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Palydint ir pasitinkant 
<.

Ir vėl palydim senuosius metus. Neseniai jie buvo nauji. Iškil
mingai sutikom juos, reiškėm linkėjimus, deja, neilgam. Prabėgo 
tie 12 mėnesių, ir vėl reikia ruoštis naujam slenksčiui. Pagrindiniai 
linkėjimai — sulaukti laisvės pūstelėjimo neišsipildė ir 1971 me
tais. Laisvės banga, kuri ritasi per Afrikos ir Azijos žemynus, dar 
nepasiekia Baltijos kraštų. Raudonoji diktatūra, su demokratinių 
valstybių pagalba nugalėjusi nacinę ir fašistinę diktatūrą, įsigalėjo 
Europoje, įvesdama tautų vergiją. Vakariečių remiama, toji dikta
tūra įsitvirtino tiek, kad įžūliai atsisuko prieš savo buvusius sąjun
gininkus. Sovietinė diktatūra šiandieną būtų dar įžūlesnė, jeigu ne 
konfliktas su Kinija. Pastarosios nusisukimas nuo Maskvos imperi
jos ir grasinimas savąja žmonių ir ginklų jėga privertė Maskvą 
bent pakenčiamai išlyginti savo santykius Europos vakaruose ir tuo 
būdu sustiprinti pozicijas tolimuose rytuose. Deja, tasai Maskvos 
diplomatinis žygis Europos vakaruose nė kiek nepakeitė Lietuvos 
padėties. Džiaugėsi žmonės, kai buvo atleisti Stalino varžtai. Deja, 
neilgai — atėjo Chruščiovo-Brežnevo varžtai. Pastarieji yra kiek 
švelnesni, bet vistiek varžtai — nėra ko džiaugtis. Maskvinė pro
paganda, "pilama išeivijai lietuvių lūpomis ir plunksnomis, neriasi 
iš kailio, įrodinėdama lietuvio laimę sovietinėje santvarkoje. Jei tai 
būtų tikra laimė, nereikėtų įrodinėti — ji būtų savaime matoma, 
bet kai reikia įtikinti pasaulį kalinio laime, tenka griebtis suktos, 
bet tuščiavidurės propagandos.

★ ★ ★
Palydint senuosius metus, tenka atvirai konstatuoti, kad išei

vijos ryžtas dirbti Lietuvos laisvei ne tik nesusilpnėjo, bet dargi 
žymiai sustiprėjo. Kurį laiką buvo jaučiama lyg ir tam tikro apti- 
limo. Ūžtelėjusi vadinamo "bendradarbiavimo" banga buvo pagar
sinusi mintį: atsigrįžkime veidu į Lietuvą, atsisakydami atviros 
kovos už jos nepriklausomybę. Nevienas bandė įrodinėti, kad tai 
bus sėkmingesnis kelias į Lietuvos laisvę. Po ilgesnio diskusijų lai
kotarpio visdėlto išryškėjo tokios minties nepagrįstumas. Atsižadėti 
atviros kovos už Lietuvos laisvę išeivijai reikštų posūkį sovietinės 
orbitos naudai. Nutildyti lietuvių išeiviją Maskvai rūpi. Laimėjusi 
išeiviją, lamėtų ji paskutinį balsą, galintį prabilti autentišku pa
vergtųjų vardu. Tada Jungtinėse Tautose kalbėtų tiktai Zenkevi- 
čiai, bet jau ne lietuvių tautos, o sovietinės diktatūros inspiruo
jami. Jie gintų ne Lietuvos laisvę, o jos vergiją. Laimei, tuo atžvil
giu lietuvių išeivija yrą pakankamai sąmoninga. Jeigu ir buvo atsi
radęs tam tikras aptilimas, tai Simo Kudirkos atvejis visus išbu
dino. Ir jaunimas, ir senimas paliko visus nuomonių skirtumus bei 
prabilo vieninga Lietuvos laisvinimo akcija. Prie to prisidėjo ir k^i 
įvykiai, būtent, Bražinskų, Simokaičių. Ir jie išvedė išeivijos lietu
vius, ypač jaunimą, į gatves demonstruoti. Nepaskutinėje vietoje 
stovi kunigų suėmimai okupuotoje Lietuvoje. Kun. A. Šeškevičiaus 
byla tapo pasaulinio masto atveju, kurį komentavo ir tebekomen- 

x tuoįa daugelio kraštų spauda. Pastaroji taipgi plačiai informavo 
--apie kuttr J. Zdebskio-ir Vun. P. Bubnio suėmimas. TcAi e ^alykar 
, sovietų akyse yra smulkūs, bet pasaulinėje spaudoje pasidaro tvir
tais vergijos liudytojais.
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Šventiniai varpai bei varpeliai SKeioia IV/2 merų prauzią ir primena pareiga Duueii, kuu veiyija 
taptų laisve, o laisvė nebūtų pavergta " Nuotrauka ir klišė Vytauto Maco

Pasaulio įvykiai
INDIJOS IR PAKISTANO KARAS BAIGĖSI PREMJERĖS INDIROS 
Gandhi pergale ir nepriklausomos Bengalijos respublikos įsteigimu 
Rytų Pakistane. TūKstančiai bengaliečių sostinėje Dacca sutiko 
iš Indijos grįžtančią provizorinę Bengalijos vyriausybę — prezi
dento pareigas einanti S. N. Islamą, premjerą T. Ahmedą ir už
sienio reikalų ministerį K. M. Ahmedą. Naujoji Bengalija, nors 
nedidelė savo plotu, turi apie 78 milijonus gyventojų. Pagal 
gyventojų skaičių jai tenka aštuntoji vieta pasaulyje. Bengalijos 
laukia sunkios dienos, nes V. Pakistano teroro veiksmai ir karas 
jai yra padarę apie $2 bilijonus nuostolių. Indijos kariuomenė 
sostinėje Dacca rado paskutiniu momentu nužudytų apie 250 
bengaliečių intelektualu masini kapą, šį nusikaltimą įvykdė V.

Žengiant per naujų metų slenkstį yra tvirto pagrindo manyti, 
kad išeivijos ryžtas nesilpnės ir artimoje ateityje. Ta linkme pasine
šęs jaunimas sovietinėm vilionėm nebebus prieinamas. Ryšium su 
pastaraisiai Įvykiais jų budrumas žymiai padidėjo. Tie, kurie de
monstravo prieš S. Kudirkos išdavimą ir pagrobimą, sovietinių vė
liavų nenešios. Jų vėliava yra Lietuvos trispalvė. Tiesa, išeivijos jau
nimas nori pamatyti savo tėvų gimtąjį kraštą Lietuvą, tą kraštą, 
kurį dabar gali mylėti tiktai iš tolo. Ir tegu pamato — ne tik Vil
nių, Druskininkus, Kauną, bet ir visą kraštą su visa jo kančia, 
okupacija, propaganda, kultūra, pažanga, kad galėtų mylėti jį iš 
arti. Ten propagandinių pinklių pilna, apgaulės pavojų netrūksta, 
bet apdairiam, pastabiam jaunuoliui įmanoma pastebėti ir tikrąją 
padėtį. Kas nepakliūna į propagandinį sovietų malūną, pamato ir 
nemeluotą tikrovę. Tokia patirtis, laikantis veiksnių nustatytų gai
rių, jau nevieną pažadino daugiau domėtis lietuviškais klausimais 
ir gyventi Lietuvos rūpesčiais. O vyresniajai kartai juk tai gyvybi
nės reikšmės dalykas — pažadinti tokią meilę Lietuvai, kuri ska
tintų dirbti ir jos laisvei. 1972 metai yra jaunimo metai. Visos išei
vijos dėmesys vėl pakryps jaunimo pusėn. Matysime tą jaunimą 
tautinių šokių šventėje ir kongrese. Tai bus jaunos energijos siūb
telėjimas, lietuviško ryžto atnaujinimas. Tai, ką išeivijos^jaunimas 
puoselėja individualiai savo širdyse, turės progos pareikšti sutelk
tiniu būdu. Jis prabils kaip laisvosios tautos dalies jaunimas, ku
riam rūpi pavergtoji Lietuva ir jos laisvė. Šis įvykis, atrodo, duos 
1972 metam pagrindinį toną. Tad pasitikime tuos metus kaip nau
jos vilties bangą.

Mirė istorikas Ivinskis
1971 m. gruodžio 24 d. Bon

nos ligoninėje, V. Vokietijoj, 
mirė profesorius Zenonas Ivins
kis. Palaidotas — gruodžio 30 d.

Ši liūdna žinia gauta iš P. 
Ivinskienės. Jos telegrama pa
siekė “T. Žiburių”redakciją gruo
džio 26 — antrąją Kalėdų dieną. 
Tai buvo lyg ir tęsinys jau anks
čiau spaudoj paskelbtos žinutės, 
kad profesorius sunkiai susirgo 
ir išvežtas ligoninėn. Jau anks
čiau jis buvo operuotas, kuri lai
ką po to intensyviai dirbo,* bet 
antrosios krizės nebeatlaikė. Li
ko liūdinti žmona Paulina ir 13 
metų sūnus Kęstutis.

Lietuvių visuomenei prof. Z. 
Ivinskio mirtis yra didelis smū
gis, nes neteko vieno žymiausių 
savo istorikų. Smūgis juo skau
desnis, kad mirė neužbaigęs 
stambiųjų darbų. Vienas jų — 
tritomė Lietuvos istorija, užsa
kyta Lietuvių Fondo. Pirmąjį to
mą, rodos, parašė, ruošėsi ki
tiem, bet perankstyva mirtis ne
beleido žengti toliau. Z. Ivins
kio pavardė žinoma ne tik lietu
viam, bet ir kitataučiam. Jis bu
vo vienas iš tų, kurie sugebėjo 
Lietuvos klausimais rašyti kita
taučių periodikoje, enciklopedi
jose ir kituose leidiniuose. Jo 
dėka istoriniuose raštuose Lietu
vai buvo atitaisyta neviena klai
da. Ir jei ne perankstyva mir-

universitete turėjo plačius ry
šius su daugelio kraštų istori
kais. Be to, velionis buvo pirma-

tis, prof. Z. Ivinskis būtu iėies eilis istorikas ne tik savo išsila-
dar tvirtesniu žingsniu pasauli- vinimu, plačiu žvilgsniu, bet ir ribų, nes tai buvo plataus masto 
nėn istorijon. Tam jis turėjo ir sugebėjimu telkti šaltinių me- žmogus. kurio darbai yra didžiai 
sąlygas — dėstydamas Bonnos džiagą, ją savarankiškai tyrinė- reikšmingi visai tautai.

Nesėkmingas žygis išvaduoti Kudirką
“The Globe and Mail”, “Star” 

ir “Sun” Toronto laikraščiuose 
plačiai nuskambėjo Toronto 
United Church pagalbos užsie
nio kraštams planuotojo Leo
nard Milne suėmimas Helsin
kyje 1971 m. gruodžio 21 d. 
Atėjęs i “Pan American” orinio 
susisiekimo bendrovės piloto 
kambarį viešbutyje, L. Milne 
mėgino ji prišnekinti būti tal
kininku lėktuvo pagrobime. L. 
Milne, 49 metų amžiaus škotas, 
II D. karo britų bombonešio 
kulkosvaidininkas, parašiutinin
kas, planavo įkaitais pasilaiky
ti du tuo lėktuvu Niujorkan 
skrendančius Sovietų Sąjungos 
piliečius. Jis buvo tikras, kad 
jam tuos rusus pavyks iškeisti i 
Vilniuje 10 metų nuteistą kalė
ti lietuvį jūrininką Simą Kudir
ką. Pasak L. Milne, tai būtų 
buvusi graži kalėdinė dovana S*

ti ir atskleisti daugelį dalykų 
naujoj šviesoj. Tokių vertingų 
jo raštų yra daug, ypač įvai
riuose istoriniuose leidiniuose.

Prof. Z. Ivinskis gimė 1908 
m. gegužės 25 d. Kaušėnų k., 
Plungės valsčiuje, Telšių apskri
tyje. Baigęs Telšių gimnaziją 
1925 m., nuvyko į Kauną, baigė 
Teol.- Filosofijos fakultetą, pa
grindinį dėmesį skirdamas isto
rijai. Istorines studijas gilino 
Muencheno ir Berlyno universi
tetuose. Disertaciją apgynė 1932 

habilitacijos darbą — 1933 
m. Nuo tų metų dėstė istoriją 
Vytauto Didžiojo universitete ir 
kuri laiką Vilniaus universitete. 
Užsienyje gyvendamas atsidėjo 
Lietuvos istorijos tyrinėjimams, 
remiantis Vatikano archyvų ir 
kitais šaltiniais.

Velionis buvo ne tik moksli
ninkas, bet ir visuomenininkas. 
Nuo pat gimnazijos laikų jis ak
tyviai reiškėsi ateitininkuose, o 
užsienyje, isisteigus Lietuvių 
Fronto Bičiuliams, įsijungė ir 
jų veiklom

A.a. prof. Z. Ivinskio liūdi vi
sa Lietuva — tėvynėj ir už ios 

Kudirkai. “Pan American” bend
rovės “Boeing 707” lėktuvo pi
lotas, šiame pokalbyje Įžiūrėjęs 
atvirą grasinimą, painformavo 
Helsinkio policiją.

Pas suimtą L. Milne buvo ras
tas neužtaisytas pistoletas, šovi
nių jis, atrodo, iš viso neturėjo. 
Grasinimą amerikiečiui pilotui 
L. Milne paneigė, o taip pat ir 
bandymą papirkti pilotą didele 
pinigų suma. Kanados vicekon
sulas H. C. Ahrens, aplankęs su
imtą L. Milne, konstatuoja, kad 
planas S. Kudirkai išvaduoti bu
vo padiktuotas idealistinio žmo
niškumo. Kadangi torontietis L. 
Milne tebėra Britanijos pilietis, 
jo globą perėmė britų konsula
tas Helsinkyje. Suomijos polici
ja, patikrinusi faktus ir neradu
si jokio Įvykdyto nusikaltimo, L. 
Milne grąžino Britanijon, iš kur 
jis turbūt vėl grįš Torontan, kur 
gyvena jo šeima.

L. Milne, atrodo, savo žygiui 
išvaduoti S. Kudirką ruošėsi il
gesni laiką. Tai matyti iš to fak
to, kad prieš išvykdamas iš To
ronto davė pasikalbėjimą CBC 
televizijos korespondentams, ku
riems išdėstė savo užmojį. Tas 
pasikalbėjimas buvo perduotas 
CBC televizijoj š.m. gruodžio 23 
d. Jame L. Milne pareiškė ne
pasitenkinimą moderniąja biu
rokratija, kuri veikia tik žo
džiais, bet vengia veiksmų. Esą 
jaučia reikalą šiuo metu atlikti 
ką nors didžiai vertingo. “Ir kas 
gali būti geresnio kain duoti 
žmogui laisvę kain kalėdinę do
vaną?” Be to, L. Milne pabrėžė, 
jei to negalės įvykdyti, tai bent 
atkreins pasaulio dėmesĮ į “ne- 
žmnn’Skumo auką”.

Kalėdinės dovanos Simui Ku
dirkai škotas L. Milne neįstengė 

sono nusivylimą bukapročiais 
biurokratais ir jo Įvestas naujas 
taisykles politiniam pabėgėliam 
apsaugoti nuo S. Kudirkos liki
mo. Šia proga taipgi buvo pri
minta ir Vilniuje S. Kudirkai 
paskirta žiauri 10 metų kalėji
mo bausmė už bandymą pabėg
ti iš sovietų okupuotos Lietu
vos, nors kaltė tenka Maskvos 
Įstatymams, kurie žmogui nepri
pažįsta teisės išvažiuoti iš savo 
krašto ir neduoda oficialios vi
zos.

Prieš Kalėdas taipgi buvo pra
nešta spaudoje, kad iš Turkijos 
į Sovietų Sąjungą grįžo sovietų 
nedideli keleivinį lėktuvą pa
grobę du studentai — Vitalijus 
Pozdejiras ir Nikolajus Ginlo- 
vas. Grįžti jie nutarė patys, už
mezgę iyšius su sovietų konsu
latu Istanbule. šia proga spau
da taip pat prisiminė sovietų 
lėktuvą pagrobusius du lietuvius 
— Praną ir Algirdą Bražinskus. 
Nors Turkija jų nesutiko išduo
ti sovietams, bet jų laukia teis
mas dėl lėktuvo pagrobimo ir 
keleivių palydovės nušovimo, 
kai pilotai ne tik atsisakė skris
ti Turkijon, bet dargi bandė lėk
tuvo manevrais juos nugink
luoti.

“Tėviškės Žiburių” 
skaitytojams

Nuoširdžiai dėkojame visiem, 
kurie laiškais bei atvirutėmis 
sveikino redakciją, administra
ciją ir kitus spaudos darbuo
tojus. Su šiuo numeriu užbai
giame 1971 metus ir pasitin
kame naujuosius. Ta proga lin
kime visiem skaitytojam didžios 
sėkmės ir ištvermės.

_____________ ______________ Iki 1971 m. gruodžio 31 d. 
i^vvendinti. Laisvės jam neiš- daug kas atnaujino savo prenu- 
kovoio, bet jo suplanuotas žvgis meratas, pridėdami auką spau-
v<M -’♦kreikė Džaulio dėmeri Į 
tragiškuosius 1970 m. lankričio 
23 d. i^vkius JAV nakrantėie. 
Laikraščiu nuslaniai skaitvto- 
iam vėl nriminė gėdinga S. Ku
dirkos išdavimą sovietams, na- 
krantu ansaugos dvieili augštu- nams siunčiami tiktai tiem, ku
tu Hrininku oriverstini n*si- rie atsiunčia priedą pašto ženk-

Pakistano pagalbinės policijos 
daliniai, norėdami sutrukdyti 
naujosios Bengalijos atsiskyri
mą nuo Pakistano. Bengalijos 
vyriausybė jau organizuoja tri
bunolus visų masinių žudynių 
kaltininkams teisti. Viešbutyje 
buvo suimtas tarp užsieniečių 
pasislėpęs R. Pakistano buvęs 
gubernatorius A. M. Malikas ir 
keli jo ministerių kabineto na
riai. Galimas dalykas, Bengalija 
juos bandys iškeisti į V. Pakis
tane esanti Avamio Sąjungos 
vadą šeiką M. Rahmaną, kuriam 
yra numatytos Bengalijos prezi
dento pareigos. Komunistinė Ki
nija, kare rėmusi V. Pakistaną, 
nutarė uždaryti savo konsulatą 
Dacca mieste, kai Bengalija pa
skelbto R. Pakistano valdymą 
perėmė naujoji vyriausybė.

GENEROLŲ KRITIMAS
Karą su Indija pralaimėjęs 

Pakistano prez. gen. Y. Khan 
buvo priverstas grąžinti Pakista- 
nui civilinę valdžią. Prezidento 
pareigas jis perdavė liaudies 
partijos vadui Z. A. Bhutto, ku
ris tuojau pat iš kariuomenės 
pašalino ne tik jį pati, bet ir 
dar kitus septynis generolus, o 
vėliau — ir laivyno vadą. Nau
jasis prez. Z. A. Bhutto vis dar 
Kalba apie dvilypio Pakistano 
atstatymą, nors iš tikrųjų jo 
valdžioje tėra likęs V. Pakista
nas su 58 milijonais gyventojų. 
Kaltė dėl pralaimėjimo tenka 
ne tik generolams, bet ir pa
čiam Z. A. Bhutto, kurio liau
dies partija, parlamento rinki
muose gavusi mažiau balsų, ne
norėjo centrinės valdžios užleis
ti rinkimus laimėjusiam šeikui 
M. Rahmanui ir jo Avamio Są
jungai. Prez. Z. A. Bhutto dabar 
M. Rahmaną išleido iš kalėjimo 
ir, atrodo, nori jį prišnekinti Įsi
jungti Į ministerių kabinetą V. 
Pakistane, kai tuo tarpu Benga
lija tapusiame R. Pakistane šio 
generolų teisto kalinio laukia 
prezidentūra. M. Rahmanas yra 
vienintelis asmuo, kuris galėtų 
sujungti abu Pakistanus. Tch 
dėl neatrodo, kad jis tenkinsis 
nereikšmingu postu V. Pakista
no prez. Z. A. Bhutto ministe
rių kabinete. Prez. Z. A. Bhutto 
ir jo liaudies partija yra ko
munistinės Kinijos gerbėjai, so
cialinių reformų šalininkai. Be 
generolų ir admirolų klikos pa
šalinimo, prez. Z. A. Bhutto 
ėmėsi antro populiaraus žygio 
— 22 turtuolių seimų galios pa
naikinimo. Tos šeimos savo tur
tais praktiškai kontroliavo ne 
tik V. Pakistano, bet ir viso fe
deracinio Pakistano ekonomi
nius reikalus. Prez. Z. A. Bhutto 
atėmė iš jų pasus, kad nė vie
nas tų šeimų narys su kapitalu 
negalėtų pabėgti užsienin. Jis 
taipgi pareikalavo tuojau pat su
sigrąžinti į V. Pakistaną tų tur
tuolių užsienyje investuotą ka
pitalą.

KALĖDINE DOVANA
Kalėdine dovana laisvajam pa

sauliui tenka laikyti prez. R. 
Niksono nutarimą padidinti au
šo kainas nuo $35 iki $38 už un
ciją. Praktiškai tai reiškia ame
rikietiško dolerio nuvertinimą 
maždaug 7,87% ir pasaulinės 
pinigų krizės užbaigimą. Di
džiausios įtakos šiam prez. R.

KANADOS ĮVYKTAI
DVIEJŲ KRAŠTŲ DOLERIAI

dai arba įsijungdami į rėmėių 
eiles. Jiems tariame nuoširdų 
ačiū ir kviečiame visus kitus 
nedelsiant pratęsti prenume
ratą.

Pakvitavimai orenumerato-

Kanados ekonomines proble
mas palengvino ne JAV nuolai
dos, bet pasauliniu mastu įvyk
dytas amerikietiško dolerio nu
vertinimas 7,8 7%, pakeliant 
aukso kainą nuo $35 iki $38 už 
unciją. Prez. R. Niksonas atšau
kė 10% muito papildą į JAV 
įvežamiems užsienio gaminiams. 
V. Vokietija ir Japonija pabran
gino savo piniginius vienetus, o 
Kanada pasirinko nepastovią sa
vo dolerio verte laisvojoje pa
saulio rinkoje. Kanados finansų 
ministeris E. J. Bensonas yra 

Niksono sprendimui, matyt, tu
rėjo jo susitikimas Azorų salo
se su Prancūzijos prez. G. Pom
pidou. Beveik visi Europos kraš
tai padidino savo piniginių vie
netų vertę santykiuose su ameri
kietišku doleriu, tačiau visuoti
nės šypsenos susilaukė Maskvos 
paskelbtas rublio pabranginimas 
8%. Iš tikrųjų tas rublis yra 
bevertis popierėlis užsienyje. 
Kremliaus nustatytos rublio 
vertės čia niekas nesilaiko. Ji 
betgi yra privaloma Sovietų Są
jungoje gyvenantiem užsienie
čiam, kurie savo pinigus į rub
lius keičia sovietiniuose ban
kuose.

NERAMUMAI KROATIJOJE
Tito Įvestą kolektyvinę prezi

dentūrą* federacinei Jugoslavijai 
gali niekais paversti neramumai 
Kroatijoje, kur didesnių ekono
minių teisių reikalauja maištau
ti pradėję studentai. Neramumų 
priežastimi laikytinas senas 
kroatų nesutarimas su serbais, 
dominuojančiais federacinę val
džią Belgrade. Tito apkaltino 
kroatų kompartiją nuolaidomis 
studentams. Po viešos savikriti- 
kos tada atsistatydino septyni 
kompartijos vadai su centrinio, 
komiteto-pirmininke dr. S. Dab- 
kevič-Kučar ir Kroatijos prem
jeras D. Haramija. Kroatų kom
partijos reorganizacija dabar 
yra patikėta kolektyvinės prezi
dentūros nariui V. Bakaričui.

NAUJAS PREZIDENTAS
šeštuoju Italijos prezidentu 

po ilgų kovų senatas, parlamen
tas ir sričių atstovai išrinko bu
vusį krikščionių d e m o kratų 
premjerą G. Leone. Partijų su
siskaldymas pareikalavo net 23 
balsavimų, kol pagaliau buvo 
gauta reikiama balsų dauguma. 
Savo pradini kandidatą A. Fan- 
fani, keturis kartus buvusį 
premjeru, krikščionys demokra
tai turėjo pakeisti kitom parti
jom labiau priimtinu G. Leo
ne. Jis pakeis ligšiolinį prezi
dentą G. Saragat. Antroje vie
toje liko į prezidentus kandida
tavęs socialistų veteranas politi
kas P. Nenni.

NAUJI MINISTERIAI
Lenkijos kompartijos vadas 

E. Gierekas po kompartijos kon
greso pertvarkė savo ministe
rių kabinetą, naujiems žmonėms 
atiduodamas užsienio ir vidaus 
reikalų, kultūros, statybos ir fi
nansų ministerijas. Šių ministe
rijų vadovai buvo pašalinti, iš
skyrus užsienio reikalų ministe
rį S. Jedrychowskj, kuriam E. 
Gierikas dabar davė finansų 
ministerio portfelį. Kabineto 
pertvarkymas liudija Lenkijos 
kompartijos vado E. Giereko po
zicijų sustiprėjimą ir jo ryžtą 
tęsti ekonomines reformas.

LAIMĖJO AUSTRAS
Jungtinių Tautų generalinį 

sekretorių U Thant, Burmos po
litiką, pakeičia Austrijos amba
sadorius Kurt Waldheim, buvęs 
karininkas vokiečių kariuomenė
je II D. karo metais, Austrijos 
užsienio reikalų ministeris ir 
kandidatas į prezidentus. Jo iš
rinkimą nulėmė keturių didžių
jų pritarimas Saugumo Tarybo
je, t.y. veto teisės nepanaudoji- 
mas.

tikras, kad su amerikietišku nu
vertintu doleriu kris ir kanadiš* 
kojo vertė. Priešingos nuomonės 
yra JAV finansų sekr. J. Con
nally ir opozicijos vadas R. Stan- 
fieldas Otavoje. Dabartinė Kana
dos dolerio vertė yra pora de
šimtadalių cento augštesnė už 
JAV dolerio. Amerikietiško do
lerio n u v e r t i n i m a s gali su
stiprinti kanadišką dolerį kėliais 
nuošimčiais. Tokiu atveju vėl 
kiltų problema Kanados ekspor
tui į JAV. Aukso pabranginimas 

(Nukelta j 7-ūį rL)
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9 Rll JGIUAML GYWE
* Naujas popiežiaus rinkimų 

įstatymas ruošiamas Vatikane. 
Atrodo, bus pakeitimų: ne vien 
tik kardinolai turės teisę balsuo
ti; bus siekiama tinkamesnio vi
sų kraštų atstovavimo; rinkėjai 
nebus visiškai izoliuojami nuo 
pasaulio įvykių. Popiežius Pau
lius VI ketveriu metų laikotarpy 
paskyrė net 83 kardinolus ne 
iš Vatikano kurijos, o iš įvairiau
sių pasaulio kraštų ir Įvedė po
tvarkį, atimantį 80 m. amžiaus 
sulaukusiems kardinolams teisę 
rinkti popiežių, šio šimtmečio 
metu popiežiaus rinkimų įstaty
mai jau buvo pakeisti porą kartų 
ir anksčiau. Popiežius Pijus X 
1904 m. atėmė teisę Austrijos 
imperatoriui, kaip Romos impe
ratoriaus įpėdiniui, panaudoti 
veto teisę prieš kardinolų išrink
tąjį kandidatą, nors pats tokios 
veto teisės dėka buvo tapęs po
piežium, kai išrinktąjį kard. Ma
riano Rampolla Austrijos impe
ratorius vetavo. Popiežius Pijus 
XII savo laiku išleido įstatymą, 
pagrindinai pakeičiantį visą bal
savimo eigą. Teologai pripažįsta, 
kad popiežius turi pilną teisę nu
spręsti kas rinks jo įpėdinį. Isto
riškai pirmasis šv. Petro įpėdi
nis buvo išrinktas Romos tikin
čiųjų bei kunigų, o kardinolai ta
po vieninteliais ir legaliais po
piežiaus rinkėjais tik popiežiui 
Sikstui V išleidus atitinkamą 
įstatymą 16 š. gale.

