą, naudotis visais jo teikia- , 
mais patogumais tautinei bend
ruomenei išsilaikyti, ši akcija 
yra visai laiku skelbiama ir ro
do, kad iniciatoriai jau aiškiai 
mato problemą, kuri atneša la-^ 
bai didelį pavojų netolimos at-^ 
eities lietuviškajai veiklai.

Lietuvių traukimuisi iš mies- 
tų į periferijas gal yra ir dau- . 
giau priežasčių, bet šio auto- . 
riaus nuomone, kad ir kaip gra
žiai tas visas priežastis bedangs- ? 
tytume, esmėje yra tikra ar Įsi
kalbėta juodųjų gyventojų bai
mė. Baimė ne vien fizine pras
me, bet ir faktas, kad nuosavy-» 
bių kainos gerokai nukrinta 
ten, kur tik apsigyvena juodo--’ 
sios rasės asmenys. Kitaip sai4 
kant, net ir tie, kurie nieko ne1-’ 
turi prieš juodąją rasę, nemato1 
jokio reikalo kartu prisiimti ir« 
materialinius nuostolius, ku
riuos eventualiai atneš jų pasi-4 
likimas didmiesčių ribose. Juo-> 
dujų skaičius visą laiką pasto
viai auga, jie plečiasi, palaips
niui užima net ir miestų pa-, 
kraščius, kurie, bent iki šiol, bu
vo kaip ir nepasiekiami.

Visa, bent kol kas, daroma’ 
grynai asmenine iniciatyva. Bū-' 
tų idealu, kad besikraustą tau
tiečiai steigtų naujas parapijas, 
sales ir mokyklas. Bet ar. tai bū
tų realus reikalavimas šių die
nų aplinkybėse, šis autorius ne
drįstų atsakyti. Lauktina dau
giau šia tema pasisakymų.

KEPTUVĖS?
Valstybės planavimo komisi

ja neskirsto prekių rūšimis, nes 
tai sunkina gamybini apskaičia
vimą ir visada taip būdavo-pla
nuojama.

Provincijų miestuose kaikurie 
darbininkai parduoda prastai 
pagamintus stalus bei kitus bal
dus prie baldų krautuvių, kurio
se nieko nėra pardavimui. Pro
jektuotojai padaro labai gražius 
baldų modelius, kurie rodomi 
net parodose, bet jų negamina 
sovietų fabrikuose. Labai ele
gantiškas arbatos virtuvas pa
traukė visų dėmesį Japonijoje 
vykusioje EXPO 70, bet tokio 
virtuvo nerasi pirkti Rusijoj. 
‘ Svarbiausia prekių trūkumo 
priežastis yra medžiagų nukrei
pimas i kitas sritis. Pavyzdžiui, 
degtukų dažnai trūksta, nors 
medžio pakanka. Mat, statybi
nės medžiagos ir popieriaus pra
monė gauna pirmumą prieš kas
dieninio vartojimo prekes.

Atrodo, kad atsakymas i tai 
nebus greitai surastas, nors gal 
bus pakeistas planavimo princi
pas gaminti ne tonomis, bet vie
netais, o taip pat bus daugiau 
laisvės vadovams pristatyti pre
kes i rinką pagal paklausą. Se
niems sovietų ekonomistams vi
sa tai atrodo pasilaižymu kapita
lizmui. V. M.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
irodžinsi galią sutraukti hemorojus Ir 

pataisyti sugadintus audimus.
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
mąją medžiaga (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
!r sužadina nauju audiniu augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebosi
te patenkinti
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nas, jis pasakoja, kad jau maži vai-JŪRININKŲ MOKYKLA

Tragiškas Simo Kudirkos likimas 
verčia susidomėti vadinamuoju Lie
tuvos žuvies pramonės laivynu Klai
pėdoje, kuriam priklauso ir laivas 
“Sovietskaja Litva". Pasirodo, jūri- 
ntakus šiam laivynui ruošia Sovietų 
Sąjungos žuvies pramonės ministeri
jos Klaipėdos jūrininkų mokykla, įsi- 
tamsi Minijos g-vės 154 nr. Pernai 
rudenį spaudoje buvo paskelbtos 
moksleivių priėmimo sąlygos. Pa
grindinis jų paragrafas: “Į jūrininkų 
mokyklą priimami asmenys, atitarna
vę karinę tarnybą, turį 8—11 klasių 
išsilavinimą ir darbui žuvies pramo
nės laivuose tinkamos sveikatos". 
Stojamieji tari atsiųsti pareiškimą 
mokyklos viršininkui, išsilavinimo 
liudijimą, smulkią autobiografiją, 
sveikatos pažymą, keturias nuotrau
kas, gimimo liudijimą ir du egzemp
liorius rekomendacijų iš darbovietės. 
Pranešime pabrėžiama, kad mokyk
lon reikia atvykti tik tada, kai bus 
gautas kvietimas, ir asmeniškai įteik
ti pasą su kariniu bilietu, ši pastaba 
rodo didelę ir griežtą atranką. Priim
tieji mokslo kursą išeina per viene
rius metus ir gauna žvejybos laivų I 
klasės jūrininko pažymėjimus. Jų 
laukia darbas Lietuvos žuvies pramo
nės valdybos stambiuose tolimojo 
plaukiojimo laivuose, kuriuose laiko
masi mišrios įgulos principo. Jeigu 
laivo kapitonas yra lietuvis, jo padė
jėjais skiriami rusai, o ruso padėjė
jais būna lietuviai bei kitų tautybių 
žmonės. Taip sumaišoma visa įgula, 
tad ją būtų lengviau kontroliuoti ir 
iki minimumo sumažinti galimų pa- 
tagimų grėsmę. Kyla klausimas — 
takios tautybės buvo “Sovietskaja 
Litva" kapitonas? Pagal sovietinio 
teroro sistemą, atrodo, nukentėti tu
rės ne tik S. Kudirka, bet ir visa lai
vo vadovybė, stokojusi “tarybinio 
tradrumo".

PASIKEITĖ REDAKTORIAI
"Tiesos" ilgametis vyr. redakto

rius Genrikas Zimanas, Maskvos 
“Pravdoje" atvirai puolęs lietuviš- 

tarno apraiškas sovietų okupuotoje 
Uetuvoje, pagaliau buvo pakeistas 
Albertu Laurinčiuku, jaunesniosios 
tarto atstovu, mačiusiu pasaulį. Se
nasis Stalino ir Maskvos garbintojas 
G. Zimanas paskirtas rusų ir lietuvių 
kalbomis leidžiamo kompartijos 
ideologinio žurnalo “Komunistas" 
vyr. redaktoriumi.

NAUJAS INSTITUTAS
Nuo š. m< sausio 1 d. Vilniuje pra

dėjo darbą inžinerinių tyrimų institu
tas, kuris turės ir savo skyrių Kau
ne. Oficialiame pranešime “Tiesa" 
gruodžio 31 d. skelbia: “Inžinerinių 
tyrimų institutas vykdys topografi
niu, geodezinius, inžinerinės geolo
gijos ir hidrogeologijos tyrimus, rei
kalingus gyvenamiesiems namams, 
civiliniams, pramonės ir žemės ūkio 
objektams statyti, požeminėms ko
munikacijoms įrengti ir kitoms sta
tyboms bei išplanavimo darbams. Jis 
taip pat kaups inžinerinių tyrimų 
medžiagą, sistemins ir apibendrins 
ją ir pagal suinteresuotų žinybų už
sakymus teiks joms nustatyta tvarka 
apie ištirtas teorijas ir aikšteles."

LIETUVIŠKAS VAISTAS
Sovietų Sąjungos sveikatos apsau

gos ministeris B. Petrovskis pinigi
nėmis premijomis atžymėjo lietuvius 
mokslininkus, sukūrusius lofenalį, 
pirmąjį lietuvišką vaistą vėžiui gydy
ti. Premijos paskirtos: Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto kated
ros vedėjui docentui S. Keblui, Lietu
vos Mokslų Akademijos biochemijos 
instituto sektoriaus vedėjui ir chemi
jos mokslų kandidatui K. Karpavi
čiui, onkologijos mokslinio tyrimo 
instituto direktoriui prof. A. Telyčė- 
nui, Šio instituto skyrių vedėjams, 
medicinos mokslų kandidatams P. 
Breiviui ir J. Vaitkevičiui bei 
kitiems, prisidėjusiems prie vaisto iš
tyrimo, jo Įdiegimo į medicinos prak
tiką. Lofėnaliu bus gydomas kiauši
džių, kraujo ir limfmazgių vėžys. 
Naujasis vaistas buvo išbandytas 
Maskvos, Leningrado, Minsko, Lvivo 
bei kitų miestų didžiausiose kliniko
se.

MYLIU SAVO SODŽIŲ
Skuodo rajono, Luknių kaimo miš

ko darbininko V. Girdžiūno laišką 
naujame skyriuje. “Kaimo seklyčia" 
paskelbė ‘Komjaunimo Tiesa" 1970 
m. 232 nr. Autoriaus tikrąsias nuo
taikas atskleidžia graži antraštė — 
“širdimi myliu aš savo sodžių". Pri
siminęs vaikystės ir jaunystės die

tai, grįžę iŠ mokyklos ir skubiai pa- 
ruošę pamokas, įsijungdavo į žemė§ 
ūkio darbus. Taip jis ir jo draugai 
pamilo žemę, gyvulius, javus, šian
dien vaizdas yra kitoks: “O dabar 
net šešiolikmečiai, aštuoniolikmečiai 
pusberniai tebesišlaisto ištisą dieną 
ties aštuonmetės mokyklos sporto 
aikštele. Net per atostogas sunku 
juos prisiprašyti prie darbo. Tai 
jiems “pataisos”, tai “praktika Mi- 
čiurino darže", “išvyka į gamtą" ir 
t.t." Norinčių dirbti žemės ūkyje 
skaičius kasmet mažėja. V. Girdžiū- 
nas, širdimi mylintis savo sodžių, nu
siskundžia: “Rimta problema — se
nųjų kaimų nukeldinimas. Kiek mū
sų kolūkis neteko darbo rankų po 
to, kai melioratoriai, žinoma, ne savo 
išmone, nušlavė nuo žemės pavir
šiaus senąjį puošnųjį Didžiosios Pa
luknės kaimą. Iš visų buvusių 17 so
dybų į naująją gyvenvietę beatsikė- 
lė vos 3 šeimos. Dvi iš jų pasistatė, 
viena nusipirko pusę seno namo. Ki
tos kaip žvirbliai išlakstė. O ir toji 
naujoji gyvenvietė: nei miestelis, nei 
kaimas — vienas nesusipratimas. Gy
venti reikia kaimietiškai, o vietos — 
mažiau, negu miestelyje, žmonės, 
nuo neatmenamų laikų pripratę prie 
kaimiškos erdvės, ramybės ir žalu
mos, staiga pasijuto sugrūsti kone 
kits kitam ant galvos; nei medelio, 
nei darželio, nei sodelio. Nei vištą 
kur paleisti, nei šuniuką kur pririšti. 
Kas tai per sodžius? ..."

ĮSAKYMAI PREKYBININKAMS
“Tiesos" 1970 m. 275 nr. “Vyriau

sybės Žinių" skyriuje prekybinin
kams įsakoma imtis priemonių iki 
1971 m. sausio 1 d. prekybai iš es
mės pagerinti: “Priimtame nutarime 
pažymima, kad reikia kelti prekybos 
kultūrą ir neleisti susidaryti eilėms, 
ypač parduodant kasdieninės paklau
sos prekes ..." Taigi, vis dar tos ne
lemtosios eilės, kurių nepriklausomo
je Lietuvoje nebuvo. Toliau skelbia
ma: “Būtina didinti prekybos organi
zacijų ir įstaigų vadovų atsakomybę 
už griežtą tarybinės prekybos taisyk
lių ir valstybinių mažmeninių kainų 
laikymąsi, gerinti revizijų ir inven
torizacijų kokybę, mažinti viršnor- 
matyvinius prekių, materialinių ver
tybių ir taros nuostolius. Prekybos 
ministerija ir Lietuvos vartotojų są
junga turi pareikalauti iš prekybos 
organizacijų vadovų pagerinti prekių 
išteklių skirstymą, giliai analizuoti 
rinkos konjunktūrą ir imtis priemo
nių viršnormatyvinėms prekių atsar
goms mažinti, didinti reiklumą pra
monei, kiek tai liečai gaminių koky
bę bei gyventojų paklausą turinčių 
prekių gamybą. Jos turi ieškoti pa
pildomų prekių išteklių, geriau tirti 
masinės paklausos prekėms reik
mes, kad galima būtų laiku teikti 
pramonei paraiškas šioms prekėms 
gaminti, ir užtikrinti, kad jomis būtų 
prekiaujama be sutrikimų..." Planai 
gražūs, bet ar bus įgyvendinti?

VARDŲ ĮAMŽINTOJAI
‘Komjaunimo Tiesos" 1970 m. 201 

nr. “Skaitytojų klube" vilnietis P. 
Mikoliūnas nusiskundžia: “Neseniai 
teko lankytis Leningrade. Įsėdau į 
autobusą prie kino teatro “Satur
nas". Mano dėmesį patraukė ant sė
dynės peiliu išdrožtas lietuviškas už
rašas: “Antanas V. ir Janina G. 
Amžina meilė. Vilnius. 1970 m." Ne
pažįstu nei Antano, nei Janinos, bet 
man ir mano dviem bendrakelei
viams iš Vilniaus gėda pasidarė dėl 
jų takto stokos, dėl dvasios skurdu
mo. Matyt, tokiu būdu “įamžindami” 
savo vardus, jie nepagalvoja, kad ne 
tik gadina inventorių, bet ir neigia
mai charakterizuoja savo miestą, tau
tą. Mano draugas išskuto aukščiau 
minėtą užrašą. Jam gėda buvo. Beje, 
apie tokius savo vardų įamžintojus 
ne kartą buvo rašyta spaudoje, bet 
noras palikti savo vardą, inicialus ne 
tik ant autobusų, troleibusų sėdynių, 
bet (dar blogiau) ant architektūrinių 
paminklų kai kuriuose žmonėse tebe
gyvena. Per metus šimtai ekskursijų 
aplanko Antano Vienuolio-žukausko 
namą muziejų Anykščiuose. Lankyto
jus pasitinka vis nauji ir nauji ne
grabiomis rankomis išvedžioti užra
šai ant sienų, ant klėtelės durų. Tas 
pats Zarasų rajone ant Stelmužės 
ąžuolo. Architektūrinių paminklų 
niokotojų yra ir pačiame Vilniuje. 
Vilniaus universiteto bibliotekos 
ekspozicijose kažkas paliko irgi ne
švarų pėdsaką. O kiek užrašų parkuo
se ant suolų! Matyt, nepagalvoja to
kie žmonės, kad jie rodo savo men
kystę, neišprusimą." V. Kst.

TRADICINI
ZUIKIU
BALIU
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WINNIPEG, MAN.
PARAPIJOS BAZARAS - MUGĖ 

Įvyko 1970 m. lapkričio 12-14 d. d. 
Gauta $1478.57 pelno. Tai sunkaus. 
Įtempto pasiaukojusių parapijos gė
rovei žmonių darbo vaisius. Bazaras- 
mugė yra ne tik naudingas ekonomi
niu požiūriu, bet ir socialiniu, tauti
niu. Per tris dienas dirbančiųjų bū
rys, ypač moterų, susidraugauja, pa
sidalina vargais ir rūpesčiais. Vaka
rais prisirenka pilna salė senų ir 
jaunų. Visi randa gera žodį vienas 
kitam ir kartu susėdę maloniai pasi
šnekučiuoja prie turtingų stalų. Vai
kams tai tikras rojus. Jie bent kar
tą į metus visi susirenka. Bazaras 
tampa metiniu lietuvių susitikimu.

BENDRĄ KŪČIŲ vakarienę para
pijos salėje suruošė M. ir E. šaraus- 
kai, pakvietę savo artimuosius ir 
“viengungius”. — Kalėdų senelis (J. 
Mališauskas) parapijos salėje atsi
lankė II-rą Kalėdų dieną. Gaila, kad 
nebuvo vaikučių. Programą atliko 
Marijus Timmerman ir angliškų Mi

šių tarnautojai.
PO KALĖDŲ sekmadienį Mišių 

metu pakrikštyta Carrie Alexandra 
Skolny, Danutės ir Garry Skolny 
dukrelė, Juozo ir Onos Demereckų 
anūkė. Krikšto tėvais buvo: Veroni
ka Demereckaitė ir J. Scepish. Pa
rapijos salėje įvyko krikštynų vai
šės.

NAUJŲ METŲ sutikimas įvyko 
gražiai išpuoštoje parapijos salėje. 
Svečių ir lietuvių prisirinko labai 
daug — pirmą sykį salė pasirodė 
permaža. Prie geros muzikos, ska
naus bufeto, į kurį šeimininkės buvo 
sudėjusios visą lietuvišką virimo bei 
keoimo sugebėjimą, visi linksmai su
tiko Naujuosius Metus. Kor.

EDMONTON, Alta.
EDMONTONO LIETUVIAI vielo- 

je kalėdinių sveikinimų aukojo po 
$2 Lietuvių Bendruomenės reika
lams. Pinigai bus pasiųsti krašto val
dybai Toronte.

Hamiltono Lietuvių Medžiotojų 
ir Žūklautojų Klubas 
“GIEDRAITIS“ rengia

sausio 23, šeštadienį 
7 valandą vakaro, 
Jaunimo Centro salėje
(58 Dundurn Street N.)

• Meninę programą atliks 
Hamiltono mergaičių 
choras, vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio

• Šokiams gros garsusis 
"THE HI-UTES"

orkestras

• Veiks bufetas su karšta 
zuikiena ir įvairiais

gėrimais

• Laimės staliukai ir 
loterija

• Laimėtų taurių
įteikimas
pasižymėjusiems

nariams

• Visus kviečiame 
dalyvauti

VALDYBA

e UlillJVIAl PASAULYJE
I. A. Valstybės

ŠIEMET SUKANKA 100 METŲ, 
tai Klevelande įsikūrė pirmieji lie
tuviai, šiai sukakčiai jau N. Metų 
dieną pusantros valandos skyrė J. 
Stempužio vadovaujama radijo va
landėlė “Tėvynės garsai". Progra
moje dalyvavo Klevelando burmist
ras €. Stokes, Tautybių Sąjūdžio 
pirm. R. Perk, PLB valdybos pirm 
S. Barzdukas, istorikas dr. J. Jakš
tas ir kiti kviesti asmenys. Su lie
tuvių įsikūrimu Klevelande supažin
dino juoston įrašyti pasikalbėjimai 
su 101 metų amžiaus Ona Razgai- 
tiene, O. Baltrukoniene, O. Mulio- 
niene bei kitais senaisiais Klevelan
do lietuviais. Ilgos valandėlės išlai
das padengė East Shore Realty at
stovas Juozas Mikonis.
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g HAMILTON 
būrelio narių-rėmėjų įnašus už 1971 
m. Sumokėjo už pusę metų po $6: B. 
Grajauskas, A. Kaušpėdas, V. Kaz
lauskas, P. Lesevičius, mons. dr. J. 
Tadarauskas, I. Varnas. Sumokėjo 
už visus metus priekin po $12: L. Ba
cevičius, P. Bulkė, J. Bulionis, St.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI REM
TI būrelio vadovas Z. Orvidas, kuris 
jau 15 metų vadovauja šiam būre
liui, nors ir sumažėjusiam narių skai
čiumi, įnešė į Šalpos Fondo sąskaitą 
surinktus iš narių įnašus $96 už 1969 
ir 1970 metus. Už dvejus metus po 
$24 sumokėjo: J. Andrukaitis, A. Ja- 
simas, J. Jasimienė. Už vienerius me
tus po $12 sumokėjo: I. Jakimavičiū- 
tė, S. Orvidienė. ŠF įgaliotinis reiš
kia nuoširdžią padėką būrelio vado
vui Z. Orvidui ir to būrelio pasto
viems nariams — rėmėjams.