* Pirmosios Komunijos ir At
gailos sakramento priėmimo 
eksperimentinis laikotarpis Vo
kietijoje prasidėjo 1968 m., kai 
buvo leidžiama vaikams eiti pir
mosios Komunijos be išpažin
ties. šis bandymas šiuo metu 
baigėsi. Vokietijos vyskupų kon
ferencija galutinai nutarė, kad 
vaikai turi prieiti išpažinties 
prieš priimdami pirmąją Komu
niją. Kard. Wright tarptautinio 
katechetų suvažiavimo metu irgi 
buvo pasisakęs už tai, kad vaikai 
prieitų išpažinties prieš priimda
mi pirmąją Komuniją, argumen
tuodamas tuo, kad nė vienas pa
šalinis žmogus negali kištis į vai
ko sąžinę ir nustatyti kada vai
kas gali Dievui prisipažinti esąs 
kaltas ir kada ne.

* Vatikano krikščionių vieny
bės sekretoriatas ateinantį birže
lio mėnesį turės savo pirmąjį iš 
penkių metinių pokalbių su sek- 
minininkų Bendrijomis bei įvai
riais kitų charizmatinių sąjūdžių 
nariais. Pokalbiai vyks Šveicari
joje, Zuericho mieste.

* Prancūzijos vyskupų konfe
rencijos suvažiavimas įvyko 
Liurde tuoj po vyskupų sinodo 
Romoje. Jie priėmė pareiškimą, 
kuriame pasisako už tradicinį 
kūdikių krikštą, nors paliko pa
skiriem vyskupam teisę savo 
vyskupijose praktikuoti taip va
dinamą trijų laipsnių krikštą. 
Jie taipgi pasisakė prieš ginkla
vimosi lenktynes ir pabrėžė 
laįpsninį visų kraštų bendrą ir 
prižiūrimą nusiginklavimą. Jie 
kreipėsi į Prancūzijos valdžią, 
prašydami, kad būtų uždraustos 
ginklų siuntos į Bengaliją, ir 
kvietė" visus katalikus paaukoti 
po 1% savo uždarbio neturtin
giem kraštam. Vyskupai pagyrė 
katalikiškosios akcijos sąjūdžius, 
atnaujinančius parapijinę veik
lą, ir pabrėžė, kad kunigų celi
batas turi nepamainomą tikėji
mo liudijimo galią dabartiniame 
laikotarpyje. Anot jų, nesvarbu 
kokie sunkumai dabar bebūtų — 
Katalikų Bendrija visuomet tu
rės reikiamą skaičių kunigų, nes

šiais laikais yra pakankamai jau
nuolių, pajėgių atsiduoti Dievo ir 
artimo tarnybai. Galiausiai buvo 
iškeltas reikalas artimesnio visų 
Europos valstybių vyskupų kon
ferencijų tarpusavio bendradar
biavimo, o taipgi ypatingo rūpes
čio ekumeninėje plotmėje reika
las.

* Anglikonų ir katalikų vieny
bės pastangas "popiežius Paulius 
VI pakartojo, šiais metais priim
damas audiencijoje anglikonų 
centro Romoje narius. Tas cent
ras buvo įsteigtas 1966 m., kai 
anglikonų Canterbury arkivys
kupas Michael Ramsey lankėsi 
pas popiežių. Vėliau arkivysku
po ir popiežiaus bendra iniciaty
va buvo sudaryta 21 nario bend
ra komisija abiejų Bendrijų su
sijungimui svarstyti. Popiežius 
pabrėžė, kad šiuo metu ta komi
sija jau žengianti žingsnį į orga
ninę abiejų Bendrijų vienybę.

* Dvi moterys — Jane Hwang 
Hsien Yuen ir Joyce Bennett 
pirmą kartą anglikonų istorijo
je gavo kunigystės šventimus. 
Jos abi yra netekėjusios ir buvo 
dijakonėmis. Jas įšventino Hong 
Kongo anglikonų vysk. John G. 
H. Baker su savo vyskupijos si
nodo pritarimu, šventimų metu 
pamokslą sakė Taiwano angliko
nų vysk. Chang Ling Wong.

* Katalikų tradicininkų sąjū
dis pirmąjį Advento sekmadienį 
dalyvavo senomis apeigomis at
našaujamose lotyniškose Mišio
se, tokiu būdu nepaklusdamas 
Amerikos vyskupų išleistam po
tvarkiui. Mišias atnašavo sąjū
džio steigėjas kun. Gommar A. 
De Pauw. Dalyvavo apie 1,000 
asmenų.*

* Norvegų ateistinis sąjūdis 
“Akcija Prieš Valstybinę Bend
riją”, kuris žymiai prisidėjo prie 
daugelio žmonių išstojimo iš 
Liuteronų Bendrijos Norvegijo
je, sustabdė veiklą. Sąjūdžio va
dovas Levi Fragell pareiškė, jog 
tai įvyko dėl perdidelio narių 
išsisklaidymo.

* Protestantų, žydų ir katali
kų dvasininkai Glen Čove N. Y. 
demonstravo prie sovietų diplo
matų rezidencijos, protestuoda
mi prieš suėmimą bei nuteisimą 
dviejų lietuvių kunigų: Juozo 
Zdebskio ir P. Bubnio už vaikų 
mokymą tikybos. Tai bene pir
ma tos rūšies demonstracija. Iki 
šiol pasitenkinta protestais spau
doje.

* Katalikiškoms vedyboms 
Vatikane ruošiamas Įstatymas, 
kuris leistų vien pasauliečiams 
būti pagrindiniais santuokos liu
dininkais, kai gyvenamoje vieto
vėje nėra kunigo. Katalikų 
Bendrija visą laiką pripažino* 
kad Santuokos sakramentą tei
kia patys susituokiantieji vienas 
kitam, o kunigas yra tik liudi
ninkas, atstovaująs Bendriją. Iki 
šiol tik išimtinais atvejais, kai 
kunigo nebūdavo, katalikai galė
davo teisėtai tuoktis dviejų liu
dininkų akivaizdoje, o vėliau tu
rėjo būti patvirtinti kunigo.

* Nuolatinių dijakonų skai
čius JAV paaugo iki 49. šiuo me
tu net 529 ruošiasi nuolatinio 
dijakonato šventimams: 91% jų 
yra vedę, 8% — nevedę, o 1% 
— našliai. 56% kandidatų turi 
universiteto laipsnius, 40% yra 
baigę gimnazijas, o likusieji turi 
žemesnį išsimokslinimą. Tokiais 
dijakonais šventinami vyrai ne- 
jaunesni kaip 35 m.

Kun. J. Stš.
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Abi valstybės skelbė nenorinčios karo, tačiau jam ruošėsi
Valstybių politika tarnauja 

krašto reikalams ginti, o ne tie-
GEDIMINAS GALVA

Pakistano santykiams nušviesti. 
Mes žinome išorines sąlygas, ta
čiau kaikurios skatinamosios

tebeslypi tamsiuose stalčiuose.
Gen. Yahya Khanas, pervers- 

minis Pakistano prezidentas, 
1971. X. 19 “Le Monde” pa
skelbtame pasikalbėjime sam
protavo: “Aš nenoriu karo su In
dija, nes jis atneš kančias abiem 
tautoms, bet neišspręs pabėgėlių 
klausimo. Mes negalime leisti 
Indijai kištis į Pakistano vidaus 
reikalus. Rytų Pakistane mes 
palaikytume tvarką, jei ne Indi
jos siunčiami slapukai griauti 
ūkiui ir jos pogrindininkai nera
mumams kelti. Astuonios Indi
jos divizijos yra apsupusios Ry
tų Pakistaną... Indija atsisakė 
tartis su Pakistanu dėl Kašmiro 
gyventojų valios atsiklausimo. I. 
Gandi atmetė tarpininkus mūsų 
byloje. 70 mil. bengaliečių yra 
geri pakistaniečiai, nes jie pir
mieji, pakėlę anglų ir indiečių 
priespaudą, stengėsi sukurti Pa
kistano valstybę. Su sukilėliais 
nė viena valstybė neveda dery
bų.”

Pareiškime randame tik dalį 
tiesos. Lieka neatsakyta viena 
mįslė, kurią jis leido įspėti Pod- 
gornui Persepolyje, Indijos — 
Pakistano pasienio vietovėje: 
“Kaip gi Pakistanas, penkis kar
tus mažesnis ir kariškai silpnes
nis kraštas, gali užpulti didesnį 
kaimyną?”

Indijos atsakymas
Indijos ministerė pirmininkė 

Indira Gandi 1971. XI. 30 pa
reiškė parlamente: “Mes negali
me pakęsti Pakistano kariuome
nės vykdomų žudynių Bengalijo
je ir sudėję" rankas "stebėti jas 
prie savo durų. Pakistano ka
riuomenė Bengalijoje sudaro 
grėsmę mūsų saugumui. Jei Pa
kistanas siekia taikos, jo kariuo
menė turi būti atšaukta.”

Ministerės pirmininkės kalbą 
papildė krašto apsaugos ministe- 
ris Jagjivam Ram, pareiškęs 
parlamentui: “Nuo 1971. X. 26 
įvyko 1.359 pasikeitimai šūviais 
ir 1.483 Indijos sienos pažeidi
mai. Per pastaruosius 8 mėne
sius Rytų Pakistano pasienyje 
krito 210 kareivių ir 145 civiliai 
gyventojai. Pastarąjį savaitgalį 
prie Hilli įvykusiame mūšyje

čių karių”.

tintas, aiškiai rodo, kad abu 
kraštai turėjo progų ir anksčiau 
karą pradėti. Indija jau 1971 m. 
balandžio mėnesį atsidėjusi ruo
šėsi karui ir laukė tinkamos pro
gos jį pradėti. Indijos puolimą 
paskatino Pakistano oriniai puo
limai Kašmire. Indijos strategija 
siekė duoti gerą atkirtį vakaruo
se ir smogti rytuose, kol Pakis
tanas nesuteikė stipresnių kari
nių pajėgų, ir užimti Bengaliją—

lies buvo atsiektas 1971 m. gruo-

riai buvo priversti pasitraukti 
nuo Indijos pasienio ir gintis.

Klaidingos prielaidos
Buvęs Pakistano prezidentas

įsivelti į karą parodė jo neturė
jimą nuovokos ne tik strategijo
je, bet ir taktikoje. Jei jis laukė 
buvusių bičiulių — Kinijos ir 

. JAV paramos karui vesti prieš 
1?ors ? pūdai- Indiją, rodo jo menką nuovoką 

" « - ” tarptautinėje politikoje.
Jėgos santykis
Indijos teritorija yra didesnė 

už Pakistano daugiau kaip tris 
kartus. Indija turi 550 mfl. gy
ventojų, o Pakistanas apie 120 
mil. Indijos metinės pajamos 
siekia 50 bil. dol., Pakistano — 
17 bil. dol. Karo reikalams Indi
ja išleido 1,7 mil. dol., o Pakis
tanas paskyrė nes 55% biudže
to kariuomenei išlaikyti ir gink
lams pirkti — 0,7 bil. dol.

Panašus ir karinių pajėgų san
tykis. Indija turi 980.000 karių, 
o Pakistanas 392.000. Indijos ap
siginklavimo santykis kiek men
kesnis. Savos gamybos ir rusų 
šarvuočių skaičius siekia 1.450. 
Pakistanas turi 1.100 šarvuočių, 
kurių žymi dalis yra amerikie
tiškos ir kinietiškos gamybos. 
Indijos aviacija turi 625 lėktu
vus, o Pakistano — 285. Indija 
turi savos gamybos lėktuvus ir 
apie 120 rusiškų MIG-21. Pakis
tano aviacija sudaro prancūziški 
ir amerikietiški lėktuvai.

Abi šalys jau pirmomis karo 
dienomis ėmė girtis nepapras
tais priešo nuostoliais. Islamaba- 
das skelbė, kad per tris dienas 
numušė 97 Indijos lėktuvus, ta
čiau nutylėjo karo eigą Benga
lijoje.

Karo eiga
Indija labai stengėsi palaužti 

pakistaniečių pasipriešinimą

tas vyras, turintis nemažų polė
kių ir valios planams vykdyti, 
bet nepasižymi išmintimi, nuo
sekliomis išvadomis ir nuovoka 
politikoje.

Spaudos atstovams, paklausu- 
siems kada bus rinkimai, jis pik
tai atkirto “Liaukitės kasdien 
klausinėję. Ne tauta mane išrin
ko, aš pats atėjau valdyti”. Ta
čiau įnoringas diktatorius 1970 
m. gruodžio mėn. paskelbė rin
kimus. Awami sąjungai rinki
mus laimėjus ir bengaliečiams 
ėmus reikalauti autonomijos, jis 
įsakė sąjungos vadą Mųžibur 
Rahmaną suimti, nugabenti ka- 
lėjiman ir teisti už valstybės iš
davimą. Sąjungos veikėjai ir iš- Bengalijoje, įsteigti jos globosi- 
rinktieji į parlamentą netrukus 
pateko į kalėjimus ar buvo nužu
dyti. Parlamentas nebuvo su
šauktas.

Antrasis prezidento Khano žy
gis jau nebuvo pasimetimas, bet 
ryški klaida — jis pasiuntė Va
karų Pakistano kariuomenę 
tramdyti bengaliečiams, kurie

mą Bangia Deš valstybę, o vėliau 
smogti Vakarų Pakistanui. Pa
starasis turėjo nepaprastai sun
kias sąlygas karui vesti. Jo vaka
rinė dalis buvo atskirta Indijos 
teritorijos 1000 mylių plotu nuo 
rytinės. Tiekimas oru ir jūra yra 
brangus ir pavojingas.

____  ___o_______ ____ __ Pakistaniečiai, iš seno žinomi 
siekė savivaldos. Kardu, ugnimi, kaip geri, kariautojai, negalėjo 
žudymais, prievartavimu ir badu ’ ” ’ ’ ’ -
bandė sudrausminti krašto gy
ventojus, o papirkimais bei do
vanomis laimėti ištikimuosius.
Šiuo būdu sukėlė jis bengaliečių 
neramumus, paskatino juos stoti 
kovon prieš Pakistano karius, 
nes šie elgėsi pikčiau už paver
gėjus. žinia* jie laukė; kad Indi
ja kuo greičiau Įsiveltų į karą su 
Pakistanu.

Trečias i Khano sprendimas

spirtis keleriopai didesnei jėgai. 
Bengalijoje tebuvo apie 75.000 
pakistaniečių, kai krašte ėmė 
siausti 100.000 vietos kovotojų 
—mukhti bahini ir apie 150.000 
indiečių juos spausti iš visų pu
sių. Pakistaniečiai pradėjo 
trauktis Daccos, Bengalijos sos
tinės, link, Islamąbadas skatino 
juos kovoti ir žadėjo paramą. 
Bet ir geri kariai negali ilgai iš
tverti tik pažadus gavę.

Relzistenciniai keliai ir
Ne be tam tikro susidomėjimo 

sekiau “Tėviškės Žiburiuose” 
Pr. N. Savėno atsiminimus iš 
mūsų laisvės kovų vokiečių oku
pacijos metais “Nesurašyti susi
tarimai”.

Lietuvių tautinio pasipriešini
mo dalyvių atsiminimai turėtų 
būti skirti jų pačių darbui, veik
lai ir žygiams, jų pačių patir
tiem ir išgyyentiem įvykiam ap
rašyki. Iš kitų nugirsti ir nepa
tikrinti pasakojimai gali būti ir 
neretai būna netikri, klaidingi. 
Tokių nugirstų, bet netikrų pa
sakojimų neišvengė ir Pr. N. Sa
vėnas. Savo atsiminimuose jis 
du kartu pamini mane, bet taip 
klaidingai, klaidinančiai ir ge
liančiai, jog negaliu to tylom 
praleisti.

“TŽ” 1971 m. 38 nr. jis rašo, 
esą jo tolimas giminaitis V., ku
ris priklausė LLKS, jam pasako
jęs, sąjungininkų išsikėlimas 
Prancūzijoje esąs" ženklas, jog 
būsiąs antras išsikėlimas tarp 
Palangos ir Rygos, kuris sustab- 
dysiąs Rusijos bolševikų slinki
mą. Tas žinias jis neva gavęs iš 
manęs, jos esančios tikros, nes 
LLKS turinti tikrą ryšį su užsie
niu.

Kitoje atsiminimų vietoje, “T. 
Ž.” 41 nr., Pr. N. Savėnas pasa
koja apie gautas žinias iš Ju
liaus Kakariekos, kad padėtis vi
sai susijaukusi VLIKui išleidus 
atsišaukimą, raginantį pasilikti 
ir ginti kraštą, “nes tą atsišauki
mą parašęs vienas VLIKo narių, 
kuris su giminėmis ir lašiniais 
laukė Kauno gelž. stotyje, kada 
galės išvažiuoti į Berlyną. Tai 
buvo ž., kuris visus norėjo įti
kinti, kad anglai išsikels Palan
goje”.

Pr. N. Savėno nupieštas toks 
mano “paveizdas” ne kuo skiria
si nuo to, kokį dr. J. Šliūpas su
kūrė apie mano ir visos Lenki
jos globėją Krokuvos vyskupą 
kankinį šv. Stanislovą. Užkre
čiantis, bet kažin ar geram kata
likui ir aplamai padoriam lietu
viui ar lenkui sektinas pavyzdys.

STASYS ŽYMANTAS

ir jos paskelbto komunikato 
mums kilo rimtų Įtarimų, ar Va
karų sąjungininkai nėra kartais 
Pabaltijo kraštų “nurašę” sovie
tams.

Nepaisant visų tų vilčių ir 
iliuzijų, niekad nemaniau, nie
kam nėtvirtinau ir nieko neįtiki
nėjau, kaip teigia Pr. N. Gavė
nas, kad po 1944 m. birželio pra
džioje sąjungininkų išsikėlimo 
Prancūzijoje seks jų, ypač ang
lų, išsikėlimas Palangoje sulai
kai bolševikų antplūdžiui į Lie
tuvą. Kariniu ir politiniu atžvil
giu tai buvo toks aiškiai neįma
nomas ir neįsivaizduojamas da
lykas, kad ir pats Pr. N. Savėnas 
visai teisingai suabejojo savo 
giminaičio skleidžiamo gando 
tikrumu. Nieko panašaus mums 
ir Stockholm© niekad nebuvo 
pranešęs, nei ką nors tolygaus 
tvirtinęs ar patvirtinęs VLIKo ir 
LLKS įgaliotinis Švedijoj dr. A. 
Vokietaitis. Be to, po 1944 m. 
gegužės mėnesį Lietuvoje įvyku
sių suėmimų LLKS slaptas radi
jo "ryšys su "juo buvo visai nu
trūkęs.

klystkeliai
likti krašte visus tuos, kuriem 
negrėsė tiesioginis pavojus, bet, 
kiek atmenu, jis neskatino atvi
ro ginkluoto pasipriešinimo nau
jam sovietiniam okupantui. 
Priešingai, man buvo aiškinta, 
jog lietuviai patys neturėtų pra
dėti jokių ginkluotų veiksmų 
prieš okupantus, gintis tik tuo 
atveju, jei būtų jų tiesioginiai 
užpulti. Atsimenu, į tai pastebė
jau, kad toks nusistatymas ir pa
tarimas slėptis su ginklais anks
čiau ar vėliau neišvengiamai pri
ves prie atviros ginkluotos ko
vos prieš okupantus.

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS | LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!
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1971 m. lapkričio 29 dieną Britų Kolumbijoje, New 
Westminsteryje, mirė mono mylima žmona
AtA ANTANINA MAČIULAITIENt - NAGALIAUSKAITČ.

Visiems Vankuverio apylinkės lietuviams, kurie parodė 
tokią didelę pagarbą ir meilę velionei, o mon pareiškė tiek 
nuoširdžios užuojautos, reiškiu didelę padėką: kunigui P. 
Baltrimui, atskridusiam iš Drain, Ore., JAV, už šv. Mišias 
laidotuvėse, už tėviškus atsisveikinimo žodžius bažnyčioje, 
palydėjimą iš $v. Petro bažnyčios New Westminsteryje į ka
talikų vyskupijos kapines Garden of Gethsemane, Surrey, ir 
už asistavimą Mišiose laidotuvių išvakarėse; kunigui Myles 
Power, OMI,- už Mišias ir puikų pamokslą pašarvotai velio
nei bažnyčioje; seselėm vienuolėm, St. Mary's Hospital, už 
nuoširdžią globą ligoninėje, už paaukotas Mišias, gėles ir 
dalyvavimą laidotuvėse; broliui Antanui Nagaliauskui ir 
brolienei už atvykimą iš Pensylvanijos bei moralinę paramą 
man ir Antaninai paskutinėse gyvenimo valandose; KLB 
Vankuverio apylinkės parengimų vadovėms: Onai Macijaus
kienei, E. Hermanienei ir Jurgiui Naujokui už paruošimą 
užkandžių ir patarnavimą priėmime sugrįžus iš kapinių; 
už aplankymą ir puikias gėles Antaninai būnant ligoninėje, 
už gausų dalyvavimą laidotuvėse, už gausybę gėlių, kurios 
puošė bažnyčią ir kapines.

Mano mylima Antanina 1971 m. gruodžio 2 d. padarė 
paskutinę kelionę tuo pačiu keliu, kuriuo keliavo kasdien 
21 metus.

Ilsėkis ramybėje Kanados žemelėje po visų gyvenimo 
vargų.

Visiems nuoširdžiai dėkingas —-
Jūsų Edvardas Mačiulaitis

AfA
Mano mielai kolegei ir mokytojai

dr. Emilijai Norvaišienei
mirusz liko tik tylom pasakyti — ir mes pas Tave 
ateisime.

Nuoširdžiai užjaučiame architektus — dukrų 
NORĄ ir A. KULPAVIČIUS bei kartu su jais 
liūdime —

Dr. Gunda ir Regina Žymantai

Antaninai Mačiulaitienei
mirus, EDVARDUI MAČIULAIČIUI reiškiame gilių 

užuojautų ir kartu liūdime —

K LB Britų Kolumbijos apylinkės valdyba
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Nors sudarant VLIKą Lietu
voje 1943 m. lapkričio mėnesį 
kaikurie LLKS centro žmonės 
siūlė man atstovauti LLKS VLI- 
Ke, atsisakiau, nes gyvenau Vil
niuje, o VLIKas veikė Kaune. 
Tokiu būdu niekad nebuvau nei 
didžiojo, nei vėliau sudaryto va
dinamo mažojo VLIKo nariu 
Lietuvoje, kaip tai klaidingai 
teigė Pr. N. Savėnui J. Kakarie
ka.

Mažajame VLIKe. kuris buvo 
sudarytas po gegužės mėnesį 
įvykusio VLIKo narių suėmimo, 
LLKS iš viso nebuvo atstovauja
ma. Todėl maž. VLIKo pirminin
kui LLKS vardu buvo Įteiktas 
pareiškimas, kad nedalyvauda
ma VLIKo sprendimuose LLKS 
iš viso negalės imtis už juos at
sakomybės ir dėl ių vykdymo 
pasilieka laisvas rankas.

Jau vien iš to turėtų būti aiš
ku, kad nerašiau ir negalėjau ra
šyti VLIKo atsišaukimo, ragi- 
ninčio lietuvius pasilikti Lietu
voje bei ginti krašta. O ir pats 
neraginau tai daryti.

Minimą atsišaukimą nirmą 
kartą perskaičiau atvykęs iš Vil
niaus i Kauna pogrindžio laik
rašty “Nepriklausoma Lietuva”. 
Tik man atrodo, kad iis kiek ki- 

-------- tain skambėjo, negu J. Kakarie- 
po 1943 m. užsienio reikalų rni- ka ji nupasakoto. Tiesa, tame at- 
nisterių konferencijos Maskvoje sišaukime VLIKas ragino pasi-

Ilgus metus užtrukusiose lais
vės kovose išgyvenome nevieną 
iliuziją ir puoselėjome nevieną 
neišsipildžiusią viltj. Karui tebe
vykstant tikėjau į neišvengiamą 

/nacių pralaimėjimą ir galutinę 
Vakarų sąjungininkų pergale. 
Turėjau vilčių, kad karą laimėję 
Vakarai liks ištikimi jų paskelb
tai Atlanto Chartai ir mėgins 
tesėti joje duotus pažadus, nors

Negaliu suprasti, kodėl ir kuo 
remdamasis J. Kakarieka galė
jo tvirtinti Pr. N. Savėnui, kad 
aš vienu ar kitu būdu galėjęs 
visiškai sujaukti padėtį Lietuvo
je. Ta padėtis tada jau buvo taip 
beviltiškai sujaukta, jog niekas 
jos dar labiau sujaukti nebega
lėjo. O gal J. Kakarieka buvo ki
tokio, negu VLIKas, nusistaty
mo dėl raginimo lietuviams pa
silikti savam krašte? VLIKo 
klaida buvo mėginti paprasta 
formule išspręsti nepaprastai 
sunkią ir sudėtingą problemą iš
laikyti tautos pajėgumą okupaci
joje ir sukurti pajėgią bei kūry
bingą naują politinę emigraciją 
kaip nepamainomą talkininkę 
tautai jos išsilaisvinimo kovoje. 
Bet, aplamai, istorinėje perspek
tyvoje VLIKo atsišaukimas buvo 
vienintelis galimas, tikslingas ir 
išmintingas, nes betkuris dides
nis masinis lietuvių pasitrauki
mas iš savo krašto tik dar labiau 
būtų palengvinęs ir atidaręs ke
lią sovietinių okupantų koloniza
cijai ir rusifikacijai.

Tuometinė padėtis Lietuvoje 
neišvengiamai buvo sujaukta vi
sų pirma dėl visuotinės bolševi
kų ir enkavedistinio teroro grį
žimo baimės.

Iš kitos pusės, bendra politinė 
pogrindžio vadovybė VLIKas 
buvo sudarytas pervėlai — vo
kiečių okupacijai baigiantis. Ne- 
paisvdamas ir nekreipdamas dė
mesio i buvusio Lietuvos nasiun- 
tinio Maskvoje dr. L. Natkevi
čiaus įsnėjimus. iog rusai dar 
grįš Lietuvon, VLIKas antrai so
netu okupacijai rimtai nesiruo
šė ir tautos jai neruošė. Visi bi
jojo pakartotinio sovietų grįži
mo Lietuvon ir ta baime crvveno, 
bet tuo nat metu tokiu aiškiu pa- 
voium tikėti nenorėjo ir šiai ne
laimei iš anksto rimtai bei rea
liai r°sireneė. Už tai visi esame 
daugiau ar mažiau atsakingi.

' (Bus daugiau)

AtA

Kazimierai Jakubauskienei
Lietuvoje mirus, jos dukrų JANINĄ ŠARONIENĘ 
bei jos vyrų JUOZĄ giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime —
P. A. Jakubauskai

Z. O. Girdauskai

V. P. Gudaičiai

P. Bacevičius

Toronto mieste gyvenantiem senatvės 
pensiję gaunantiem asmenim

(Tai netaikoma kitom metropolinio Toronto savivaldybėm)

Informacija apie mokestinę paskolą
Galite gauti paskolą sumokėti 
švietimo mokesčiam, jei pačiame 
Toronto mieste turite nuosavybę 
arba asmeninę rezidenciją, kurio
je gyvenate.

Sąlygos Jums arba žmonai: 
Būti 7 0 metų amžiaus 
1972 m. vasario 29 dieną 
arba anksčiau ir gauti pen
siją pagal Kanados įstaty
mą Old Age Security Act. 
Būti savininku pastoviai 
įkainuojamos rezidencinės 
nuosavybės Toronto mies
te mažiausiai 10 metų 
prieš prašymo įteikimą.
Neturėti pajamų daugiau 
kaip $3.400 iš visų šaltinių, 
jei esate nevedęs, neište
kėjusi, našlys, našlė, išsi
skyręs arba atskirai gyve-

a.

b.

C.

Galite įteikti prašymus betkada 
nuo 1972 m. sausio 3 dienos iki 
1972 metų vasario 29 dienos, ta
čiau raginame įteikti prašymus 
apylinkėms (Ward), pagal žemiau 
pateikiamą tvarkaraštį, kad prašy
mai galėtų būti kiek galint grei
čiau apsvarstyti.
APYLINKĖ 1

nuo sausio 
APYLINKĖ 2 

nuo sausio 
APYLINKĖ 3 

nuo sausio 
APYLINKĖ 4 

nuo sausio 
APYLINKĖ 5 

nuo šaudo 
APYLINKĖ 6

3 iki sausio

7 iki sausio

13 iki sausio

18 iki sausio

21 iki sausio

Si-

6

12

17

20

25

28nuo sausio 26 iki sausio 
APYLINKĖ 7

nuo sausio 31 iki vasario 2 
APYLINKĖ 8

nuo vasario 3 iki vasario 8 
APYLINKĖ 9

nuo vasario 9 iki vasario 14 
APYLINKĖ 10

nuo vasario 15 iki vasario 18 
APYLINKĖ 11

nuo vasario 21 iki vasario 24 
Paskutinis terminas prašymams iš 
visų miesto apylinkių yra 1972 m. 
vasario 29 d. Sis terminas nebus 
pratęstas.
Prašymai turį būti įteikti asmeniš
kai arba per Jūsų raštu įgaliotą 
asmenį, žinantį faktus, susijusius 
su Jūsų prašymu, pridėjus prie- 

AUGSTE NUO 10 vj. IKI 4 v.p.p. Sį dufmenų’li&mj

d. Neturėti daugiau pajamų 
kaip $4.500 iš visų šaltinių, 
jei esate vedęs ar ištekė
jusi, gyvenąs su savo žmo
na ar vyru, įskaitant vyro 
ar žmonos pajamas.

Paskolos suma bus apskaičiuota, 
remiantis švietimo mokesčiais, nu
statytais nuosavybei, bet jokiu bū
du nebus didesnė kaip $100.00.
PRAŠYMUS ĮTEIKTI MIESTO 
ROTUŠĖJE PAGRINDINIAME

JEI REIKĖS DAUGIAU INFORMACIJŲ, 
SKAMBINKITE MIESTO RASTINEI 367-7036
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Demonstracija - protesto pareiškimas
jaunimo žiburiai;
Redaguoja RAMŪNĖ SAKALAITĖ, talkinama kolektyvo

Rankraščius siųsti: Jaunimo Žiburiai, 941 Dundas St W., Toronto 3, Ont

LĖČIAU, BET TURININGIAU
tūralūs, impulsyvūs veiksmai 
tampa priimtom formulėm, nuo- 
šįruumas prislopinamas visuo
menės nukaltų taisyklių. Pvz. tu 
paklausei kaip man sekasi. Aš 
atsakiau kaip plokštelė: “gerai, 
ačiū”, nors mano širdis plyšta iš 
vienišumo. Jis papasakojo anek
dotą — mes turim juoktis. Į 
klausimą “kas naujo”, šabloniš
kas atsakymas — “nieko ypa
tingo”.

Kiekvienas kvaršina galvą, 
kaip pralenkti kitą, kaip laimėti. 
Nuo mažens vaikai treniruojami 
pasisekimui. Materialinės verty
bės persunkia natūralų gyveni
mo brendimą. Sklinda šūkiai te
levizijoj, krautuvėse, gatvėse: 
pirk, pralenk, nugalėk! Gimna
zistas išmoksta šabloniškai kal
bėti, studentas mokosi “speed
reading”. Autorių gyvenimo 
tikslai, darbas įvertinami iš tik
rųjų prabėgom. Mokslas lieka 
priemone gauti geresniam dar
bui, uždirbti kuo daugiau pinigų, 
pasiekt kuo augštesnį lygį. Viši 
skuba į darbą, iš darbo... ir ne
pastebi nei žmonių, nei aplinkos. 
Nėra laiko. Laikas brangus! Lai
kas bėga. Tai ne gyvenimas. Ne- 
duodam progos tikrajam žmo
gaus potencialui subręsti. Viskas 
automatiška ir sintetiška: trans- 
portacija, maistas, miegas. Net 
sintetiniai sapnai — ir dar spal
voti. širdies priepuoliai ir neu- 
rotinės ligos. Sveikiau būtų gy
venti lėčiau, bet turiningiau. Da
bartis yra galimybė, kurioje tu
rime telkti dvasinius turtus. 
Turininga dabartis padarys tur
tingą ateitį ir praeitį.

Ramūnė Sakalaitė

žmogus - draugas 
skausmą ir moka dalintis 
džiaugsmu. Geri draugai savo 
gerais patarimais žadina viltį ir 
stiprina. Gražus kūrinys tas žmo
gus, tik gaila, kad ne visi tą gro
žį pastebi ir jį skleidžia. Tad pir
miausia sekime grūdą geroje __  r______________
dirvoje, kad augtų ir klestėtų. neį 74% ju pasisakė, kad dėl 
Gėlės žydi gražiausiai pavasarį. 
Vienos skaisčiau, margiau, kitos 
menkiau, bet jos visos yra‘ gra
žios. Dabar yra mūsų pavasaris 
ir mūsų žydėjimo laikas.

Liolita Būrokaitė

Atominiai posrAai
Vėjas veržias pro duris, 
kojom šalta per naktis. 
Vakar lijo, šiandien lis,

Kartą Dievas siuntė angelą 
Gabrielį aplankyt žmonijos ir su
rasti žmogų, kuris atiduotų jam 
vieną minutę savo laiko. Deja 
Gabrielis grįžo tuščiom rankom. 
Pasirodo, visi gyvena viena koja 
praeityje, kita — ateityje. Nie
kas neturi laiko. Pastebėsi Juozą 
Gatvėvaikštį arba Joną Požemin- 
sėdį. Vienas susiraukęs, kito vei
das — absoliučiai pasyvus: gal
voja, kaip blogai sekėsi įstangoj, 
kaip gauti pinigų naujam auto
mobiliui. Aišku, reikia mokytis 
iŠ praeities ir rūpintis ateitim, 
bet kiek svarbių momentų pra
randam svajodami apie tušty
bes?

Šis momentas egzistuoja DA
BAR, yra realus, bet greit pra
nyksta. žiūrėk, jau jis praeity ir 
niekad nebegrįš, o ateitis dar ne
suformuota. Visi džiaugiasi arba 
liūdi prisimindami praėjusius 
įvykius, svarsto kaip turėjo kas 
būti, ką turėjo kada sakyti. Sten
giasi įžvelgti kas bus ateityje, 
nori sužinot kas bus toliau. Visa 
tai atstumia nuo dabarties. Tik
rovėje gi gali girdėti ir matyti 
tik tai, kas vyksta dabar. Paste
bėjimas gyvos realybės, šio mo
mento yra ne tik įdomus, bet ir 
smagus jausmas. Išgyventi fizi
nes realybes, pajusti žmogaus 
veido išraišką, akis, žodžius, ap
linkos spalvas, kvapus, garsus — 
yra gyvenimo patirtis tikrąja, 
aktualiąja žodžio prasme. Šitoks 
išgyvenimas veda į gilesnį dva
sinį įsisąmoninimą, šiais laikais 
žmonės perdaug užsiėmę bepras
miais paviršutiniškais pavida
lais. Kiekvienam rūpi ką kiti 
manys, ką sakys apie juos. Na-

Reikalingas kitas
Kas mes esame? Kiekvienas 

žmogus dažnai savęs klausia. 
Sunku pilnai atsakyti. Iš religi
nės pusės atsakymas aiškus — 
Dievo vaikai. Visdėlto žmogus 
pats sau lieka. paslaptimi. Atei
name į šitą pasaulį su ašaromis, 
be rūpesčių. Motinos kūnas duo
da šilumą. Verksmas — ženklas, 
kad esame alkani, šypsnis ant lū
pų ir akių žibėjimas — kad esa
me sotūs ir patenkinti.

Nekomplikuotai prasideda bū
simo žmogaus gyvenimas. Pir
mieji žingsniai — lengvučiai, 
kaip pavasario vėjas. Bet diena 
po dienos sunkėja, darosi sudė
tingesni. Pagaliau imame klaus
ti kas esame.

Šių dienų jaunimas blaškosi 
klausimuose. Ir tų klausimų tiek 
daug, kad pats vienas negali jų 
aprėpti. Reikalingas kitas žmo
gus — draugas. Bendravimas čia 
ateina į pagalbą. Diskusijos, 
skirtingos nuomonės duoda pro
gų genau pažinti save ir kitą. 
Daug dalykų yra svarbių. Pvz. 
klausimas kas aš būsiu? Kaip 
riedės mano gyvenimas? Į kalną 
ar į bedugnę? žmonės, kurie tu
ri stiprų charakterį, eina į gyve
nimą su atviromis akimis ir 
augštai iškelta galva — reiškia 
kopia į kalną. Silpno charakterio 
žmonės, nors ir turi savo kojas, 
bijo žengti į priekį. Bet stovėji
mas vietoj nieko neduoda. Pa
darytas žingsnis gali kartais pa
sukti kalno arba bedugnės link. 
Ir daug jaunimo šiandien rieda 
bedugnės link.

žmogui duotas protas, laisva 
valia. Kelio pasirinkimas pri
klauso nuo paties ir iš dalies nuo 
draugų. Blaškymasis nieko gero 
nežada. Daug yra žmonių, reika
lingų paguodos, meilės, suprati
mo. Ir mažiausia kibirkštis gali 
įžiebti palaužtą širdį, pažadinti 
viltį, numalšinti skausmą, paša
linti juodą šešėlį. Tada gali su
liepsnoti širdis viltimi, meile, 
supratimu, atleidimu. Ir tai pa
darys ne gydytojas, bet bendra
vimas, draugai, idėja.

Žmonės dėl idėjos aukoja gy
vybę, žmonės dėl tėvynės meilės 
miršta Sibiro tundrose. Jie da
linasi duonos pluta su alkanais. 
Suprantantieji padeda nešti
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Mylėtum priešą, kaip save, 
jei jis mylėtu ir tave.
Meldies, kad tik galų gale 
jo nesutiktum pragare.

Kišenės pilnos tuštumos, 
bet tai netrukdo niekados — 
su “credit card” kas tau sustos? 
Tau žydas debesį parduos.

Ir pats gyventum neblogai, 
jei žolė būt pinigai — 
kasdien trąšelių pabarstai, 
kad tik neaugtų perlėtai.

Kęstutis šeštokas
«>I WOELPIt

Algis Rukšėnas kalba š. Amerikos 
lietuvių studentų suvažiavime apie 
savo knygą, gvildenančią Simo Ku
dirkos dramą. Ji bus išleista anglų 
kalba Niujorke

Nnotr. V. Narušio

Susimąstymas ties paskutine 1971 metų diena ... Nuotr. St Dabkaus

AMERIKOS JAUNIMO SKERSPJŪVIS
Harris Polls (Louis Harris & 

Associates) apklausinėjo gana 
daug įvairių Amerikos vietovių 
jaunimo nuo 15 iki 21 m" 
amžiaus, sudarančių 26 milijo
nus Amerikos gyventojų. Rezul
tatai visus nustebino, nes visai 
netokių buvo tikėtasi. Pasirodo, 
net 81% apklausinėtųjų pasisa
kė, kad auklėjimas šeimose bu
vo geras; 73% prisipažino, kad 
jų idealai bei vertybės sutampa 
su jų tėvų vertybėm; 80% tvirti
no, kad jų tėvai gyvena pagal 
savuosius idealus bei įsitikini
mus. Tik 32% turėjo “nesusikal
bėjimo” problema su tėvais, bet 

šios problemos kalti buvo ne tik 
tėvai, bet ir jie patys.

90% jaunuolių yra patenkinti 
tuo, ką turi bei kuo yra, o 93% 
tikisi turėti dar laimingesnę at
eitį. Iš komunikacinėm priemo
nėm garsinamųjų žmonių juos 
labiausiai žavi Robert F. Kenne
dy, Bill Cosby, Neil Armstrong 
ir John Wayne. Labiausiai ne
mėgstami yra Fidel Castro, Eld
ridge Cleaver, George Wallace ir 
Ho Chi Minh.

Politiniu atžvilgiu 20% pasi
sakė esą konservatyvūs, 39%— 
vidurinio kelio, 23% — libera
lai, 5% — radikalai, o 13% — 
nežino kas esą. Sekančiuose 
Amerikos prezidento rinkimuo
se 18% pasisakė balsuos už res
publikonus ir 35% — už de
mokratus, 4% — už Wallace, 
40% — už kitus arba dar neap
sisprendę, o 3% nebalsuos. 49% 
jaunuolių mano, kad visi rei
kalingi pakeitimai galimi įgy
vendinti dabartinių partijų rė
muose, o 38% mano, kad ne. 
22% pilnai pasitiki dabartinės 
valdžios sugebėjimais šio laiko 
problemoms spręsti, 54% tik iš 
dalies pasitiki, o 22% visiškai 
nepasitiki. 69% pasisakė už sa- 
vanorinę kariuomenę, o 66% 
prieš priverstinį mokyklų rasinį 
integravimą, suvežiojant vaikus 
autobusais iš tolimų vietovių. 
76% baltųjų ir 59% juodųjų 
jaunuolių šeimų turi pakanka
mai pinigų. Studentai .pasisakė, 
kad jie vidutiniškai per savaitę 
išleidžia po $15, o gimnazistai — 
po $7.50. Net 78% jų sutiko, 
kad tai visai pakankamos sumos. 
95% mano, kad visi jaunuoliai 
turi užsidirbti bent dalį išleidžia
mų pinigų. 68% pasisakė, kad 
jie taupo pinigus: 54% iš jų turi 
virš $100, 20% — virš $500, o 
8% — virš $1,000. 42% jaunuo
lių taupo pingus mokslui, 20% 
— automobiliui, 9% — kelio
nėms ir 9% — drabužiams. 82%

mano, kad kiekvienas jaunuolis 
tarp 16 ir 18 m. turėtų turėti sa
vo automobilį. 84% yra paten
kinti išsimokslinimu, kurį gau
na. 92% pasisakė, kad kiekvie
nas jaunuolis turėtų sąlygas lan
kyti universitetą, o 66% moks
leivių pasisakė eisią universite
tan.

Religija yra svarbus dalykas 
net 77% moksleivių ir 56% stu
dentų, nors pamaldas reguliariai 
lanko tik 58% moksleivių ir 
43% studentų. Dabartiniai litur
giniai ir religiniai pasikeitimai 
69% jaunuolių manymu padarė 
pamaldas įdomesnes jaunimui. 
82% pasisakė, kad jų tėvai per
daug nesipriešintų, jeigu jie su
situoktų su kitos religijos asme
niu, tačiau net 69% mano, kad 
jų tėvai priešintųsi, jeigu jie 
vestų kitos rasės asmenį.

Šeimos srityje 77% mano, kad 
tėvai turi apspręšti savo vaikų 
skaičių pagal pragyvenimo 
išteklius. 74% nuomone, moti
nos neturėtų palikti mažų vai
kučių dieninės priežiūros- na
muose ir eiti dirbti. Jų manymu, 
jos turėtų pačios prižiūrėti ir 
auklėti savo vaikus, gaudamos 
už tai atitinkamą paramą.

Jaunimo 63% pasisakė prieš 
perdėtą lytinių santykių pabrė
žimą laimingam gyvenimui. 
52% sakė, kad visus lytį liečian
čius dalykus jiems išaiškino tė
vai. 85% pripažino, kad tėvai 
jiems tuo atžvilgiu buvo labai 
nuoširdūs bei daug padėjo. 52% 
pasisakė, kad jauni vyrai ir da
bar labai vertina mergaitės ne
kaltumą. Net 96% mano, kad 
labai svarbu vyrui su žmona būti 
ištikimiem. 62% sutiktų, kad ne
sugyvenančios poros skirtųsi. 
51% tokias skyrybas siūlytų net 
ir poroms, turinčioms vaikų* nes 
tik 36% manymu skyrybos pa
daro vaikams kokią nors didesnę 
žalą.

62% gimnazistų ir 83% stu
dentų pažįsta vartojančius ma- 
rijuaną. 41% gimnazistų ir 62% 
studentų pažįsta vartojančius 
amfetaniiną. 35% gimnazistų ir 
57% studentų pažįsta vartojan
čius LSD ir 19% gimnazistų bei 
35% studentų parista vartojan
čius heroiną. 65% gimnazistų ir 
81% studentų pasisakė, kad ma- 
rijuaną lengva gauti, tačiau he
roiną rasti sunkiau. Kad pasta
rojo lengva gauti, pasisakė tik 
16% gimnazistų ir 20% studen
tų.

Svarbiausios priežastys, dėl 
kurių didesnis skaičius jaunimo 
nevartoja narkotikų, yra sveika
tos netekimo ir suėmimo baimė. 
Priežastys, kurios mažiausiai tu
ri įtakos jaunuolio apsisprendi
mui nevartoti narkotikų, yra 
mokyklos vadovybės baimė ir tė
vų nepritarimas. Net 62% gim
nazistų ir 57% studentų prisi- 
mažino esą įsitikinę, kad mariju
ana veda į stipresnių narkotikų 
vartojimą ir todėl 70% gimna
zistų bei 53% studentų sutinka, 
kad marijuana ir toliau liktų val
džios uždraustu narkotiku.

Gimnazisto prie televMios 
priimtuvo praleisto laiko vidur
kis yra 11 valandų, studento — 
6 valandos, o dirbančio jaunuo
lio — 12 valandų. Net 77% na- 
sisakė, kad jie dabar mažiau žiū
ri televizijos nei anksčiau, kai 
buvo jaunesni.

90% jaunuoliu pasisakė skai- 
tą knyeas iš malonumo ir 38% 
tu yra perskaitė dauviau kaip 10 
knygų per metus. J klausima, ar 
kuri nors knyga padarė didelės 
įtakos iu gyvenime, 45% atsakė 
taip. Net trys ketvirčiai iš "taip*

Protestas išreiškiamas įvai
riais būdais. Vienį organizuoja 
minią ir neša plakatus, kiti siun
čia telegramas su šimtais para
šų, treti rodo nepasitenkinimą 
raštu, iškeldami naujas, iki tol 
gal negirdėtas idėjas savo kū
ryboj, mene...

Rusijos revoliucija prasidėjo 
demonstracija, kurią caro karei
viai mėgino šūviais išvaikyti. 
Šimtai tūkstančių žmonių siun
tė telegramas JAV prezidentui 
Niksonui dėl bombos sprogdini
mo Amčitkoj. Sovietų Sąjungos 
valdžiai reiškia protestą rašyto
jai, kurie savo kūriniuose pasi
sako prieš laisvės varžymą. 
Prieš porą tūkstančių metų gy
venęs Aristotelis suformulavo 
naują filosofiją, plačiai žinomą 
iki šių dienų. Bet geriausias pa
vyzdys — Kristus. Jo skelbia
mos mintys buvo naujos ir prie
šingos to meto dvasiai. Jis at
metė kerštą, nepripažino nei 
kardo, nei jėgos, skelbė meilę 
bei pasiaukojimą. Jo idėjos pa
sklido po visą pasaulį.

Antanas Šileika
Demonstracijos gali būti nau

dingos ir žalingos. Paprastai jos 
vyksta, kai žmonės nori paro-
dyti daugeliui bendrą nepasiten
kinimą ar reikalavimą valdžiai 
ar grupės atstovui. Juo daugiau 
dalyvių įsitraukia, juo įdomes
nių šūkių prirašo. Aš manau, 
ramios, kultūringos demonstra
cijos padaro didesnį įspūdį, ne
gu triukšmingos ir smurtu “pa
įvairintos”, kurios tik baimės 
žmonėms įvaro. Kanadoje pro
testas prieš rusą Kosyginą paro
dė vienybę pabėgėlių iš paverg
tų Sovietų Sąjungos kraštų, bet 
pačiam Kosyginui greičiausiai 
įspūdžio nepadarė.

Paulius Sungaila
Demonstruoti galima tik lais

vame pasaulyje. Sovietų Sąjun
goj būtum apkaltintas ir atsi- 
durtum Sibire. Manau, kad de
monstracija prieš Kosyginą bu
vo be reikalo, nes jam nesvarbu 
ką eiliniai žmonės galvoja. Rei
kalinga buvo, pavyzdžiui, Simo 
Kudirkos atveju, nes turbūt jam 
padėjo, kad išliko gyvas. Šiaip 
vertėtų demonstruoti tik labai 
svarbiais atsitikimais.

Laima Deksnytė
Aš manau, kad demonstruoti 

neverta. Susirinkus daugybei 
žmonių, savaime kyla nerimas. 
Žmonių jausmai būna vadų kir
šinami,* nustojama galvoti ir val
dyti savo nervus. Pasireiškia ne
kantrumas, pasitaiko išsišokimų, 
įvyksta riaušės. Ką tuo atsiekia
me? Reikia jieškotį kitų būdų 
save išgarsinti.

Silvija Šarkaitė
Dažnai čia demonstracijos ne

turi rimto pagrindo. Ypač pas
kutiniais laikais jas organizuoja 
net ir visokie išrypėliai, norėda
mi pasigarsinti ar sukelti riau
šes. Prie jų prisideda daug dva
siškai nusigyvenusio jaunimo, 
kuris negalvoja, eina su minia, 
nes neturi aiškaus tikslo. Pla
ningai suruoštas protestas tu
rėtų padėti žmonėms.

Linas Imbrasas
Mano nuomone, demonstraci

jos kartais padaro daugiau žalos, 
negu naudos, nes būna prastai 
suorganizuotos. Šiais laikais tai 
jau kasdieninis įvykis — net ir 
radijas bei spauda nustojo pla
čiau apie jas pranešinėti. Politi
kai taip pat pradėjo nekreipti 
dėmesio. Kažin ar negeriau bū
tų, jei pasiųstų gabų, iškalbingą 
atstovą išdėstyti reikalavimus 
visų vardu vietoj netvarkingų 
minios šūkavimų.

Daiva Gataveckaitė
Lietuviai demonstruoja prieš 

komunistus, nes tai proga paro
dyti, kad norime laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos. Tai rim
ta priežastis, ir žmonės turėtų 
daugiau domėtis. Kai Kosyginas 
buvo Kanadoje, deja, lietuviai 
stipriai nepasirodė — galėjo 
daugiau prisijungti ir parodyti, 
ką žmonės laisvajame pasau
lyje galvoja apie Kosyginą ir 
sovietų valdžią.

Aldona Jasinevičiūtė
Man patiko, kad svečias Ko

syginas nevisų buvo šiltai ir 
mandagiai priimtas. Aišku, nela
bai gražus tas jo užpuolimas 
Otavoje, bet bent pagąsdino — 
tegul žino, kad žmonės, pabėgę 
n u o komunizmo, neužmiršta 
skriaudos! Rusai suprato, kad 
nelaimės kovos ginklais, tai 
stengiasi ekonomiškai ir sukta 
politika įsibrauti į svetimus 
kraštus.

Antanas Gudinskas 
atsakiusiųjų prisipažino, kad ta 
knv»a buvusi šv. Raštas.

Filmu srityje 57% pasisakė 
nori matvti chuffiau šeimai skir
tu dalvkn ir tik 24% sakė matę 
filme tokias pažiūras, kuriomis 
vadovauiasi savo ?wenime.

Atsimenant, kokiu įvairių pa
žiūru vra šni Amerikos jaunuo
liu tėvai, reikia prinažinti. kad 
jaunimas nėra nerdauv skirtin
gas nuo suaugusiųjų, tik galbūt 
yra daugiau suaugusių išnaudo
jamas ir tvirkinamas.

Ktm. J. Stearns

Toronto lituanistinio seminaro studentai pasisako
Demonstruoti įdomu, nes gali 

viešai pareikšti savo nuomonę, 
bet dažniausiai matome vis jau
nimą, o mažai suaugusių. Ne
jaugi vyresnieji prisibijo?

Kristina Rovaitė
Kai Kosyginas atvažiavo į Ka

nadą, dalis torontiečių protesta
vo prieš pavergimą kitų tautų. 
Kiti gi manė, kad negudru, nes 
duos Kanadai blogą vardą. Mat, 
jie nežino, nes jų tauta nebuvo 
komunistų pavergta. Šis ruso 
premjero vizitas kainuos ir mo
kesčių mokėtojams, nes prisam- 
dė tiek policijos, kuri, su ark
liais įsiveržus į minią, daužė de
monstrantus per galvas, šis ko
munistų vadas turėtų suprasti, 
kiek daug žmonių yra nusistatę 
prieš rusų valdžią. Gal daugiau 
nesiųs savo atstovų, nes perdaug 
rizikos. Tegu duoda tautoms 
laisvę, tada bus taika ir laisva 
prekyba. Tegul leidžia turistams 
laisvai keliauti, kai apsilanko 
Lietuvoje. Kol Rusija laikys 
tautas prispaudus, tol vyks vi
sokios demonstracijos.

V. Miniotas

ILGI PLAUKA
Nuo to laiko, kai keturi byle

liai atplaukė iš Anglijos ir savo 
plaukais ir dainomis nustebino 
Ameriką, Motiejų Algis, tariant 
tėvo žodžiais, pagedo. Iki šio lai
ko, sakysim, nuo pat pirmųjų 
kirpimosi metų, Algis noriai ei
davo kartu su tėvu pas senesnės 
kartos ateivį lenką kirpėją ir be 
mažiausio triukšmo sėsdavo ant 
per kėdę permestos lentelės. Jis 
kantriai palenkęs galvutę laukė, 
kol nustos apie ausis kerpamos 
mašinėlės zirzimas bei žirklių 
čeksėjimas. Veidrodyje ji ma
tė tėvo gauruotą ir kirpėjo nu
plikusią galvą. Televizijoje išvy
dęs keturias labai plaukuotas 
bytelių galvas ir daugelį tūks
tančių* dėl plaukų, dainų alps
tančių ir klykiančių jaunuolių, 
Algis liko nebe toks, koks anks
čiau buvo: pradėjo dažniau 
žvilgčioti į veidrodį, žemyn šu
kuoti tamsius plaukus ir vengti 
tėvo kirpyklos. Po kurio laiko jų 
santykiai su tėvu šiuo reikalu vi
siškai nutrūko. Algis keliavo 
pats vienas ne į “Tomo”, bet i 
“Benito” kirpyklą, nes ten jauni 
italai palikdavo vis' ilgesnius 
plaukus.