SAUSIO 7 D. IŠSIŲSTA Vasario 
16 gimnazijai surinktos aukos, narių 
įnašai ir likutis iš praeitų metų — 
$735. Pinigus persiuntė Šalpos Fon
do įgaliotinis St Dalius. Dar neau
kojusieji prašomi paremti Vasario 
16 gimnazijos bendrabučio statybą ir 
įteikti savo aukas bankelyje “Talka" 
Šalpos Fondo sąskaiton arba būrelio 
vadovui St. Daliui.

PAS LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI
JOS atstovą St. Dalių galima gauti 
naujausią Liet. Enciklopedijos lei
dyklos knygą “Lietuvos sukilimas 
1862-64 metais”, parašytą dr. Jurgė- 
los. Knyga kietais viršeliais, 700 psl., 
kaina $10. Dar nevėlu užsisakyti ang
lų kalba “Encyclopedia Lituanica", 
kurios pirmas tomas yra jau išėjęs ir 
netrukus pasirodys antras, kuriame 
bus aprašymas apie Hamiltono lietu
vių koloniją. Taip pat čia galima įsi
gyti meniškai įgraviruota varyje 
Lietuvos Vytį. Kor.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio vadovas St. Dalius surinko iš

Dalius, A. Dirsė, dr. A. Gailius, B. 
Grinius, A. Jankūnas, M. Juodis, St. 
Kačinskas, J. Krištolaitis, E. Kronie- 
nė, dr. V. Kvedaras, A. Kybartas, VI. 
Kybartas, E. Lengnikas, E. Lengni- 
kienė, V. Leparskas, J. Liaugminas, 
A. Liaukus, J. Mikšys, K. Mikšys, A. 
Mingėla, V. Miškinis, V. Narkevičius, 
A. Pilipavičius, Z. Pulianauskas, F. 
Rimkus, R. Rimkevičienė, P. Saka
las, E. Sakavičienė, P. Savickas, L, 
Skripkutė, A. Stasevičius, J. Svilas, 
J. Tarvydas, A. Tėvelis, dr. O. Valai
tienė, J. Valevičius. Vasario 16 gim
nazijos bendrabučio statybai aukojo 
po $10: E. Rakauskienė, St Dalius, 
J. Svilas, dr. O. Valaitienė. Vasario 
16 gimnazijos kalėdinei eglutei vien
kartinę auką $5 įteikė K. Gudins-

A d vokalas I

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L.

. 32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614,

teL 522-8781 
Hamilton, Ontario

šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

21 Main St. East, komb. 203, tel. 528-0511 
Mokame nž:
depozitus __ _________ 5%
Šerus ir sutaupąs _______ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius ___________....___ 7%
ir virš $10.000 - 3 metams 7% %

Darbo valandos:
pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

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

stMnuiviiidib x v, p.p. Duodame
l iepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- lenines paskolas iš___ 10%
dieniais “Talka” oMaMa ntkiln. turto paskolas iš 9%
Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če- 
ktų patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S2.200.000

LONDON, ONT.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA, ku

riai nuo pat suorganizavimo vado
vauja jos įsteigėjas mokyt. L. Eiman
tas, šiais mokslo metais išleido jau 
antrą mokinių laikraštėlį ‘Tėvynės 
Ateitis”. Redakciją sudaro mokiniai: 
Zita Bersėnaitė, Rūta Dragūnevičiū- 
tė, Rita Genčiūtė, Lydija Navickaitė, 
Vida Pociūtė, Vida Valaitytė ir bu
vusi tos mokyklos mokinė Lydija Ke- 
raitė, dabar joje mokytojaujanti ir 
korespondentiniu būdu studijuojanti 
Pedagoginiame Lituanistikos Institu
te.

PIRMASIS LONDONO - WINDSO- 
RO studentų suvažiavimas buvo la
bai .sėkmingas. Sausio 30 d., 8 v.v..

parapijos salėje Londono lietuviai 
studentai rengia šokių vakarą, kurio 
tema — “Vakaras Vilniuje”. Numa
toma naujoviška, dar negirdėta pro
grama. Bus loterija ir baras. V. J.

SUDBURY, ONT.
KUN. ANTANAS SABAS drauge 

su broliu kun. Augustinu ir būreliu 
artimųjų draugų išskrido trim savai
tėm atostogų. Lietuviškos pamaldos 
po atostogų prasidės vasario 14 d.

SUDBURIO LIETUVIŲ bendruo
menėj pereitais metais pakrikštytas 
vienas kūdikis, susituokė dvi poros, 
abi mižrios, ir mirė du tautiečiai.

Sudburiškis

kas. Nuo 1971 m. sausio 1 d. į bute
lio narių — rėmėjų eiles įsijungė 
vaistininkas Ted Mureika ir Mykolas 
Repečka, kurie sumokėjo po $6 už 
pirmą pusmetį. Į rėmėjų eiles įstojo 
pirmoji organizacija — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 72 kuopa Ha
miltone, kuri per ižd. A. Kaušpėdą 
įteikė pinigus. N. Navickienė, pa
gerbdama velionies vyro atminimą, 
kuris ilgus metus buvo būrelio na
riu, įstojo rėmėja; taipgi statybinin
kas A. Silinskis. Jie sumokėjo už vi
sus metus po $12. Dabar šį dvigubą 
būrelį sudaro 50 narių-rėmėjų. Su
rinkti pinigai — narių įnašai, aukos 
bendrabučio statybai ir kalėdinei eg
lutei $597 sausio 4 d. įnešti į Šalpos 
Fondo sąskaitą “Talkoje” išsiunti
mui į Vokietiją. Nuo būrelio įsteigi
mo 1965. IX. 1. iš viso surinkta ir 
išsiųsta gimnazijai $3.309. Nuošir
džiai dėkoju visiems būrelio nariams 
už pastovią paramą gimnazijai ir 
greitą atsiskaitymą.

St. Dalius, būrelio vadovas
NAUJAI IŠRINKTAS ateitininkų 

tėvų komitetas sparčiai ruošiasi kau
kių baliui š. m. vasario 20 d. Numa
toma daug įvairybių. Mieli hamilto- 
niečiai, ruoškitės, kad būtų pilna sa
lė įvairiausių kaukių. Geriausios ir 
įdomiausios kaukės bus premijuoja
mos. Ateitininkų tėvu komitetą suda
ro: S. Bilevičius, M. Borusienė, O. 
Deksnienė, E.’ Dirsienė ir A. Juoza
pavičius. V. -

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
savo susirinkime gruodžio 13 d. išsi
rinko naują valdybą: D. Balsienė, A. 
Bugailiškis, inž. P. Masys ir B. Juo
zapavičienė. V.

TAUTOS FONDO skyrius 1970 m. 
surinko virš S1700. Vietoj kalėdinių 
sveikinimų suaukota $213. Centrui 
pasiųsta $1600. Prieš pat šventes 
Tautos Fondui dar aukojo: Medžioto- 
jų-Žūklautojų Klubas “Giedraitis" 
$20, J. Budnikienė $10, A. Povilaus- 
kas $10. Skelbiant aukotojus vietoj 
kalėdinių sveikinimų įvyko klaida: 
turėjo būti E. M. Repečkos, o ne O. 
A. Repečkos. Valdyba nuoširdžiai dė
koja duosniesiems tautiečiams ir ti
kisi, kad ir šiais metais jie nepagai
lės aukos Tėvynės laisvinimo dar
bams.

SPORTO KLUBO VALDYBA dė
koja D. Stukui už nemokamai pa
darytą taurėms susidėti spintelę, ku
ri patalpinta Jaunimo Centre.

Mergaičių krepšinio komanda sėk
mingai žaidžia miesto lygos pirmeny
bėse. Komandą treniruoja J. Stan
kevičius, globoja Z. Rickienė.

Jaunimo Centre pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais vyksta krepšinio tre
niruotės. Berniukai ir mergaitės, ku
rie dar norėtų įstoti į sportininkų ei
les, kreipkitės į valdybą: pirm. L. 
Stanaitis, vicepirm. A. Grajauskas, 
sekr. Z. Rickienė, ižd. J. Svilas, rei
kalų vedėjas D. Stukas, krepšinio va
dovas — G. Breichmanas, nariai —
J. Stankevičius, A. Dervaitis. A. G.

LIETUVIŲ ŠACHMATŲ KLUBAS 
įsisteigė sausio 9 d. P. Savicko bute 
susirinkęs nemažas būrys šachmatų 
mėgėjų išsirinko vadovybę — pirm. 
P. Savickas, sekr. V. Subatnikaitė, 
ižd. A. Paukštis. Klubas pasiryžęs ap
jungti visus Hamiltone ir apylinkėse 
gyvenančius lietuvius šachmatų mė
gėjus, įtraukti jaunimą, surasti pa
talpas, kur galima būtų laikas nuo 
laiko susirinkti bei surengti kvali
fikacinį turnyrą žaidėjų pajėgumui 
nustatyti ir vėliau įsijungti į bend
rą Hamiltono šachmatų veiklą. Suin
teresuoti tuo reikalu prašomi kreip
tis į pirm. P. Savicką — 103, 23 
West St., Hamilton, Ont Tel. 389- 
5581. P. B.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už atsilankymą 

mano vardo dienos proga, gėles, do
vanas, sveikinimus žodžiu, raštu ir 
per radiją:

“Tėvynės prisiminimų" lietuvių 
programos vedėjui J. R. Simanavi
čiui, B. Antanaitienei, V. A. Agur- 
kiams, S. Brazienei, A. Giriūnui, J.
K. Januškevičiams, V. Kesiūnienei 
ir šeimai, P. S. Kanopoms, J. K. Le
kavičiams (Toronte), J. Petrauskie
nei, R. V. Petrauskams, P. O. Savic
kams, V. Sauliui, A. šukaičiui.

Dar kartą visiems nuoširdus 
ačiū —

Marcijonas Juodis

DETROITO LIETUVIŲ tautinių 
šokių grupė “Šilainė", vadovaujama 
Galinos Gobienės, prieš Kalėdas da
lyvavo įvairioms tautybėms skirtoje 
televizijos programoje su trim tauti
niais šokiais, kurie buvo nufilmuoti 
praėjusią vasarą tarptautiniame pa
sirodyme Wayne universitete. “Šilai
nė" taipgi yra pakviesta dalyvauti 
sausio 30-31 d.d. Ann Arbore ren
giamoj Mičigano universiteto tarp
tautinėj mugėj.

IŠ VIETNAMO GRĮŽO kun. L. J. 
Sabalis, partizaniniam karui skirtų 
amerikiečių specialių dalinių Green 
Beret kapelionas. Kiekvieną mėnesį 
P. Vietnamo ir Kambodijos pasieny
je jis aplankydavo 17 minėtų dali
nių stovyklų, padarydamas apie 3000 
mylių. Kun. L. J. Sabalis yra atžy
mėtas dviem bronzinėm žvaigždėm, 
aviacijos, vietnamiečių štabo ir viet
namiečių civilinės akcijos medaliais.

JŪRATE KAZICKAITĖ iš New 
Rochelle, N.Y., yra pakviesta da
lyvauti Niujorko televizijos progra
mose “To tell the truth", kurias ji 
pradėjo gruodžio 30 d. J. Kazickaitę, 
kaip žurnalistę, išgarsino P. Vietna
me įvykęs sužeidimas ir jos drąsūs 
reportažai iš fronto linijų.

JADVYGOS MATULAITIENĖS 
vadovaujama Niujorko lietuvių tau
tinių šokių grupė dalyvavo šio mies
to parkų skyriaus rengtame kalėdi
niame ir naujametiniame festivaly
je. Ji šoko Suktinį, Gyvatarą, Ke
purinę, Žiogelius ir Vakaruškas po 
atviru dangumi prie General Motors 
įstaigos ir miesto bibliotekos.

ČIKAGOS RAMBYNO DRAUGO
VES skautai išleido studentams 
skirtą laikraštėlį “Rambynas”, reda
guotą Eugenijaus Butėno, Algiman
to Mikutaičio, Sauliaus Petkaus ir 
Gyčio Petkaus. Laikraštėlio adresas: 
“Rambynas", 5202 So. Fairfield, Chi
cago, IB. 60632, USA.

TUMO-VAIŽGANTO lietuvių trem 
tinių gimnazija Spakenberge, Vokie
tijoje, įsisteigė prieš 25 metus. Yra 
susiorganizavęs komitetas, kuris ruo
šia to įvykio minėjimą Čikagoje lie
pos 3-4 d. Buvę tos gimnazijos mo
kytojai ir mokiniai yra prašomi siųs
ti savo pavardes ir adresus: kun. G. 
Kijauskas, S. J., 2345 W. 56th Street, 
Chicago, I1L 60636, USA. Platesnės 
informacijos apie minėjimą bus siun
čiamos atskirai.

A. A. JUOZAS GOBIS mirė 1970 
m. lapkričio 13 d. Klevelande. Jo 
mirtis spaudoje mažai tebuvo atžy
mėta, nors jis spaudoje plačiai bend
radarbiavo. Velionis buvo gimęs 
1895 m. sausio 2 d. Matelėnų k., Ute
nos apskr. Lietuvoje dirbo daugiau
sia kaip pedagogas — vadovėlių au
torius ir mokytojas. Taipgi jis para
šė visą eilę filosofinių-psichologinių 
studijų. Atvykęs į JAV, kurį laiką 
gyveno Los Angeles mieste, vėliau 
Klevelande. Bendradarbiaudamas 
spaudoje, nevengė opių temų ir jų 
sprendimų, kurie nebuvo priimtini 
bendrajai linijai. Dėlto ir jo bend
radarbiavimas spaudoje pastaraisiais 
metais ribojosi tik kaikuriais laik
raščiais.

Australija
ŠV. KAZIMIERO KOPLYČIOS 

dešimtmeti Adelaidės lietuviai at
žymėjo arkivysk. J. Gleeson atlaiky
tomis pamaldomis, kurių metu gie
dojo N. Masiulytės vadovaujamas 
parapijos choras (vieną giesmę — 
abiejų šeštadieninių mokyklų moki
niai). Katalikų Centro salėje buvo 
surengti pietūs iškilmės dalwiams. 
Arkivysk. J. Gleeson džiaugėsi lie
tuviškai kalbančiu akademiniu jau
nimu, lietuvių šventove Adelaidėje, 
jos sumanytoju a.a. kun. J. Rungiu, 
pradėto darbo tęsėjais — kun. A. 
Kazlausku ir kun. A. Spurgiu. Kon
certinę programą atliko jaunimo sty
ginis ansamblis, moterų kvartetas ir 
vyrų oktetas “Klajūnai”. Sveikinimo 
žodi tarė Katalikų Federacijos pirm. 
J. Petraitis, “Tėviškės Aidų” savait
raščio red. kun. P.Vaseris, Katali
kių Moterų Draugijos pirm. p. Mi
liauskienė, ALB Adelaidės apylin
kės pirmininko pareigas einąs dr. 
G. Šimkus ir kt.

ADELAIDĖS MOTERŲ SEKCIJA, 
vadovaujama pirm. B. Jonavičienės, 
surengė madų vakarą Lietuvių Na
muose. Dalyves su naujausiomis ma
domis supažindino modeliuotojos — 
D. Tugaudytė, R. šerelytė, K. Pace- 
vičifitė, V. Vanagaitė, R. Bielskytė ir 
N. Bataitytė, pasipuošusios nuosa
vais drabužiais.

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ “DAI 
NOS” choras savo metiniame koncer
te sudainavo net 15 dainų. Tai buvę 
pirmas šio choro pasirodymas su 
naujuoju vadovu B. Kiverin, pakei-

tusia 1969 m. mirusį a. a. K. Kava
liauską. Chorui akompanavo pianis
tė Zita Balkutė, o programai vadova
vo D. Bartkevičienė.

Italija
DR. PAULIUS RABIKAUSKAS, 

Gregorianumo universiteto Romoje 
profesorius ir istorijos mokslų fakul
teto dekanas, 1970 m. gruodžio 28 
dieną buvo paguldytas BenefratelH 
ligoninėje, kur jam buvo padaryta 
šanki dešiniosios ausies operacija. 
Ligonis jaučiasi gerai ir sparčiai 
sveiksta. Po poros savaičių jis tikisi 
galėsiąs pradėti eiti pareigas.

VYSK. ANTANO DEKSNIO žodį 
lietuviams tėvynėje Kūčių vakarą 
transliavo Vatikano lietuviškoji ra
dijo valandėlė. Bernelių Mišias jir 
laikė Šv. Kazimiero kolegijos koply
čioje.

LIETUVIŠKOS KŪČIOS pirmą 
kartą buvo surengtos Tėvų saleziečių 
centre Vytėnuose-Frascati. Žodį ta
rė lietuvių saleziečių naujasis direk
torius kun. J. Zeliauskas, šio vakaro 
dalyviams primindamas po platųjį 
pasaulį išsisklaidžiusius bičiulius ir 
rėmėjus. Netikėtas svečias buvo Ro
mos saleziečių provincijolas, atvykęs 
su dovanomis. Kalėdų proga jis ap
lankė keliasdešimt saleziečių namų 
Romoj ir apylinkėse. Trecią Kalėdų 
dieną į Vytėnus užsuko kardinolas 
A. Samore, Vatikano Sakramentų 
Kongregacijos prefektas, lydimas 
mons. V. Mincevičiaus. Vizito tikslas 
— pasveikinti naują lietuvių salezie
čių centro direktorių, atsisveikinti su 
senuoju, išvykstančiu į Brazilija, ir 
visiems palinkėti laimingų N. Metų.

Britanija
ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALI- 

KŲ BENDRIJOS steigiamasis suva
žiavimas įvyko 1970 m. lapkričio 28 
d. Nottingham Jaunimo Židinyje. 
Dalyvavo vysk. A. Deksnys, katalikų 
parapijų kapelionai, parapijų misijų 
ir katalikiškų organizacijų atstovai. 
Vysk. A. Deksnys pabrėžė, kad ALK 
Bendrijos vienas pagrindinių tikslų 
yra lietuvių katalikų jungtis apašta
lavimo darbui, ir nurodė pagrindines 
šio darbo gaires. Paskaitą katalikų 
jungties tema skaitė kun. J. Kuzmic- 
kis, raginęs suvažiavimo dalyvius jė
gų semtis iš lietuvių katalikų, kurie 
tėvynėje kenčia sovietų atneštą re
ligijos persekiojimą. Nutarta: AL 
Katalikų Bendrijos įsteigimo data 
laikyti šio suvažiavimo datą ir arti
miausioj ateity rengti antrąjį suva
žiavimą, kuris turės patvirtinti ALK 
Bendrijos įstatus ir išrinkti vadovy
bę. Įstatus paruošti įsipareigojo Not- 
tinghamo apylinkė, vadovaujama 
kun. dr. S. Matulio, MIC. Steigiamąjį 
suvažiavimą sveikino: raštu — atei
vių reikalams skirtas vysk. P. Casey, 
šias pareigas anksčiau ėjęs vysk. dr. 
E. Ellis, DB Lietuvių Sąjungos pirm. 
J. Alkis, LAS pirm. P. Mašalaitis, 
lietuvių moterų draugija “Dainava", 
Anglijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
Škotijos lietuvių dvasios vadas prel. 
J. Gutauskas ir kt., žodžiu — Lietu
vių Skautų Sąjungos Anglijos rajono 
vadas s. J. Maslauskas ir pasauliečių 
atstovas J. Zokas. Suvažiavimas baig
tas visų jo dalyvių bendra arbatėle.

Vokietija
LIETUVOS VOKIEČIŲ 21 metus 

Saltzgitter-Lebenstedte leistas mėne
sinis žurnalas “Heimatsstimme" šie
met jau neišeis. Priežastis — skaity
tojų sumažėjimas, žurnalas yra paro
dęs daug palankumo lietuviams.

JAUNIMO STOVYKLOS reikalus 
svarstė Romuvoje posėdžiavę Jauni
mo Sekcijos darbuotojai — pirm. A. 
Šmitas, T. Bogutienė, dr. J. Boguta, 
kun. V. Domijonaitis, P. Veršelis, M. 
Landas, R. Šileris, E. Dilba, kun. H. 
Šulcas, A. Rvgelytė ir J. Lukošius. 
Jaunimo Sekcijos pirm. A. šmito 
pranešimu, stovykla rengiama liepos 
25—31 d. d. Bad Pyrmonte, kur ge
ros sporto aikštės ir maudymosi ba-
seinas. Numatyta plati studijinė, pra
moginė ir meninė programa. Dalyvių 
tikimasi turėti apie 80 ne tik iš V. 
Vokietijos, bet ir iš JAV, Kanados, 
Britanijos, Belgijos, o svečių — iš 
sovietų okupuotos Lietuvos. Regis
traciją vykdo R. E. Šileris, 53 Bonn- 
Bad Godesberg, Annaberger Str., W. 
Germany.

TRADICINĖS STUDIJŲ SAVAI- 
TĖS rengėjų posėdyje Romuvoje da
lyvavo organizacijų atstovai:. EL 
Fronto Bičiulių — dr. J. Grinius, 
VLB valdybos — J. Barasas, ateiti
ninkų sendraugių — dr. J. Norkaitis, 
ateitininkų studentų — V. Bartuse
vičius, skautų — A. Veršelis, skaučių 
Kr. žutautaitė ir Vasario 16 gimnazi
jos evangelikų ratelio — E. Dilba. 
Studijų savaitė įvyks liepos 18— 
25 d. d. tose pačiose patalpose, kaip 
ir 1970 m., būtent, Katalikų Akade
mijos namuose Stuttgart-Hohenhei- 
me. Padidėjusios maitinimo išlaidos 
verčia padidinti mokestį dalyviams: 
iš suaugusiųjų bus imama po 100 
DM, studentų — po 50 DM, mokslei
vių — po 35 DM. Mokestis už vieną 
dieną: suaugusiems 20 DM, studen
tams 7 DM ir moksleiviams 5 0M. 
Neturtingiems studentams ir moks
leiviams bus gražinamos kelionės iš
laidos, jeigu jie šioms studijoms 
skirs pilną savaitę. Organizacijų po
sėdyje taipgi buvo aptarta studijų sa
vaitės programa, kurioje ypatingo 
dėmesio susilauks 1941 m. sukilimo 
prieš sovietus trisdešimtmetis Ir da
bar vykdomas Lietuvos rusinimas. 
Moderatorium kviečiamas Švedijos 
lietuvis dr. K. Čeginskas iš Vppsalos.



Dvi sukaktuvinės "Traviatos”
Pirmasis Lietuvos operos pro

fesinio teatro istorijos puslapis 
buvo pradėtas 1920m. gruodžio 
31 d. 7.15 v. v. Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugijos operos tary
bos nario Stasio šilingo įvadiniu 
žodžiu, solistų ir choristų sugie
dotu Tautos himnu, G. Verdi 
“Traviatos” spektakliu Kauno 
teatre. Spektaklio kūrėjų gre
toms ' priklauso: dirigentas J. 
Tallat-Kelpša, Alfredo vaidmenį 
atlikęs K. Petrauskas, Violetos 
— A. Galaunienė, Žermono — 
A. Sodeika, Floros — V. Podė- 
naitė, Grenvilio — P. Oleka, Ba
rono — J. Bieliūnas, Gastono —
V. Marcinkus, Aninos — J. Ven- 
cevičaitė.

Antanas Sodeika, vienas šio 
istorinio puslapio gyvųjų liudi
ninkų,' “Literatūros ir xMeno” 
sausio 1 d. laidoje rašo: “Nepa
mirštama buvo pirmojo spek
taklio pabaiga. Sausakimšoje sa
lėje nutilo paskutinieji operos 
akordai, ir žmonės, pakilę iš vie
tų džiūgavo, plojo. Į užkulisius 
atskubėjęs J. Tumas-Vaižgantas 
(vėliau jis tapo tikru jaunutės 
mūsų operos bičiuliu, nuolat 
lankydavosi spektakliuose, su 
būdingu jam entuziazmu žavėjo
si dainininkais ir rašydavo spek
taklių recenzijas) sveikino, bu
čiavo artistus, o mes visi susi
jaudinę ir laimingi verkėme iš 
džiaugsmo — juk tą atmintiną 
vakarą gimė lietuviškos operos 
teatras...”

Džiaugsmo ašaroms iš tikrųjų 
būta rimto pagrindo, nes mū
sų operai pirmuosius žingsnius 
teko žengti labai nedėkingose 
sąlygose Lietuvos nepriklauso
mo gyvenimo saulėtekyje. Pro
fesinio operos teatro mintį ėmė 
puoselėti Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugija bei jos muzikos sekci
ja, sudariusi keturių ryžtingų 
vyrų operos tarybą, kurioje va
dovo pareigos teko Kiprui Pet
rauskui, dirigento — Juozui 
Tallat-Kelpšai, sekretoriaus ir 
administratoriaus — Juozui Ži
levičiui, ryšininko — Stasiui Ši
lingui. Jiems talkino chormeis
teris Julius Štarka ir akompa
niatorius Aleksas Kačanauskas, 
“Traviatą” paskubomis išvertęs 
poetas Faustas Kirša. Režisuoti 
buvo pakviestas aktorius Kas
tantas Glinskis, bet pagrindini 
žodį turėjo Kipras Petrauskas, 
kuriam reikėjo paruošti net ir 
baletą, kai šio uždavinio per to
kį trumpa laiką nesutiko įgy
vendinti šokėja O. Iljinskaitė. 
Nebuvo nei žmoniškų scenovaiz
džių, nei tinkamų drabužių. Te
atre surastus senus scenovaiz
džius surankiojo, apiplovė ir, 
šiek tiek papildęs, sumontavo
VI. Didžiokas, o drabužiais turė
jo pasirūpinti patys pagrindinių 
vaidmenų atlikėjai, choristai ir 
baleto nariai.

Alfredai ir Violetos
G. Verdi “Traviata” tapo tra

diciniu spektakliu Naujųjų Me
tų išvakarėse, žyminčiu naujus 
Lietuvos operos puslapius, į ku
riuos vien tik nepriklausomybės 
metais buvo įrašyta 60 operų 
premjerų, pradedant tarptauti
ne klasika ir baigiant lietuvių 
kompozitorių pirmaisiais kūri
niais — J. Karnavičiaus “Graži

Solistas Virgilijus Noreika, K. Petrausko mokinys, sovietų okupuo
tos Lietuvos operos pirmaujantis tenoras, G. Verdi "Rigoletto" her
cogo vaidmenyje

na”, “Radvila Perkūnu”, A. Ra
čiūno “Trim talismanais”, S. 
Šimkaus “Pagirėnais”, M. Pet
rausko ir J. Dambrausko “Eg
le”.

Pati tradicinė “Traviata” su
silaukė gausaus būrio naujų 
Alfredų ir Violetų. Alfredų gre
toms priklauso K. Petrauskas, 
A. Kutkus, J. Babravičius, J. 
Byra, J. Indra, K. Gutauskas, V. 
Cesas, V. Adamkevičius, V. No
reika ir E. Kuodis, Violetų — A. 
Galaunienė, E. Kardelienė, E. 
Mickūnaitė, J. Jąsaitytė, I. Ylie- 
nė, E. Čiudakova, G. Kraskaus- 
kaitė, A. Vasiliauskaitė, D. Juo
dikaitytė ir V. Kuraitė.

Gėlės kapinėse
Lietuvos operos auksinio ju- 

bilėjaus minėjimas Vilniuje bu
vo pradėtas gruodžio 29 d. dai
nininkų ir teatralų apsilankymu 
Rasų kapinėse, kur jie gėlių 
puokštėmis papuošė K. Petraus
ko, J. Tallat-Kelpšos, M. Bukšos 
bei kitų mirusiųjų operos daly
vių kapus. Apie jų nuveiktus 
darbus žodį tarė Vilniaus akade
minio operos ir baleto teatro di
rektorius bei meno vadovas V. 
Laurušas, operos sol. E. Saulevi- 
čiūtė, teatro veteranas A. Zau- 
ka. Sniegu apdengtose kapinėse 
skambėjo J. Naujalio “Svajo
nė”.

Oficialioji minėjimo dalis įvy
ko gruodžio 30 d. operos ir bale
to teatre. Jo scena buvo papuoš
ta “Traviatos” dekoracijom, 
auksu žėrinčiu skaičium “50” ir 
žalia rūtos šakele. Plojimų ban
gos susilaukė keturi pirmosios 
“Traviatos” dalyviai — A. So
deika, P. Oleka, A. Zauka ir V. 
Marcinkus. Kipro Petrausko at
minimui ant kėdės pirmoje par
terio eilėje buvo padėta gėlių 
puokštė.

Pagrindinį žodi tarė teatro di
rektorius ir meno vadovas V. 
Laurušas, kompartijos ir val
džios sveikinimą perskaitė cent
rinio komiteto skyriaus vedėjo 
pavaduotojas J. Bielinis, mask- 
vinės kultūros ministerijos var
du kalbėjo muzikinių Įstaigų 
valdybos viršininko pavaduoto
jas S. Mironovas.

Alus scenoje
Gausių sveikintojų tarpe buvo 

M. K. ‘ Čiurlionio mokyklos 
moksleiviai, ansamblis “Lietu
va”, Vilniaus televizijos ir radi
jo komitetas, augštųjų mokyklų 
studentai. Didžiausio" dėmesio 
betgi susilaukė auksinę sukakti 
atžymėjusio Kauno dramos te
atro atstovai su A. Vainiūnaite- 
Kubertavičiene ir A. Mackevi 
čium priešakyje. “Varpo” vyrų 
choras kartu su sveikinimais 
scenon atsigabeno statinę alaus, 
kurio pirmieji bokalai buvo' 
įteikti pilnateisiams auksinės 
sukakties dalyviams.

Iškilmingoji dalis užbaigta G. 
Verdi “Traviatos” Alfredo ir 
Violetos duetu “Pakelkim, pa
kelkim mes taurę linksmybių”. 
Šį duetą dainavo scenoje išsiri
kiavę Alfredai J. Byra, K. 
Gutauskas, V. Česas, V. Adam
kevičius, V. Noreika ir E. Kuo
dis, Violetos — E. Čiudakova. L 
Ylienė, G. Kraskauskaitė, A. Va
siliauskaitė, D. Juodikaitytė ir 
V. Kuraitė. Tostui, atrodo, bu

vo panaudotas varpiečių parū
pintas lietuviškas alus.

Koncertinę klasikų ir lietuvių 
kompozitorių arijų, romansų, 
dainų programą atliko solistai 
A. Staskevičiūtė, A. Kučingis, 
V. Noreika, J. Stasiūnas, E. Sau- 
levičiūtė, E. Čiudakova, K. šil- 
galis, R. Marijošius, V. Dauno
ras, E. Kaniava, N. Ambrazaity
tė, A. Lietuvninkas, H. Zabulė- 
nas, choras ir orkestras, diriguo
jami R. Geniušo, Ch. Potašins- 
ko, V. Viržonio ir J. Aleksos. 
Baletui atstovavo ištraukos iš P. 
Čaikovskio ‘Miegančiosios gra
žuolės” ir L. Minkaus “Don Ki
choto”, kompartijai — V. Lau- 
rušo kantata “Lietuva dainuoja 
Leninui”.
Naujųjų Metų išvakarėse, gruo

džio 31 d., Vilniaus akademinia
me operos ir baleto teatre pa
kilo uždanga 372-ram G. Verdi 
“Traviatos” spektakliui, kuria
me šį kartą dainavo geriausieji 
dabartinės operos solistai: Alf
redą — V. Noreika, Violetą — 
E. Čiudakova, Žermoną — K. 
Šilgalis, Florą — B. Almonaity- 
tė, talkinami epizodinių vaidme
nų atlikėjų G. Kaukaitės, E. 
Kuodžio, V. Daunoro, R. Sipario 
ir P. Kasperavičiaus. Spektaklio 
dirigentu buvo R. Geniušas.

žvilgsnis ateitu
Operos penkiasdešimtmečio 

proga spaudoje paskelbta daug 
straipsnių, kuriuose minimi ir 
išeivijoje atsidūrę žymiausieji 
dainininkai bei dainininkės, me
tamas žvilgsnis į Lietuvos ope
ros ateitį. Virgilijus Noreika 
“Komjaunimo Tiesos” paskuti
niame 1970 m. nr. optimistiškai 
konstatuoja: “Į mūsų teatrą at
ėjo daug talentingo jaunimo. 
Nuo jaunimo priklausys respub
likos vokalinio meno ateitis. Ko
kia dvasia mes auklėsime ir ruo
šime šį jaunimą, toks po kelerių 
metų bus ir mūsų teatro veidas. 
Iš jų tarpo puikiais sceniniais 
duomenimis išsiskiria Gr. Apa- 
navičiūtė. Gaila tik, kad ji dar 
mažai dalyvauja sudėtinguose 
spektakliuose. Labai gerai pasi
rodė G. Kaukaitė, Pr. Zaremba 
ir daugelis kitų...”

“Kultūros Barų” 1970 m. 
gruodžio laidoje paskelbtame 
pasikalbėjime sopranas Irena 
Žukaitė samprotauja pesimistiš
kai: “Džiugina tai, kad tokiomis 
blogomis sąlygomis, kokiomis 
dirbame, pastatomi neblogi 
spektakliai. Nėra repeticijoms 
kambarių, trūksta koncertmeis
terių, plyšta ankštai laikomi 
kostiumai ir rekvizitas, bloga sa
lės akustika, nepatogūs užkuli
siai, maža scena ... Verkiant 
greičiau reikia naujo teatro! Da
bartinis laikosi tik žmonių entu
ziazmu ir tikrai didele kolekty
vo meile savo operai...”

Naujas operos ir baleto teat
ras jau senokai statomas, bet 
statybininkams, deja, trūksta 
pirmojo “Traviatos” spektaklio 
kūrėjų entuziazmo, kad jie net 
operos penkiasdešimtmečiui ne
įstengė užbaigti statybos darbu.

V. Kst.

NAUJAS VEIKALAS
Išėjo iš spaudos L. K. Mokslo Aka

demijos Metraščio V tomas. 1970 m. 
gruodžio 14 d. buvo gauti iš spaus
tuvės pirmieji jo egzemplioriai. Tuo
jau po Kalėdų veikalas pradėtas iš
siuntinėti L. K. Mokslo Akademijos 
nariams, prenumeratoriams, univer
sitetų ir kitokių institucijų bibliote
koms bei laikraščių ir žurnalų redak
cijoms.

Metraščio V tomas yra stambus 
veikalas, didžiausias iki šiolei Akade
mijos išleistų veikalų—turi virš 700 
puslapių (624 puslapius teksto, 44 la
pus iliustracijų, 7 žemėlapius ir daug 
statistinių tabelių). Jame atspausdin
tos šios mokslinės studijos: prof. dr. 
Jono Griniaus “Lietuvos kryžiai ir 
koplytėlės”; prof. dr. Jono Navicko 
“Rusų filosofijos pradininkai”; dr. 
Jurgio Gimbuto “Lietuvos bažnyčių 
chronologija ir statistika”; dr. Vikto
ro Gidžiūno “Vienuolijos Lietuvoje 
XIII-XX amžiuje”; prof. dr. P. Ra
bikausko “Medžiaga senojo Vilniaus 
universiteto istorijai. Pirmieji jė
zuitai Vilniuje ir pirmieji lietuviai 
jėzuitai”; dr. Juozo Jakšto “Mažo
sios Lietuvos apgyvendinimas iki 
XVII amžiaus pabaigos”; dr. Antano 
Sklėrio "Lietuvos miškai ir jų ūkis”.

Kiekviena studija turi santrauka 
kita kalba, ši Metraščio tomą, kaip 
ir kitus, redagavo prof. dr. A. Liui- 
ma, SJ. Tomo mecenatas yra kun. 
Vincentas Puidokas. Užsisakant ši 
tomą, rašyti: L. K. Mokslo Akademi
ja, Piazza della Pilotta 4, 00187 Ro
ma. Tomo kaina 16 dol. (Akademijos 
nariams ir prenumeratoriams 8 dol.).

Taip yra išleista atskirai prof. dr. 
Jono Griniaus studija “Lietuvos kry
žiai ir koplytėlės” (knyga virš 260 
psl.). Jos kaina: neirištos 4 dol., 
įrištos kietais viršeliais — 6 dol. Ją 
užsisakyti galima minėtu adresu.

Dr. Martynas ir Valerija Anysai, 
ŽYMIOS LIETUVĖS MOTERYS mi
tologijoje, padavimuose ir istorijoje. 
Medžiaga surinkta iš įvairių literatū
rų: lietuvių, lenkų, rusų ir vokiečių. 
Leidėjas — Lietuvos Skautų Sąjun
gos Kanados rajonas. Toronto, Onta
rio, 1970, 287 psl. Kaina $7.50.

Žymusis Lietuvos operos solistas ir vienas jos steigėjų — Kipras 
Petrauskas. Švęsdamas savo 70 m. amžiaus sukaktį, jis dainavo 
G. Verdi operos “Otelio“ pagrindinį vaidmenį, o kitus vaidmenis 
— jo mokiniai. Mirė 1968 m. sausio 17 d.

VIENAS GABIAUSIŲ KALBININKŲ
A. a. lituanistą kalbininką dr. J. Kazlauską prisimenant 

ALGIRDAS GUSTAITIS
Vilniuje, Neries upėje, rastas plū

duriuojantis J. Kazlausko, jauno, 
daug žadančio lietuvių kalbininko 
lavonas. Spėjama, jį nužudė okupan
tai rusai. (Iš spaudos).