Nors Algis savo norų ir pa
slapčių neišdavė, bet tėvo vis 
dažnesni žvilgsniai pagaliau pra
trūko žodžiais:

— Na ir ką tu čia vaizduoji, 
bytelius ar ką? Nori varnas gąs
dinti?

Algis palenkęs galvą tylėjo, 
bet tai nereiškė, kad pritarė tė
vo nuomonei.

— Tėte, dabar tokia mada, — 
pagaliau tarė Algis. — Dabar 
visi jauni ilgus plaukus nešioja.

Praėjus dar keliom vasarom 
Algis iš vasaros stovyklų sugrįžo 
su tokiais plaukais, kad ir Mo- 
tiejienė savo sūneliui galėjo pa
vydėti: ant sprando bemaž siekė 
pečius, priekyje .pilnai uždengė 
ausis, ir tik pro siaurą plyšį iš
kišta nosis rodė, kad viršuj jos 
yra paslėptos tamsios akys.

Motiejus, pamatęs savo sū
neli, net atsilošė:

— Tai, vadinasi, pasidarei tik
ras bomas! Tai tiek daug tu ten 
visose “škūlėse” ir stovyklose 
išminties prisirinkai, kad jau nei 
į žmogų, nei į velnią nepanašus

L TantkevMlntė ii Windsor© deklamuoja poeto J, Aisčio “Maldą” Toronte
Nootr.StDOkm

Kanada yra demokratiškas 
kraštas, žmonės tad gali de
monstruoti. Bet taip pat ir Ka
nados valdžia gali čia kviestis 
atstovus nors ir komunistinių 
kraštų, nes ji yra visų demo
kratiniu būdu išrinkta. Jei de
monstracijos bus tvarkingos, ge
rai organizuotos, bus iškeltos 
mintys, pabrėžtos geros idėjos, 
tai tikslą gali pasiekti, o jei pa
virs į riaušes, tai atneš tik ža
los. Jūratė šeškutė

Komunizmas atrodė gera iš
eitis, kai buvo caristinė Rusija. 
Bet praėjus tiek metų, kai vi
sur yra demokratija, žmonės, 
valdomi sovietų valdžios, neturi 
laisvės. Gerai, kad Kosyginas 
atvažiavo į Kanadą — jis ga
lėjo pamatyti, kaip žmonės de
monstravo ir parodė nusistaty
mą prieš jo valdžią. Gal bijoda
mi triukšmo išleis daugiau žmo
nių išvažiuoti (greičiausiai tik 
žydų). Buvau nustebus, kad Ko
sygino duktė taip prabangiai ir 
puikiai pasipuošusi. Juk ten vis 
sako — “lygybė”.

M. A. Vingelytė

pasidarei, — piktai žvilgčiojo tė
vas į sūnų.

— Ilgi plaukai su charakteriu, 
asmenybe nieko bendro netu
ri... Prašau manęs bomu ne
pravardžiuoti, — šį kartą pik
tai atšovė Algis.

— Nusibrauk panosę! Lašas 
ten kabo... Ar nereikės dar 
vystyklų pakeisti? Vaizduoja jis 
čia man* didvyrį... Nežinai, tai 
pasakysiu: kol pas tėvą gyveni ir 
jo duoną valgai, tai tėvo ir klau
syti privalai, žiūrėk, kad tuojau 
nusikirptum! Mes ne tame mies
to rajone gyvename, kad galė
tu su tokiais plaukais vaikščioti, 
— jau didžiu balsu šaukė tėvas.

— Na ir užpuolei savo vaiką, 
kaip beprotis. Ką jis tau blogo 
padarė? Toks geras ir paklusnus 
vaikas. Tu pats augink plaukus, 
ūsus ir barzdą, mes tavęs bomu 
nevadinsim, — šoko užtarti sū
nų Motiejienė.

— Taigi, tėveli, tu būsi tada 
panašus į Karolį Marksą, — šyp
telėjęs jau ramiai kalba Algis.— 
O dėl mano plaukų, tai jie mano 
proto nedžiovina — tik pavė
syje laiko. Juk ir Aristotelis bu
vo ilgais plaukais ir... Kris
tus ... O Lietuvos didysis kuni
gaikštis Vytautas gražius ir ilgus 
plaukus turėjo... Dar vėliau 
mūsų Basanavičius ir žydų Ein
šteinas ... Dėl jų plaukų ir* barz
dų visi plaukų kirpėjai galėjo 
badu mirti.. .*

— Filosofas, mat, mūsų šeimo
je atsirado! Tėvui gėdą daro.... 
Tik tada galėsi savo kvailystes 
rodyti, kai ant nuosavo krėslo 
atsisėsi...

— Tėve, man jau nereikia nu
rodinėti kada nosį nusišluostyti 
ar kurį batą autis ... Tėveli, tu 
pamiršai, kad aš jau esu aštuo
niolikos metų. Be to, Tėveli, 
tarp kiekvienos kartos yra neiš
vengiamas nuomonių skirtumas, 
kurį mes visi privalome stengtis 
suvirškinti, — aiškinosi Algis.

Motiejus nutilo ir susimąstė, 
pagaliau lyg sau tarė:

— Tai vis per tą prakeiktą sku
bėjimą... pamiršau, kad sūnus 
jau užaugo ... Bet tu, Algi, bent 
kiek sutrumpink tuos plau
kus ...

Zigmas Girdauskas
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Česlovas Norvaišos taip išpopuliari
no pramoginius šokius, kad šiandien 
jų varžybos rengiamos beveik visuo
se didesniuose Lietuvos miestuose. 
Prieš Kalėdas pramoginių šokių B ir 
D klasių konkursas įvyko Klaipėdo
je. čia savo jėgas išbandė 31 šokėjų 
pora iš Lietuvos miestų, Maskvos, Ry
gos, Minsko, Gorfkio, Rostovo prie 
Dono ir Taganrogo. B klasės klasi
kinių šokių varžybas laimėjo Kauno 
profsąjungų rūmų “Sūkurio” atstovai 
R. Steponas ir R. Andriuškevičiūtė, 
P. Amerikos šokių — Minsko trakto
rių gamyklos šokėjai M. Birun ir N. 
Simches. D klasėje pirmoji vieta te
ko Kauno politechnikos instituto at
stovams V. Petruliui ir G. Vasiliaus
kaitei.

KNYGŲ LEIDYBA
Knygų leidybos problemas atsklei

džia “Tiesos” 1971 m. 272 nr. pa
skelbtas pasikalbėjimas su spaudos 
komiteto pirm. F. Bieliausku. 1970 
m. bendrąjį knygų 17 milijonų eg- 
zenmpliorių tiražą numatoma padi
dinti iki 21 milijono egzempliorių 
1975 m. F. Bieliausko teigimu, skai
tytojams šiuo metu vis dar trūksta ži
nynų, žodynų, enciklopedinių leidi
nių, grožinės literatūros bei mokyk
linių vadovėlių. Spaudai jau ruošia
ma aštuonių tomų “Lietuviškoji ta
rybinė enciklopedija”, kurios pasku
tinis tomas bus išleistas 1978 m. “Ma
žąją lietuviškąją tarybinę enciklope
diją” papildys reguliariai leidžiami 
metraščiai. Netrukus bus išleisti ag
ronomo, mechaniko, dažytojo, san
techniko, kaimo statybininko, vairuo
tojo žinynai, foto ir kino mėgėjų va
dovai. Iš spaudos jau išėjo mokykli
nis rusų-lietuvių kalbų žodynas, bai
giamas spausdinti lietuvių-rusų kalbų 
žodynas. Ruošiami net keli termino
loginiai žodynai, taip pat ir anglų- 
lietuvių, vokiečių-lietuvių, prancūzų- 
lietuvių kalbų žodynai. “Filosofinę 
bibliotekėlę jaunimui” žada pradėti 
leisti “Mintis”. Leidykla “Vaga” tu
rimas knygų serijas papildys dviem 
naujom — “Siluetais” ir “Smalsučiu”. 
Pirmąją sudarys knygos apie garsiuo
sius žmones, antrąją — literatūra 
priešmokyklinio amžiaus vaikams. 
Nemažas dėmesys skiriamas ir spaus
tuvių tobulinimui. Ofsetinės ir gilio
sios spaudos mašinas jau turi įsigiju
si K. Požėlos spaustuvė. 1972 m. ji 
bus aprūpinta iškiliosios spaudos 
lakštinėmis rotacinėmis mašinomis. 
“Vaizdo” spaustuvėje jau montuoja
ma iš užsienio importuota dvispalvė 
ofsetinė mašina, kuri dvigubai pa
greitins vadovėlių bei kitų daugia
spalvių leidinių spausdinimą. Spaus
tuvininkų kadrus padidins Maskvos 
ir Lvivo poligrafijos institutus, Kau
no technologijos technikumą ir Vil
niaus technikos mokyklą baigę jau
nieji specialistai.

KOMUNISTINĖ “ŠEIMA”
1970 m. buvo pradėtas leisti tė

vams skirtas žurnalas “šeima”, kurio 
iki 1971 m. pabaigos išėjo aštuoni są
siuviniai. Su šiuo žurnalu plačiau su
pažindina mokytojo B. Dagilio raši
nys “Tiesos” 1971 m. 268 nr. Bend
ruosius šeimos klausimus nagrinėja 
žurnalo skyrius “šeima — visuome
nės ląstelė”. Jame pernai buvo pa
skelbtas pedagogės E. Aničienės 
straipsnis “Už auklėjimo harmoniją 
šeimoje ir mokykloje”. Kaip atrodo 
ta harmonija, mums atskleidžia 
B. Dagilio pateikiama E. Aničienės 
straipsnio ištrauka: “Tarybinė visuo
menė negali būti abejinga šeimai, ku
ri yra jos pačios dalelė: šeimoje tu
ri vyrauti komunistinio auklėjimo 
principai, o ne atgyvenę papročiai bei 
prietarai... . ” E. Aničienės straips
nio citatą B. Dagilis papildo savais 
komentarais: “Teisingai ji pastebi 
partijos. keliamą uždavinį mokyto
jams — pasiekti, kad kiekviena šei
ma būtų vaikų komunistinio auklėji
mo židinys. Vaikų idėjinis auklėji
mas — dažna leidinio tema ...” Ant
rasis “šeimos” skyrius yra “Asmeny
bės ugdymas”. Apie jį B. Dagilis ra
šo: “Susumuojant išspausdintas me
džiagas, norisi pasidžiaugti, kad nors 
iš dalies užpildomos taip reikalingų 
pedagogikos ir psichologijos žinių 
spragos. Tėvai gali geriau suprasti 
vaiko asmenybę, laiku ir protingai 
“įsiterpti” į jos ugdymą. Išties, per
skaitęs A. Gučo “Gabus vaikas šeimo
je”, M. Lukšienės “Kai pareigos susi

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:

452. Sniečkienei Paulinai, Dr.,
pagerbti ir Įamžinti $200

453. R. M. 100
454. Vilembrektas, Rudy 100
455. Rimšų Kamilės ir Prano at

minimui ' 100
456. K. J. 100
457. Sekonis, Adolfas ir Teklė 100
458. Vikauskas, Zigmas 100

J. Popikaitis 60
J. Visockis 25

įnašus papildė:
69. KLB St. Catharines apylin

kės valdyba iki $400
318. A. Juškauskas iki 200
229. Dr. D. Naikauskas iki 300
144. Dr. St. Pacevičius iki 400

Dr. P. Sniečkienės ir Kamilės ir 
Prano Rimšų Įamžinimu Lietuvių 
Fonde pasirūpino dr. V. Sniečkus, 
gyv. Eloroje, ir duktė dr. Jadvyga 
Rimšaitė, gyv. Otavoje. R. Vilembrek

tas, Įteikdamas pirmąją šimtinę, pa

kerta”, A. Paurienės “Vaikų prisiriš!- 
mas” ir daugelį kitų straipsnių, daug 
ko pasimokysi. Vertingų patarimų 
skaitytojai randa ir kituose skyriuo
se....” Iki šiol komunistinis auklė
jimas buvo labai pabrėžiamas mo
kykloje, o dabar jau siekiama ir šei
mą įjungti komunizmo skleidimo sis
temom

DRAUGIJOS SEMINARAS
Skęstančiųjų Gelbėjimo Draugija, 

vadovaujama pirm. Vytauto Bražiu- 
lio, 1971 m. gruodžio 7-8 <Ld. Vilniuje 
aptarė savo veiklą ir jieškojo būdų 
skenduolių skaičiui sumažinti. Re
miantis spaudoje paskelbtais prane
šimais, 1971 m. Lietuvos upėse, eže
ruose, Kuršių mariose ir Baltijos jū
roje nuskendo 440 žmonių. Daug kas 
kaltina karštą vasarą, sutraukusią 
daugiau Lietuvos gyventojų prie van
dens, bet kaltė tenka ir besimaudan- 
čiųjų neatsargumui, taisyklių nesilai
kymui. Nemažą rūpestį Skęstančiųjų 
Gelbėjimo Draugijai sudaro vis dides
ni būriai poledinės žūklės mėgėjų. 
Praėjusią žiemą Lietuvos vandens 
telkiniuse žuvo 80 žmonių, kurių di
džioji pusė buvo žūklautojai. Spaudo
je jau skelbiamos ir šios žiemos gau
sėjančios nelaimės. Įlūžus netvirtam 
ledui, Kauno mariose nuskendo dar
bininkas K. Zuoza ir dar vienas meš
keriotojas. Ignalinoje pirmųjų aukų 
pareikalavo Dringio ežeras. Jonalau- 
kio kaimo penkiametis Juozukas ir 
šešiametis Arvydukas Skorinkeyičiai 
su šešiamečiu Antanu Laubu žaidė 
kieme. Kai tėvai pasigedo vaikų, bu
vo rastos Dringio ežeran vedančios 
pėdos ir pralaužtas ledas. Skęstančių 
Gelbėjimo Draugijos pirm. V. Bra- 
Žiulis “Valstiečių Laikraštyje” duoda 
eilę patarimų, kaip nustatyti ledo 
tvirtumą, kokių vietų vengti ežeruo
se ir kaip gelbėtis įlūžus. Skęstančių
jų Gelbėjimo Draugija kiekviename 
mieste ir rajone dabar jau turi vieną 
etatinį darbuotoją, telkiantį savano
rius talkininkus ir propaguojantį pa
grindines atsargumo priemones.'

STATYBININKŲ ĮRANKIAI
“Komjaunimo Tiesa” apie prastus 

įrankius apklausinėjo eilę statybinin
kų ir jų atsakymus paskelbė 1971 m. 
228 nr. Pateikiame keletą būdinges
nių pareiškimų. Mūrininkas V. Gra
bauskas: “Parodoms mes mokame 
daiktą padaryti. O darbui? Kokia ta 
mūsų mentelė? Sunki, kieta. Netei
singai padaryta. Pakabini skiedinį — 
ranką laužia. Kodėl? Svorio ašis tu
rėtų eiti per rankos ir skiedinio svo
rio centrą. Padaryta — atvirkščiai. 
Todėl dažnam mūrininkui rankos 
tinsta...” Brigadininkas Br. Žukaus
kas: “Mūsų įrankiai? Kaip matote. 
Nulūžo kirvis — vaikštai pusdienį, 
kol kotą pritaikys, nes niekas dabar 
gerų uosinių kotų negamina. Matyt, 
uosių nebėr, ar ką? Vilkaviškyje kas
tuvui (čia juos gamina) netinkamą 
kotą užmauna, o tas ir maskatuoja 
kaip riestainis ant piršto, nervus ga
dina ...” Mūrininkas A. Rybakovas: 
“Daug kas mūsų eina į kalvę ir ka
lasi pats plaktuką ar dirbdinasi men
telę iš piūklo. Patys meistraujam 
rieviklius, nes jų, rodos, pramonė vi
sai nebegamina, patys liejame svam
balus, nes tie, kurie duodami, leng
vi, vos 600 gramų: vėjui papūtus, švy
tuoja į šalis; patys darome ir guls
čiukus. Užuot mūriję, ieškome įran
kių. Pasakysiu trumpai: blogas įran
kis — į darbą bijaisi eiti. Dėl blogo 
įrankio merginos verkia kruvinomis 
ašaromis.” Dažytojas P. Šileikis: “Kai 
mano šepetys gerokai nudyla, prisi
menu senukus, kurie mus jais aprūpi
na, nors ir už nemažus pinigus. Ką 
mes darysime, kai šituos senukus že
melė priglaus? Ašutinių šepečių be
veik ir negauname — kaproniniai ir 
kaproniniai. O su kaproniniais paban
dyk padažyti lubas. Pakėlei įmerktą 
šepetį virš galvos — ir šlapias pil
vas: negeria kapronas skysčio, nelai
ko taip, kaip plaukas ...” Dažytojas 
H. Mlynskis: “Gamina Vilniuje šau
nią mašiną, kuria galima dažyti alie
jiniais dažais. Tik su tomis mašino
mis gerai darbuojiesi mėnesį, nes 
greit nudyla volelio užvalkalėlis, ir 
mašiną reikia padėti į sandėlį. Ko
dėl nekeičiate užvalkalėlio? — pa
klausite. Jų, kainuojančių po kelias
dešimt kapeikų, nepasiuva. Dirbtinio 
kailio, girdi, nėra. Duokit ne dirbti
ni! Ar Lietuvoje avių maža? Mes 
patys iš kailinių siuvam užvalkale- 
liūs...”

V. Kst.

žadėjo ir ateityje remti Lietuvių Fon
dą. Abu su žmona yra susipratę lietu
viai ir uolūs lietuviškų reikalų rėmė
jai; turi savo verslą Chatham mieste, 
netoli Windsoro. Adolfas ir Teklė Se- 
koniai, žinomi torontiškiai visuomeni
ninkai, turi nuosavą verslą. Z. Vi
kauskas, buvęs girininkas, nors ir se
nyvo amžiaus, bet lietuviškų reikalų 
iš akių neišleidžia. J. Popikaitis iš 
Edmontono ir J. Visockis iŠ Toronto 
jau yra padare gerą pradžią. Dar 
vienas žingsnis ir jiedu, reikia many
ti, taps pilnateisiais Lietuvių Fondo 
nariais. Su malonumu tenka paminė
ti KLB St Catharines veikliąją apy
linkės valdybą, kuri atėjo j L. Fondą 
su nauju Įnašu. Džiugu, kai lietuviš
kų reikalų neužmiršdami ateina Į 
Fondą su naujomis šimtinėmis. Jų 
tarpe yra dr. D. Naikauskas ir A. 
Juškauskas iš Windsoro, dr. St Pa
cevičius iš Toronto. Ačiū!

P. BASTYS, i»d.
146 Glendale Ave„ Toronto 3. Ont

Palauk, dar nežinau kurią dainą dainuoti Nuotr. M. Borusienės

Veikalas apie Lietuvos universitetą
Lietuvių Profesorių Draugija Ame

rikoje sveikina Tamstą ir linki sėk
mės bei galimos laimės 1972 metais.

Geras darbas paskaidrina sielą, ra
mina sąžinę, gerina savijautą ir tai
so sveikatą. Laimingas yra tas, kuris, 
galėdamas artimą paremti, greit tei
giamai apsisprendžia ir duoda nedels
damas. Kas greit padeda, tas dvigu
bai gelbsti. Geras darbas yra malo
nus ir naudingas abiem — davėjui ir 
gavėjui. Todėl, artėjant 50-ties metų 
sukakčiai nuo pirmojo tikrai lietu
viško universiteto įsteigimo 1922 m. 
vasario 16 d. laisvoje Lietuvos vals
tybėje, KVIEČIAME TAMSTĄ MA
LONIAI PAREMTI išleidimą ilgus 
amžius išliksiančio ir vertės nepra
randančio veikalo apie tą ir anksty
vesnius Lietuvos universitetus nuo 
1579 iki 1944 metų.

Užsakant knygą iš anksto, jos pre
numerata tik 15 'dol. O tai rimtas, 
apie 900 puslapių, kietais viršeliais

S HAMILTON
“ŠIRVINTOS” TUNTO KŪČIOS 

įvyko gruodžio 12 d. Jaunimo Centre. 
Dalyvavo “Širvintos” tuntas, dalis 
“Nemuno” tunto, skautų rėmėjai, 
svečiai. Susirinkus visiems prie sta
lo, sklt. L. Zūbaitė paaiškino apie 
Kūčių papročius Lietuvoje. Mons. J. 
Tadarauskas uždegė žvakutę ir toje 
vietoje, kur per 1970 m. Kūčias sėdė
jo skautas brolis Dalius Stonkus, ši 
vieta buvo tuščia, bet mūsų mintyse 
ir maldose gyvas. Po mons. J. Tada- 
rausko sukalbėtos maldos sekė plot- 
kelių laužymas, linkėjimai, sveikini
mai bei vakarienė. Programoje daly
vavo adj. B. Aušrotaitė, R. Bikinaitė, 
paukštytė Vida Stankutė. Kanklėms 
pritariant jautriai skambėjo pskt. Li
nos Verbickaitės deklamacija “Arto
jo malda Kalėdų Kristui”. Kanklinin
kės D. Stonkutė, pskt. A. Pakalnišky
tė. psklt. J. Jokubynaitė paskambino 
tris kalėdines giesmes, švelniai gie
dojo mūsų kylanti solistė psklt. Ani
ta Pakalniškytė. Negalima nepaminė
ti adj. K. Parėštytės, kurios pastan
gomis suorganizuotas skaučių būrelis 
pagiedojo kalėdines giesmes. Daug 
pastangų Kūčių pasiruošimui įdėjo 
tuntininkė Aldona Markovienė. Taip 
pat nuoširdžiai visur padėjo skautų 
rėmėjas A. Aušrota. Kanklėmis 
skambinti moko Aldona Matulienė. 
Didelė padėka priklauso skautų glo
bėjui mons. J. Tadarauskui už leidi-

Advo ka tas

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main St. East, teL 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais
šeštadieniais
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVTFZTA MĖSA - DESROS

Limited

284-288 Kh*ą St. E. — 528-8448 — 740 Upper Jernes St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

tomas. Knygą atspausdinus, jos kai
na turės būti pakelta. Nedelskite. 
Prenumeratą siųskite tik šiuo adre
su: Liet. Prof. Dr-ja, c/o prof. St. 
Dirmantas, 6616 So. Washtenaw, 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Pagarbiai — prof. St. Dirmantas, 
administratorius.

Pastaba. Neminint mecenatų ir 
garbės prenumeratorių aukų (100 
dol.), keliasdešimt užsakytojų, su
prasdami leidinio reikšmę mūsų tau
tos kultūrai ir prestižui, prie 15 do
lerių jau pridėjo nuo 5 iki 60 dol. 
aukų. Jų sąrašai bus su dėkingumu 
paskelbti mūsų spaudoje. Pasekite jų 
pavyzdžiais. Spauda yra brangi. 
Spausdiname tik 1100 egz. Reikės 
daug išsiuntinėti nemokamai į žy
mesnes mokslo institucijas ir biblio
tekas. O veteranų-pensininkų drau
gijos iždelis yra silpnas. Sts. Dts.

Ačiū! 1971. XII. 15, Čikaga 

mą pasinaudoti sale ir visais virtuvės 
patogiais įrengimais. L. S.

DAINOS IR ŠOKIAI “From Many 
Lands” — koncertas įvyko 1971 m. 
gruodžio 11 d. Mohawk College audi
torijoj. Pelnas buvo skirtas Pakista
no pabėgėliams. Koncerte, šalia kitų 
tautybių, dalyvavo trys “Gyvataro” 
grupės. Mažųjų grupė pasirodė die
nos metu. Be to, 5 v. p. p. abi mažų
jų grupės pasirodė YWCA salėje 
UNICEF gimtadienio baliaus proga. 
Žiūrovai stebėjosi, kad lietuvių gru
pėse dalyvavo daug berniuku. Vaka
re koncertas buvo tęsiamas Mohawk 
College salėje. Programą atliko ir 
vyresnio amžiaus asmenys. “Gyvata- 
ras” dalyvavo su reprezentacine gru
pe ir atliko tris šokius. Didžiausią įs
pūdį padarė vestuvinis šokis, žiūro
vai plojo net atistoję. Taip pat labai 
gražiai pasirodė škotai, japonės, ai
rės.-

Stebėjus šį koncertą, susidarė ispū-. 
dis, kad tautinės grupės turi pajėgių 
meno vienetų ir galėtų jos pačios su
rengti puikų koncertą. “Gyvataras” 
su keturiom grupėm, mergaičių cho
ras “Aidas”, škotai, airiai, japonai, 
estaičių gimnastikos grupė ir kiti ga
lėtų surengti labai įdomų koncertą. 
Reikia tik reklamos spaudoje ir 
televizijoje. Jei vokiečiai gali sureng
ti alaus festivalį, kodėl lietuviai ne
galėtų to padaryti pasikvietę kitų 
tautinių grupių vienetus? Juk turi
me kuo pasirodyti ir kitų tautybių 
tarpe. Be to, panašių koncertų, atro
do, pageidauja mūsų vidurinioji ir 
senoji kartą. L. S.

TAUTOS FONDUI vietoj šventinių 
sveikinimų P. Kalvaitis paaukojo $5. 
Iš viso šiais metais daugiau tautie
čių aukojo įvairiem tikslam vietoje 
įprastinių kalėdinių atviručių. Vieni 
savo auką skyrė Tautos Fondui, kiti 
lietuviškajai spaudai, treti — labda
rai, ketvirti — Vasario 16 gimnazi
jai bei kitom kultūrinėm instituci
jom ar organizacijom.

Mokame už:
depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius __________ 16%%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš____10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

LONDON, ONT.
LINKIU VISIEMS mane sveikinu

siems laimingų naujų metų. Dėl ligos 
negaliu raštu visų pasveikinti.

Su pagarba —
KUN. B. PACEVIČIUS

Thunder Bay, Ont.
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME mū

sų plačiosios apylinkės lietuvius ir 
linkime geriausios sėkmės 1972 m. 
Taip pat nuoširdžiai sveikiname Ka
nados ir JAV lietuvius — mūsų pro
jekto Fort Williams tautybių parke 
rėmėjus, architektą dr. A. Kulpavi- 
čių su Ponia, kuris mums paruošė 
projektą ir nuolat duoda patarimus. 
Esame dėkingi buvusiem KLB pirmi
ninkam A. Rinkūnui ir dr. S. Čepui, 
kurie rūpestingai rėmė mūsų pro
jektą.

JONAS KRIŠČIŪNAS buvo sun
kiai sužeistas darbe (Longlac apylin
kėje) ir atvežtas į Thunder Bay Me 
Kellar General ligoninę, kur ir mi
rė neatgavęs sąmonės. Velionis buvo 
52 m. amžiaus, kilęs iš Linkuvos. Ka- 
nadon atvyko 1948 m. Pradžioje dirbo 
Kvebeko provincijoj, vėliau Toronte 
ir apie 20 metų mūsų apylinkėje. 
Liko žmona Elzbieta, 3 sūnūs — 
Alanas 18 metų, Raimondas 16, Ro
bertas 7. Visi trys lanko mokyklas. 
Jonas Kriščiūnas buvo mielas žmo
gus ir labai geras darbininkas. Jis 
dirbo sunkiai, kad jo vaikai pasiektų 
augštąjį mokslą. Vasaros metu vyres
niuosius sūnus siųsdavo Į kadetų 
mokyklą, kad išmoktų drąusmės. Abu 
su žmona įsigijo gana gražius namus. 
Jis laukė vaikų mokslo užbaigos ir 
planavo eiti į prekybą. Savaitgaliais 
atvažiuodavo iš darbovietės (virš 200 
mylių) pas savo šeimą. Padėdavo ir 
mūsų tautybių parke.

Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių. 
Jo karstas buvo apsuptas gėlių ir 
vainikų. Jenkens laidotuvių namuose 
sukalbėtas Rožinis, vadovaujant prel. 
Stankewicz. Buvo pilna salė žmonių. 
Sekančią dieną atlaikytos pamaldos 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Jo šeima 
ir dalis dalyvių priėmė Komuniją. 
Velionis palaidotas Šv. Patriko kapi
nėse. Karstą nešė L. Druktenis, L. 
Bružas, V. Srutis, V. Gurtajus, E. 
Menzel, P. Stolz. Laidotuvėse daly
vavo 3 pareigūnai iš miško pramo
nės, kur Jonas dirbo 19 ar 20 metų. 
Po laidotuvių žmonės užėjo Į namus 
paguosti šeimos. Reiškiame tikrai 
nuoširdžią užuojautą šeimai ir ■ Lie
tuvoje likusiems tėvams bei sesu
tėms. Dr. E. Jasevičiūtė

TALKA IR AUKOS. Petras Kajų-
tis, Balys, H. Poškus jau įdėjo daug 
darbo tautybių parke. Talkino ir kiti, 
net ir 3 moterys. Mūsų apylinkės 2 
žmonės yra persikėlę į Saskačevano 
provinciją: A. Braumanas ir V. Zu- 
jus. Pastarasis buvo čia atvykęs ir 
labai aktyviai parėmė mūsų projektą 
— paaukojo S40. Dabar yra gauta iš 
St. Catharines lietuvių $50 per apy
linkės pirm. J. Šarapnicką mūsų pro
jektui. Be to, aukojo J. Škėma iš 
Hamiltono $10, T. Bagdonas iš White 
River $10, George Humby $10. Apie 
kitus aukotojus bus vėliau parašyta. 
Didelis ačiū.

EGLUTĖ. Gruodžio 7 d. surengėm 
vaikams Kalėdų eglutę p. Jakubaus
ko name. Dalyvavo 17 vaikų. Progra
mą atliko D. Druktenytė, L. J. 
Druktenių vyresnioji dukra 8 metų. 
Ji gražiai grojo akordeonu. Motinos 
paruošė vaikams stalą, o Kalėdų se
nelis McKinnon išdalino dovanas. Su
augusiems buvo paruošta kavutė prie 
kito stalo. Labai ačiū p. Jakubauskų 
šeimai už patalpas ir skanius pyra
gus. E. J.

Misljonierius D. Slapšys, SJ, dirbąs 
Indijoj. Prieš keletą metą jis lankėsi 
JAV ir Kanadoj

© IIIUJ VIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PEDAGOGINĮ LITUANISTIKOS 
INSTITUTĄ baigė 16 lietuvių jau
nuolių. Diplomų Įteikimo vakaras 
jiems buvo surengtas 1971 m. gruo
džio 11 d. Čikagos Jaunimo Centre. 
Pradinės lituanistinės mokyklos mo
kytojo teises gavo: Kristina Parėšty- 
tė iš Hamiltono, Ont, čikagiečiai — 
Loreta Grybauskaitė, Lidija Jadvir- 
šytė, Andrius Markulis, Audrius 
Piioplys, Ramutė Plioplytė, Linas 
Raslavičius ir Gaida Visockytė. Aš- 
tuoniem jaunuoliam P. Lituanistikos 
Institutas suteikė bakalauro laips
nį ir augštesniosios lituanistinės mo
kyklos mokytojo teises, šis aštuone
tukas diplominiam darbui pasirinko 
eilę įdomių temų: Gintaras Aukštuo
lis — “Lietuvių literatūros iškilimas 
XX a. pradžioj”, ŽivHė Bilaišytė — 
“Algimanto Mackaus bibliografija”, 
Danutė Bruškytė — “Ar Lietuva ga
lėjo ginklu pasipriešinti sovietinei 
okupacijai?”, Rimas Černius — “Jur
gio Gliaudos ‘Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai’, Emilija Pakštaitė — “Pulgio 
Andriušio ‘Sudiev, kvietkeli’ žody
nas”, Danguolė Stončiūtė — “Čikagos 
Aušros Vartų parapijos istorija”, Au
gusta šaulytė — “Lietuviai partizanai 
antisovietinėje kovoje”, Gražina Vin- 
dašiūtė — “Žmogus ir gamta Bernar
do Brazdžionio poezijoje”. Absolven
tų vakare žodį tarė direktorius Do
mas Velička, rektorius dr. P. Joni
kas, aktą skaitė lektorių sekr. Al. 
Dundulis. Po gausių sveikinimų šios 
šventės dalyviai gėrėjosi gražia jau
nimo programa.

KUN. V. PAULAUSKAS, gyv. 
Thompson, Conn., buvo išvykęs vie
nam mėnesiui į Londoną, Ont., pava
duoti kun. klebono B. Pacevičiaus, 
kuris buvo išvykęs į Šv. Žemę.

LIGONIAI. BALFo reikalų vedė
jui kun. Pr. Geisčiūnui Manhattano 
Memorial ligoninėje padaryta jau 
antra operacija. Dail. V. K. Jonynas 
po sėkmingos operacijos grįžo namo 
ir sveiksta dukters globoje.

“NAUJIENŲ” PRANEŠIMU, iš 
VLIKo pasitraukė vicepirm. dr. Bro
nius Nemickas, Lietuvių Tautinės Są
jungos atstovas. Jis ir toliau lieka 
pirm. Vaclovo Sidzikausko vadovau
jamo Lietuvos Laisvės Komiteto na
riu.

PREL. MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
mirties metinių proga testamento 
vykdytojai ant jo kapo Čikagos Šv. 
Kazimiero kapinėse padėjo laikinę 
granito plokštę, kuri ateityje bus pa
keista visuomenės aukomis pastaty
tu paminklu. Mirties metinių proga 
numatytas velionies minėjimas atidė
tas sekantiem metam. Jis bus su
rengtas Į1972 m. sausio 16 d. švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salėj.

Kolumbija
KOLUMBIJOS LIETUVIŲ jauni- 

mo suvažiavimas ir studijų dienos 
įvyks 1972 m. vasario 11—13 d. d. 
Medelihe. Jaunimas ruošiasi dalyvau
ti pasauliniame kongrese Čikagoje.

ASSOCIATED PRESS agentūros
žinią apie du kunigus, nuteistus ka
lėti sovietų okupuotoje Lietuvoje už 
vaikų mokymą religijos, paskelbė di
dieji Kolumbijos dienraščiai.

Brazilija
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minė

jimą Sao Paulo mieste, šv. Kazimie
ro parapijos salėje, surengė Lietuvių 
Bendruomenė. Minėjimo dalyviai tu
rėjo progą išgirsti plokštelėn įrašy
tas Karo muzėjaus vėliavos pakėli
mo ir nuleidimo apeigas, žodį tarus 
kun. A. Saulaičiui, SJ, ir išklausius 
partizanų dainų pynės, susikaupimo 
minute buvo pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Koncertinę programą 
atliko kun. J. Kidyko, SJ, vadovau
jamas “Aušros” choras, dvi tautinių 
šokių grupės — “žilvitis” ir “Nemu
nas”. Pirmajai grupei vadovauja M. 
Vinkšnaitienė, antrajai — J. Lukoše
vičius. Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso Brazilijos komiteto pirm. 
A. Steponaitis ragino visus galinčius 
jungtis ekskursijon į Čikagą, kuriai 
jau yra užsakytas lėktuvas. Brazilijos 
LB tarybos pirm. J. čiuvinskas prane
šė, kad tarybos rinkimai bus 1972 m. 
vasario 27 d. ,

ŠV. KAZIMIERO lietuviškoji mo
kykla mokslo metus baigė 1971 m. 
gruodžio 4 d. Jie buvo pradėti pava
sarį su 42 mokiniais, trečiosios kartos 
lietuviukais. Dalis mokinių atkrito, 
bet praretėjusias gretas papildė 15 
naujų mokinių. Mokslo metų užbaigai 
jaunesniųjų mokinių grupės buvo pa- 
ruošusios du vaidinimėlius. Vaišes 
surengė mokinių motinos.

Argentina
DR. ALBERTAS DOMINAS skaitė 

paskaitą Buenos Aires Įvykusiame 
Argentinos kardiologą kongrese, ku
riame dalyvavo ir 40 šios srities spe
cialistą iš kitą pasaulio kraštą.

ARGENTINOS LIETUVIŲ Organi
zaciją ir Spaudos Tarybos posėdyje 
Buenos Aires nuveiktą darbą apžval
gą padarė pirm. A. Mičiūdas. Pagrin
dinis dėmesys betgi buvo skirtas 
ateičiai — Vasario 16 minėjimui Ir 
pasaulio lietuvią jaunimo kongresui 
Čikagoje. Vasario 16 minėjimui su
rengti sudarytas specialus komitetas 
— Z. Juknevičius, P. Gudelevičius, 
R. Stalioraitis, R. Ruplėnas, J. Siušis 
h- A. Mičiūdas. Eilės tvarka 1972 m. 
Vasario 16 minėjimas bns rengiamas 
Avellanedoje, Aušros Vartą parapi
jos salėje, šeštadieni, vasario 19. 
Numatyta lietuvią vardu padėti vai
niką prie San Martin paminklo. Sek 

madienį, vasario 20, bus iškilmingos 
pamaldos, i kurias bus kviečiamas 
vyskupas. Joms tikimasi gauti St. Do
mingo bažnyčią. 1972 m. kovo 1—15 
d. d. bus surengta lietuvių tautodai
lės paroda Buenos Aires centre, Ka
nados Banko patalpose. Pranešimą 
apie jaunimo veiklą ryšium su artė
jančiu kongresu ir tautinių šokių 
švente Čikagoje padarė dr. Audra De
veikytė, konstatuodama apsnūdimą ir 
entuziazmo trūkumą. Kongrese turė
tų dalyvauti 23 lietuviai jaunuoliai iš 
Argentinos, bet tiek turbūt nepavyks 
surinkti. Problemą sudaro kongreso 
rengėjų reikalavimas, kad visi jo 
atstovai turi būti pajėgūs laisvai var
toti lietuvių kalbą. Kelionės lėšoms 
telkti K. Kliauga siūlė surengti kele
tą pobūvių, jaunimo entuziazmui iš
judinti — suorganizuoti prieškongre- 
sinę studijų savaitę. Buvo pareikštas 
pageidavimas, kad bent pora Argen
tinos lietuvių jaunuolių dalyvautų 
1972 m. pradžioj Brazilijoje rengia
muose kursuose tautinių šokių moky
tojam. Iš Buenos Aires lenkų koloni
jos buvo gautas kvietimas dalyvauti 
Lenkijos nepriklausomybės šventės 
minėjime. Lietuvių atstovu Į šį minė
jimą buvo išrinktas ALOS Tarybos 
pirm. A. Mičiūdas.

ARGENTINOS MEDŽIOTOJŲ Są
jungos trofėjų parodoje Buenos Ai
res dalyvavo inž. Juozas Gintyla su 11 
medžioklės laimikių. Didžiausio dė
mesio susilaukė 1970 m. inž. J. Gin- 
tylos Argentinos tyrlaukiuose nušau
to 161 kg į lietuvišką šerną panašaus 
“jabili” galva.

Australija
METINĮ KONCERTĄ SIDNĖJUJE 

surengė Broniaus Kiverio vadovauja
mas “Dainos” choras, programai pa
sirinkęs vien tik lietuvių kompozito
rių kūrinius — J. Siniaus, St. Šim
kaus, J. Bendoriaus, A. Račiūno, K. 
Kavecko, S. Graužinio, J. švedo, J. 
Gudavičiaus, S. Sodeikos, S. Paulaus
ko ir A. Budriūno. Koncertas buvo 
pradėtas ir užbaigtas mišraus choro 
pasirodymu, vidurinę dalį skiriant 
vyrų chorui. Po koncerto “Dainos” 
vadovą Br. Kiverį sveikino ir jam 
dovanas įteikė: Sidnėjaus lietuvių pa
rapijos klebonas kun. P. Butkus, Wo- 
olongongo lietuvių atstovas M. Gai
lius ir “Dainos” valdybos pirm. P. 
Nagys. Raštu buvo gautas Adelaidės 
choro “Lituania” vadovės sol. G. Va
siliauskienės sveikinimas. “Lituania” 
tą patį vakarą turėjo metinį koncertą 
Adelaidėje. “Dainos” metinė šventė 
baigta jaukiomis vaišėmis, kuriom 
lietuviškus patiekalus pagamino cho
ristės S. Jurevičienė ir D. Bielienė.

NEW CHELTENHEIM KAPINĖ
SE 1971 m. lapkričio 29 d. buvo pa
laidotas širdies priepuoliu miręs kū
rėjas - savanoris a. a. Stasys Juodeš- 
ka. Velionis, gimęs 1901 m. Marijam
polės apskr., būdamas tik 18 metų 
amžiaus, įsijungė į Lietuvos laisvės 
kovas prieš bolševikus ir lenkus. Sei
nų fronte buvo patekęs į lenkų ne
laisvę, bet pabėgo ir grįžo į savo da
linį. Atsargon išėjo turėdamas vyr.
puskarininkio laipsnį. Nepriklauso
mybės metais ūkininkavo Žemaitijo
je, buvo Šaulių Sąjungos nariu ir Pa
pilės vlsč. Rekčių kaimo seniūnu. 
Melburne plačiai reiškėsi ramovėnų 
veikloje.

Indija
INDIJOS IR PAKISTANO karas 

atkreipė viso pasaulio dėmesį. Karą 
pergyveno turbūt vienintelis lietuvis 
toje pasaulio dalyje — misijonierius 
kun. Donatas Slapšys, SJ, Indijos Ko- 
pargaono mieste. Ten jis yra nupir
kęs 10 akrų žemės, ruošiasi statyti 
bendrabutį mokiniam, židinį seselėm 
ir, jeigu sąlygos leis, bažnyčią. Ko- 
pargaono miestas, turintis apie 27.000 
gyventojų, priklauso 6.500 kv. mylių 
neturtingam Ahmenagaro distriktui, 
kurį 1971 m. nusiaubė sausra. Lietaus 
nebuvo net monsūnu vadinamų tro
pinių liūčių periode. Lietuvio misįjo- 
nieriaus adresas: Rev. Donatas Slap
šys, SJ, Gandhinagar Rd., Kopargaon, 
Ahmednagar Dist., India.

Britanija
“EUROPOS LIETUVIO” praneši

mu, preL J. Gutauskui 1971 m. lap
kričio 1 d. sukako 75 metai amžiaus. 
Pagerbtuvės jam buvo surengtos lap
kričio 66 d. Bellshill lietuvią institu
te, sekančią dieną — Glasgowo lietu
vią salėje. Buvo gauta daug sveikini
mą iš įvairią kraštą organizaciją ir 
pavieniu asmeną.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPI
JA ruošiasi minėti bažnyčios įsigiji
mo 60 metą sukaktį. Aptarti minėji
mo reikalams buvo sušauktas specia
lus parapijos komiteto posėdis 1971 
m. lapkričio 21 d.

LIETUVIŲ ŽIDINYJE Nottingha- 
me 1971 m. lapkričio 21 d. buvo at
švęsta Kristaus Karaliaus ir Aušros 
Vartą Marijos šventė. Pamaldą me
tu pašventinti iš Vilniaus gauti gin
tariniai Aušros Vartai.

Vokietija
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ 

neseniai iš Lietuvos atvykusiem ke
turiem lietuviukam suteikė VLB 
Bonnos — Koelno apylinkėje viešė
jęs vysk. dr. A. Deksnys. Sv. Kristo
foro bažnyčioj jis koncelebravo Mi
šias su kun. dr. KL žalaliu ir kun. A^ 
Bernatonių. Iškilmėje dalyvavo apie 
150 lietuvią. Po pamaldą jie išklau
sė V. Banaičio paskaitos. Koncertinę 
programą atliko H Belgijos atvykusi 
sol. B. GaiHūtė-Spies, vyrą kvintetas 
“Baltija” iš Nordrheta-WertfaHjos.
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Įspūdžiai, nusivylimai, pageidavimai, viltys ir ateities planai '
1971 m. lapkričio 25-28 die

nomis Čikagos Jaunimo Centre 
įvyko antrasis teatrų festivalis, 
atžymėdamas kartu Lietuvos 
dramos teatro 50 metų sukaktį. 
Apimtimi šis festivalis buvo ma
žesnis, negu pirmasis 1968 m., 
nes dalyvavo tik trys grupės: 
Čikagos Jaunimo Teatras, Los 
Angeles Dramos Sambūris ir 
Hamiltono Dramos Grupė “Au
kuras”. Kiekviena grupė atsive
žė po naują, dar niekur nevai
dintą lietuvių dramaturgų vei
kalą. “Aukuras” Čikagon nuke
liavo su J. Jankaus 3 veiksmų 
“Audrone”, kurios pirmąjį pa
statymą arba festivalio genera
linę repeticiją mačiau Hamilto
no Jaunimo Centre. Publikos 
pilnoje salėje matėsi ir autorius 
J. Jankus. Mane ir visus žiūro
vus “Audronė” paveikė ne tik 
paprastu lietuviško kaimo bui
ties ir jos skaudžios tragedijos 
pavaizdavimu, bet ir aktorių vai
dinimu, A. Trumpicko dekora-

- cijomis. Publika tarpais buvo 
taip sujaudinta, kad matėsi jaut
resnių veidų ašaros.

“Aukurui” sugrįžus namo, no
rėjau sužinoti iš pačių aukurie- 
čių apie festivalį, laimėjimus, 
nuotaikas, kelionę. Vieną vakarą 
radau būrelį aukuriečių jų vado
vės ir režisorės E. Dauguviety
tės - Kudabienės namuose prie 
vyno ir sūrio besidalinančių Či
kagos įspūdžiais.

— Su kokia nuotaika ir ko 
jieškojot važiuodami festivalin?
— paklausiau Liną Verbickaitę, 
veteranę aukurietę, puikiai atli
kusią Skirmutės rolę “Audro
nėje”.

— Su šiltais hamiltoniečių 
linkėjimais į Čikagą važiavome 
su pakilia nuotaika ir dideliu 
entuziazmu. Tikėjomės, kad Či
kagos lietuviai, nors ir išlepinto 
skonio, mus supras bei Įvertins. 
Mes žinojome, kad vežamės stip
rų veikalą. Aktoriai buvo iš šir
dies pamilę jį ir gana stiprūs 
savo vaidmenyse. Dekoracijos ir 
butaforija buvo pilnai paruoštos, 
keliavome be jokios baimės. No
rėjom pamatyti ir kitus teatrus, 
pasimokyti iš jų, parungtyniau
ti ir lyginti “Aukurą” su kitais 
vienetais.

— Ar antrasis festivalis buvo

(Tęsinys iš praeito numerio)
Kai grįžo į trobą, moterys bu

vo pradėjusios dengti stalą. Pa
čiam vidury baltos staltiesės jau 
stovėjo lėkštė su plotkelėmis, o 
aplinkui vienas po kito rikiavosi 
indai su visaip paruoštomis sil
kėmis, žuvim, grybais, grybų py
ragaičiais ir gausybe kitokių 
pasninkinių patiekalų. Martynas 
pastatė du butelius- konjako, o 
Petras išėjo virtuvėn taurelių. 
Priemenėj pasigirdo. bildesys, 
vokiškas gargaliavimas, prasivė
rė durys ir vidun kūlvirsčia įlė
kė trumpais rudais kailiniukais 
apsirengusi žmogysta, suklupo 
ties stalu su triukšmu pastumda- 
ma iš vietos kėdes? Iš paskos 
įėjo augštas policijos uniforma 
vokietis ir spyrė suklupusiam į 
užpakalį.

— Kelk, kiaule, — sušuko, ir 
nutilo.

— O Jėzau, Marija! Kas čia 
dabar? — čia pat šalia stovėju
si senoji Daudienė sušuko ir įšo
ko tarp sukniubusios žmogystos 
ir vokiečio.

— Ką tas žmogus tau padarė?
— stebėjosi žiūrėdama vokiečiui 
tiesiai Į akis.

Policininkas norėjo ir ją 
stumti į šalį, bet susilaikė. Gal 
paveikė puikiai paruoštas stalas, 
gal papuošta eglutė, o gal visos 
trobos šventiška nuotaika.

— Duokite čia milinę, ponas 
Neumanai, — greitai prišoko 
Martynas.—Aš nupurtysiu snie
gą. Kai aptirps, bus negerai. Pet
ras paėmė milinę iš Helmuto. 
Neumanas pradėjo iš lengva at
sisegioti, akimis lakstydamas 
nuo vieno prie kito, lyg bijoda
mas, kad kas iš pasalų neužpul
tų.

Daudienė, pasinaudodama vo
kiečių atlyžimu, pasilenkė prie 
suklupusios žmogystos ir padėjo 
atsikelti.

Žmogus atsistojo, visas pajuo
dęs, apšepęs žila barzda, apdau
žytu ir nubrūžintu veidu.

— O Viešpatie! Abromai, ar 
tai tu? Mes seniai laikėme tave 
po žeme. Sakyk, ar tikrai tu? 
Dieve mano, į žmogų nebepana
šus!

Abromas žodžio nepratarė, 
bet tik linkčiojo galvą, lyg kiek
vienam jos žodžiui pritardamas, 
o ji atsisukusi į marčią pridėjo:

— Vesk į virtuvę, tegu Žmo
gus apsiprausia. Prie stalo tuoj 
sėsim.

Neumanas mei nusivilkdamas, 
nei sniegus nuo kelnių ir batų 
daužydamas nenuleido akių nei 
nuo Daudienės, nei nuo Abro- 
mo. Martynas tuo tarpu spėjo 
pripilti dvi stiklines konjako ir 
vieną ištiesė Neumanui, o kitą 
šlegeriui.

-- Kas ji tokia? — paklausė 
Imdamas stiklinę ir akimis paro

VYTAUTAS KAIRYS

siau Alfonsą Stanevičių — su
vedžiotoją Andriejų “Audronė
je”.

— Pirmasis festivalis buvo ge
resnis tuo, kad dalyvavo daugiau 
grupių. Dalyvavo penki viene
tai. Mes tada laimėjom net du 
žymenis. Publika buvo šiltesnė. 
Tai veikė ir aktorius scenoje. 
Aplamai, teatrinė atmosfera bu
vo jaukesnė pirmajame festiva
lyje. Išleistas įspūdingesnis fes
tivalio leidinys. Mūsų pačių pasi
ruošimas atrodė stipresnis ant
rajam festivaliui.

— Ponia Kalvaitiene, kokie 
festivaliai būtų pageidaujami 
ateityje?” — paklausiau “Aud
ronės” Motiną.

— Mes norėtumėm, kad mūsų 
ir visų kitų pasirodymai festiva
lyje būtų profesionališkai kriti
kuojami simpoziumo būdu. Pasi
gendam kritikos už trūkumus, 
atpildo už pliusus. Norėtumėm 
žinoti už ką laimimi žymenys.

— Ar veikalų pasirinkimas 
nulemia laimėjimus festivalyje? 
— teiraujuosi pas E. Dauguvie- 
tytę-Kudabienę, “Aukuro” reži- 
sorę, kartu vaidinusią Žeminėlės 
Tetulės rolę “Audronėje”.

— Manau, kad tai neturi 
reikšmės, bet iš spaudos žinu
čių atrodo, kad turėjo. Kaikas 
prikišo, kad “Audronės” tema 
yra atgyventa ir neaktuali. Prieš 
kurį laiką Čikagos Jaunimo gru
pė suvaidino K. Binkio “Atža
lyną”, kurio tema irgi nėra la
bai aktuali šių laikų gyvenime, 
tačiau publika šiltai jį priėmė. 
Mes pamilome J. Jankaus “Aud
ronę” dėl jos lengvo stiliaus, 
paprastumo, situacijų įdomumo. 
“Audronės” tema tinka visiems 
laikams; nelaimingos meilės ir 
suvedžiojimo pavyzdžių matome 
ir šiandieną...

— Ar nebuvo atžymėti atskiri 
aktoriai ir kodėl? — klausiu p. 
Kudabienę.

— Festivalio gairės yra mums 
nesuprantamos. Geresni aktoriai 
turėtų būti atžymėti asmeniniais 
žymenimis. Tai duotų paskati
nimą ir jaunesniems dalyviams.

— Kas laimėjo II festivalio 
žymenis? — vėl paklausiau L. 
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dydamas į Daudienę. — Ar ji žy
dė? Ir ką jam sako?

— Žydė? — beveik sušuko 
Martynas.—Nedaugiau kaip jūs 
ar aš. Ji tų namų šeimininkė, 
žmona to Daudos, kuris jus iš 
sniegų atsivedė. Ar ne pasiutęs 
sniegas? Aš irgi kaime užaugęs, 
bet tokio baisaus oro nemačiau. 
Išgerkite! Po tokio sušalimo 
jums reikia. Čia dar prieškari
nis, prancūziškas. O čia, va, jų 
sūnus Petras, o čia Petro žmona 
Rūta, ten į kampą susimetę jų 
vaikai. Aš irgi įklimpau. Neži
nau, kaip išsikasiu, nors poryt 
turiu būti pas Vilniaus srities 
komisarą.

— Ei, ei, kur dabar? Kur tu jį 
vedi? — pamatęs Rūtą, einančią 
su Abromu virtuvės link, sušuko 
Neumanas.

— Į virtuvę, — ramiai atsakė 
toji gražia vokiečių kalba ir met 
nusišypsojo. — Jau nebijokit, 
niekur nepaslėpsiu. Ir jūs, po
ne Neumanai, ir ponas Šlegeri 
taip pat, išgerkite, kad greičiau 
sušiltumėt, ir ateikite į virtuvę. 
Duosiu apsiprausti, o paskui sė
sim prie stalo. Nežinau, kaip 
jums, bet man tai jau grobas 
grobą pradeda ryti, kaip mes čia 
žemaitiškai sakom.

Su paskutiniais žodžiais ji gar
siai susijuokė ir sužaibavo aki
mis pirma vienam, paskui kitam.

— Ačiū, ačiū, —nusišypsojo 
Neumanas. — Tik žiūrėk, kad 
man žydo nepaleistum, o tai...

— žinau, bet būkit ramūs. 
Abromą aš gerai pažįstu. Jeigu 
ir prašyčiau bėgti, nebėgtų. Jis 
niekad nesutiktų, kad aš dėl jo 
kailio kentėčiau.

— Nepažįsti žydų, — papurtė 
galvą.

— Visų ne, bet už tą galiu gal
vą guldyti.

— Ir tu manai, kad ji žino, ką 
kalba? — atsisuko i Slegeri, ku
ris uostinėjo ir mažais gurkšne
liais sriūbčiojo konjaką.

— Aš manau, kad žino. O jei
gu ne, ar mums nebus smagiau 
vežtis jauną moterį vietoj seno 
žydo?

" — O tu! — jau nusikvatojo ir 
Neumanas. — Viena kartą tau 
jes visos per gerklę išlis.

Pasakė ir vienu užsivertimu 
nurijo konjaką.

— O, dabar bus geriau. Ma
niau, kad jau reikės nustipti tuo-

Įeles laimėjo žyme- 
iausias kolektyvasnį kz 

su A. jo veikalu “Pas
kutinis piknikas”. Čikaga laimė
jo jį už iškiliausias dekoracijas 
K. Ostrausko “Metuose”. Mes 
parsivežėm žymenį už iškiliau
sius drabužius.

— Ar matėt kitus veikalus ir 
koks Jūsų įspūdis?