Dr. J. Kazlauskas gimė 1930 
m. rugpjūčio 1 d. Matiešonių 
km., Birštono valse., Alytaus 
apskr. 1954 m. baigė Vilniaus 
universitete istorijos-filosofijos 
fakultetą. Nuo 1957 m. pakvies
tas dėstytoju į tą patį Vilniaus 
un-tą. Paliko eilę vertingų moks
linių darbų: ‘‘Lietuvių kalbos 
daiktavardžių linksniavimo sis
temos prastėjimas”, “Lietuvių 
kalbos istorinė gramatika” (kir
čiavimas, daiktavardis, veiksma
žodis), “Iš optatyvo istorijos”, 
“Fonologinė kirčio raidos baltų 
kalbose interpretacija” ir kt. 
Nuo 1965 m. redagavo žurnalą 
“Baltistica”.

Dr. Jono Kazlausko nužudy
mo data: 197(^11  ̂lapkričio pa
baiga ar gruodžio pradžia. Sako
ma, buvo iššauktas į Maskvą dėl 
kelionės į. JAV-es su paskaito
mis, nes buvo kviečiamas atvyk
ti į JAV universitetą. Kas ir 
kaip buvo kalbama Maskvoje, 
tegalima spėlioti, bet aišku, jis 
nesutiko su kaikuriais rusu rei
kalavimais, gal liečiančiais lietu
vių kalbą, gal tam tikrus užda
vinius JAV-se. Po to rusai-komu- 
nistai jį uždarė į bepročių ligo
ninę (viena iš bolševiku priemo
nių palaužti atkaklumui). Netru
kus jo lavonas buvo surastas be- 
plūduriuojąs Neries upėje Vil
niuje.

Visi apgailime jauno lietuvio 
kalbininko žuvimą ir netekimą 
daug žadėjusio mokslininko, ku
riam taip nuoširdžiai rūpėjo 
gimtoji kalba. Štai kaip jis rašė: 
Vilniuje leidžiamuose “Kultū
ros Baruose” 1969 m. balandžio 
džio mėn. nr. 4(52):-

Suprantama, kad kalbininkai ne
gali sukurti tokios kalbos kontrolės 
sistemos, kuri veiktų kaip aromatas. 
Į griežtus mokslinius rėmus neįma
noma Įsprausti nė vienos gvvos kal
bos. Todėl labai svarbu ugdyti žmo
nėse rūpesčio savo kalba jausmą. Tas 
rūnestis turi tapti sudėtine bendro 
išsilavinimo dalimi. Dabar, kai vie
toj ankstesnių dešimčių, rašo šimtai 
žurnalistų, dirba šimtai vertėjų ir 
jiems reikia pavadinti vis naujas ir 
naujas realijas, išreikšti vis naujas 
mintis, labai svarbu, kad kiekvienas 
jų turėtų gerą kalbos taisyklingumo, 
jos normų, jos stilių skirtumo, este
tinių kalbos funkcijų pajutimą, ge
rai mokėtų panaudoti literatūrinę 
kalbą tiems tikslams, kurių siekia
ma. čia, žinoma, neišvengiami ir de
fektai ar net apsileidimo atvejai, bet 
jie jokiu būdu nerodo kalbos smu
kimo ar jos regreso, o tik nepakan
kamai greitą kalbos progresą.

Progresui paspartinti būtina turė
ti keletą parankinių, skirtų kasdie
niniam praktiniam naudojimui leidi
nių, ypač lietuvių kalbos žodyną, ku
ris apimtų dažniau vartojamus žo
džius ir kuriame žodžiai būtų kiek 
galima išsamiau apibūdinti ir semen- 
tiniu, ir sintaksiniu atžvilgiais, be to, 
jame turėtų būti išryškinti sinonimai 
ir antonimai. Būtų labai naudinga 
turėti ir literatūrinės kalbos frazeo
logizmų žodyną. Labai reikėtų ir lie
tuvių kalbos stilistikos, kur būtų 
gražiai išaiškintos kalbos stilių funk
cijos, jos skirtumai, parodyta, kaip 
literatūrinė kalba panaudojama 
reikšti tiems stiliams. Reikėtų ir 
lietuvių literatūrinės kalbos grama
tikos, kur būtų iškeltos Ir išryškin
tos dabartinės literatūrinės kalbos 
normos be istorinių ar terminių eks
kursijų ir kuri būtų skirta prakti
kos klausimams; ypač būtų naudin

ga turėti praktikos tikslams skirtą 
sintaksę. Visos šios knygos, žinoma, 
negali būti greitai parengtos, bet jau 
dabar reikėtų jas turėti galvoje, ren
giant straipsnius kalbos kultūros 
klausimais. Tai turėtų būti visų rašto 
žmonių parankinės, kasdieniniam 
naudojimui patogios knygos. Gal ta
da ir akademinių leidinių nustaty
tos normos neliktų tik jų pusla
piuose.

Paskirų netaisyklingų žodžių ar 
negerų jų vartojimo atvejų taisymas, 
žinoma, taip pat reikalingas, bet jis 
neturėtų būti laikomas pagrindiniu 
kalbos kultūros tikslu ar svarbiausiu 
jos uždaviniu. Siaurai suprantant kal
bos kultūrą, galima pradėti ieškoti 
negerovių net ir ten, kur jų nėra, o 
per didelis įtarinėjimas negali duotf 
teigiamų rezultatų. Be to, rašant kai 
bos kultūros klausimais, nereikėtų iš
leisti iš akių mokyklos, plačiosios 
visuomenės, todėl straipsniai turėtų 
būti rašomi kiek galima populiariau, 
labai argumentuotai, kartais negai
lint net ir sąmojaus.

Retkarčiais literatūrinės kalbos 
stabilumas suvokiamas labai nelanks
čiai — bijomasi dubletų, ypač tokių 
dubletų, kurie visai nesiskiria funk
cijomis ar reikšme. Čia galima pri
siminti, kad ir iš tradicijos kai kieno 
keliamą reikalavimą žodžius y’da, 
pro’ga, o’da, a’udra, rū’šis ... kir
čiuoti pirmąja kirčiuote, nors dau
gelis kalbančiųjų, neretai net ir pa
tys tie, kurie to reikalauja, laisvai 
kalbėdami, tuos žodžius kirčiuoja ki
taip. Juk nuo to, kaip kirčiuojami 
tie žodžiai, niekas nenukenčia: nei 
patys žodžiai, nei bendravimas, nei 
kalba. Kiek laiko sugaištama tų pa
vienių žodžių kirčiavimui išmokyti, 
o ir pačios pastangos būna dažniau
siai beprasmės — išėję iš auditorijos, 
žmonės vis tiek kirčiuoja juos taip, 
kaip jau Įpratę. Literatūrinės kalbos 
normas, jų tarpe kirčio ir tarties 
normas, kuria daugiausia intelektua
liniai sluoksniai, o pati literatūrinės 
kalbos raida jau suponuoja duble- 
tus.

Beje, kai kuriems ginčijamiems 
kalbos praktikos klausimams spręs
ti labai reikėtų turėti kalbos komi
siją, kurią sudarytų kvalifikuoti ir 
patyrę kalbininkai, galintvs daryti 
moksliškai pagristus pasiūlymus, ji 
galėtų veikti kad ir prie švietimo 
ministerijos ar Ministrų Tarybos, c 
jos sprendimai tiesiog turėtų Įstaty
mo galią. Be tokios aktyviai veikian
čios komisijos didesnė pažanga kal
bos norminimo ir kultūros srityje 
darosi sunkiai Įmanoma.

Dr. J. Kazlausko mintys sek
tinos ne tik tenai, okupuotoj 
Lietuvoje, bet ir užsieniuose.

AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS BOSTONE

Toronte įvykusiame L. K. Mokslo 
Akademijos suvažiavime buvo svars
tytas klausimas, kur ir kada rengti- 
nas IX Akademijos suvažiavimas. 
Buvo pareikšta pageidavimų ir pada
ryta pasiūlymų jį rengti Bostone, 
Mass. Po Toronto suvažiavimo' Aka
demijos pirm. prof. dr. A. Liuima 
buvo nuvykęs i Bostoną ištirti gali
mybių ir su Bostono Akademijos ži
dinio vadovybe aptarti principinius 
ir konkrečius Akademijos IX suva
žiavimo vietos bei laiko klausimus. 
Bostono židinys mielai sutiko, kad 
Akademijos suvažiavimas būtų šau
kiamas Bostone 1973 m. rugsėjo pir
momis dienomis, ir apsiėmė rūpintis 
jo rengimu. Akademijos centro val
dyba Romoje savo posėdyje 1970 m. 
gruodžio 19 d. patvirtino šį plana. 
Taigi, IX L. K. Mokslo Akademijos 
suvažiavimas Įvyks Bostone 1973 m. 
rugsėjo pirmomis dienomis. Tai skel
biama iš anksto, kad būtų išvengta 
sutapimo su kitais suvažiavimais.
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<1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS 

valdyba, vadovaujama Gedimino Ka
zėno, ryšium su Lietuvos operos pen
kiasdešimtmečiu nutarė šiemet ne
statyti naujos operos, bet pakartoti 
G. Verdi “Traviatą” gegužės 1, 2 ir 8 
d. d. Scenovaizdžiams sukurti pa
kviestas dail. Jurgis Daugvila, diri
gentu — Aleksandras Kučiūnas, 
chormeisteriais — A. Stephens-Ste- 
ponavičienė, A. Gečas, A. Vasaitis ir 
M. Mačiulis. Alfredo vaidmuo grei
čiausiai teks lenkų kilmės tenorui 
Stepanui Vičikui, o Violetos vaidme
niui numatytos trys kandidatės—Li
lija šukytė, Daiva Mongirdaitė ir 
Gina Butkutė - Čapkauskienė. Kitų 
vaidmenų atlikėjai turbūt bus 
tie patys, kaip ir pirmojoje “Travia
tos” premjeroje Čikagoje. Lėšoms 
telkti vasario 6 d. Motion Inn salėje 
operos valdyba rengia specialų vaka
rą, kurio programą atliks A. Anta
naičio vadovaujamas “Antrasis kai
mas”.

LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIS Lietuvos profesinio dramos 
teatro penkiasdešimtmetį atžymėjo 
Anatolijaus Kairio trijų veiksmų ko
medijos “Ku-kū” premjera, režisuo
ta D. Mackelienės. Poniškumo ir 
miesčionėjimo ligą plakančioje ko
medijoje dalyvavo gausus būrys ak
torių — V. Jatulienė, R. Urbanienė, 
E. Dovydaitienė, R. Janulaitienė, V. 
Sakalauskas, V. Dovydaitis, E. Janu
laitis, J. Pupius, V. Gylys ir kt. Sce
novaizdžius sukūrė dail. A. žaliūnas. 
Premjerai buvo pasirinkta sukaktu
vinė 1971 m. gruodžio 19 diena, pri
menanti ir aktoriams, ir žiūrovams, 
jog lygiai prieš 50 metų tą dieną 
Kauno teatre buvo pakelta uždanga 
pirmajam profesinio lygio spektak
liui — Sudermanno “Joninėms”.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ prieš Kalė
das iš Miuncheno buvo grįžusi į Niu
jorką ir dvejuose Metropolitan ope
ros spektakliuose atliko pagrindinį 
Euridikės vaidmenį Glueck operoje 
‘‘Orfėjus ir Euridikė”, dalyvavo Ed 
Sullivan televizijos programoje. Su 
Metropolitan opera ji pasirašė naują 
sutartį. Be kitų vaidmenų, L. Šukytei 
šiemet teks atlikti Nedos vaidmenį 
R. Leoncavallo operoje ‘‘Pajacai”. 
Pasikalbėjimą su lietuvaite daininin
ke “Amerikos Balso” jr ‘‘Laisvės Ži
burio” radijo programoms magneto
fono juoston įrašė V. Alseika. N. 
Metų išvakarėse L. Šukytė vėl išskri
do Miunchenan.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
Vilniaus universiteto mokslinės bib
liotekos 400 metų sukakties minėji
mą surengė vietinis Santaros-Šviesos 
Federacijos skyrius. Paskaitą skaitė 
buvusi šios bibliotekos direktorė S. 
Vaidinauskaitė-Vaškelienė, koncerti
nę programos dalį atliko kamerinės 
muzikos trio. Minėjimui vadovavo dr. 
Z. Rekašius.

MELBURNO NAMŲ STATYBI
NINKŲ DRAUGIJOS ir dienraščio 
“Herald” premiją už geriausią $10.- 
12.000 vertės namo projektą laimėjo 
Australijos lietuvis Algis Klimas. 
Architektūros studijas jis yra baigęs 
1968 m. Melburno universitete. Stu
dijuodamas jjs buvo veikliu Australi
jos Lietuvių Studentų Sąjungos na
riu. Jo vadovaujamas ALS Sąjungos 
Melburno skyrius išleido, A. Zubro 
studiją anglų kalba “People of the 
Amberland”.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZĖJUJE Čikagoje gruodžio 
13 d. buvo atidaryta iki sausio 11 d. 
trukusi jaunos dail. Donos R. Prū- 
sytės aliejaus, akrilikos, kolažo ir ke
ramikos darbų paroda. Jų autorė yra 
trečios kartos lietuvaitė, dr. Algirdo 
Prūsio dukra, meno studijas baigian
ti šiais mokslo metais Čikagos uni
versitete. Šalia savitų abstraktų ir 
realistinių darbų parodoje buvo iš
stačius! dvi keramikos skulptūras — 
“Moteris” ir “Kiekvienas”.

K. ALIŠAUSKO KNYGA “Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomybės”, re
daguota Pr. Čepėno, jau renkama Či
kagoje. Ji apima 1917-20 m. laikotar
pio lietuvių kovas su bolševikais ir 
bermontininkais, turės santrauką 
anglų kalba. Iš anksto užsisakiusiems 
kainuos $12. Atsiuntusieji $200 bus 
laikomi mecenatais, $25 — rėmėjais. 
Jų pavardės bus paskelbtos knygos 
baigminiuose puslapiuose, čekius ar 
perlaidas prašoma siųsti K. Ališaus
kui, 7312 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

LEONARDO ŠIMUČIO knyga 
“Amerikos Lietuvių Taryba 30 metų 
Lietuvos laisvės kovoje” jau baigia
ma rinkti “Draugo” spaustuvėje Či
kagoje. Jis turės apie 500 psl. ir be
veik 100 iliustracijų, dokumentinių 
tekstų papildą anglų kalba. Skaityto
jus turėtų pasiekti 1971 m. pradžio
je. Leidėjas — Amerikos Lietuvių 
Taryba.

PROF. A. MACEINA yra parašęs 
naują veikalą “Didieji dabarties 
klausimai”. Rankraštis jau atiduotas 
Immaculata spaustuvei Putname, 
Conn. Leidėjas — “Krikščionis gyve
nime”. Leidyklos reikalų vedėjas — 
prel. V. Balčiūnas.

BIRUTĖ RuKELEVICIŪTĖ čika- 
goję jau atidavė leidėjams knygą 
“Pasakos”, eiliuotų pasakų rinkinį 
vaikams.

“NIDOS” LEIDYKLA Britanijos 
sostinėje Londone šiemet žada išleis
ti K. Barėno 400 psl. apsakymų rin
kinį “Dvidešimt viena Veronika”. Iš 
anksto užsisakiusiems knyga kainuos 
16 šilingų, o vėliau bus pardavinė
jama po $4.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DIDELĖ KAUNIEČIŲ MINIA su 

1971 metais atsisveikino ir sutiko 
naujuosius 1971 metus Vytauto Di
džiojo muzėjaus sodelyje. Ši institu
cija dabar yra pavadinta istoriniu 
muzėjumi. Kauniečių miesto varpi
ninku vadinamas kompoz. Viktoras 
Kuprevičius, bokšto laikrodžiui išmu
šus 12 valandą, varpais pagrojo G. 
Verdi “Traviatos” ariją “Pakelkim, 
pakelkim mes taurę linksmybių”. * 
Naujametinis varpų muzikos koncer
tas buvo baigtas tradicine daina “Ei
sim, broleliai, namo”.

NAUJUOSIUS METUS vilniečiai 
sutiko keturiais muzikiniais rengi
niais. Operos teatre buvo jubilėjinis 
G. Verdi “Traviatos” spektaklis. Pa- ’ 
veikslų galerija paverstoje katedro
je S. Sondeckio diriguojamas filhar- ? 
monijos kamerinis orkestras atliko 
jau tradicine tapusią J. Haydno “At
sisveikinimo simfoniją”. Vilniaus fil
harmonijoje skambėjo J. Strausso 
kūriniai, išpildomi M. Dvarionaitės 
diriguojamo simfoninio orkestro. Ge
ležinkelininkų rūmuose šventinį kon
certą surengė R. Balčiūno vadovau
jamas pučiamųjų instrumentų or
kestras “Trimitas”.

ŽEMAITIJOS ZONOS moksleivių 
estradinių ansamblių konkursas “Si
dabrinis varpelis” prieš Kalėdas įvy
ko Telšiuose. Pereinamąjį prizą lai
mėjo: miestų grupėje — A. čižeikos 
vadovaujamas Šiaulių J. Janonio vi
durinės mokyklos ansamblis, rajonų 
grupėje — Tauragės II vidurinės 
mokyklos ansamblis su vadovu V. , 
Urbonu. /

IŠ NESENIAI IŠLEISTOS plokš- r 
teles gyvu žodžiu prabilo V. Mykolai- ■ 
tis-Putinas. Plokštelei panaudoti įra
šai jo autorinio vakaro, įvykusio 
1962 m. vasario 2 d. Vilniaus rašyto
jų klube. Stiprų betarpiškumo įspū
dį palieka jo rimtos, kartais kiek 
ironiškos pastabos, savita skaitomų 
kūrinių interpretacija.

VILNIAUS PROFSĄJUNGŲ KUL
TŪROS RŪMUOSE 500-tąjį koncertą 
surengė P. Tamošaičio vadovauja
mas medicinos darbuotojų dainų ir 
šokių ansamblis “Rūta”, suorganizuo
tas prieš 14 metų.

ARTĖJANT 1970 METŲ UŽBAI- f 
GAI, buvo išklausyti naujausieji 
kompozitorių V. Baumilo, J. Gaižaus
ko, B. Gorbulskio, J. Juozapaičio, A. 
Lapinsko, V. Ločerio ir V. Telksnio 
kūriniai. Juos atliko A. Končiaus va
dovaujamas Vilniaus radijo ir tele
vizijos lengvosios muzikos orkestras, 
dainininkai D. Kubiliūtė, N. Tallat- 
Kelpšaitė, M. Tarabildaitė, A. Lema- . 
nas, S. Liupkevičius, V. Popas ir F. 
Viskonto diriguojamas merginų an
samblis “Daina”.

LIETUVOS DAILININKŲ Sąjun
gos valdybos sekr. P. Gudynas Archi
tektų Sąjungos Vilniaus skyriaus na
rių susirinkime pasakojo savo įspū
džius iš kelionės po JAV. Pagrindi
nis dėmesys buvo skiriamas JAV lie
tuvių dailininkų kūrybai, kurią at
skleidė P. Gudyno atsivežtos jų kū
rinių spalvotos skaidrės.

DAILININKŲ KETVIRTADIENIO 
KLUBE Vilniuje savo įspūdžius iš 
viešnagės Australijoje pasakojo ak
torė Monika Mironaitė, rodžiusi 
Australijoje gyvenančių lietuvių dai
lininkų kūrinių skaidres. Dailininkų 
Sąjungos rūmuose buvo surengta 
Vaclovo Rato, Vlado Meškėno, Hen
riko Šalkausko, Jievos Kubos ir Leo
no Urbono kūrinių parodėlė.

LODZĖJ LEIDŽIAMAS lenkų li
teratūros ir meno almanachas “Os- 
nova” savo paskutiniame numeryje 
paskelbė pluoštą lietuvių poetų ei
lėraščių: J. Degutytės “Vaikystę”, 
“Karuselę”, Justino Marcinkevičiaus 
“Pirmąją odisėją”, E. Matuzevičiaus 
“Nakties audrą”, E. Mieželaičio “Ka
reivius”, V. Sirijos-Giros “šešėlius 
nuo ekrano”, “Prie tilto”. Eilėraš
čius išvertė lenkų poetai T. Chrus- 
celevskis, J. Hušča, L. Levinas ir I. 
Sikirickis.

VILNIAUS OPEROS TEATRO G. 
Puccini “Bohemos” spektaklyje pir
mą kartą Mimi vaidmenį atliko Gied
rė Kaukaitė - žebriūnienė, Colline 
vaidmenį — Vincentas Kuprys. G. 
Kaukaitė Mimi vaidmenį buvo paruo
šusi tobulinimosi studijų metu Mila
no La Scala teatre.

ANYKŠČIUOSE GYVENANTI ra
šytoja Bronė Buivydaitė 1970. XII.8 
atšventė 75 metų amžiaus jubilė- 
jų. Pokario metais ji yra išleidusi 
beletrizuotą atsiminimų knygą “Pro 
vaikystės langą”. Šiuo metu sukaktu
vininkė rašo antrą atsiminimų dalį 
ruošia spaudai eiliuotas “Senelio pa
sakas”, eilėraščių rinktinę vaikams 
“Labas rytas” ir planuoja knygą . 
Anykščių apylinkių padavimų temo
mis. B. Buivydaitės amžiaus deiman
tinę sukaktį specialiu vakaru atžymė 
jo Kauno literatūros muziejaus liau-. 
dies universiteto literatūros fakulte-f 
tas. Iškilmėje dalyvavo ir sukaktuvi
ninkė. Anykščiuose surengtoje tradi
cinėje knygos šventėje ji Nusitiko su 
mažaisiais skaitytojais.

KAZIO ALMENO 492 psl. istorin; 
nuotykių romaną • “Šienapjūtė* 
25.000 egz. tiražu Vilniuje išleidi 
“Vaga”. Skaitytojus su autorium, J 
A. V. lietuviu, supažindina V. Kaza
kevičiaus straipsnis “Ir fizikas, irTt- 
šytojas”.

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUN 
GOS Kauno skyrius įsteigė daflėty- 
rininkų sekciją ir jos vadovu išsi
rinko istorijos mokslų kandidatą K. 
čerbulėną. Kst$
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1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BABY POINT —r 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- 

Itas apžiūrėti. ' ' '
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

f Tel. 534 - 9286 — namų: 537-2869

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

Bloor Autorite Garage nil? £Kc.b«o
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) I 
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 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

BATHURST — EGLINTON, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių, per du augštus, 3 virtuvės, 3 prausyklos, 3 visai atskiri įėjimai, 
garažas, priv. įvažiavimas, sklypas 5O’xl5O*. Metinės pajamos $5.700. 
Liks viena skola 10 metų iš 9%. Prašoma kaina $44.900. Savininkas 
išvyksta iš Toronto.
BLOOR — INDIAN RD, mūrinis, atskiras 6 kambarių per du augštus 
namas, garažas, privatus įvažiavimas. Prašoma $21.900.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

Miras motinai Lietuvoje, 

$ ALFAS Sąjungos centro valdybos iždininkų 

JONĄ UOGINTĄ, gimines ir artimuosius nuošir

džiai užjaučia —

5 ALF AS Sąjungos centro valdyba

m SPORTAS
BALTIEČIŲ PLAUKIMO VARŽY

BOS. 1970 m. gruodžio 12 d. įvyko 
S. Amerikos baltiečių visų klasių 
plaukimo varžybos, kurias rengė To
ronto estų klubas “Kalev” Universi
ty Settlement House plaukimo ba
seine. Dalyvavo: 28 estai, 12 latvių, 
6 lietuviai. Pasiekta labai gerų rezul
tatų, ypač mergaičių ir moterų kla
sėje. Lietuvių moterų komandos da
lyvės iš keturių plaukimų kiekviena 
pasiekė: P. Sulkevičiūtė (Aušra) 4 
pirmas vietas ir vieną naują rekor
dą 200 jardų laisvu stiliumi mote
rims 2.18.8 min. (buvęs rekordas — 
2.33.0 min.); R. Sulkevičiūtė (Auš
ra) — 2 pirmas vietas, 1 antrą ir 1 
trečią; pasiekė naują rekordą 100 
jardų peteliške moterims 1.07.0 min. 
(buvęs rekordas 1.13.3 min.); J. Gla- 
nertaitė (Aušra) — 3 pirmas vietas, 
1 antrą; naujas rekordas 100 jardų 
laisvu stiliumi mergaitėms 15-17 me
tų 1.00.8 min. (buvęs rekordas 1.06.8 
min.). M. Glanertaitė (Aušra) — 1 
pirmą vietą, 3 antras; A. Kučinskai
tė (Aušra) — 2 pirmas ir 2 antras 
vietas; G. kerniūtė (Vytis) — 1 pir
mą, 2 antras, 1 trečią. Moterų estafe
tėje laisvu stiliumi (P. Sulkevičiūtė, 
G. Kerniūtė, R. Sulkevičiūtė, J. Gla
nertaitė) pasiekė pirmą vietą ir nau
ją rekordą 1.59.5 min. Buvęs rekor
das — 2.11.1 min. Moterų mišrioje 
estafetėje (G. Kerniūtė, J. Glaner
taitė, P. Sulkevičiūtė, A. Kučinskai
tė) iškovojo pirmą vietą ir naują re
kordą 2.13.4 min. Buvęs rekordas — 
2.29.2 min. Iš viso pasiekti 24 nauji 
rekordai. Pirmų trijų vietų laimėto
jai apdovanoti medaliais.

ŠALFASS plaukimo sekcija
SLIDINĖJIMAS

1971 m. š. Amerikos baltiečių ir 
lietuvių slidinėjimo varžybos įvyks 
sekančia tvarka: Cross-Country 1971 
m. sausio 30 ir 31 d.d. Horseshoe 
Valley Ski Resort. Alpine Skiing 
(“Slalom” ir “giant Slalom”) 
1971 m. vasario 21 d., 11 v., Devil’s 
Elbow Ski Resort, Bethany, Ont. 
Varžybos įvyks šiose amžiaus grupė
se: jaunučiai berniukai iki 12 m., 
jauniai — 13 iki 16 m., vyrai 17-27 
m., senjorai vyrai 28-44 m., veteranai 
vyrai 45 m. ir vyresni. Mergaitės — 
iki 14 m., moterys — virš 14 m. Ren
gia estų sporto klubas “Kalev”, va
dovas — K. Mandre, 339 Broadview 
Ave., Toronto 250, tel. 465-7365. 
Smulkesnių informacijų kreiptis pas 
K. Mandre arba pas lietuvių sporto 
klubų slidinėjimo vadovus.

ŠALFASS centro valdyba

sportas visur
Miuncheno olimpiados sportinė pro

grama padidinta trimis varžybomis 
— džiudo, rankinio ir šaudymu iš 
lanko. Džiudo imtynės jau buvo įves
tos 1964 m. olimpiadoje. Būsimoje 
olimpijadoje pridėti dar du svoriai. 
Šaudymas iš lanko olimpiadon grįžo 
po 52 metų. Rankinis olimpiadoje 
pasirodė tik vieną kartą — tai 1936 
m. Berlyno olimpiadoje. Tai buvo 
didysis rankinis (11 x 11), kuris bu
vo žaidžiamas futbolo aikštėje. Olim
piados programa praplėsta ir kitose 
sporto šakose. Lengvojoj atletikoj 
moterų varžybos papildytos 1500 m. 
bėgimu, 4 x 400 bėgimu ir 80 m. 
kliūtinis bėgimas pakeistas į 100 m. 
Šaudymo varžybose įvestas šaudymas 
į bėgantį šerną. Imtynės papildytos 
iki 10 svorių. Taip pat praplėsta bu
riavimo ir irklavimo programa. Iš 
viso šioje olimpiadoje bus kovojama 
dėl 195 aukso medalių. Bilietai į 
Miuncheno olimpiadą jau pradedami 
pardavinėti. Jie kainuos apie $23 
dienai. Sunkiausia bilietus gauti bus 
vietiniams gyventojams. Ypatingi su
varžymai daromi atidarymo ir užda
rymo iškilmėms.

VYČIO ŽINIOS
Vytiečiai vyrai Hamiltone sužaidė 

draugiškas krepšinio rungtynes, ku
rias laimėjo Kovo krepšininkai 108: 
89. Kovo komanda turi daug gabių 
krepšininkų ir ypač pasižymi ūgiu. 
Džiugu, kad Hamiltono Kovo sporti
ninkai vėl įsijungė į lietuviškąjį 
sportą ir bendrauja su kitais klubais. 
Tai didelis nuopelnas mons. J. Ta- 
darausko, kuris įrengė patogią spor
tuoti salę, žaidė Kovo komandoje: 
Kazragis 14, Meškauskas 11, Kalvai
tis 14, Jankus 4, Beniušis 8, Vaši- 
lowskis 16, Sakalas 17, Tatti 4, But
kevičius; Vyčio: Nacevičius, Akelai
tis 3, Duliūnas 14, Sodonis 2, Loren
cas 4, Juozaitis 1, Ignatavičius 17, 
Juozėnas 13. Vyčio komandoje gerai 
žaidė Klimas, kuris, nežiūrint ir 
augštaūgių koviečių, įmetė 35 krep
šius. Vyčio komandai labai trūko Ei- 
žino.

Etobicoke lygos varžybose vytie
čiai nugalėjo Dixie komandą 94:61. 
Dabar vytiečiai dalinasi 1-2 vieta.

CYO lygos varžybose Vyčio mer
gaitės (14 m.) pralaimėjo Transfi

guration komandai 8:17. žaidė: Zub- 
rickaitė 4, Underytė 4, Žukauskaitė, 
Valiukaitė, Matulaitytė, Ąžuolaitė, 
Jesenevičiūtė.

Stalo tenisininkai gerai pasirodė 
Ontario atvirose stalo teniso pirme
nybėse, kurios įvyko Toronte. V. Ne- 
šukaitytė laimėjo 5 pirmas vietas, 
įskaitant ir vyrų B klasę. E. Saba
liauskaitė moterų baigmėje pralai
mėjo V. Nešukaitytei. F. Nešukai- 
tytė poroje su seserimi laimėjo mo
terų dvejetą, moterų vienete ji irgi 
pusbaigmyje pralaimėjo seseriai. J. 
Nešukaitis senjorų klasės baigmėje 
vėl pralaimėjo M. Marenko.

Berniukai (iki 12) CYO lygos var
žybose nugalėjo St. Alban’s 18:11. 
Žaidė: Duliūnas 11, Jankauskas 5, 
Kaknevičius 2, Ignatavičius, Ąžuo
las.

Į ŠALFASS suvažiavimą Detroite 
vyksta 6 vytiečiai.

Keli Vyčio krepšininkai žaidžia 
universitetų komandose. S. Ignatavi
čius, kuris kartu yra ir komandos 
kapitonas, žaidžia Waterloo un-to 
komandoje; A. Vaičeliūnas — Lon
dono ir V. Juzėnas — Guelph.

Mūsų rėmėjams — A. Gulbinskui, 
A. Misiūnui ir mūsų nuolatiniui rė
mėjui V. Bakūnui nuoširdžiai dėko
jame.

B-C lygos varžybose Vyčio jauniai 
pralaimėjo latviams 52:63. žaidė: 
Duliūnas 12, Sodonis 20, Nacevičius 
10, Sepulis 4, Akelaitis 6, Vitkus, 
šį sekmadienį 12.30 vai. vytiečiai 
žais su Aušra. Rungtynės įvyks Pri
sikėlimo salėje. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Baltiečių slidinėjimo varžybos įvyks 

vasario 20 d. Devil’s Elbow kuror
te, Bethany, Ontario, o sausio 30- 
31 d.d. estai ruošia baltiečių “invi
tational cross-country” slidinėjimo 
varžybas Horesshoe Valley kurorte, 
Craighurst, Ont. Klubo slidininkai 
norintieji dalyvauti, prašomi susi
siekti su slidinėjimo sekcijos vado
vu St Kėkštu. Tel. 233-1372.

Jaunių D, 12 m. ir jaunesni, ko
manda dalyvaujanti CYO lygoje, iš 
trijų rungtynių yra laimėjusi dvi. 
Sausio 9 d. buvo nugalėta St. Al
ban’s berniukų klubo komanda 13: 
12. Sausio 16 pralaimėta Woodgreen 
rajono vaikų centro penketukui 10: 
14. Komandoje žaidžia: S. Arlaus
kas, R Arlauskas, P. Arlauskas, E. 
Bartninkas, E. Gataveckas, J. Gu
tauskas, V. Plučas, R. Punkris, L. 
Rautinšas, T. Rekštys, A. Sodonis, 
S. Stočkus.

Arvydas Stonkus ir Andrius Chve- 
dukas prisijungė prie Aušros krep
šinio komandų trenerių. A. Stonkus, 
ilgametis Aušros vyrų komandos žai
dėjas, perėmė šios komandos trene
rio pareigas. A Chvedukas, XIII 
klasės mokinys, sėkmingai vadovau
ja jaunių C klasės krepšininkams.

Simas Kaknevičius, Aušros jaunių 
A klasės krepšinio komandos narys, 
sausio 16 gražiai pasirodė žaisdamas 
su McMaster un-to rinktine prieš 
Waterloo un-tą. šio pirmamečio stu
dento pavardė buvo dažnai kartoja
ma rungtynių pranešėjo (CHCH-TV, 
11-tas kanalas Hamiltone).

Jaunių A komanda Bathurst lygo
je nugalėjo estus 78:76: Pirmame 
puslaikyje estai vedė 23 taškais. Jie 
valdė ir lentas, ir kamuolį, o ilgais 
metimais krovė taškus. Nuo antrojo 
puslaikio pradžios Aušra perėmė va
dovavimą ir pralenkė 2 taškais, žai
dė: S. Kaknevičius 32, Firunierz 19, 
E. Norkus 15, A. Kareckas 8, E. 
Stravinskas 4, A Grigonis.

Jaunučių komanda Church lygoje 
nugalėjo Woodgreen komanda 28:13.
R. Petronis 11, A. žabas 7, R. Gri
gonis 4, E. Punkrys 4, J. Steponas 
2, G. Steponas.

Jaunių mergaičių komanda nuga
lėjo Blessed Sacrement 58:17. B. 
Plučaitė 18, A. Plučaitė 8, P. Simu- 
tytė 13, I Paškauskaitė 13, N. čiži- 
kaitė 6, L Radžiūnaitė, V. Vingely
tė, A. Klibingaitė.

Vyr. mergaitės (16-17) nugalėjo 
St Edvards 33:32. žaidė: P. Kairy
tė 4, D. Kiškūnaitė 5, V. Plučaitė 4,
S. Simutytė 6, L Simanavičiūtė 3, 
J Bailey, P. Simanavičiūtė.

IŠ “TAURO” KLUBO VEIKLOS
Dėkojame Klubo nariams ir pri

jaučiantiems, prisidėjusiems darbu 
bei dovanomis prie sėkmingo tradi
cinio baliaus. Dėkojame už loterijos 
dovanas prekybos ir statybininkų or
ganizacijoms: All Seasons Travel 
Agency, Care Construction Co., Mo
hawk Furniture Ltd, North Sylva 
Co,, Baltic Exporting Co., The Am
brose Shop, Montrose Butcher & 
Grocer, Men’s Clothing and Tailors, 
Tony’s Variety, Eastern Variety, 
Parkside Meat Maiket, Roncesvalles 
Sports Store, Stouffville Creamery, 
Vyal Construction Co., Terra Variety

I pd, « TMftto žflmriri * 1971. I. 21 - Nr. 3 (1094)
“Ateities” prenumeratą galima su

mokėti Prisikėlimo par. ateitininkų 
kambaryje sekmadieniais po 10 v. 
Mišių. Kas dar skolingas “Ateičiai” 
už kalėdines korteles, prašomi pa
skubėti atsilyginti.

Senojo ir naujai išrinkto tėvų ko
miteto nariai renkasi ateitininkų 
kambaryje sekmadienį, sausio 24 d., 
tuoj po 10 v. Mišių.

Ateitininkų šventė — balandžio 25 
d. Sueina 20 metų nuo moksleivių 
ateitininkų įsisteigimo Toronte. Ta 
sukaktis bus paminėta metinės šven
tės metu. Toronte ir apylinkėse gy
vena dar daug pirmosios kuopos na
rių. Sukakties paminėjimu rūpinasi 
kun. J. Staškevičius ir K. Manglicas.

Žygio “Ateičiai” praėjusios vasa
ros stovyklos Wasagoje metu buvo 
surinkta $382. ši suma pasiųsta “At
eities” administratoriui. Daugiausia 
surinko R. Stravinskaitė, Rūta ir 
Giedrė Cepaitytės. šią vasarą pana
šus žygis vėl bus organizuojamas.

Vasaros stovykla numatoma liepos 
25 d. — rugpjūčio 8 d. Stovyklą 
ruošia tėvų komitetas.

Yra dviejų rūšių ateitininkų. Vie
ni — ateitininkai tik sąrašuose, kiti 
— ateitininkai savo dvasia. Pažiū
rėkime į save ir paklauskime, kuriai 
grupei mes priklausome.

Skautų veikla
• Akademinio Skautų Sąjūdžio va- 

dijos .pirm. s. fil. Liūtas Grinius, pa
tyręs apie Simo Kudirkos brutalų 
išdavimą rusams, skautų akademikų 
vardu kreipėsi į JAV prezidentą R. 
Niksoną, reikšdamas pasipiktinimą 
pakrančių pareigūnų elgesiu. Prezi
dentas gruodžio 29 d. parašė atsaky
mą. kuriame prisipažįsta buvęs labai 
priblokštas S. Kudirkos išdavimo ži
nios ir užtikrina, kad ateityje tokie 
dalykai nepasikartos. Amerika di
džiuojasi tradicijomis, kurios garan
tuoja pabėgėlių saugumą.

• LSS tarybos pirmijos pirm. v.s. 
A. Saulaitis išsiuntinėjo tarybos na
riams s. A. Bobelio paruoštą ir stu
dijiniame suvažiavime referuotą stu
diją LSS draudos reikalais. Nariai 
prašomi susipažinti ir pareikšti savo 
nuomonę rašant adresu: s. A. Bobe
lis, 140 Linden St. Marsapequa Park, 
N.Y. 11762, USA. Be to, yra gauta 
išsami A. S. pašnekesio santrauka 
tema “Simas Kudirka ir mes”. Yra 
skatinama šios tragedijos niekada 
nepamiršti, naujais būdais ir prie
monėmis kelti padarytą ir daromą 
tautai skriaudą, siūloma Simo Kudir
kos vardu pavadinti ateinančias va
saros stovyklas, kiekvieną lapkričio 
23 d. rinkti aukas S. Kudirkos šei
mai paremti, leisti leidinį ir atitin
kamus vokų ženklelius.