— Matėm Los Angeles “Pas
kutinį pikniką”. Aktoriai, atro
do, pilnai atliko vaidmenis. 
Bendras vaizdas buvo geras, 
nors tragikomedija didelio įspū
džio nepaliko. Iš publikos, ypač 
jaunimo, buvo girdėti nusivyli
mo. Jie nelabai norėjo lietuvių 
scenoj matyti kasdieninę dabar
ties liūdną padėtį, tikėjosi lietu
viškos prošvaistės, be moderniz
mo. “Metų”, dėl susidėjusių ap
linkybių, nemaišei.

— Kaip festivalis buvo orga
nizuotas?

— Spaudoje buvo daug rekla
mos ir, atrodė, festivaliui jos ne
trūko, tačiau matėsi, kad dau
giau dėmesio kreipta į festivalio 
pelną, o ne į atskirus vienetus 
ar aktorius. Išskyrus asmeninius 
draugus, Čikagoj mūsų niekas 
nepasitiko. Priėmimas buvo šal
tokas. Mes savo lėšomis nakvo
jom viešbučiuose ir maitinomės. 
Pasigedom oficialaus žmogaus 
kaip sveikintojo, globotojo ir ry
šininko. Net ir mums siųstos gė
lės iš Hamiltono klebono mus 
pasiekė diena vėliau ir buvo jau 
nuvytusios... — atsakė p. Ku
dabienė.

— Kaip praėjo “Aukuro” vai
dinimas?

— Po ilgos kelionės autobusu 
jautėm truputį nuovargio. Spek
taklis buvo sklandus. Apie 700 
žiūrovų reagavo gana teigiamai. 
Po Čikagos “Metų” mūsų spek
taklio žiūrovuose buvo jaučiama 
daugiau susikaupimo, — pareiš
kė M. Kalvaitienė.

— Kaip atrodė žymenų įteiki
mo balius?

— Jis nebuvo labai įspūdin
gas. Visi vienetai gavo po žy
menį — niekas nepralaimėjo. 
Trūko festivalio iškilmingumo ir 
šilto bendravimo tarp vienetų. 
Tikros šventės nuotaikos nebu
vo. Mūsų p. Kudabienė “Auku
ro” vardu festivalio rengėjams 

se snieguose. Beje, sakyk, — 
kiek patyliau kreipėsi į Martyną, 
— kas čia jūsų tie žmonės. Jie 
taip gerai vokiškai kalba, kad 
kartais pasijuntu, lyg Vokietijoj 
būčiau. Umsiedleriai?

— Ne, seni lietuviai, tik jis 
pats yra gyvenęs Vokietijoj, o 
jaunieji Vokietijoj mokslus ėjo. 
Ponui šlegeriui jau sakiau, kad 
sūnus yra Kauno miesto komisa
ro patarėjas, o va ji (tuo tarpu 
Rūta įėjo švarius rankšluosčius 
per ranką persimetusi) prieš pat 
karą Hamburgo universitete įsi
gijo teisių mokslo daktaro laips
ni.

— O, ponas Martynai, kam 
čia tie mokslai.’Šiandien Kūčios, 
ir visi esam paprasti žmonės. 
Prašau, ponai, parodysiu kur ga
lėsite apsiprausti, — smagiai 
kreipėsi į policininkus. Tie pa^ 
kluso. Neumanas net kulnimis 
sumušė, o šlegeris likusį stikli
nėje konjaką vienu gurkšniu nu
rijo, ir abu išsekė Rūtą į virtuvę. 
Senasis Dauda, visą laiką stovė
jęs prie durų, lyg laukdamas dar 
ko pasibeldžiant, priėjo prie 
Martyno ir purtydamas galvą pa
sakė:

— Nebe pirmą kartą čia esi, 
bet kad taip meluoti sumestum, 
tai nė į galvą niekada nebūtų 
atėję. Tik kažin ar gerai? Ar ne
pagaus už siūlo galo, kai pradės 
vynioti...

— Gal kada, bet kad kitaip 
negalima. Pamėginau dar su 
rusais — ėjo, nors sunkokai. Bet 
vistiek melu labiau tikėjo, negu 
teisybe. O su tais visai kitas rei
kalas. Kitą sykį meluoji ir ma
tai, jog supranta, kad meluoji, ir 
kartu matai, jog patinka, kad 
moki gerai meluoti. Nieko ne
skųsdamas, nieko nekliudyda
mas. Tokiu pasitiki. Žino, kad ir 
jo neužkliudysi. Dabar čia tas 
vargšas Abromas. Jei tai būtų 
vienas Šlegeris, tikrai už pustu
zini konjako žydelį parduotu. O 
gal nereikėtų nė to. Matei su 
kokiu pasigardžiavimu gurkšno
jo. Bet Neumanas... Tik puska
rininkis. o tą jauniklį karininkė- 
lį, atrodo, ant piršto vynioja.

— Kad šiais laikais iš unifor
mos sunku nusnresti, kas po uni
forma yra, — įsiterpė Petras.

— Sakai, kad uniforma gali 
pameluoti? — greitai pagavo

Lietuvių Agronomų Sąjunga Čikagoje paskelbė romano konkursą, kuriame 
būtų atvaizduotas nepriklausomos Lietuvos ūkininko suklestėjimas ir jo 
žlugimas sovietinę sistemą prievarta Įvedus. I premija — $2.000, II — 
$1.000. Rankraščius siųsti: Lietuvių Agronomų Sąjunga, 7328 So Califor
nia Ave, Chicago, I1L 60629, USA. Nuotraukoje — dalis valdybos su lite
ratūrinės komisijos nariais bei svečiais. Iš kairės sėdi dail. Magdalena B. 
Stankūnienė, literatūros kūriniui paremti paaukojusi savo grafikos pa
veikslą; Elena Mackevičienė — viešnia iš Toronto, K. Briedienė, agr. Alf. 
Indreika; stovi: dr. agr. Aleksas šeštokas, Jonas Stankūnas ir agr. Juozas 
Sadūnas — v-bos vicepirmininkas Nuotr. A. šeštoko

labai graliai padėkojo, — atsakė 
p. Stanevičius.

— Po šiokio tokio nusivylimo 
ar “Aukuras” planuoja daly
vauti IlI-me teatrų festivalyje? 
— paklausiau p. Kudabienę.

— Pajutau nemažai vienaša
liškumo festivalyje. Todėl da
bartinė mūsų nuotaika nėra vi
sai pakili. Bet ateitis parodys 
savo. Festivalyje pasigendam 
Kanados Liet. Bendruomenės 
kultūros komisijos atstovų. Pa
geidautina daugiau negu trijų 
vienetų dalyvavimo. Su “Audro
ne”, po pastatymo Toronte, at
rodo, važiuosim i Detroitą ir Ro- 
česterį. ' “Dobilėli penkialapi” 
norėtų pamatyti Klevelandas. 
Ateinanti pavasarį ar rudenį 
ruošime J. Marcinkevičiaus 
“Mindaugą” lietuvių kalba. Dėl 
naujų veikalų peranksti išsitar
ti. Jau virš 20 metų be jokio 
raginimo dirbu ir dirbsiu. Jei 
ne mūsų ištikimi ir atsidavę au- 
kuriečiai, joks teatrinis darbas 
nebūtų įmanomas.

Hamiltono ir visos Kanados 
lietuviai didžiuojasi savo “Au
kuru”, žengiančiu į trečią veik
los dešimtmetį. Linkime dar 
daug sėkmingų uždangos paky
lėjimų Amerikos ir Kanados sce
nose.

Martynas, bet tuoj suabejojo: — 
Ne-e-e ... Kad jis ir elgiasi kaip 
puskarininkis. Ne-e-e ... Šlege- 
ris, matyti, tik jam valią duoda. 
Pagaliau, ir norėdamas negalė
tų... Jis, matyti, kirvis toks, jau 
seniai įsigalėjęs, o tas visiškai 
naujokas, gal kokio didelio pono 
vaikas. Kas nori į frontą savo 
vaiką siųsti? Kas nori ir pats ei
ti? Tai ir taikosi, nors ir prie 
puskarininkio.

Tuo tarpu tyliai įėjo Abro- 
mas. Ne tiek Įėjo, kiek slinkte 
įslinko ir, pasitraukęs kėdę, at
sisėdo prie krosnies. Kai apsi- 
prausė ir švariais marškiniai ap
sivilko, atrodė dar blogiau. Vei
das buvo patinęs ir išmargintas 
mėlynėm. Kairė akis visiškai už
griuvusi, abi ausys išpurtusios, 
atšokusios į šonus, kaip kempės 
nuo medžio liemens. Tarpais 
šiurpuliai nubėgdavo per kūną 
ir konvulsijos sutampydavo ran
kas.

M

Atsiųsta paminėti
Vaižgantas, SIN AT EASTER AND 

OTHER STORIES. Vertė Danguolė 
Sadūnaitė, Algirdas Landsbergis, Ste
pas Zobarskas, Clark Mills, redagavo 
Nola M. Zobarskas. Įvadas — Charles 
Angoff, biografiniai Vaižganto duo
menys — Antano Vaičiulaičio. Virše
lio aplanke — dail. V. K. Jonyno su
kurtas- Vaižganto portretas. 131 psl. 
kietais viršeliais. Kaina $5.95. Išlei
do 1971 m. Manyland Books, 84-39 90- 
th St., Woodhaven, N. Y. 11421, USA.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Vertė Kęs
tutis Čižiūnas ir J. Žemkalnis. 120 
psl. kietais viršeliais, kaina S5, 1971 
m. Leidėjas — Manyland Books, Inc., 
84—39 90th St., Woodhaven, N. Y. 
11421, USA.

Jonas Mingirdas Puikūnas, MĮS
LES. Knyga dedikuota Dariaus ir Gi
rėno atminimui. Išleista 1971 m. Los 
Angeles, turi 178 psl. Kaina: minkš
tais viršeliais — $3.50, kietais — 
$4. Gaunama “Lietuvių Dienų” lei
dykloje, 4364 Sunset Blvd., Hollywo
od, Calif. 90029, USA.

“Paramos” sieninis kalendorius 
1972 m. su kas mėnesį nuplėšiamais 
lapeliais. Išleido Toronto lietuvių 
kredito kooperatyvas “Parama”, 1129 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont., Ca
nada, Kalendoriaus piešinyje pabrė
žiamas “Paramos” dvidešimtmetis 
1972 m.

Senasis Dauda pripylė taurelę 
konjako.

— Išgerk. Juk ne tik sudaužy
tas, bet ir peršalęs.

Abromas išvertė stikliuką vie
nu ypu, nusipurtė ir padavė at
gal-

— Dar?
— Ne. Nuo vakar nevalgęs ir 

dar taip subukintas. Kaip obuo
lys, — mėgino nusišypsoti, bet 
nuo to veidas tik dar labiau su
sikraipė. — Taip jau yra. Nuo 
meškos gali pabėgti, nuo vilko 
gali, bet nuo žmogaus — ne.

— Bet kaip jie tave užklupo?
— Neužklupo. Kas nors užro

dė. Užvedė.
Atsidarė virtuvės durys, ir 

Abromas nutraukė žodį, užmer
kė akis ir atsirėmė į sieną. Kas 
žino, gal laukė dar vieno-smūgio.

Vokiečiai suėjo apsiprausę. 
Paskui juos įsekė moterys. Iš
mesta konjako stiklinė Neuma- 
ną buvo jau pradėjusi veikti. 
Veidas buvo įraudęs ir primerk
tos akys gyvai lakstė po kamba
rį-

— Kur mano žydas? — sušu
ko. Pamtaęs jį, ramiai susigūžu-. 
si į kampą, žengė jo pusėn pakė
lęs ranką gal mušti, gal tik taip 
per veidą tekštelėti ar per plau
kus pabraukti, susilaikė ir nu
mojo:

— Tegu sau. Nenoriu antrą 
kartą praustis.

Rūta laiko negaišo.
(Bus daugiau)

a KULTMK VEIKLOJE
LIETUVIŲ KALBOS kursas Ohio 

valstybės Akrono universitete prade
damas 1972 m. sausio 3 d. specialių 
programų departamente. Jis su
organizuotas ispanų ir prancūzų kal
bas bei literatūrą šiame universitete 
studijuojančio Mykolo J. Balkaus, ku
ris taip pat nori išmokti ir lietuvių 
kalbą. Kurso vedėja bus Akrono uni
versiteto prancūzų kalbos ir literatū
ros prof. Jolita Kavaliūnaitė. Studen
tus ji supažindins ne tik su lietuvių 
kalba, bet ir lietuvių kultūra. Lie
tuvių kalba bus dėstoma vienuolika 
savaičių pirmadieniais nuo 7.45 iki 9 
v. v. Mokestis — $20. Kurso klausyto
jais jau įsirašė 18 studentų, kurių 9 
nemoka lietuvių kalbos. Tikimasi kur
są padalinti į dvi dalis — pradedan
tiems ir pažengusiems. Kursantus re
gistruoja Michael J. Balkus, 1732 23- 
rd St., Cuyahoga Falls, Ohio, 44223, 
USA. Tel. 923-3032.

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIE
RIŲ ir Architektų Sąjunga (ALIAS) 
skelbia ženkliuko projekto konkursą. 
Ženkliukas turi būti lietuviško sti
liaus, reprezentuojantis pagrindines 
inžinerijos ir tiksliųjų mokslų šakas, 
nedaugiau kaip trijų spalvų, pakan
kamai ryškus ir vienos spalvos spau
diniuose. Konkurso dalyviai ženkliu
ką paruošia 5x7 colių dydžio, vengda
mi sudėtingų priemonių, kad projek
tas neprarastų ryškumo, kai bus su
mažintas iki colio ženkliuko 
dydžio, ženkliukas bus gaminamas iš 
metalo,? vengiant aštrių kampų, ženk
liuko projekto brėžinius reikia pasi
rašyti slapyvardžiu, atskirame užkli
juotame vokelyje pridedant autoriaus 
vardą, pavardę ir adresą. Konkurse 
galima dalyvauti su keliais varian
tais. Visus juos iki 1972 m. ge
gužės 1 d. prašoma siųsti konkurso 
komisijos pirm. inž. J. Rasiui, 330 
Harvard St., Cambridge, Mass. 02139. 
USA. Vertintojų komisiją sudaro 
ALIAS Bostono skyriaus nariai: inž. 
J. Rasys, inž. R. Budreika, inž. dr. J. 
Gimbutas, ALIAS centro valdybos 
atstovas inž. B. Galinis ir pakviestas 
dail. J. špakevičius. Laimėtojams 
skiriamos dvi premijos—$100 ir $50. 
Jų mecenatai: I premijos — Vytautas 
ir Elena Vidugiriai (inž. V. Vidugiris 
yra ALIAS centro valdybos pirm.), 
II premijos — Bostono ALIAS sky
rius. Premijuotieji ženkliuko projek
tai bus paskelbti “Technikos žodžio” 
žurnale, kuri leidžia ALIAS Čikagos 
skyriaus techninės spaudos sekcija.

PARTIZANINĖS LITERATŪROS 
vakarą ir trijų Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio premijuotų knygų pristaty
mą Šv. Kazimiero parapijos salėje su
rengė L. F. Bičiulių Los Angeles 
sambūris, vadovaujamas valdybos 
pirm. A. Kulnio. Įvadinį žodį apie J. 
Gliaudos romaną “Aitvarai ir giria”. 
A. Barono — “Vėjas lekia lyguma”. 
A. Kairio — “Ištikimoji žolė” tarė ra
šytoja Alė Rūta. Pirmosios dalies 
programą atliko premijuotų romanų 
autoriai. A. Baronas skaitė novelę 
“šešėlis” ir keletą vakaro rimčiai pri
taikytų eilėraščių. J. Gliaudą — iš
traukas iš “Aitvaru ir girios”. “Si
mo”*. A. Kairys — rašinį “Partizano 
idealas realybėje”, ištrauką iš trijų 
veiksmų dramos “Eldorado”. Antro
je dalyje Los Angeles dramos sam
būrio rež. D. Mackelienė vakaro da
lyviams pateikė ištrauką iš A. Kai
rio “Ištikimosios žolės”, akt. A. Gied
raitis — iš A. Barono knygos “Vėjas 
lekia lyguma”, akt. V. Jatulienė — iš 
J. Gliaudos “Aitvarų ir girios”. Porą 
F. Schuberto ir F. Liszto kūrinių at
liko pianistė R. Apeikytė. Užbaigos 
žodi tarė A. Raulinaitis.

LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO KLEVE- 
LANDE šimtmetį J. Stempužio vado
vaujama radijo programa “Tėvynės 
garsai” paminėjo koncertu ir litera
tūros vakaru Klevelando muzikos ins
tituto salėje. Įvadą apie pirmąjį Kle
velando lietuvį Pranciškų Freimoną, 
čia atvykusį 1871 m., kai pats Kleve
landas tebuvo 35 metų senumo, skai
tė klevelandietis žurnalistas V. Ma
ciūnas. Mezzo-sopranas Aldona Stem- 
nužienė atliko vilniečio kompoz. B. 
Kutavičiaus vokalinį ciklą “Avinuko 
pėdos”, programą papildydama ketu
riom J. Gruodžio ir penkiom V. Klo
vos dainom. Literatūrinėje dalyje pa- 
sirod * moderniosios poezijos atstovai 
Vitalija Bogutaitė ir Rimas Vėžys. 
Dalyviai pasigedo j šį vakarą dėl li- 
ros negalėjusio atvykti montrealie- 
*io meto dr. H. Nagio. Prozai “šalt
kalvi” fragmentu atstovavo K. Ost
rauskas.

KENTO UNIVERSITETO studen
tai Ohio valstybėje lietuvių kalbos 
galės mokytis 1972 m. pavasario ket
virtyje. šios studijos yra įtrauktos į 
“Critical Language” programą. Už 
jas studentai gaus 21 valandos kredi
tus. Pradžioje lietuvių kalbos bus mo
komasi iš vadovėlio “The Introduc
tion To Modern Lithuanian”, vėliau 
— iš juostelių ir kito vadovėlio. Stu
dentai mokysis savo jėgomis, bet du 
kartus į savaitę atvažiuos mokytojai 
padėti ir patarti. Egzaminuos į Kento 
universitetą pakviesti profesoriai. Ga
limas dalykas, ateityje 21 valandos 
kreditas už lietuvių kalbą bus padi
dintas iki 50 valandų, kaip jau yra 
ivykę su kiniečių ir japonų kalbomis. 
Visa lietuvių kalbos programa kai
nuos $520. Jokių kitų išlaidų nebus. 
Tuos $520 tikimasi sutelkti iš lietu
vių aukų pavidalu. Aukas prašoma 
siųsti ir informacijų teirautis šiuo ad
resu: Baltic Room, Kent State Uni
versity Library, Kent, Ohio 44240, 
USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 

savo 25 metų veiklos sukakčiai skyrė 
debiutuojančio dramaturgo Algiman
to Zurbos dviejų dalių pjesės “Ne
mylėk manęs” premjerą, šis kūrinys 
nagrinėja jautrias dabartinio jauni
mo problemas. Pjesę pastatė teatro 
vyr. rež. Povilas Gaidys, talkinamas 
dail. Valentino Antanavičiaus ir 
kompoz. Benjamino Gorbulskio. Pa
grindinius vaidmenis sukūrė akto
riai Julija Sakalaitė ir Algis Venc- 
kūnas. Teatro sukakties minėjimas 
sutapo su Klaipėdoje surengtu Pa
baltijo uostamiesčių teatrų II festi
valiu. Klaipėdiečiams šiame festi
valyje atstovavo premjerinė A. Zur
bos pjesė “Nemylėk manęs”. Estijos 
Piamu teatras festivalin atsivežė Š. 
Deleini “Įsimylėjusį liūtą”, Liepo
jos teatras — R. Blaumanio “Siuvė
jų dienas Silmačiuose”. Festivalyje 
dalyvavo ir du rusų teatrai: Kalinin
gradu paversto Karaliaučiaus — su 
A. Makajonoko “Tribunolu”, Balti
jos laivyno — su A. Stepanovo ir A. 
Popovo “Port Artūru”. Recenzentės 
Audronės Girdzijauskaitės teigimu 
“Literatūroje ir Mene”, stipriausias 
buvo Piafnu teatro spektaklis, o klai
pėdiškių pastangoms ji, atrodo, ski
ria II vietą.

M. K. ČIURLIONIO artėjančiom 
gimimo šimtosiom metinėm skirtą 
kamerinės muzikos koncertų ciklą 
Kauno dailės muzėjuje pradėjo vil
nietis pianistas Augustinas Maceina 
M. K. Čiurlionio preliudais, L. Beet- 
hoveno ir F. Šopeno kūriniais forte
pijonui. Naujoj M. K. Čiurlionio ga
lerijoj, kur saugojami jo paveikslai 
ir muzikinių kūrinių rankraštynas, 
koncertus rengia Kompozitorių Są
jungos Kauno skyriaus įsteigta visuo
meninės muzikos studija.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS prieš pusmetį įsteigtas Kau
no skyrius turėjo antrą savo narių 
naujausių kūrinių perklausą J. Gruo
džio augštesniojoje muzikos mokyk
loje. Veterano kompoz. Jono Damb
rausko romansus “Ilgesys” ir “La
pams krintant” atliko Kauno muziki
nio teatro sol. T. Chmieliauskaitė, 
kompoz. VI. Švedo pjeses smuikui 
“Meškino šokis”, “Mergaitė su dru
geliu”, “Rauda” — koncertmeisteris 
A. Dirvanauskas, to paties kompozi
toriaus tris sutartines balsui su for
tepijonu — sol. J. Malikonis. Akom
panavo pianistė S. Bielikonytė. Ne
mažo dėmesio susilaukė kompoz. J. 
Andrejevo chorinis kūrinys E. Mie
želaičio žodžiais “Feniksas”, atliktas 
V. Lopo vadovaujamo Vilniaus kon
servatorijos eksperimentinio choro.

LIETUVOS STUDENTŲ mokslinių 
darbų apžiūrai buvo pateikta apie 
1.600 darbų humanitarinių, ekonomi
kos, menotyros, technikos, žemės 
ūkio, medicinos ir kitų mokslų šakų 
klausimais. Iš Kauno politechnikos 
instituto buvo gauta apie 500 darbų, 
iš Vilniaus universiteto — apie 300, 
iš Kauno medicinos instituto — apie 
200. Apie 600 darbų atstovavo ki
toms augštosioms mokykloms! Dau
giausia darbų susilaukė: vibrotechni- 
kos sekcija — 127, biologijos — 68, 
žemės ūkio inžinerinė sekcija — 66. 
Išradimais buvo pripažinti dviejų 
Kauno politechnikos instituto studen
tų darbai: H. Marcinkevičiaus — 
“Juostos pratempimo mechanizmas 
su virpesių stabilizavimu” ir B. Gu
davičiaus — “Įrenginys magnetinės 
juostos įtempimų virpesiam ma
tuoti”.

VILNIAUS CENTRINIAME istori
niame archyve neseniai buvo rasti du 
prancūzų rašytojo Honore Balzac 
laiškai grafų Kosakovskių šeimai. 
Pirmasis laiškas yra rašytas 1847 m. 
pabaigoje grafui Stanislovui-Ščensnui 
Kosakovskiui (1795—1872), antrasis 
— 1848 m. sausio 25 d. grafo žmo
nai Aleksandrai Kosakovskai, kai jie
du gyveno Kieve, o H. Balzac Ukrai
noje, savo mylimosios Evelinos Hans- 
kos dvare Verchovnioje. Su grafų 
Kosakovskių šeima rašytojas H. Bal
zac greičiausiai susipažino Petrapily
je pagarsėjusios grafienės LavaJ dė
ka, nes grafienė Aleksandra Kosa- 
kovska yra jos duktė. Grafas S. S. 
Kosakovskis buvo diplomatas, filoso
fas, dramaturgas, istorikas, dailinin
kas ir netgi architektas, pats paruo
šęs projektą savo rūmams Vaitkuš- 
kėse prie Ukmergės.

FOTOGRAFIJOS 1972 METŲ AL
BUME, išleistame Britanijos sostinė
je Londone, yra V. Uznevičiaus nuo
trauka “šimtametės džiaugsmas” A. 
Sutkaus — “Bobutė” iš serijos “Lie
tuvos žmonės”, R. Rakausko — “Ta
kas per rugius”, A. Macijausko — 
“Girininkas”, A. Pilvelio — “šokis”, 
“Vestuvės” ir “Paršiukai”.

ALDONOS LIOBYTĖS lietuvių fol
kloro motyvais sukurtą pasaką-pjesę 
“Devyniabrolė” Šiaulių dramos teat
re pastatė jaunas rež. Algirdas Bub
nelis, talkon pasikvietęs dail. Vitalį 
Mazūrą. Naujasis A. Ilobytės kūrinys 
pasižymi gražia lietuvių kalba, dai
nomis ir spalvingais charakteriais. 
Rež. A. Bubnelis ir dail. V. Mazūras 
pagrindinį dėmesį skyrė vaizdiniam 
spektaklio apipavidalinimui, atramos 
jieškodami liaudies dailės tradicijo
se, apeigų kaukėse, ryškių spalvų 
drabužiuose, vengdami pilko buitiš- 
kumo. Pagrindinius vaidmenis šiai 
premjerai sukūrė: Elenytės devynia- 
brolės ~ T. Maliukevičiūtė. Raganos 
— N. Mirončikaitė, Kiškelio — A. 
Dobkevičius, Brolio — L. Vinciūnas 
ir kiti aktoriai. V.tKsL;



BLOOR — HIGH PARK, tribute 
(triplex), 14 metų senumo, du 
butai po 3 miegamuosius ir vienas 
butas 2 miegamųjų. Garažai. Van
deniu šildomas. Prašoma kaina 
$59,900.
BLOOR — RUNNEMEDE, $3,900 
įmokėti, 7 kambarių, atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir įva
žiavimu. Vandeniu - alyva šildo
mas. Galima tuojau užimti. Prašo
ma kaina $26,900.
BABY POINT, $20,900 prašoma 
kaina. Atskiras, mūrinis 5 kamba
rių namukas su garažu ir įvažiavi
mu. Nauji šildymo įrengimai. Sa
vininkas keliasi iš miesto.
JANE — BLOOR, dvibute (dup
lex, atskiras mūrinis pastatas. 
Abu butai po du miegamuosius. 
Privatus įvažiavimas ir du mūri
niai garažai. Arti visų patogumų. 
Reikėtų bent $14,000 įmokėti.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

ISLINGTON — BLOOR, $29,500 
(prašoma kaina. 5-ių kambarių 

mūrinis vieno augšto namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. 
$5,000 įmokėti. Arti požeminio.
SWANSEA, $28,900 prašoma kai- 

Ina. Atskiras, mūrinis, 5-ių kam
barių, vieno augšto namas. Visai 
arti Bloor gatvės. Vandeniu — 
alyva šildomas. Tuojau galima 
užimti.
SCARLETT RD. $6,900 įmokėti, 
vieno augšto, 3-jų miegamųjų, 
mūrinis namas. Dvigubas garažas 
ir privatus įvažiavimas. Moderniai 
įrengti du kambariai rūsyje. Tuo
jau galima užimti.

* BLOOR — KENNEDY, $10,000 
įmokėti, 8-ių kambarių, dviejų 
augštų, atskiras, mūrinis namas 
su garažu ir privačiu įvažiavimu.

I Viena atvira skola. Dideli kamba- 
t dai-

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

4 TEL. 762-8255

AUSROS ŽINIOS
Pradedant sausio 8 d. K Grigaitis 

treniruos pačius mažiausius krepši
ninkus iki 12 m. Sv. Elenos mokyk
los salėje, College ir Brock, kiek
vieną šeštadienį nuo 130 iki 4.30. 
Visi to amžiaus berniukai yra kvie
čiami dalyvauti.

Uždarame Ontario stalo teniso tur
nyre aušriečiai P. Klevinas, A. Plu- 
čaitė ir B. Plučaitė išsikovojo 4 pir
mąsias ir 2 antrąsias vietas. P. Kle
vinas laimėjo I v. 15 m. amžiaus 
grupėj ir II v. 17 m. amžiaus gru
pėj, A. Plučaitė — II v. 17 m. am
žiaus grupėj, o B. Plučaitė laimėjo 
I y. 13, 15 ir 17 m. amžiaus gru
pėse. Stalo teniso vadovas ir trene
ris yra J. Klevinas.

Ontario moterų lygoj aušrietės iš 
10 rungtynių yra pralaimėjusios tik 
vienerias. Paskutinis laimėjimas 
prieš Parnell 42:30. K. SapoČkino 
treniruojamoj komandoj žaidė: I. 
Janeliūnaitė 18, R Breen-Birštonaitė 
6, M. Rost-Romanovaitė. 5, J. Simo
naitytė 5, L. Jull-Kėkštaitė 4, D. Kli
mai tė ir I. Moynes-Romanovaitė.

CYO lygoj jauniai D lengvai nu
galėjo St. Christopher 30:4. žaidė: V. 
Plučas 12, R. Arlauskas 8, J. Skrups- 
kas 7, R. Punkrys 3, K. Grigaitis, A. 
Slapšys ir J. Stočkus. Treneris — K. 
Grigaitis.

CYO mergaičių komanda (mid
gets) laimėjo prieš Corpus Christi 
28:14 ir prieš St. Bonaventure 35:2. 
Abiejuose žaidimuose iškovojo: R. 
Gustainytė 17 taškų, R. Callahan 16, 
T. Bush 16, L. Radžiūnaitė 6, D. 
Miniotaitė 4, R. Kulnytė 2, A. Vait
kutė 2, D. Radžiūnaitė ir D. Hun
ter. Treneris — A štuopis.

Krepšinio treniruotės mergaitėm 
— trečiadieniais, berniukam jr vy
ram — ketvirtadieniais. Pradžia — 
5.30 v.

“TĖVIŠKĖS
ŽIBURIAMS

AUKOJO
H

$50: Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas; $10: J. žiūrai
tis; $6: VI. Rukšys; $5: dr. J. Balt
rušaitis, A Gačionis, J. Vaškevičius, 
E. Jasiūnienė; rėmėjo prenumeratas 
po $10: M. Norkus, J. Adomaitis, Br. 
Misius, A Juzeliūnas, K. Kirna, A. 
Rimša, A. Rubinas, O. Ivaškienė, A. 
Sagevičius, O. Dabkienė, J. Budrei- 
ka, A Arlauskas, E. Sudikas, E. 
Račkauskienė, J. Petrauskas, dr. J. 
Baltrušaitis, A Salčiūnas, K. Stun
džia, S. Pranckūnas, V. Kazlauskas, 
kun. A. Sabas, S. Tolvaišą, M. Pet
rulis, L. Merkelis, A Ripkevičius, 
A Druseikis, L. Tamošauskas, O.
Svetulevičienė, J. Riauba, A. Baliu- 
konis, V. Treigys, J. Sičiūnas, P. Ke- 
turka, K. Asevičius, J. Kalainis, A. 
Kalainis, P. Sablauskas, K. Lember- 
tas, L. Žičkus, dr. B. Vidugiris, J. 
Šulcas, A Kutka, St. Telšinskas, A. 
Telšinskas, J. Žakevičius, E. Jasiū
nienė, V. Streitas, J. Gaivelis, A. Lau
rinaitis, kun. J. Tautkus, V. Juodelis, 
J. Riauka, P. Kovelis, V. Vaišvila, J. 
Petrauskas, K. Poderys, A. Skabei- 
kienė, T. Kovelienė, A. Keršys, A. 
Raškevičius, B. Pakalniškis, A. Eli- 
jošius, F. Noreika, P. Tutlys, J. Cip- 
kus, D. Kaunaitė, V. Kerbelis; $3: A. 
Laurinaitis; $2: A. Žemgulytė, P. 
Umbrasas, E. Radzevičiūtė, V. Trei
gys, L. Rimkevičius, St. Pakauskas, 
A. Pivoriūnas, V. Mariūnas, A. Vai
čiūnienė, V. Vaičiūnas; $1: V. Petrai
tis, J. Misius, A. Garbus, V. Jasiulio
nis, dr. A Drevinskienė, K. činčikas, 
L. Merkelis, A. Masionienė, Mrs. K. 
Roman, A. Langas, Mrs. E. Spilchak, 
Z. Rajeckas, D. Vilbikajtis, Alan’s 
Stamps, V. Kėžinaitis. Nuoširdžiai 
dėkojame duosniem lietuviškos spau
dos rėmėjam.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
PACIFIC AVE. — HUMBERSIDE. Tik $3.000 įmokėti už mūrinį 8 
kambarių namą Dvi virtuvės, 4 kambariai pirmame augšte, privatus 
įvažiavimas, dvigubas garažas. Gera vieta nuomojimui; parduodamas 
su baldais. Prašo $29.500.
PRIMEROSE AVE. — MIMICO. Dirbantiems vakarų Toronte, 9 kam
barių atskiras namas, du ekstra kambariai rūsyje, 3 virtuvės ir 3 
prausyklos. Vandeniu-alyva šildomas, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu. Idealus dviejų šeimų namas, nes viskas įrengta atskirai. 
Įmokėti tik $5.000 ir viena atvira skola 10-čiai metų išsimokėti. 
HAVELOCK ST. — DUFFERIN PARK. Arti Prisikėlimo bažnyčios 
ir Lietuvių Vaikų Namų, 9 didelių kambarių mūrinis, namas. Viskas 
Įrengta patogiam nuomojimui ir parduodamas su visais baldais. Įmo
kėti apie $6,000.
BLOOR W. — OAKMOUNT RD. Prie pat Bloor gatvės, didelių apar
tamentų ir požeminio susisiekimo bei parko, gražus 9 didelių kam
barių namas. Tinkamas gydytojui, dantų gydytojui ar kitokiam pro- 
fesijonalui. Nainas be skolų. >
JANE — ANNETTE. Naujesnės statybos, šešių butų (sixplex) namas 
Viskas išnuomota. Didelės pajamos. Įmokėti $15,000, prašo apie 
$78,000. Vertas dėmesio pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534 -9286—namų: 537-2869

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

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

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose ---------

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VVT V CIPHAIKKAR 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus ——————

1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

w. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS qp i c o j
863 BLOOR St W., Toronto 4, OnL 1 CI* 1 0X0

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL LE 1-1161

NOTTA WASAGA (upė Ir 28 kelias), 8 kambarių per du augštus mūri
nis namas ir du akrai žemės. Prašoma kaina $12,000.
SWANSEA, $12,000 įmokėti, mūrinis atskiras 3 butų (triplex) namas 
po du miegamuosius. 16 metų tennmo.
BLOOR — WINDERMERE, $10,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 kam
barių per du augštus namas, dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos, 
garažas, šoninis privatus įvažiavimas. Prašoma kaina $38,000, viena 
atvira skola lOčiai metų-

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

NUO LOŽNOS IKI DANGORAIŽIO! 

VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 

ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

T

a o t R A v E L ZA.O IIMJ SERVICE
2198 Bloor St. Wost ® qr » *7kr i i i q
Toronto 9. Ontario e Telefonas 766-1118
Pigios kelionės po visą pasaulį. Informacijų teirautis: 
---------------- Mrs. Vera Vasara, tel. 766-1118 ---------------- 
BUENOS AIRES: nuo lapkričio 27 iki gruodžio 17 - $330.00 
• Sutvarkome dokumentus giminių imigracijai arba ilgam vizitui •

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

Ateitininkų žinios
Kalėdų atostogų metu dalis vyr. 

moksleivių buvo nuvykę Dainavon į 
ideologinius kursus. Jie prasidėjo 
antrąją Kalėdų dieną ir baigsis N. 
Metų dieną, šių kursų tema “Atei
ties dvasia’*. Programą iki detalių 
paruošė kun. prof. Stasys Yla. Šitie 
ideologiniai kursai, kurie yra ruošia
mi kas metai, yra pagrindas visos 
moksleivių sąjungos ideologinio su
sipratimo. Visa perduodama medžia
ga nėra lengva, tačiau vykstantieji į 
kursus moksleiviai žino, kad važiuo
ja darbui ir ideologinių žinių sustip
rinimui. Iš tų kursų išeina vadai ne 
tik moksleivių, bet ir studentų są
jungai.

“Ateities” redakcija nuo N. Metų 
pradeda dirbti Toronte. Administra
cija ir spausdinimas lieka Čikagoje. 
Vyr. redaktoriumi pakviestas kun. J. 
Staškus, kuriam padės grupė toron
tiškių.

Naujų metų proga nuoširdžiai svei
kiname visus ateitininkus, būrelių va
dovus, globėjus ir tėvų komitetą. 
Tegu atneštoji Kristaus šviesa gai
vina mus visus ir tegu Kristus lieka 
mūsų gyvenimo centru. Garbė Kris
tui!

Skautų veikla x
• “Šatrijos” tunto suruoštos Kū

čios gruodžio 19 d. Prisikėlimo di
džiojoje salėje pradėtos “Rambyno” 
tunto dvasios vado ps. T. Augustino, 
OFM, paskaityta evangelijos ištrau
ka apie Kristaus gimimą. Trys dide
lės žvakės — geltona, žalia ir rau
dona, reiškiančios skautų šūkį Die
vui, tėvynei ir artimui, buvo uždeg
tos seselės ps. Ignės, “Rambyno” tun- 
tininko ps. P. Būtėno ir s. D. Ker
šienės. “Šatrijos” tuntininkė ps. P. 
Saplienė paskaitė Kūčių nuotaikai 
pritaikytų posmų. Visi su visais lau
žė plotkeles po to, kai sktn. Stepo 
Kairio muzikinis vienetas, vad. ps. 
R. Poškienės, paskambino paskutinę 
kalėdinę giesmę, giedojiman įtrauk
damas visus dalyvius. Suneštiniais 
tradiciniais Kūčių valgiais besivai- 
šinant, išklausytas ir pamatytas pa
čių skautų-čių pastatytas sceninis 
vaizdelis apie Kristaus gimimą. S. 
Šarkaitė čia buvo ta, kuri daugiau
sia rūpinosi šio vaizdelio parodymu 
ir vadovavo visai Kūčių vakarienės 
programai. Kalėdų senelis (s. J. Dam- 
baras) išdalino mažiesiems dovanė
les.

• Buvęs LSB vyr. skautininko pav. 
v. s. V. Namikas, $75 parėmęs “Skau
tų Aidą”, paprašė redakciją kaikurių 
vienetų ar pavienių asmenų — jau
nųjų rašytojų rasinius premijuoti 
simbolinėmis premijomis ir tuo pa
skatinti vienetų jaunuosius daugiau 
rašyti. Po $5 paskirta Toronto “Šat
rijos” tunto “Rūtos” dr-vės paukš
tytėmis už rašinius ir piešinius apie 
jų tėvelius (1970 m. 6 nr.) ir “Ram
byno” tunto Mindaugo dr-vei už laiš
kus “Skautų Aidui” (1971 m. 1 nr.). 
Laimėtojai taria ačiū ir pasižada 
stengtis ir toliau rašyti.

• LS Seserijos vyr. skautininke 
s. L. Milukienė sveikina visas seses 
švenčių proga ir linki darbingų ir 
linksmų 1972 metų.

• LS Seserijos “Aidai” 13 nr. — 
informacinis biuletenis skelbia, kad 
nuo š.m. gruodžio 31 d. nė viena ne
bus pakelta ar apdovanota neužsimo
kėjusi nario mokesčio. Mokesčius 
siusti: G. Kulpienė, 84-01 101st St. 
Richmond Hill, N.Y. 11418. C. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nai j .

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.

BLOOR — RUNNYMEDE, apie $7.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
kambarių namas, kvadratinis planas, 2 modernios virtuvės, garažas su 
šoniniu įvažiavimu.
NETOLI JANE GATVES, apie $7.000 įmokėti, gražus 6 didelių kam
barių atskiras namas, pilnai užbaigti 3 kambariai rūsyje su baru ir 
atskiru išėjimu į kiemą, 2 modernios 4 dalių prausyklos, garažas si 
privačiu įvažiavimu, didžiulis grąžus beveik vieno akro sklypas su 
įvairiais medžiais, kuris siekia parką; viena atvira skola 10-čiai metų-' 
Kas mėgstate paukščių muziką, paskambinkite!
TRIBUTIS, 17 kambarių, maždaug 10 metų senumo, gražūs, erdvūs 
butai su balkonais; apie $20.000 įmokėti, viskas išnuomota.
BLLOR WEST, apie $15.000 įmokėti, krautuvė ir 2 butai, įvažiavimas 
su dvigubu garažu, puiki vieta, tinka betkokiam verslui; viena atvira 
skola 10-čiai metų.
PALIKIMAS—INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, šiurkš
čių plytų, 6 kambarių, atskiras platus namus, garažas su šoniniu įva
žiavimu, geros — stiprios statybos, reikalingas nedidelio, vidutinio 
remonto; tuoj galima užimti.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

Al. Garbenis, arba Pr. Herberts,
namų tel. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ F AK A/VlM 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------—

MOKA 
5% % už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
672% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

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

/ A. J. MORAIS
' REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
EGLINTON — DUFFERIN, $3.000 įmokėti, 1 mortgičius, plytinis, 
atskiras 6 kambarių namas, šiltu vandeniu apšildomas, privatus įva
žiavimas, garažas.
DUNDAS — BROCK, palikimas, 6 kambarių, plytinis, nauja šildymo 
krosnis, įvažiavimas, geram stovyje. Prašoma $18.500.
ISLINGTON — BLOOR, vienaaugštis (bungalow) plytinis, atskiras, 
5 šviesių kamabirų, užbaigtas poilsio kambarys su baru, privatus įva
žiavimas. Prašo $30.500, be mortgičių.
30 AKRŲ ŽEMES arti 400 greitkelio, 40 mylių nuo Toronto su mažu 
upeliu, $6.000 įmokėti, prie Innisfil Beach Rd. ,■

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233 - 5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.-----------Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORKIS, A BUUDŽIUS

KL W Ekskursijos
ROYAL DUTCH A I R~

KLM-4

1. Dvieju savaičiy - kiekvieną ketvirtadienį
3 - CITY SHOW TOUR $387.00
(AMSTERDAM, PARIS, LONDON)

I
 Lėktuvas, viešbučiai su pusryčiais, pervežimai, bilietas | 

į koncertą Amsterdame, du bilietai į operą Paryžiuje, ! 

ir du bilietai į dramos teatrą Londone. J

2. Gegužės 25 d. dvieju savaičiy - 10 dienų Vilniuje

3. Liepos 6 d. dviejy savaičiy - 10 dienų Vilniuje

4. Rugpjūčio 10 d. dviejy savaičiy - io dienų Vilniuje
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų kelionių įstaigoje.

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 11

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

I
DAN^

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto —• 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Visais kelionių reikalais kreipkitės į

V. Bačėną telefonu 278-72Č1
All Seasons Travel 323 LAKe5HOIiE R0AD eAsr.

PORT CREDIT, Ont. (near Toronto)
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Kanados valstybiniam bankui 
davė 375 milijonus gryno pel
no, bet neturės didesnės įtakos 
baigiančioms užsidaryti aukso 
kasykloms, kurios už unciją auk
so laisvojoje rinkoje dabar gau
na 342.75. Su oficialia $38 aukso 
kaina už unciją kasyklos nega
lės išsilaikyti be Otavos finan
sinės paramos.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybei pasinaudojus debatus 
nutraukiančiu įstatymu, federa
cinis parlamentas 132:83 balsų 
santykiu patvirtino pajamų mo
kesčių reformą, nors atskiri pa
ragrafai nebuvo reikiamai išstu
dijuoti. Reforma sumažins paja
mų mokestį mažiau uždirban- 
tiem kanadiečiam ir pasiturin
tiem. Finansų ministeris E. J. 
Bensonas nuolaidas pasiturin
tiems teisina pajamų mokesčio 
įvedimu kapitalo atneštam pel
nui. Jo teigimu, galutiniame re
zultate pajamų mokesčiai pasi
turintiem padidės. Problemą ga
li sudaryti reformos įvedamas 
komplikuotas ir daug kam neaiš
kus kapitalo pelno apmokestini
mas. Opozicija tikėjosi, kad šį 
klausimą plačiau išstudijuos Ka
nados senatas, pratęsdamas fe
deraciniame parlamente privers
tiniu būdu nutrauktas diskusi
jas. Tačiau senatas naująjį mo
kesčių reformos įstatymą patvir
tino 43:4 balsų santykiu per tris 
dienas. Toks senato elgesys susi
laukė aštrios kritikos. Nors se
natorius skiria valdanti partija 
ir jie šias pareigas eina iki mir
ties, š. Amerikos Britų įstaty
mas šiai nedemokratiniu būdu 
sudarytai institucijai duoda pil
ną teisę atmesti federacinio par
lamento priimtus įstatymus. 
Praktiškai senatoriai šia teise 
nedrįsta pasinaudoti. Susikirti
mas su atstovų daugumą parla
mente turinčia vyriausybe galė
tų baigtis senato reforma ar net 
ir visišku jo panaikinimu. Apie 
senato reformą jau seniai kal
bama, bet nė viena valdanti par
tija nesiryžta imtis atitinkamų 
žygių. Buvęs konservatorių va
das ir Kanados premjeras J. 
Diefenbakeris senato laikysena 
kontroversinės mokesčių refor
mos klausimu laiko šios institu
cijos politine savižudybe. Jeigu 
sekančius federacinio parlamen
to rinkimus laimėtų konservato
riai, galimas dalykas, būtų paju
dintas ir senato klausimas.

Darbo ministeris B. Makasey 
nuo 1972 m. sausio 15 d. žada 
pagreitinti nedarbo draudos iš
mokėjimus bedarbiams, kai bus 
pilnai įvesta naujoji draudos sis
tema. Otava yra gavusi daug 
skundų, kad bedarbiai dabar tu
ri laukti net tris savaites pir
mosios pašalpos. Procedūrą, at
rodo, komplikuoja pašalpai gau-

KANADOS ĮVYKIAI Į
L-mo psL ti įvestas susirašinėjimo būdas. 

Visi žinome, kad Kanados paš-

skauthuai iasisam)
MhT'43i)H

rašinėjimas su nedarbo draudos 
įstaigomis, parūpinimas įrody
mų, kad darbdavys yra padaręs 
atskaitymus draudos fondui, bei 
kitų dokumentų pareikalauja 
perdaug laiko. Nuo 197 2 m. 
sausio 1 d. griežtą kontrolę at
skaitymams į nedarbo draudos 
fondą įves pajamų departamen
tas, perėmęs šią sriti iš darbo 
departamento. Tada kiekvienas 
iš darbo atleistas asmuo bus lai
komas pilnai atsilyginusiu drau
dos fondui ir pirmąją pašalpą 
gaus per dvi savaites.

Akademinius dvylikos mėne
sių metus Kanados universite
tuose siūlo įvesti premjeras P. 
E. Trudeau. Jo nuomone, dabar
tinė sistema su ilgomis vasaros 
atostogomis yra kilusi iš tų lai
kų, kai Kanada buvo vien tik 
žemdirbių kraštas ir kai studen
tai talkindavo tėvams ūkiuose. 
Pramonės krašte studentų vasa
ros atostogos neduoda jokios 
naudos, tik padidina bedarbių 
skaičių. Kadangi universitetų ir 
aplamai švietimo reikalus tvarko 
Kanados provincinės vyriausy
bės, P. E. Trudeau joms tegali 
daryti atitinkamą spaudimą šiuo 
klausimu. Premjero P. E. Tru
deau pasiūlymą jau atmetė Kve
beko švietimo ministeris G. 
Saint-Pierre, atskleisdamas ant
rą medalio pusę. Pasak jo, aka
deminių metų pailginimas iki 
12-kos mėnesių gerokai pagrei
tintų studijų užbaigimą ir su
keltų dar didesnę nedarbo pro
blemą. Tada darbo jieškotų ne 
studentai, bet universitetus* pa
spartintu tempu baigę specialis
tai, kuriems ir dabar trūksta 
darbų. Premjerui P. E. Trudeau 
nepritaria ir Dalhousie universi
teto rektorius dr. H. Hicks N. 
Škotijos Halifakse. Pilni akade
miniai metai gerokai padidintų 
švietimo išlaidas ir sudarytų ne
mažų sunkumų neturtingiem 
studentam, mokslapinigius ir 
bent dalines pragyvenimo išlai
das užsidirbantiem vasaros mė
nesiais.

Komunistinė Kinija pasirašė 
sutartį 1972 m. pirkti iš Kana
dos 117,6 milijone bušelių kvie
čių už $195 milijonus. Ūž Ki- 
nijon nuvežtus kviečius bus tuo
jau pat sumokamą 25% jų ver
tės, o likusią sumos dalį Kinija 
turės padengti per; pusantrų me
tų. 1971 m. Kinija iš Kanados 
nupirko 117 milijonų bušelių 
kviečių. Pekingas ir Otava 
planuoja plėsti prekybinius bei 
ekonominius ryšius. 1972 m. 
rugpjūčio 21 — rugsėjo 2 d.d. 
Kanada surengs prekybos mugę 
Pekinge, o Kinija su savo ga
miniais dalyvaus tuo pačiu metu 
Toronte vykstančioje CNE pa
rodoje. >

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
“TŽ” 1971 m. 48 nr. straipsnyje 

“Lietuvių studentų suvažiavimas”, 
atrodo, man priskirtos Detroito stu
dento Selenio mintys. Sutinku, kad 
reikia sekti įvykius Lietuvoje ir į 
juos tinkamai reaguoti — ar jie būtų 
kultūriniai, sportiniai, politiniai, so
ciologiniai, pramoniniai, pedagogi
niai, demografiniai ir t t Faktinai 
mano iškelta mintis buvo atsakymas 
dr. Krickui, kuris nusiskundė, kad 
daugelyje atvejų dėl pertempimo 
“lietuviškosios” galvosenos ir meto
dikos mūsų užsimoti darbai ir pastan
gos nepajėgia sudominti perdaug 
kosmopolitiškai nusiteikusios misrai- 
niškos amerikiečių visuomenės. Jo 
manymu, jei tai nepasikeis, jeigu 
naujieji ateiviai nepradės leisti spau
dos anglų kalba ir nesuburs 2-3-4 kar
tos Amerikos lietuvių, tai ateivi jos 
nauda Lietuvos labui palaipsniui iš
blės. Iš dalies sutinku su dr. Kricku- 
mi, bet pridūriau, kad yra lietuvių 
kilmės amerikiečiams leidžiama ang
lų kalba spauda (“Vytis”, “Lietuvių 
Dienos” ir t. t) ir kad be “dypukų” 
pagalbos 3-4 kartos žmonės, jau nebe
kalbantys lietuviškai, seniai sielojasi 
ir dirba Lietuvos naudai. — Skyrely
je “Lietuva skaidrėse” paminėta, kad 
ir V. Stankus prisidėjo prie to Lietu
vos istoriją pavaizduojančio darbo. 
Gaila, bet negaliu priimti šio nuo
pelno, nes skaidrių pagaminimas, is
torinės medžiagos surinkimas ir juos
telės įkalbėjimas buvo atliktas vien 
tik Bostono kultūrinio būrelio “Isto
rijos mylėtojų draugijos” pastangom.

Dr. Viktoras Stankus
“VERSMIŲ IR VERPETŲ” 

‘TALSIFIKACIJA”
Su savo knygos kritiku diskutuo

damas, Bronys Raila “TŽ” 1971 m. 
44 nr. baigmėje įterpė pastabą ir 
savaip stilizuotas išvadas apie raši
nį Čikagos “Naujienose”. Jis sako: 
“Beje, neseniai Čikagos “Naujieno
se” vienas filosofas labai savotiškais 
mastais ilgai aiškino, kad rinkiniu 
sudėtų rašinių taisymai ar stilizavi
mai buvę tos knygos minčių “falsifi
kavimas” ir nuo griežto antikomu- 
nisto mane nuvedė maždaug ligi 
bendradarbiautojo Lietuvos okupan
tų labui. Išvada: ką parašius negali
ma taisyti ir keisti, o reikia spaus

dinti juodraščius* nora jie botų be* 
protiškunsū kas dabar mūsų kaitu
liuose spausdintuose žodžiuose vis 
dažniau ir matyti.*

Kadangi be manęs iki tol “Naujie
nose" siekas kitas apie Br. Railas 
knygas nerašė, randu reikalo atsi
liepti. “Dirvoje” spausdintus straips
nius į “Versmių ir verpetų” knygą 
dedamas Br. Raila padarė pakeitimų 
— išbraukimų ir naujų įrašymų. Da
lis tų pakeitimų “Naujienose” buvo 
paminėta. Knygoje Br. R. nėra jo
kios pastabos apie pakeitimus pada
ręs. Priešingai — po straipsniais pa
likta senoji “Dirvoje” spausdinimo 
data, o knygos įžangoje net pasakyta, 
jog straipsniai rašyti dar knygos lei
dėjui Broniui Budginui gyvam esant 
ir jo skaityti.

“Naujienose” nebuvo liečiami Br. 
R. padaryti stilistiniai ar kalbiniai 
pakeitimai (pvz skaurados į keptuvę 
pakeitimas), bet tik tie, kurie keičia 
originalinio rasto mintį ar išvadas. 
Pavyzdžiui, 1963 m. “Dirvoje” spaus
dintame straipsnyje “Žūtbūtinės ko
vos būdas” yra griežta Br. Railos iš
vada prieš betkokį bendradarbiavi
mą. Ten jis rašė: “... ne tik nėra nė 
mažiausio pagrindo kalbėti apie so
vietų norą ‘ideologiškai koegzistuo
ti” su Vakarais ar jų tarpe ir su lie
tuvių politiniais emigrantais, bet bū
tų lygiai tuščia ir net paika svaičio
ti apie kokį nors draugišką ar lietu
višką koegzistavimą su Kremliaus re
žimo išpenėtais sovietiniais meninin
kais.” Knygoje ši griežta prieš koeg
zistenciją išvada suminkštinta “Dir
voje” nebuvusiu prierašu: “Mes, kaip 
lietuviai su lietuviais, galim koegzis
tuoti ir bendradarbiauti tik taip ir 
tiek, kiek abi pusės norėtumėm ir 
sugebėtumėm išsilenkti Kremliaus 
ir kompartijos apynasrių”. Panašių 
pakeitimų Br. Raila yra padaręs ir 
daugiau. “Naujienose” buvo paminė
ta, jog tokiu elgesiu Br. R- siekia 
skaitytoją įteikti, kad jis 1963-64 m. 
taip rašė.

Br. Railos išvada “ką parašius ne
galima taisyti” padaryta iš jo gal
vojimo, o ne iš “Naujienų” straips
nio, nes “Naujienose” buvo paminė
tas gražus pavyzdys — kitas žurna
listų sąjungos garbės narys prof. My
kolas Biržiška. Jis, kai raštus su pa
keitimais perspausdindavo, nurody-

<u.u k-iic pak^:.mai p-dar; j, ne
retai pasakydavo ir friežutį. kodėl 
savo ndtą keičia. Pakritmai pripa* 
Žįstamip bet jų mraiida nusieti, kaip 
knygoje Br. R* padarė.