• Skautai-tės raginami užsiprenu
meruoti “Skautų Aidą” arba jo pre
numeratą pratęsti šiems metams. 
Prenumeratas renka vienetų vado
vai. Užsisakant betarpiškai, rašyti: 
s. A. Orentas, 6840 Sd. Campbell 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. Kai
na metams — $5.

• “Šatrijos” tunto vadijos posė
dyje sausio 17 d. aptarti einamieji 
reikalai. Ruošiamasi Kaziuko mugei, 
tradicinei pasaulio skaučių susimąs
tymo dienai ir pavasario skauto- 
ramai.

• Sausio 26 d., 7.30 v.v., į skau
tų būklą kviečiami susirinkti visi tie, 
kurie buvo pradėję repetuoti “Eglę 
žalčių karalienę” arba norėtų tame 
pastatyme vaidinti, č. S.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

LE 6-2664 Toronto, Ontario
JANE — BLOOR, jaukus 5 kambarių, atskiras, mūrinis vienaaugš- 
tis; naujas šildymas, dvigubas garažas su šoniniu įvažiavimu; pra
šoma kaina $26.500.
WINDERMERE — BLOOR, atskiras 7 kambarių mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 virtuvės, augštas rūsys, garažas su plačiu 
įvažiavimu, puiki vieta, netoli Bloor gatvės; apie $10.000 įmokėti, 
žemas išsimokėjimo nuošimtis.
BLOOR — JANE, didelė krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigubas 
garažas, puiki - judri vieta, tinka betkokiam verslui; dabar išnuo
mota už $400 mėnesiui ir nuomininkas viską apsimoka; apie $15.000 
įmokėti ir viena atvira skola 10 metų 9% . Nepraleiskite progos.
JANE — BLOOR, gražus rupių plytų atskiras 7 kambarių namas, 
centrinis planas, vandeniu-alyva šildomas, kilimai, moderni virtuvė, 
garažas; apie $7.000 įmokėti.
KINGSWAY, puikus, modernus 6 kambarių viėnaaugštis, kilimai, ' 
gražiai užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu įvažia
vimu, netoli susisiekimo; prašoma kaina tik $34.900. Nepraleiskite 
progos, kas jieškote vienaaugščio.
JANE — BLOOR, 4 atskirų butų mūrinis pastatas, vandeniu-alyva 
šildomas: 4 garažai su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor; apie 
$20.000 įmokėti; puiki vieta nuomojimui.

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

Mėsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r^K/X/Vln 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

MOKA 
5^2% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
7% už 1 m. term. dep. 
73A% už 2 m. term. dep. 

Kapitalas virš

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

keturių milijonų dolerių

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

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" 
AUKOTOJAI

$50: Lietuvių Kredito Kooperaty
vas “Parama”; $30: Tautos Fondo 
Atstovybė Kanadoje; $10: A. Domei
ka, M. Pranevičius; $8: dr. J. Baltru
šaitis; S6: Juozas Kaknevičius; $5: 
V. Starkus, Ona Jančiukas, V. Vasi
liauskas, J. Mikšys, M. Aukštaitė, J. 
Vėgelis, V. Cibulskas; $3: A. Lauri
naitis; $2: E. Heikys, A. Tarvydas, K. 
Asevičius, J. Gedvilas, P. Kairys, P. 
Cičinis, M. Kupris, S. Banelis, E. 
Miliauskas, S. Pakauskas. A. Jasiū- 
nas, A. Pivoriūnas, P. Šliteris, A. 
Diržys, Pr. Sakalas, M. Masiulienė; 
$1: P. Kažemėkas, A. Iškauskas, K. 
Majauskas, L. Merkelis, A. Sidlaus
kas, S. Telšinskas, A. Portofiejus, P. 
Ledas, A. Markutienė, J. Mickevi
čius, kun. A. Treška, S. Valiukas, 
J. Pyragius, A. Kalvaitis, S. Jakaitis, 
P. Guobys, A. Vaičiūnienė, J. Mulio- 
lis, V. Žakas, H. Gudžiauskienė, P. 
Razma, Z. Jakubonis, V. Vaičiūnas.

A. Daukantas, kuris platina 
komunistinį “Liaudies Balsą” 
yra senosios ateivijos lietuvis, 
neturįs nieko bendro su Augus
tinu Daukantu, naujuoju atei
viu, gyvenančiu 571 Dovercourt 
Rd.

A. J. M 0 R K I S
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, viėnaaugštis (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
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 — mortgičių.

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELUA ŽUKE) VISTOSKI

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

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

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

& Gifts; privatiems asmenims: p.p. 
S. Ceponienei, Kudirkoms iš Bramp- 
tono, P. Misevičiui, A. Kuolui, p. 
Gvaldai, p. žemaičiui iš Geraldtono. 
Pas sekretorių liko neatsiimti fan
tai: nr. 8340 — odekolonas, 8360 — 
pudra, 8386 — knyga, 8512 — 22 
kai. šautuvas, 8623 — vasarnamis sa
vaitei, 8749 — kortos. Jei kas turi 
minėtus bilietus, prašome atsiliepti. 
Metinis Klubo susirinkimas šaukia- 
mas vasario 21, sekmadienį, 1.30 v. 
p.p., Trinity Recreation Centre, 
Queen St West ir Crawford St. kam
pe — parke. Praeitais metais Klu
bas atliko svarbų darbą pravedant 
!¥« mylios elektros jėgainės liniją, 
pareikalavusią 16 stulpų, į būstine 
prie Debow ežero. 13-kai tų stulpų 
reikėjo išsprogdinti 4 pėdų gylio 
duobes, o likusiems paruošti tvirtą 
akmenų pagrindą pelkėje. Valdyba

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

N0RWYN Apts., 126 Ocean Dr.
MIAMI BEACH, Fla. 33139, USA.

Tel. Miami Beach - 672-4903 
Toronte - 766-6267
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Padoriausias

Amerikiečių žurnalas paskel
bė konkursą surasti padoriau
siam piliečiui. Vienas kandida
tas taip aprašė save: "Nerūkau, 
negeriu alkoholio, nelošiu kor
tomis, sunkiai dirbu, anksti ke
liuos, nesibaru su žmona. Taip 
gyvenu jau ketveri metai.
P. S. su dovanos įteikimu malo
nėkite palaukti iki sekančio ru
dens, kai išleis mane iš kalėji
mo”.

Garsiajam dailininkui Picasso 
prancūzų gydytojas, anatomijos 

apie jo kūrybą:
— Man, kaip anatomijos žino

vui, Jūsų paveikslų žmonės at
rodo abejotinos sveikatos.

— Gali būti, bet aš Jus galiu 
užtikrinti, kad mano paveikslų 
žmonės gyvens ilgiau nei Jūsų 
pacientai, — atsakė Picasso.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

UŽSAKYKITE TIK PER 
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ 
tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapos 
namų 741-9065 tel. 767-9088 

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

C. (Chuck) ROE 
Sales Manager

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Esti ją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/£ svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ D I« • 480 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic txportmg Co. Toronto 3, Ontario

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

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733
1613 Dundas St. W.

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

Horn H ton e skyrius:
293 Ottowo St. H., Hamilton, Ont. Td. 549-2005 

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

i
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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 eSav. 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 4-1001

780 QUEEN ST. W. ___
PRIE GORE VALE < —rTVSTtA
TTL. EM^^-pUQfO^UplO

Vestuvinės nuotraukos
—-—' ' Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

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

Savininkas V. BAČČNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atrikviečiant gimines

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Šypsena virtuvėje
Sakoma, jog virimas, skalbi

mas ir indų plovimas daug sma
gumo atima iš vedybinio gyveni
mo, tačiau kaikurie vyrai visa 
tai sugeba padaryti šypsodamie-

Apskaičiavimai
Matematikos profesorius savo .... . , x ,. 

paskaitoj, tarp kita ko, pažymė- į^Mkorteh?
j0. •»» r r šio krašto verslininkų išgalvota tra-

— Matematika yra nuostabus 
mokslas. Jos pagalba galima pa
siekti nepaprastų rezultatų. 
Pvz., jei aš savo gimimo metus 
padalysiu iš telefono numerio ir 
atimsiu žmonos amžiaus metus, 
tai gausiu savo apikaklės nume

Bytnikų poezija 
Velniop visus mokslus, 
Kunigų pamokslus. 
Kas iš prigimties protingas, 
Tam joks mokslas 

nereikalingas... 
Parinko Pr. Alš.

Namų tel. 277-0814

Sav. R. Stasiulis
A

A

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

LIETUVIŠKA TRADICIJA
Dažnai girdime lietuvius kalbant 

ar rašant, kad mums reikia laikytis 
lietuviškų tradicijų, čia tektų su
prasti, kad mums reikia laikytis tik 
gražių, vertingų lietuviškų tradicijų, 
o nuo menkaverčių — atsisakyti.

Prieš 18-20 metų, kai nemažai lie
tuvių atsirado šiapus Atlanto, lietu
viškoje spaudoje skaitėme, kad ka- 

dicija, kuri jiems duoda gražaus pel
no. Ši tradicija nieko bendro netu
rinti su lietuviškomis tradicijomis. 
Esą, geriau tuos pinigus, kurie numa
tyti kalėdinių kortelių pirkimui ir 
siuntinėjimui, paaukoti svarbiems 
mūsų tautos reikalams. Labai teisin
gas pasakymas.

Kadangi dauguma lietuvių sten
giasi su gyvenamuoju kraštu grei
čiau sutapti ir persiimti jo papro
čiais, jie ėmė pirkti bei siuntinėti 
kalėdines korteles. Dabar ir lietu
viškos spaudos žmonės, ir net insti
tucijos nebesako, kad kalėdinių kor
telių siuntinėjimas nėra lietuviška 
tradicija, patys spausdina kalėdines 
korteles ir jas siuntinėja savo pre
numeratoriams, aiškindami, esą kalė
dinių atvirukų siuntinėjimas yra lie
tuviška tradicija. Taigi, iš nelietuviš
kos tradicijos tapo lietuviška.

Ar kalėdinių kortelių siuntinėji
mas yra gera ar bloga tradicija, ne- 
taip svarbu. Bus lietuvių, kurie ka
lėdines korteles ir toliau siuntinės, 
bus tokių, kurie, užuot siuntinėję 
korteles, duos auką lietuviškiems rei
kalams, bus pagaliau lietuvių, kurie 
nei kalėdinių kortelių nesiuntinės, 
nei ta proga lietuviškiems reikalams 
aukų duos, kaip jie tų aukų nieka
dos neduoda. Ir jie save laikys ge
rais lietuviais. Jei kurioje apylin
kėje yra apie 1.000 suaugusių lietu
vių, o aukojusių Tautos Fondui są
raše nepraskamba nei 200 pavardžių, 
įskaitant ir tuos, kurie aukojo po vie
ną ar du dolerius, rodo, kad didelis 
nuošimtis lietuvių nuklysta nuo lie
tuviško solidarumo tako.

Kalbant apie kalėdines korteles, 
reikėtų dar pasakyti, kad instituci
jos, kurios nori iš kalėdinių kortelių 
pasidaryti pelno, turėtų atspausdin
ti gražias. Geriau dėžutėje būtų 8- 
10 gražių kortelių, negu 16 menka
verčių. Viena lietuviška institucija, 
kuri išsiuntinėjo kalėdines korteles, 
rašo, kad jų kortelės labai gražios. 
Šias eilutes rašantis neišdrįso nei 
vienos jų kortelės pasiųsti savo ar
timiesiems. Sumokėti už korteles ir 
jas išmesti į krepšį nėra geras reiš
kinys. Bet kas belieka daryti? Gerai, 
kad kitos lietuviškos institucijos at
siuntė geresnių kalėdinių kortelių. 
Iš lietuviškų institucijų, kurios iš
leidžia gražiausias kalėdines korteles, 
yra “Žiburių” bendrovė. Nors jos 
kiek brangesnės, bet gražios. Ypač 
malonu tokias korteles pasiųsti į 
pavergtą Lietuvą. J. J.
NĖRA PINIGŲ — NĖRA DRAUGŲ

Esu iš Šiaulių miesto. Atvažiavau 
1948 m. į Lethbridge, po metų per- 

. sikėliau į Kalgarį. Gyvenau iki 1957 
m. Tada persikėliau į tokį “camp”, 
kur visi lietuviai išėję į kitas “vie- 
ras”: vienas vedęs palioke, kitas uk
rainietę, trečias vokietę. Kiti nenori 
prisipažinti lietuviais ir sako: “Mes 
nenorim būti lietuviais”. Pas mus 
lietuvis nebuvo ir nebus gerbiamas. 
Kelk balius, duok išgerti, tai lietu
vių atsiras daug. O jei susergi, nėra 
nė vieno lietuvio. Kai nebeduodi iš
gerti, nebėra draugų. Taip pat drau
gystę daro pinigai — nėra pinigų, nė
ra draugų. Aš esu lietuvė, myliu Lie
tuvą ir savo žmones, tik gaila, kad 
jiem labiau rūpi pinigas, negu pa
galba žmogui. Vienas tautietis čia jau 
antri metai serga. Niekas neateina, 
niekas juo nesirūpina. Man vienai 
reikia prižiūrėti. Prince Alberte ne
rasi nė vieno bagoto — visi vos pra
gyvena.

Mano mamos giminių yra daug, 
bet nežinau jų adresų. Tai Balčiūnai, 
Stankūnai, Norkai. Gal jų vaikai gy
vena apie Jus?

K. Pelenytė 
AUKOS BALFUI

Kūčių vakarą ir Kalėdose kiekvie
no lietuvio mintys skrenda toli už 
geležinės uždangos į gimtąjį kraštą. 
Nors čia esame laisvi, nieko netrūks
ta, bet negalime nurimti ypač dėlto, 
kad taip ilgai turi kentėti nelaisvę 
tautiečiai už geležinės uždangos. Pa
dėkime Jiem kuo galėdami, ypač per 
BALFą, kuris taip' kruopščiai ir są
žiningai rūpinasi jų šalpa, šiais me
tais skirkime jam atitinkamą auka.

R.
KREIPTIS Į VYSKUPUS

Pasaulio žydai išvystė stiprią pro
pagandą prieš sovietinio teismo 
sprendimus. Toronto žydai 1970. XII. 
30 suruošė prie rotušės demonstraci
ją, kur suėjo apie 5000 asmenų. Ta 
proga Toronto arkivyskupas P. Poc- 
ock paprašė arkivyskupijos katalikus 
pasimelsti, kad bausmės Sov. Sąjun-

goj nuteistiems žydams būtų suma
žintos. Rabinas Plaut kvietė visus 
garsiai šaukti, iki bus laimėta laisvė' 
žydams ir milijonams kitų. Ar mūsų 
veiksniai negalėtų kreiptis į vysku
pus, prašydami kad visa Kanada pa
simelstų už Simą Kudirką, prašant 
jam laisvės, jei dar gyvas. M.

LIETUVIS MISIJONIERIUS
Kunigas ir gydytojas misijonierius 

Brazilijoj, Amazonės džiunglėse, ra
šo savo laiške:

“Turiu be galo daug darbo. Esu 
vienintelis gydytojas. Per mano ran
kas pereina apie 70 ligonių kasdien. 
Esu kiek pavargęs, nes jau 9 metai 
neturiu atostogų. Daugybė epidemijų 
man neduoda laiko pailsėti. Kunigas 
esu tik sekmadieniais. Šiuo metu 
statau mažą ligoninę su 40 lovų, nes 
be jos mano medicinos darbas yra 
neįmanomas. Pasimelskite ir už ma
nė, kad Dievas duotų ir toliau gerą 
sveikatą.

Turėjome gaisrą — sudegė mo
kykla, maisto sandėlis ir 7 indėnų 
namai. Prie tokių bėdų esu jau pri
pratęs. Mūsų misijos lėktuvas nukri
to pereitais metais. Mano laivas vie
ną kartą sudegė, kitą kartą nusken
do. Ačiū Dievui, iki šiol išlikau gy
vas. Prieš porą metų sustabdžiau epi
demiją, vadinamą Rickettial, San 
Joaquim, Bolivijoj, ir gavau augš- 
čiausią atžymėjimą bei kapitono 
laipsnį. Visdėlto nuo epidemijos mi
rė 800 žmonių, kol pavyko sustab
dyti.

Ačiū labai, kad norite man užsaky
ti “Tėviškės Žiburius”. Jų negaunu 
ir niekad nesu matęs (jau užsakė E. 
Šaulienė iš Čikagos, Red.). Čia gau
nu laikraštį “Darbininkas”. Tai vie
nintelė lietuviška periodinė spauda, 
ateinanti po poros mėnesių. Bet man 
tos žinios visuomet yra įdomios. 
Taip pat gaunu “Lietuvių Gydytoją”. 
Nežinau kas man jį užsakė”.

Jūsų misijonierius — 
kun. dr. F. A. Bendoraitis

MAŽIAU BALIAVOKIM
Pasaulio spauda užversta informa

cijomis apie Izraelio — arabų karą. 
Taip pat — televizija ir radijas. Ki-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

STRAIPSNIAI IR LAIŠKAI jūri
ninko Simo Kudirkos reikalu Čika
gos didžiojoje spaudoje gerokai su
mažėjo. šis klausimas jau, atrodo, 
laikomas išspręstu, nors apklausinė
jimai JAV kongreso komitete tebei
na.

“Chicago Today** dienraštis sausio 
11 d. atspausdino John Chamberlain 
rašinį. Jame sakoma, jog dėl lietuvio 
pabėgėlio atidavimo sovietams yra 
apkaltinti trys pakrančių sargybos 
karininkai, bet šie visą kaltę nori su
versti nežinomam pareigūnui Vals
tybės Departamente, kuris pataręs 
admirolui Ellis neišprovokuoti inci
dento, galinčio pakenkti jautrioms 
deryboms dėl žuvininkystės. Rašinio 
autorius todėl klausia: kiek kartų to
kie “jautrūs santykiai” Valstybės De
partamento buvo panaudoti “šaltojo 
karo” istorijoj? Žurnalistas teigia, 
jog JAV Valstybės Departamentas 
visuomet naudoja šį išsisukinėjimą 
tais momentais, kai Amerikai reikia 
vyriško ir stipraus atsako į Sov. Są
jungos bandymus pakenkti JAV-ėms.

Tą pačią dieną “Chicago Tribune” 
dienraštyje buvo paskelbta įdomi 
mintis, esą reikėtų iškeisti JAV ko
munistę, kaltinamą žmogžudyste An
gelą Davis į jūrininką Simą Kudirką. 
Rašinėlyje sakoma, kad sovietai yra 
labai susirūpinę dėl Angelos Davis 
ir reikalauja ją paleisti. Davis daug 
kartų yra pareiškusi, kad ji neken
čia Amerikos, tuo tarpu lietuvis Si
mas Kudirka rizikavo net gyvybe, 
kad pasiektų šį kraštą. Tų minčių au
torius daro išvadą — leiskime abiem 
gyventi ten, kur jie nori.

INTERNATIONAL AMPHITEAT- 
RE sausio 10 d. pradėtos Čikagos sa
lės futbolo varžybos, kuriose daly
vauja ir “Lituanikos” komanda, čia 
žaidžia 20 geriausių Čikagos koman
dų, paskirstytų į dvi grupes: I ir 
“major” diviziją. Pirmame susitiki
me lietuviai rungtyniavo su ukrai
niečių “Wings” komanda. Jų rungty
nės baigėsi lygiomis 1:1. Lietuviai 
turės dar susitikti su astuoniomis ki
tomis I divizijos komandomis. Pir
menybės truks 9 sekmadienius. Pa
našios varžybos buvo rengiamos Či
kagoje ir anksčiau, tačiau 3 paskuti
nius sezonus dėl salės nebuvimo jos 
negalėjo įvykti. Pirmojo sekmadie
nio žaidimus stebėjo virš 5000 žmo
nių.

PIRMASIS ŠIŲ METŲ "WAMS
LEY” taurės šachmatų turnyras įvy
ko sausio 9—10 d. d. Dalyvavo ir 5 
lietuviai: P. Tautvaišas, A. Jasaitis, 
K. Ramas, VI. Karpuška ir A. Rim
kus. Tautvaišas paskutiniame rate 
pralaimėjo jaunam žaidėjui — De 
Fotis, kuris su latviu Karklinš lai
mėjo turnyrą, surinkę po 5 taškus iš 
5 galimų. Tautvaišas liko su 4 taš
kais. Tiek pat taškų gavo ir A. Jasai
tis. K. Ramas gavo 3 taškus, kiti — 
mažiau. — čikagiečiai P. Tautvaišas 
ir dr. Viktoras Palčiauskas naujame 
JAV šachmatų federacijos sąraše 
įrašyti meisterių klasėn, kurioje jie 
ir anksčiau buvo, bet vėliau iškrito.

“CHICAGO TRIBUNE” sausio 9 
d. laidoje paskelbė ilgoką sensacingą 
straipsnį apie tris latves, kurios Niu
jorke paprašė politinės globos teisių

tų žmonių problemos mažai veranda 
vietos. Pvz. kad ir mūsų Lietuvos by
la ignoruojama. Tiktai Bražinskų ir 
S. Kudirkos įvykiai ją pajudino. Ar 
kartais ir mes nesam kalti — dau
giau rūpinamės baliais, šokiais, dai
nomis nei pavergtos Lietuvos byla. 
Dažnai matome Izraelio premjerę 
Meier nuotraukose šalia didžiųjų 
valstybių vyrų — Niksono ir kitų. 
Jai rūpi Izraelio byla, o ne baliai. 
Gaila, kad mes neturime tokios mo
ters, kuri sugebėtų išnešti Lietuvos 
laisvės bylą pasaulio viešumon. Visi 
turime stengtis kelti šį reikalą — 
mažiau baliavokim, daugiau dirbkim. 
Dainuoti ir baliavoti galėsime tada, 
kai Lietuva bus laisva. Dabar telki
me visas jėgas Lietuvai. Reikia sku
bėti, nes galime daug prarasti, jei 
pavėluosime.

H. Viluckienė

“^"Tėviškės Žiburių"™™^
ir prašau siuntinėti savaitraštį šiuo adresu 
(esu "T±" skaitytojas):

Vardas ir pavardė ........... .....................................................

Numeris ir gatvė ................... ................................. .............

Vietovė (ir pašto zonos nr.)........ ...........................................
(zip code number)

Provincijo ar valstija ......................
Metinė "T. Žiburių" prenumerata 
nuo 1971 metų sausio 1 dienos — $7.00

NETIESA
“TŽ” 1971 m. sausio 7 d. informa

cijoje “Castle Zaremba” apie naujai 
paruoštą televizinę programą, rodo
mą 19 kanale, pažymi, kad autorius 
Jonas Ancevičius buvo pristatytas 
spaudos atstovams Toronte kaip mo
tinos rusės sūnus. Kanadiečiai dažnai 
sprendžia apie tautybę pagal gimi
mo vietą. Aš esu gimusi Sibire 
Krasnojarske, taigi, anot jų, turė
čiau būti rusė. Ištikrųjų esu lietuvė- 
dzūkė.

Paulė Ancevičienė, Ottawa

Tiilsonburg, Ont.
MALONIAI KVIEČIAME šios apy

linkės visuomenę atsilankyti į šokių 
vakarą, kurį rengia Lietuvių Ūkinin
kų Klubas 1971 m. sausio 23 d. 
lenkų salėje, Delhi miestelyje. Bus 
gera muzika, turtinga loterija, baras 
ir užkandžiai. Parengimo pelnas ski
riamas Bražinskų laisvinimo fondui 
ir kultūriniams reikalams. Taip pat 
sausio 24 d. Šv. Kazimiero bažny
čioje Delhi bus laikomos pamaldos 
už Simą Kudirką.

Iki malonaus pasimatymo. Lauksi
me atsilankant.

Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų 
Klubo valdyba

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

ŠULĄ IT IS
ir pareiškė niekada negrįšiančios į 
Kanadą, kur didėjanti komunizmo 
grėsmė, šios keistos “politinės pabė
gėlės” į Kanadą atvyko 1950 m., gy
veno Winnipege, kur turėjo restora
ną. “Jeigu reikės tai mes mirsime 
čia, bet jie niekada mūsų negrąžins 
atgal į Kanadą” — spaudos kores
pondentams pareiškė Viktorija Abo- 
linš, 50 metų moteris. Panašiai kalbė
jo ir jos dukros — Liucija 27 m. ir 
Aina — 20 m. amžiaus. Latvės politi
nės globos čia negavo, nes ji duoda
ma tik tokiu atveju, kai Įrodoma, 
kad tikrai gresia pavojus sugrįžus i 
jų šalį, jų atveju — į Kanadą. Ta
čiau latvėms dar yra galimybė ape
liuoti i augštesnes institucijas.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. R. Rau
donikis, 6 mėnesius viešėjęs Čikago
je, išvyko atgal pas savo šeimą į Nau
jąją Zelandiją. Čikagoje domėjosi 
lietuviška veikla, fotografavo, filma
vo lietuviškus pobūvius. Visa tai ža
da parodyti N. Zelandijos ir Austra
lijos lietuviams. — “Lietuviai televi
zijoje” programa suruošė savo pir
mąjį š. m. parengimą — balių sausio 
9 d. B. Pakšto salėje. — Lietuvių Au
ditorijoje, kurią yra išnuomoję kita
taučiai, įvyko gaisras, tačiau ugnia
gesiai greitai likvidavo. — Venecue- 
los Lietuvių Draugija sausio 9 d. Da
riaus-Girėno salėje suruošė metinį 
Snaigių balių. Grojo Venecuelos lie
tuvių orkestras. — Čikagos medžio- 
tojų-meškeriotojų banketas įvyks 
sausio 23 d. Jaunimo Centre. — 
Daug lietuvių, kurie kreipėsi į JAV 
prez. Niksoną dėl jūrininko Simo 
Kudirkos grąžinimo sovietams, iš jo 
įstaigos gavo atsakymus. Prezidentas 
užtikrina, kad tokie įvykiai daugiau 
nepasikartos. — Grupė veikėjų daly
vavo ALTos ir VLIKo bendroj konfe
rencijoj, kuri buvo surengta sausio
9 d. Niujorke. Daug kas nusistebi, 
kad į konferenciją nebuvo pakviesti 
Lietuvių Bendruomenės veikėjai. — 
Romas Sakadolskis, kuris yra JAV 
LB tarybos narys ir II pasaulio liet, 
jaunimo kongreso rengėjų komiteto 
pirmininkas, vyks į Filadelfiją, kur 
tarybos sesijoje praneš apie šio kon
greso paruošiamuosius darbus. Jis 
yra nuolatinis “Margučio” radijo 
programos pranešėjas. — Sofijos 
Barkus radijo šeimos programos iš
10 v. ryto perkeliamos į 11 v. ryto 
ir truks iki 12 vai. Savaitgalyje (šeš
tadienį ir sekmadienį) jos prasidės 
8.30 v. ryto. Jau kuris laikas pirma
dienių vakarais nėra girdimos šios 
radijo programos valandėlės. Prog
ramas tvarko Feliksas Daukus ir jo 
žmona Aldona (S. Bartkuvienės duk
tė). — Jungtinių Amerikos V-bių ka
riuomenės eilinis Ed. Jurėnas, 23 m. 
amžiaus čikagietls, yra siunčiamas 
karinei tarnybai į Vietnamą. Jis yra 
veiklus JAV Jaunųjų Socialistų Su
sivienijimo narys. Sis susivienijimas, 
kuris ruošiasi padaryti revoliuciją 
Amerikoje, neseniai turėjo savo su
važiavimą Niujorke. Iš ten Ameri
kos spauda įsidėjo UPI agentūros 
pranešimą, kuriame buvo kalbama ir 
apie Jurėną. — Naujų Metų naktį ne
žinomi asmenys išmušė "Margučio” 
radijo programos raštinės langą. Ar 
tai padaužų darbas, ar turi kitų mo
tyvų, dar nepatirta.

UŽSAKAU "T ŽIBURIUS“ KAIP dovaną 
naujam skaitytojui
Vardas ir pavardė ...................................................................
Numeris ir gatvė .... ...................................................... ..........
Vietovė (ir pašto zonos nr.) ................. ...................................

(zip code number)

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

Provincija ar valstija ............................................................

Metinė "T. Ž." prenumerata naujiem skaitytojam — $5.00
Pašto perlaidas arba čekius siųsti: "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"

941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

(

A. LluDZIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos
namą

Priėmimo laikas
susitarimą telefonu.

537-1708 
279-7980 
pagal

D R. E ZUBRIENK

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas > 
Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
1 8 4 E L L I S AVĖ 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS 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.

2231 Bloor Street W<

OKULISTES
Rr. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE. 

(prie Geoffrey St.)

Darbo valandos: kasdien 10 v 
rvto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 
ard 
LE

Roncesvahes Avė. (prie How- 
Park Ave.) Kabineto telefonas 
1-4251. Darbo valandos nuo 10 

vat ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 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 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
Telefonas 534 - 0563

769-4612
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DIDYSIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” METINIS SPAUDOS BALIUS
1971 m. vasario 6, šeštadienį, didžiojoj, parodų ir vidurinėj
■MF* Raliaus nradžia — 7 valanda vakaro.—1 BILIETAI — $3, MOKSLEIVIAMS BEI STUDENTAMS — $1.50.

Stalai bei vietos rezervuojamos iš anksto 
"Tėviškės Žiburių" administracijoj

Kas laukia šių metų spaudos baliuje?
Solistės GINOS ČAPKAUSKIENĖS 
koncertas iš Montrealio
Iš Australijos atvykusio dailininko
LEONO URBONO tapybos paroda

• Vertingų laimikių loterija: 
paveikslų, skulptūrų ir 1.1.

• Judri D'Amico orkestro muzika ir šokiai
• Gaivinančių gėrimų bei užkandžių 

bufetas ir smagi nuotaika

US MONTREAL®
meninės programos - 7.30 v. v.

TORONTO^
Šv. Jono Kr. par. žinios
— Šį trečiadienį, sausio 20 d., 10 

v. iš parapijos bažnyčios laidojamas 
a.a. Jonas Samsonas, torontietės p. 
Vaišvilienės sesers vyras. Velionis 
gyveno ir mirė JAV, bet pagal jo 
valią palaikai pergabenti į Toron
tą ir palaidojami lietuvių kapinėse. 
Velionis pašarvotas Turner ir Por
ter namuose, Roncesvalles gt. Velio- 
nies žmonai ir giminėms nuoširdi 
užuojauta.

— šį sekmadienį apylinkės valdy
ba pakartotinai bažnyčioj darys soli
darumo įnašų rinkliavą. Asmenys, 
aukoję aną kartą, neįpareigoti dar 
kartą aukoti. Neturėję galimybės 
lapkričio mėnesį rinkliavos metu su
mokėti $2 solidarumo įnašą, malo
niai skatinami tai padaryti šį sek
madienį.

— Lankomos šeimos šią savaitę 
Baby Point rajone.

— Praėjusį sekmadienį 11 v. pa
maldų metu parapijos choras pirmą 
kartą giedojo kun. Šukio okup. Lie
tuvoj lietuviškų Mišių “Dievo Avi
nėlį”. Choras ruošia ir kitas Mišių 
dalis lietuvių kalba.

— Kat. moterų draugijos parengi
mas įvyks vasario 20, šeštadienį, pa
rapijos salėje.

— Pamaldos šį šeštadienį: 8.30 ir 
9 v. r., už a.a. Adelę Eidienin^ Sek
madienį: 10 v. už a.a. Julių Gaidama
vičių velionies 3 metų mirties meti
nių proga; 11 v. už a.a. Teklę Gai- 
levičienę; 12 v. už a.a. Vladą Stun- 
gurį.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Šį ketvirtadienį, 8 v.v., Šv. Po
vilo liut. bažnyčioje T.L.C.M. tarybos 
susirinkimas.

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

— Sekmadieni, 9.30 v.r., pamaldos 
su šv. Komunija. Taip pat sekmadie
nį 11 v. r. pamaldose pamokslus sa
kys sinodo prezidentas kun. dr. Otto 
F. Reble. Liturgiją skaitys kun. A. 
Žilinskas. Po pamaldų dr. Reble da
lyvaus specialiame tarybos posėdy
je.

— Vasario 7 d., 11 v. r., bendros 
pamaldos, po jų — visuotinis meti
nis parapijos susirinkimas.

— Sveikiname naują moterų drau
gijos valdybą bei jos naują pirmi
ninkę Ireną Dauginienę. Poniai Tar
vydienei už pavyzdingą ir energin
gą vadovavimą per dvejus metus pa
rapija nuoširdžiai dėkoja.

M. Liegienė-Totoraitytė ir E. 
Geležienė išvyko vieno mėnesio 
žiemos atostogų į Europą; žada 
aplankyti 6-7 valstybes.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA- 
LAUŠ GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai.— masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 

' B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.NA 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8008.

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

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

į BARONESSA BEAUTY SALON I
I Sav. Alė Kerberienė Tel. 7624252 į

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, §

perukai ir t. t. Prieinamos kainos *

ESATE VISI KVIEČIAMI, VISI LAUKIAMI — IŠ ARTI IR IŠ TOLI W;

Prisikėlimo par. žinios
— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 

tad. 9 v. — konceleb. už a.a. Bronis
lava, užpr. A. Dobienės ir už Romei- 
kų šeimos mirusius, užpr. B. Z. Ro- 
meikų. Sekmad. 8 v. — padėkos 
Mišios, užpr. E. Narbutaitės, 10 v. 
— už a.a. E. Bubelį, užpr. S. Bube- 
lienės ir vaikų; 11.15 v. — už J. J. 
Jokūbaičius, užpr. A. Melašienės, 
12.15 v. — už a.a. J. Ciegį, užpr. L. S. 
Olekų. Pirmad. 7.30 v. — už a.a. A. 
Slapšį, užpr. A. Slapšienės, 8 v. — 
už a. a. J. Čiegį, užpr. L. S. Ole
kų. Antradienį 7.30 v. — už a.a. J. 
Simonaitį, užpr. H. S. Butkevičių. 
Trečiad. 8 v. — už a.a. P. Valaitį, 
užpr. p. Blažienės.

— Chorų repeticijos: trečiadienį 
7 v. — “Dainuojančios jaunystės” 
bendra; ketvirtadienį 7.30 v. — su
augusių. Sekmadienį po 10 v. Mišių 
prie vargonų — vaikų.

— Religinio švietimo kursas suau
gusiems — šį trečiadienį 7.30 v.v. 
Parodų salėje. Temos: “Ką reiškia 
tikėjimas į Kristų?” ir “Ar vaikai 
pajėgūs nusidėti?”

— Lituanistinis seminaras — 
penktadienį 7 v.v.

— Pensininkų laisvavakaris — at
einantį trečiadienį nuo 7.30 v.v. Pa
rodų salėje.

— Katalikų imigracijai ir Afrikos 
misijų reikalams rinkliava — šį sek
madienį per visas Mišias.

— Pirmosios Komunijos ir kitos 
religinės pamokos — sekmadienį po 
10 v. Mišių įprastose patalpose.

— Ateinančią savaitę lankomi pa
rapijiečiai: Lavinia Ave., Ostend 
Ave. ir Windermere Ave.

Bilietai į “Tž” spaudos balių 
gaunami kasdien “Tž” admf 
nistracijoj nuo 9 v.r. iki 5 v.p. 
p. ir šeštadieniais (sausio 23 ir 
30 d.d.) 9-12 v. ryto.

Dail. Leono Urbono atsisvei
kinimo paroda, kurioje bus iš
statyti naujausi tapybos darbai 
ir Toronte dar nematyti, ati
daroma sausio 30, šeštadieni, 
3 v. p.p., Prisikėlimo Parodų 
salėje. Parodą atidarys dail. 
Tel. Valius. Bus išstayta apie 30 
paveikslų. Ju kainos yra labai 
prieinamos. Paroda bus lanko
ma savaitgalių dienomis: sausio 
30-31 ir vasario 6-7 dienomis 
Po šios parodos dailininkas grįš 
Australijon. Toronto ir apylin
kių lietuviai kviečiami nepra
leisti šios progos.
PARDUODAMI nauji tautiniai dra
bužiai už 50 dolerių. Skambinti tel. 
762-2415.
JIEŠKAU PIRKTI vartotą pianiną. 
Skambinti tel: 533-2008.
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir- 
tuvė su baldais bei garažu. Geras 
susisiekimas požeminiu traukiniu ir 
autobusais. Skambinti tel. 536-5470.

PASITURINTIS IR GERAI ATRO
DĄS lietuvis pageidauja susipažinti 
su lietuvių kilmės ponia ar panele 
rimtam gyvenimui; amžius — nuo 38 
iki 45 metų. Prašau rašyti — “Tėviš
kės žiburių” administracijai, 941 
Dundas St. West. Toronto 3, Ont. Pa
žymint LIETUVIUI.
ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B a n y I i s.

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

kambarius. TeL 5354724.

“T. Žiburių” spaudos baliaus 
ruoša eina pilnu tempu. KLK 
Kultūros Draugijos “žiburiai” 
valdyba, kuri rūpinasi “Tž” lei
dimu, savo posėdyje aptarė vi
sus baliaus reikalus bei sudarė 
visas reikalingas tarnybas. Kon
certinei daliai pakviesta sol. 
Gina Butkutė - Čapkauskienė iš 
Montrealio, akompaniatoriumi 
— jaunas muzikas Jonas Govė- 
das. Loterijai iki šiol gauti šie 
laimikiai: dail. H. žmuidzinie- 
nės paveikslas “Laumės”, dail. 
L. Urbono paveikslas “Koralų 
pakrantė”, Pr. Baltuonio me
džio šaknų skulptūra “Vienuo
lis”, J. Tumosos dovana — mo
dernus sieninis laikrodis, V. 
Petraičio — metinė “Tž” pre
numerata ir kt. Baliaus metu 
Prisikėlimo parodų salėje vyks 
dail. Leono Urbono paveikslų 
paroda.

Sol. Gina Butkutė - čapkaus
kienė, gyv. Montrealyje, garsėja 
savo koncertais televizijoj, baž
nyčiose ir salėse lietuvių ir kita
taučių publikai. Sausio 17 d. ji 
dainavo Montrealio televizijoj 
(X kanalas) ariją iš “Hoffmanno 
pasakų”. Vasario 6 d. ji dainuos 
“Tž” spaudos baliuje Toronte, 
kovo 27 d. — žurnalo “Laiškai 
Lietuviams” spaudos baliuje Či
kagoje. Be to, ji pakviesta dai
nuoti Čikagos Lietuvių Operoje 
Violetos vaidmenį “Traviatoje”.

Naujai įsisteigęs jūrų šaulių 
vienetas Toronte šaukia "visuoti
ni susirinkimą sausio 24, sekma
dienį, 12.30 v. p.p., Prisikėlimo 
Parodų salėje, 1021 College St. 
Iniciatoriai kviečia dalyvauti 
besidominčius vandens sportu, 
šaudymu, išlaikymu lietuviškų 
jūrų tradicijų — vyrus, moteris^ 
ypač jaunimą.

Lietuvių Namų dalininkų na
rių visuotinis susirinkimas įvy
ko sausio 17 d. Jis apsvarstė 
pateiktą pasiūlymą pirkti Bloor 
gatvėje Alhambra unitarų baž
nyčią su salėmis, tą pastatą per
tvarkyti bei atremontuoti ir ten 
įrengti Lietuvių Namus bei pa
talpas. “Paramai”. Pagal archit. 
dr. A. Kulpavičiaus pateiktą 
planą pertvarkymas kainuotų 
apie $155.000. o pats pastatas 
irgi apie tiek. Susirinkimas dau
guma balsų įgaliojo naująja val
dybą pirkti minėtą bažnyčią su 
trejopa sąlyga: 1. jei tam rajo
ne bus duotas alkoholinių gėra
lų leidimas, 2. jei Liet. Namai 
parduos dabartinį savo pastatą, 
3. jei bus susitarta su miestu 
dėl automobilių aikštės. Į naują 
valdybą išrinkti: J. Karpis, V. 
Petraitis, D. Renkauskas, St. 
Grigaliūnas, Pr. Kvedaras. Susi
rinkime dalyvavo gausus būrys 
dalininkų.

Dr. Romas Staškevičius, bai
gęs mediciną Toronto universi
tete, atlikęs praktiką šv. Myko
lo ligoninėje ir kurį laiką dirbęs 
dr. A. Valadkos kabinete, persi
kėlė į Beaverton, Ont., mieste
lį ir ten įsikūrė.

ADVOKATAS '! 

G. Balčiūnas J; 
praneša klientams, 
kad atidarė savo <' 
teisinę įstaigą ? 
3828 Bloor Street W., 
Islington 678, Ont. j! 
(Six Points — Bloor ir Kipling / 

gatvių sankryžoje) ’ >

Prano Barausko patalpose.
TELEFONAS 233-9632. J'
Advokatui nesant įstaigoje, 
gerb. klientai prašomi < [ 
palikti savo pavardę ir \ 
telefono numerį. J'

Baltic Exporting Co.

Sgg

Edmund Burke Draugijos su
sirinkimas — sausio 27, trečia
dienį, 8 v. v., Latvių Namuose, 
491 College St. Programoj — 
viešos diskusijos apie Draugi
jos veiklą dabar ir ateityje. Sve
čias iš Edmontono G. Matrai — 
Antibolševikinės Jaunimo Ly
gos atstovas tars trumpą įžan
ginį žodį.

Akademikų Draugija ruošia 
paskaitą sausio 30, šeštadienį, 8 
v.v. Prisikėlimo parapijos muzi
kos studijoje. Paskaitininkas — 
R. E. Maziliauskas iš Montrea
lio, “N. Lietuvos” redaktorius, 
kalbės apie spaudą. Studentai, 
akademikai ir Toronto visuome
nė kviečiama dalyvauti. V-ba

Tradicinis inžinierių ir archi
tektų balius įvyks vasario 13 d. 
Islington Klubo patalpose — 
Riverbank Road. Pakvietimų ir 
staliukų reikalu prašoma teirau
tis pas skyriaus narius arba pas 
inž. P. Stauską tel. 763-1964 ir 
inž. V. Šičiūną tel. 233-2043. M.

Toronto LSK “Vytis” š.m. spa
lio 30 d. Seaway Towers Hotel 
Confederation didžiojoj salėj 
rengia metinius šokius. Prašo
me visus rezervuoti šią datą bū
simiems šokiams.

K. L. K. Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo par. skyrius paminėjo 
savo metinę šventę 1970 m. 
gruodžio 13 d. Skyriaus narės 
dalyvavo organizuotai su vėlia
va Mišiose, po kurių sekė susi- 
rinkimas-agapė Parodų salėje. 
Prie gražiai papuoštų * stalų ir 
skanių užkandžių susirinko gau
sus skaičius narių ir viešnių. 
Pirm. A. Kuolienė pasveikino 
nares ir atsilankiusias seseles 
N. Pradėtosios Marijos šventės 
proga. Pirmininkė ragino neap
siriboti vien savo šeimos rūpes
čiais, bet jieškoti būdų, kaip pa
gelbėti kitiems. Siuvimo kursų 
užbaigimo proga įteiktos dova
nėlės lektorėms M. Tamulaitie- 
nei ir L. Imbrasienei; padėkota 
K. Plučienei už visą talką. Sese
lės Ignės religinė paskaita su
teikė progos narėms peržvelgti 
savo tikėjimo supratimą ir jo 
pritaikymą gyvenimui. Po dis
kusijų pirmininkė padėkojo pa- 
skaitihinkei už gilias mintis, ra
gindama atsilankiusias tęsti vai
šes toliau. Baigus loteriją, išsi
skirstyta pakilioje nuotaikoje 
Skvrius labai dėkingas sės. Ig- 
nei už paskaitą, narėms už iš
keptus pyragus, o A. Genčiuvie- 
nei ir A. Puterienei už įdėtą 
darbą vaišes paruošiant. B. D.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mūsų 25 

metų vedybinio gyvenimo proga su
rengtą staigmeną — jjobūvį ir dova
ną. Ypatingai esame dėkingi V. ir 
J. Bilkiams už šio pobūvio suorgani
zavimą; Tėvui Placidui, OFM, už at
vykimą ir tartą žodį. Taip pat dėko
jame visiems dalyvavusiems bei pri- 
sidėjusiems: V. J. Bilkiams, O. J. 
Drąsučiams, M. B. Genčiams, J. J. 
Kriščiūnams, A. V. Kryžanauskams, 
G. E. Kaminskams, C. V. Gutaus
kams, D. T. Tarvydams, E. J. Balčiū
nams, R. Bilkytei, A. Sapijonui, N. 
žolpienei, M. Antanaičiui, I. Kra
sauskui, S. Kalyčiui, P. Kevalaičiui, 
B. V. PaŠkauskams, L. Valiukui, A. 
Lajukui, A. Raslanui, p. Vaškeliui, 
J. Matusevičiui, J. Sabaliauskui, N. 
J. Jurkšiams.

Dar kartą visiems nuoširdžiai dė
kingi —

Bronė ir Vacius Kamilavičiai

DĖMESIO!
PRANEŠAME, kad dabar galima užsakyti savo giminėms 
Lietuvoje ir kitur automobilius MOSKVIČ - 408 IE ir 
ZAPOROŽEC* ZAS 966. Be to, sumažėjus siuntinių 
skaičiui, ši įstaiga huo š. m. sausio 18 d. bus uždaryta 
TREČIADIENIAIS. Maloniai prašome ateiti ir siuntinius 
pasiųsti kitomis darbo dienomis.

KLB Toronto apylinkės val
dyba prie parapijų bažnyčių 
sausio 24, sekmadienį, pakarto^ 
tinai daro praėjusiais metais ne
užbaigtą solidarumo įnašų’rink
liavą. Solidarumo įnašų vajus 
praėjo,-palyginti, gana silpnai, 
o daryta per parapijas rinkliava 
nedavė pageidautų rezultatų. 
Apyl. valdyba kreipiasi į visus 
geros valios Toronto tautiečius, 
kurie neturėjo progos rudens 
vajaus metu nuo dirbančio as
mens sumokėti $2, prašo tai pa
daryti šį sekmadienį. Apylinkės 
valdyba turi labai daug medžia
ginių įsipareigojimų savo veik
loje."

Apylinkės valdybos posėdis 
įvyko sausio 19, o sausio 20 d. 
— posėdis Vasario 16 minėjimo 
meninei programai nustatyti 
koordinatorės V. Balsienės bute 
kartu su meninių vienetų vado
vais.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos šokių vakaras susilau
kė pilnos salės dalyvių. Rengė
jai džiaugiasi tokia gausia tėvų 
nei jaunimo parama ir žada 
vakarą padaryti tradiciniu ren
giniu mokyklos ištekliams pa
pildyti. Gražią programą atli
ko kun. B. Jurkšo vadovauja
mas studenčių choras “Dainuo
janti jaunystė”, padainavęs po
rą lietuviškų ir porą itališkų 
dainų, R. J. Karasiejų vadovau
jama tautinių šokių grupė “Gin
taras”. Keliolikos jaunų mergi
nų “Žydinčios jaunystės” reper
tuare šį kartą buvo ir pramo
ginės muzikos — tango “Romė
niška gitara”, kurios melodija 
kadaise buvo labai populiari da
bartinės vyresniosios kartos jau
nystės dienomis. “Gintaras” vi
duryje salės pašoko “Kepuri
nę”, “Aštuonytį” ir “Suk, suk 
ratelį”. Įspūdingiausias buvo 
paskutinis šokis, ratelin įsukęs 
visus “Gintaro” narius, net ir 
mažuosius, kurie tautinių šokių 
mene žengia pirmuosius žings
nius. Visą salės vidurį užvaldė 
gausus būrys gražaus jaunimo. 
Akordeonais grojo A. Dimskis 
ir E. Norkus. Daugeliui vakaro 
dalyvių nusišypsojo laimė lote
rijoje. Dail. E. Stankienės paau
kotą paveikslą gyvose varžytinė
se už $45 įsigijo Romas Tumpa.

Joana Shimkus - Šimkutė, fil
mų aktorė Hollywoode, iki šiol 
buvo skelbiama esanti iletuvių- 
airių kilmės, gimusi Kanadoje. 
Dienraščio “The Globe a. Mail” 
sausio 16 d. laidoje Ivor Davis 
paskelbė ilgą rašinį, kuriame sa
koma, kad jos tėvas buvęs žy
das, o motina airė. Kas turi tik
rų duomenų apie jos kilmę, tu
rėtų atitaisyti.

Lietuvių Moterų Klubas, ku
ris telkiasi apie" komunistinį 
“Liaudies Balsą”, savo susirin
kime paskyrė $25 prokomunis
tiniam Taikos Komitetui. Nega
na to, jos nutarė suruošti kovo 
14 d. parengimą ir jo pelną 
skirti nuo karo Vietname nu
kentėjusių vaikų ligoninei. Ji 
bus statoma amerikiečių ir ka
nadiečių simpatiku lėšomis. Tai 
irgi, atrodo, raudonųjų inicia
tyva. Dar neteko girdėti", kad šis 
moterų klubas, kuris vadinasi 
lietuvišku, būtų paskyręs aukų 
lietuvių vaikams pvz. šeštadie
ninei mokyklai. Jis taipgi nie
kad neskyrė aukų nuo rusų nu
kertėjusiems lietuviams. Ar tai 
garbinga? Nepritarianti

Jums dėkingi — A. S. Kalūzos

480 RONCESVALLES AVE. 
TELEFONAS LE 1-3098

Šv. Kazimiero par. žinios
— Sausio 9 d., po 6 v.v. pamaldų, 

klebonijos patalpose įvyko parapijos 
k-to narių posėdis. Klebonas kun. dr. 
F. Jucevičius supažindino dalyvius 
su pereitų metų parapijos finansine 
padėtimi. Po klausimų, kuriuos iš
kėlė posėdžio dalyviai, ir klebono at
sakymu apyskaita buvo priimta. Po 
to buvo renkamas šių metų parapijos 
k-to pirmininkas ir apsvarstyti kiti, 
parapijos gyvenimą liečiantieji rei
kalai. šių metų par. k-tą sudaro: K. 
K. Rašytinis — pirm., V. Markaus
kas, A. Norkeliūnas, P. Kalpokas, J. ’ 
Kalakauskas, Iz. Gorys (vietoje atsi
statydinusio Alf. Ambraso) — na
riai.

TORONTO, ONT.
Kanados Lietuvių Katalikų 

Centro liturginė komisija š. m. 
sausio 13 d. turėjo antrą posėdį. 
Nutarta siūlyti Kanados lietu
viams kunigams pamažu įsigy
ti lietuviškas stulas, albas ir ar
notus, kurių pavyzdžius komisi
ja jau ruošia ir norintiems pa
teiks. Taipgi nutartą išleisti 
giesmių knygutę visuotiniam 
giedojimui Mišių metu. Ruošia
mi specialūs Mišių tekstai speci
finėms lietuvių katalikų šven
tėms (šv. Kazimiero, Šiluvos 
Marijos) ir bus siūloma, kad tos 
šventės Kanados lietuviškose 
parapijose būtų švenčiamos ar
timiausiais nuo švenčių datų 
sekmadieniais, Mišioms panau
dojant paruošiamus tekstus. Ko
misija išreiškė pageidavimą, 
kad parapijose būtų palaikomi 
bei atgaivinami lietuviams savi 
pamaldumo būdai (Kryžiaus Ke
liai, Gegužinės pamaldos), nes 
jie visada žadino lietuvių mal
dingumo dvasią. Tam reikalui 
komisija stengsis kaikurias pa
maldas praturtinti Šv. Rašto iš
traukomis bei atitinkamomis 
maldomis. Komisija nori at
kreipti Kanados liet, katalikų 
kunigų dėmesį, kad nuo š. m. 
sausio ! d. Komuniją abiem pa
vidalais, be seniau sužymėtųjų 
atvejų, Kanadoje galima teikti 
tikintiesiems ir tokiomis progo
mis: paskirų grupių Mišiose, D. 
Ketvirtadienį, Velykų naktį, Mi
šias laikant sergančiojo namuo
se ir vestuvių bei vienuolinių 
įžadų Mišiose. Komisija ir toliau 
kreipiasi į plačiąją Kanados lie-, 
tuvių katalikų visuomene, pra
šydama savo pasiūlymus bei pa
geidavimus liturgijos sritvie 
siųsti sekančiu adresu: Kun. An
tanas Prakapas, OFM. 1011 Col
lege St., Toronto 4, Ont.

Šv. Juozapo ligoninėje gydosi 
p. Bačėnienė, Vlado Bačėno 
žmona. Automobilio nelaimėje 
jai buvo sulaužyta koja. Po dvie
jų mėnesių gydymo šv. Juozapo 
ligoninėje šiomis dienomis ji 
perkeliama į Hill Crest sveiks
tančiųjų ligoninę. Jos vyras VI. 
Bačėriaš gydomas Western ligo
ninėje, kurioje prieš kiek laiko 
buvo du kartu operuotas.

J. Tumosa, nuolatinis “T. ži
burių” rėmėjas, su šeima grį
žo iš" atostogų Tobago, saloje. 
Praėjusią vasarą jis lankėsi Vo
kietijoj, Šveicarijoj ir Izraelyje. 
Spaudos baliaus loterijai jis pa
dovanojo elektrinį sieninį laik
rodį.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
SAVISTOVUS AGENTAS

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBE - GYVYBĖ

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., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

— Sekmadieni, sausio 10, pamoks
lų metu klebonas supažindino su per
eitų metų finansine par. padėtimi. 
Kiekvienas parapijietis gaus paštu 
smulkią parapijos finansinę apyskai
tą-

— Jonas Staniulis ir Kazys Amb
rasas užbaigė savo trejų metų termi
ną kaipo parapijos k-to nariai. Jie
du linki sėkmės, ištvermės šių metų 
naujajam parapijos komitetui.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius parašė knygą “Tauta tikrovės ir 
mito žaisme”, kuri neseniai išėjo iš 
spaudos. Jos kaina — $3. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Sausio 17 d., 4 v. p.p., televizi

jos 10 kanale Aloyzo Stankevičiaus 
vedamoje programoje dalyvavo J. 
Ladyga.

— Šeštadienį, sausio 23, Aušros 
Vartų parapijoje bus “Nidos” žvejų- 
medžiotojų klubo pobūvis.

— šv. Onos Draugija šaukia savo 
narių susirinkimą sausio 24 d. po 11 
v. pamaldų. Draugijos valdyba kvie
čia atsilankyti ir nepriklausančias 
Draugijai moteris, kad ir jos galėtų 
susipažinti su draugijos veikla ir už
daviniais.

— Sekmadienį, sausio 24 d., 7.30 
v. vak. bus ekumeninės krikščionių 
pamaldos Atpirkėjo (anglikonų) baž
nyčioje Anger ir Galt gatvių kampe. 
Bus vartojamos anglų, prancūzų, ita
lų ir lietuvių kalbos, nes ir lietuviai 
yra pakviesti dalyvauti. Besidomin
čius kviečiame dalyvauti. Sausio 17 
d. prasidėjo visoje Katalikų Bend
rijoje maldos savaitė už krikščionių 
susivienijimą.

— Vasario 9 d. sueina lygiai 20 
metų, kai buvo pasirašytas Mont
realio Aušros Vartų parapijos įstei
gimas. Šį įvykį paminėsime iškilmin
gomis padėkos Mišiomis, jubilėjiniu 
koncertu ir vakariene. Tai bus vasa
rio 13-14 dienomis.

— Mūsų parapijos salėje sausio 
16 d. įvyko Montrealio katalikių mo
terų suorganizuotas muzikos ir dai
liojo žodžio vakaras. Programoje da
lyvavo solistė Ona Pliuškonienė ir 
poetas Henrikas Nagys.

— “Gintaro” ansamblis išvyko 
koncertuoti į Filadelfiją, JAV. Va
dovas — Z. Lapinas.

— Kun. S. Kulbis, SJ, išvyko i 
JAV pagelbėti lietuviu parapijose.

— Choristai įteikė parapijai Nau
jųjų Metų sutikimo pelną — $730. 
Šv. Onos Draugija Įteikė oraėiusio 
sekmadienio pelną — $150. Užpra- 
ėjusio sekmadienio rinkliava — 
$211.70.

Savaitraštis “Nepriklausoma 
Lietuva” pakeitė formatą — su
mažino per nusę ir padidino 
puslapių skaičių iki 16 vietoje 
buvusių 8. Jo tradicinis spaudos 
balius rengiamas vasario 20 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Sigitas Baršauskas, Kanados 
kariuomenės leitenantas, tar
nauja Kalgario dalinyje. Šūio 
metu jis yra atvykęs Montrealin 
mokytis prancūzų kalbos. Šiuo
se kursuose jis bus iki balandžio 
mėnesio.

Išleistas naujas “Lietuvos Pa
jūrio” numeris. Jis tik dabar 
pasiekė skaitytojus, nors jo nu
meracija pažymėta: Nr. 3 (37) 
1970 m. (trečiasis metų ketvir
tis). Laikraštis išeina kas trys 
mėnesiai. Redaguoja A. Lyman- 
tas. Plačiai rašoma apie Tilžės 
miesto likimą — istorinį ir da
bartinį, apie Klaipėdą ir kt.