Br. Raila 196M4 m. -Dirvoje” 
^Mmsdiiitais stra^smms reiškėsi 
kaip aršiausias kovotojas prieš vadi
namąjį bendradarbiavimą Kai jis 
dabar visai kįtaip rašo, tai ne “Nau
jienų” bendradarbis jį “nuvedė maž
daug ligi bendradarbiautojo Lietuvos 
dcupanto labui”. Tai paties Br. Rai
los išvada.

Kasys Jauta — J. Klauseikis

AR UŽTENKA GYVENTI TIK SAU?
žmogaus paskirtis yra augštesnė. 

Neužtenka tik dirbti, valgyti, mie
goti ir savo pomėgius tenkinti, žmo
gus turi gyventi šeimai, tautai ir 
žmonijaL Žmonijos naštą turi nešti 
viri solidariai pagal savo pajėgumą. 
Kiekviena tauta turi savo naštą, pa
skirtį, pareigas. Nė vienas tautietis 
negali nuo tų pareigų pabėgti ir už- 
sidaryti-savo kiaute, smaguriaudamas 
pertekliuose. Lietuviai šiame konti
nente yra gerai įsikūrę. Jie turi savo 
duoklę lietuvių bendriems reikalams 
atiduoti. Patogiai gyventi materiali
niame pertekliuje ir nematyti lietu
vybės reikalų yra nusikaltimas prieš 
tautą ir žmoniškumą. Kanadoje ir 
JAV yra daug turtingų lietuvių, 
ypač profesionalų, preky bininkų, pra
monininkų. Dalis jų labai sąžiningai 
dirba lietuvybei ir remia visus bend
rus lietuvių reikalus, tačiau nevisi. 
Yra ir tokių, kurių turtas atitenka 
valdžiai, svetimiems. Vienas senas 
lietuvis pasakojo, esą jo draugas, 
viengungis, visa amžių dirbo, taupė, 
pinigų į banką nenešė, bet laikė skar
dinėje dėžėje paslėpęs šildymo pa
talpose. Dažnai nueidavęs, pinigus su
skaičiuodavęs, nusijuokdavęs, alaus 
bonkutę išgerdavęs ir vėl dirbdavęs. 
Iš jo niekas nėra gavęs nė vieno do
lerio. Jis staigiai mirė, jo pinigų pra
džioje niekas neatrado ir, buvo pa
laidotas kaip beturtis.

J. Karka

Pajieškojimai
Kazys Diglys, gimęs 1925 m., kilęs 

iš Rietavo valsčiaus, Tauragės apskri
ties, jieško savo pusbrolio Alfonso 
Diglio, kilusio taip pat iš Rietavo 
valsčiaus, Tauragės apskrities. Pra
šau atsiliepti jį patį arba žinančius 
apie jį pranešti: Kazys Diglys, P.O. 
Box 164, Tahsis, B.C., Canada.

Specialusptanešimas 
nuomininkams ir 

savininkams
BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS IŠTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tei. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai. Šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių speciaLose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius ^siuntinius iki 193/i 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.

Įtaiga Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Nuomininkai, gyvenantys apartamenti- 

niuose pastatuose ir atskirai. įkainotuose 

(assessed) butuose, turi gauti piniginį iš

mokėjimą iš savininkų iki 1971 metų gruo

džio 31 dienos pagal Ontario vyriausybės 

nuosavybių mokesčių sumažinimo nuo

status.

Sis sumažinimas yra palengvinimas na

mų savininkams Savivaldybių ir švietimo 

mokesčių srityje. Iš tikrųjų tai Ontario 

provincija padeda mokėti nuosavybių 

mokesčius už kiekvieną atitinkamą na

mą ar apartamentą.

Nuomininkai, gyvenantys butuose (flats) 

ar rūsių apartamentuose gali neturėti 

teisės gauti piniginį išmokėjimą iš sa

vininkų, jeigu nėra atskirai įkainoti (as

sessed). Pavyzdžiui, nuomoją pavienius 

kambarius neturi teisės gauti grąži

nimų. Jei nesi tikras dėl savo teisės,

PRAŠANTIEM DUODAMA BROŠIŪRA SU

pasitikrink artimiausioje savivaldybės 

mokesčių Įstaigoje.

Nuomininkai, neišgyvenę pilnus metus, 

turi gauti atitinkamą dalį, t. y. vieną 

dvyliktąją išgyvento mėnesio dalį. Jei 

išsikraustei einamųjų metų laikotarpy, 

turėjai gauti mokesčių dalies grąžinimą 

per 30 dienų po išsikraustymo. Jei dar 

nesi gavęs, kreipkis Į buvusį savininką.

Senesnieji žmonės, gavę 1971 Ontario 

metinę paramą, pagal senesniųjų žmo

nių planą, taip pat turi teisę gauti nuo

savybių mokesčių grąžinimus, jeigu jie 

gyvena kaip nuomininkai atskirai įkai

notose (assessed) patalpose.

Jei turite problemų, paskambinkite To

ronto telefonu 416-363-7501 arba kreip

kitės raštu į Municipal Subsidies Branch, 

Department of Municipal Affairs, 

801 Bay St., Toronto 5, Ontario.

SMULKESNĖM INFORMACIJOM

—. ..2     T-    

šypsenos
Sovietinis patarimas

Prez. Eisenhowerio laikais be
darius amerikietis, norėdamas 
pademonstruoti savo vargą, at
sisėdo ant Baltųjų Rūmų laiptų 
ir pradėjo kramtyt šiaudus. Išei
damas iš rūmų l^senhoweris 
klausia:

— Kodėl gi čia sėdi ir valgai 
šiaudus?

— Esu bedarbis, neturtingas, 
be namų. Valgau tai, ką randu...

Prezidentas išsitraukė iš kiše
nės keliasdešimt dolerių ir tarė:

— štai, tau pradžiai naujo gy
venimo, kol susirasi darbą.

Tas žmogus, gavęs pinigų nu
ėjo į restoraną. Priėjo komunis
tas agitatorius ir kvietė vykti Į 
Sovietų Sąjungą. Ten esą šiuo 
metu pereinama iš socialistinės 
fazės į komunistinę ir bus vis
ko visiems: užteks tik mygtuką 
paspausti.

Žmogelis patikėjo ir nuvyko 
Maskvon. Kelias dienas vaikšti
nėjo, bet niekas juo nesirūpino, 
net negavo vietos viešbutyje 
pernakvoti. Apie magiškojo 
mygtuko paspaudimą nė negal
vojo, nes ilgiausios žmonių eilės 
stovėjo prie pačių reikalingiau
sių daiktų krautuvių.

Vargais negalais jam pavyko 
atimti iš vieno arklio saują šiau
dų. Atsisėdo prie Kremliaus var
tų ir kramto šiaudus. Eina pro 
šalį Chruščiovas ir nustebęs 
klausia:

— Ko čia sėdi ir ką veiki?
— Nerandu darbo nei nak

vynės, todėl valgau, ką randu...
— Žioply, — sušuko Chruš

čiovas, -— nemoki gyventi. Da
bar yra tiek daug žolės! Ją val
gyk, o šiaudus pasilik žiemai.

Tuo būdu sovietų mokslinin
kai atrado nesugriaunamą Įrody
mą, kad žemė yra apvali. Pasi
rodo, visi šmeižtai, paleisti prieš 
Vakarus, vėl sugrįžta i rytus.

• Automobiliui reikia 2.000 
varžtų, kad jis išsilaikytų vieto
je, ir vieno stulpo, kad pabirtų 
greitkelyje.

Vyriškumas
— Prašau pateikti tikrojo vy

riškumo pavyzdį.
— Mielai. Keleiviai šaltyje 

laukė autobuso. Pagaliau stote
lėje stabtelėjo vienas. Kadangi 
jo galinės durys neatsidarė, vy
rai šiaip taip suvirto pro prie
kines. Džentelmeniškai nusišyp
soję likusioms moterims, visi 
nuvažiavo, (“šluota”).

Skirtumas
— Noriu sužinoti, kuo skiria

si individualus sodas nuo kolek
tyvinio?

— Tuo, kad individualiame 
sode žmonės susiburia kolekty
viai pailsėti, o kolektyviniame 
— individualiai padirbėti.

(“Šluota”) 
Atvirkščiai

— Kodėl jūs tarnybas keičia
te? — pažiūrėjęs' Į jaunuolio 
darbo knygutę, klausia naujas 
kadrų skyriaus viršininkas.

— Tamsta klystate: tarnybos 
mane keičia, — atsakė šypsoda
masis jaunuolis (“šluota”).

Meilės priežastys
Ne už grožį ar sijoną 
Myli Jonas Marijoną.— 
Ne vienam ji drumsčia kraują — 
“IMPORT” bazėj viešpatauja...

(J. Visockas, “Šluota”) 
Parinko* Pr. Alš.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nesva
rumu, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojamo. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamojo 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau' ir mažiau slogu tu
rėsi šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus • Statom 
ir taisom antenas • Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių
672 Lansdowne Ave. 
TeL 531-6165 

Dirbtuvė
- ---------------------------.

295 Roncesvalles Avė. TeL 536-1373

Atidaryta: kasdien 9-6 v., ketv. ir penkt. 9-9 v.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 

lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St. * LE 1*3074 * Sav. P. Užbalis

tr-*X-*
Jt:

Mr

i 
t

Didžiausios ir gražiausios europietiskos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

SPECIALUS 
GAMINIAI 
KAS SAVAITE

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

THE RESIDENTIAL 

PROPERTY TAX 

REDUCTION ACT

DEPARTMENT OF 
MUNICIPAL AFFAIRS 

DALTON bales 
Minister

DELICATESSEN
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Volley Parkway)
ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

NOTARAS
A. LIUD2IUS, B.L. 

421 Roncesvalles Avė. 
(Toronto Dominion Bank

II augštas) 
Telefonai: įstaigos 5374708 

namu 279*7980 
Priėmimo laikos pagal 

susitarimą telefonu.

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.
Tek WA 1-3225 arba WA 4-1001

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko retervadjq, nakvynhj Ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros iMnoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

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

Savininkas V. BACtNAS

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVK 

(prie Queensway) 
TeL 762-10OT.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAAAZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

■į Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave^ Toronto

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 

I Alfonsai LE 6-2805.

IMEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

Eagles Nest 
3® Dewson St, Toronto 4, Ont 

Telefonas 534 -0563

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.0
Wiktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6JO vaL 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vah ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

M, LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 930 vj,—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Antomatinis elektra valymas. Šuto 
sau iširusius galus ir pradeginta 
kilimus. P. KARALIONAl

Skambinkit* LE. 3-4912.

• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, I
traaKimais, urvais, leravsis l

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiaiit gimines 

dienos metu arba vakarais |



IS TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Augiausiojo palaima, sveika- — Gausių Dievo malonių linkime

8 psl. * Tėviškės Žiburiai • 1971. XII. 30 — Nr. 52 (1143)

US MOMTREAI?^
ta telydi visus 1972 metais. Pamal
dos N. Metų dieną, šeštadieni — 
seicmaaiemų tvarka.

— Įspūdingai praėjo Kalėdų nak
ties pamaldos. Pusvalandį prieš vi
durnaktį J. Govėdas vargonais atliko 
religinių kūrinių ištraukas, jų tarpe 
ir vieną savo kompoziciją. Prieš pat 
pamaldas keletą giesmių pagiedojo 
par. choras, vadovaujamas muz. S. 
Gailevičiaus.

— Kalėdų pirmos dienos popietę 
įvyko specialios pamaldos Juozo ir 
Stefanijos Jagėlų 50 m. vedybų su
kakties proga, o Kalėdų antrąją die
ną — Juozo ir Monikos Vaškevičių 
25 m. vedybų sukaktį minint

— Kun. J. Staškus šią savaitę dar
buojasi ateitininkų moksleivių kur
suose Dainavos stovykloje.

— Tikybos pamokos vaikams po 
Kalėdų atostogų prasideda sekma
dienį, sausio 9 d. įprasta tvarka.

— Pamaldos: šį trečiadienį, 8 vx, 
už a.a. Alfonsą Augutį 10 metų mir
ties metinių proga; šeštadienį, 10 v.r, 
už a.a. Kazimierą Baliūną.

— Dėkojame miesto valdybos na
riui Tony O’Donohue ir poniai už gra
žias gėles altoriui papuošti Kalėdų 
šventėje.

— Pakrikštyta: Algis Cirušis ir Jo
nas Vytas Lapavičius,

PADĖKA
Kai gruodis jau buvo daugiau ne

gu įpusėjęs ir vieniša žuvėdra sklan
dė plačiai išskėtusi saulėje žėrinčius 
sparnus ties mano langu šv. Juoza
po ligoninėje Toronte, tarytum steng
damasi įžvelgti, ką daro ligonis, ku
ris taip pat vienišas, — aš, gulėda
mas lovoj, skaičiau gausius draugų ir 
draugių sveikinimus su linkėjimais 
džiugių šv. Kalėdų ir laimingų nau
jų metų. Deja, šiemet negalėjau tuo 
pačiu atsilyginti savo mieliems bičiu
liams, todėl per spaudą visiems pa
rašiusiems ir aplankiusiems mane li
goninėj tariu nuoširdų ačiū!

Pranys Alšėnas
Pedagoginiame Lituanistikos 

Institute Čikagoje iš Kanados 
šiuo metu studijuoja korespon
dentiniu būdu 9 jaunuoliai-ės: 
Kęstutis šeštokas, Danguolė 
Juozapavičiūtė, Dalia Grajaus- 
kaitė, Vaidote Riekutė, Aida Ke- 
zytė, Rita Urbonavičiūtė (visi 6 
iš Hamiltono), Lydija Keraitė iš 
Londono, Ramūnė Sakalaitė iš 
Toronto ir Daiva Kerbelytė iš 
Montrealio. Kristina Parėštytė iš 
Hamiltono P. L. Institutą baigė 
šiais metais.

Moksleivių mėnesinio žurna
lo “Ateitis” redagavimą nuo 
1972 m. pradžios perima Toron
to ateitininku moksleivių veikė
jai. Iki šiol “Ateitis” buvo reda
guojama ir spausdinama Čika
goje. Kadangi Toronte yra ir 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba, tad ir nau
jo redakcinio kolektyvo sudary
mu jai tenka rūpintis. Tuo rei
kalu Čikagoje lankėsi centro 
valdybos nariai — kun. J. Staš
kus ir stud. Almis Kuolas. Nu
matoma Toronte paruošti rank
raščius, o pati žurnalą spaus
dinti bei ekspedijuoti Čikagoj.

VIENINTELĖ KANADOS VAL- 
DŽIOS, REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.PL R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė, Toronto 154, Ont. 
TeLLE 3 - 8008.

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. Tel. 5354724.

5IGRTGICLAL Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo i naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
TeL 533-5116. KAZYS CIBAS.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

P A R K S I D E mIrket
335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5 -1258 

įvairios sovo pastote rūkytos dežros Ir mėsos, lietuvHBu sūriai, paršiukai, 
rūkyti unguriai, importu O t i maisto gammiai, hulvmės rfeJros k H. 
UŽSAKYMAI HtlIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

BARONESS A BEAUTY SALON
Sar. Ali Kerberienė Tel. 7624252

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 
Įvairaus stiliaus sužukavimai, pusmetiniai, 
dažymas, perukai ir t. t. Prieinamos kainos

visiems 1972 metais. N. Metų dieną 
bažnyčioje sekmadienio tvarka.

— Kalėdos buvo atšvęstos visu 
įmanomu iškilmingumu: konceleb- 
ruotos Mišios, prakartėlė, altorius ap
supusios eglės, puiki kun. Br. Jurkšo 
vadovaujamo parapijos choro kalė
dinės muzikos programa, pilnutėlė 
bažnyčia žmonių, kurių dauguma pri
ėmė Komuniją. Prieš Bernelių Mi
šias, kaip dovaną parapijai, bažny
čioje kalėdinės muzikos koncertą, 
parinktą iš Schuberto, Corelli, Kuhn 
ir kitų kūrinių, davė CBC televizijos 
ir radijo kontinentinės programos 
vedėjas smuikininkas muz. I. Roma
noff, solistė sopr. L Romanoff ir 
koncertmeisteris vargonininkas H. 
Lapp. Visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie Išganytojo Gimimo 
šventės iškilmės, nuoširdi padėka.

— Mišios: penktad., 9 v. — už a.a. 
V. Strazdą, užpr. p. Grabauskų ve- 
lionies mirties metinių proga ir už 
a.a. O. Skulsčienę, užpr. J. J. Šarūnų 
kaip užuojauta artimiesiems; N. Me
tų dieną, 9 v. — už a.a. Antano ir 
Marijos vėles, užpr. B. M. Stundžių; 
10 v. — už a.a. A. Balnį, užpr. B. 
A. Sapijonių; 11.15 v. — už a.a. P. 
Gaputienę, užpr. p. Gapučių; 12.15 v.
— už a.a. Kazimiero vėlę, užpr. O. 
Grigaravičienės; sekmadienį, 8 vai.
— už a. a. M. Dervinį, užprašytos 
S. Dervinienės; 9 valandą — už 
a.a. P. M. čiurlius, užpr. P. I. Čiur
lių; 10 v. — už a.a. Mato ir Elzbie
tos vėles, užpr. P. A. Grigų; 11.15 v.
— už a.a. A. Balnį, užpr. A. V. Bal
nių; 12.15 v. — tretininkų int.

— šį sekmadienį mėnesinė rinklia
va parapijos skoloms sumažinti. Pas
kutiniu metu aukos yra žymiai padi
dėjusios. Praėjusį savaitgalį, nors ir 
nebuvo jokių specialių rinkliavų, au
kos prašoko $3,500. Nuoširdi padėka.

— Tretininkų mėn. susirinkimas 
bus šį sekmadienį po paskutinių Mi
šių bažnyčioje.

— Nuoširdūs sveikinimai Juozui ir 
Stefanijai Jagėloms auksinės vedybų 
sukakties proga.

— Giliai užjaučiame M. Pargaliaus- 
kienę ir A. Petraitytę, Lietuvoje mi
rus jų broliui a.a. Antanui Petrai
čiui.

—■. Bilietų į N. Metų sutikimą Pri
sikėlimo par. salėje dar galima gauti 
pas Vyt. Tasecką. tel. 535-6659.

— Krikščionybė — laisvė ar įsta
tymas? Ši tema bus diskutuojama 
religiniame suaugusių kurse sausio 
5, trečiadienį, 7.30 v.v, Parodų salė
je. Visi kviečiami.

— Lankomos šeimos anksčiau 
skelbtose, bet dar nelankytose gat
vėse.

— Pakrikštyta Kęstučio ir Irenos 
Jašiūnų dukrelė Judita Elenutė Rūta.

Kroatu bendruomenė Toronte 
1971 m. gruodžio 18 d. surengė 
demonstraciją rotušės aikštėje, 
protestuojančią prieš Jugoslavi
jos diktatūrinę valdžią, persekio
jančią krotų veikėjus ir studen
tus Kroatijoj. Demonstracijoj 
dalyvavo apie 2500 asmenų. Ji 
buvo rodoma ir televizijoj. Bū
rys kroatų taip pat demonstravo 
prie Jugoslavijos konsulato 
Montclair Ave valstybinės šven
tės proga. Jie reikalavo Kroati
jos nepriklausomybės. Kaikurie 
demonstrantai apmėtė konsulatą 
kiaušiniais. Dėlto Įsikišo polici
ja ir vieną suėmė. Įvyko apsi
stumdymas su policininkais.

Juozas ir Monika Vaškevičiai 
vedybų 25 metų sukaktį pami
nėjo antrąją Kalėdų dieną spe
cialiomis padėkos pamaldomis 
Šv. Jono Kr. bažnyčioje. Sukak
tuvininkams jaukų pagerbimą 
suruošė jų gausūs bičiuliai iš 
Toronto, Detroito, Montrealio ir 
kitų vietovių. Pobūviui vadova
vo J. Vaseris. Po sveikinimo kal
bų sugiedota “Ilgiausių metų” ir 
visų rengėjų vardu įteikta dova
na. Sukaktuvininkai susituokė 
Miunchene, Vokietijoje. Savo 
sumanumu ir darbštumu jie gra
žiai įsikūrė Toronte bei išaugino 
sūnų Juozą.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Edncation. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežnnio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėir ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir autom^Ėn-nc auto- 
mobilius. 1076 BATHURST ST.

TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Toronto “Gantaro” šokėjos su šypsena veiduose sveikina gausius koncerto žiūrovus Nuotr. S. Dabkaus

Maloniai kviečiame visus lietuvius, ypač esamus ir būsimus
Lietuvių Namų narius, atsilankyti j
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SUTIKIMO DHLIU
• Apvalūs stalai
• Svajinga žvakės liepsna
• Šaunus "Cubana" orkestras
• Taurūs ir švelnūs gėrimai
• Nemokamas šaltas bufetas
• 9 valandą šilta vakarienė
• Vidurnakčio šampanas nemokamai
Bilietu kaina — $15 porai; studentams

ir pensininkams —; $5 asmeniui. .
Toronto Lietuvių Namų valdyba

gruodžio 31, penktadienį,
INaujuose Lietuvių Namuose 

1573 Bloor Street West 
(Bloor ir Alhambra gatvių sankryžoje)
• Pradžia 8 vaL vakaro • Pabaiga 2 vai. ryto

BILIETAI gaunami pas valdybos narius, 
“Paramoje” arba pas J. Karpį teL 231-5373.

NAUJI TAUTOS FONDO 
APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAI
Toronto apyl. TF atstovybės 

pirmininku vietoj atsisakiusio 
V. Liuimos pakviestas Antanas 
Firavičius, iki šiol buvęs tos at
stovybės vicepirmininku. Jo ad
resas: 6 Constance Ave., Toron
to 3, Ont., tel. 535-9864. Hamil
tono apyL TF atstovybės pirmi
ninku vietoj atsistatydinusio J. 
Stonkaus, L. B-nės apylinkės ^pir
mininko pasiūlymu, patvirtintas 
Alfonsas Patamsis, 34 Cart 
Wright, Stoney Creek, Ont. Tel. 
662-6933. Delhi apyl. TF įga
liotiniu vieton persikėlusio ki
tur p^venti M. Ratio, L. B-nės 
apylinkės pirmininko pasiūly
mu, patvirtintas Gediminas Ru
gienis, 39 Parkwood Drive, Till- 
sonburg, Ont.

Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje

Tautos Fondo atstovybė Kana
doje, pirmininkaujama Stasio 
Banelio, kartu su naujų metų 
linkėjimais atsiuntė “T. žibu
riams” $30 čekį ryšium su laik
raščio patarnavimais Tautos 
Fondui 1971 metais. Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopos valdyba at
siuntė “TŽ” $10 auką ir padėką 
už šaulių veiklos paminėjimą. 
Nuoširdžiai dėkojame už para
mą spaudai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie mus sveikino su Kalėdų 
šventėmis ir kartu sveikinu vi
sus su Naujais Metais.

J. Kazlauskas ir šeima
Vietoj kalėdinių sveikinimų 

atvirutėmis savo bičiuliams D. 
Slavinskas iš Hamiltono paauko
jo $5 “T. žiburiams”. Ačiū už 
paramą.

Juozo ir Stefanijos Jagėlų 50 
metų vedybų sukaktis pradėta 
koncelebracinėmis padėkos pa
maldomis, kurias atnašavo kuni
gai P. Ažubalis, A. Prakapas ir 
J. Staškus Šv. Jono Kr. bažny
čioje. Solo giedojo J. Sriubiš- 
kienė akompanuojant J. Govė- 
dui. Įspūdingos pagerbtuvės Įvy
ko Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje. Vadovavo V. Tasečkas. 
Sveikino: T. Placidas, šeimos 
vardu — anūkės, seneliam įteik- 
damos gėlių puokštę, šv. Jono 
Kr. par. choro vardu — A. Ma
tulaitis, aktorių vardu — J. Ma- 
niuška. J. Bleizgys įspūdingai 
apibūdino J. Jagėlos veiklą N. 
Lietuvoje kaip nenuilstamo reži- 
soriaus. Buvęs J. Jagėlos teatro 
grupės dalyvis K. Gricius iš Det
roito įspūdingai padeklamavo K. 
Binkio Tamošių Bekeourį. Už
baigiant kalbėjo sukaktuvinio 
pobūvio rengėjų vadovas p. Ja- 
fėlu sūnus Algis ir pats sukak
tuvininkas Juozas Jagėla. Pasta
rasis yra daug dirbės Lietuvoje 
k«in veikalu režisnrius. Frimuo- 
toias ir vadovas. Ta darba tęsė 
Vokietijoje ir Kanadoie. Ponia 
‘Tofaniia i’TT’ visa la’ka buvo iš
tikima padėjėja, skatintoja, vai- 
*’i”toia h* chorinė. Svečiu tarne 
buvo jnatvti iš Niuiorko atvy-

Nijolė Šalčiuvienė su 
sūnumi Matu.

“T. Žiburių” spaudos balius 
įvyks 1972 m. sausio 29 d. Prisi
kėlimo parapijos salėse. Meninei 
programai atlikti pakviestas Ha
miltono mergaičių choras “Ai
das”, jau dąug kur gražiai pasi
rodęs. StAfibieji laimikiai lote
rijai jau gauti.

“Kibirkštis” — 7 nr. Tai To
ronto šeštadieninės mokyklos 
’nokinių laikraštėlis, išleistas
1971 m. gruodžio 11 d. Re
daktorės: R. Bumbulytė, R. Dil- 
kutė, iliustratorės — D. Karec- 
kaitė, E. Kobelskytė, globėja — 
S. Babelienė. Talkino — L. Sen- 
kevičienė. Laikraštėlis spausdin
tas duplikatoriumi, gausus pus
lapių skaičiumi, pilnas eilėraš
čių, rašinėlių, pasisakymų, iliust
racijų.

Etninių klausimų programą 
transliuoja CBC radijas kiekvie
ną šeštadienį 1.05 v.p.p. Ji pa
vadinta “Identities”. Iki šiol to
je programoje dalyvavo ukrai
niečiai, lenkai, tibetiečiai, italai, 
portugalai. Kartais šioje progra
moje būna ir nepalankių pasisa
kymų tautinėm grupėm.

Radijo ir televizijos CFCF (12 
kanalas) vadovybė Montrealyje 
pranešė, kad po ilgų dery
bų jų stotis parduota tbrontie- 
čiui Allan Waters, CHUM pir
mininkui. Pastarasis esąs savi
ninkas ir kitų radijo bei televi
zijos stočių, būtent, Otavoj, Bar
rie, Peterbore, Halifakse ir Sid
nėjuje, N.S. Iš neoficialių šalti
nių patirta, kad A. Waters mont- 
reališkės stoties savininkams su
mokėjo $15,700,000 ir nupirko 
80% akcijų. Likusią akcijų dalį
— $3,200,000 jis ketina perimti 
vėliau. Prieš porą metų A. Wa
ters bandė nupirkti radijo stoti, 
skirtą Montrealio etninėm gru
pėm, kuriai vadovauja K. 
Stanczykowskis, bet negavo lei
dimo iš Canadian Radio Televi
sion Commission.

Vytautas Meilus, dirbąs Kana
dos atstovybėje Madride, Ispani
joj, kaip imigracijos pareigūnas,
1972 m. kovo mėnesį grįš Ka- 
nadon ir dirbs Otavoje dvejus 
metus. Ponia G. Meiluvienė 
prieš Kalėdas atskrido į Toron
tą aplankyti savo dukros Dalios 
Gruodienės, kuri buvo sužeista 
automobilio nelaimėje. G. Mei
luvienė 1972 m. sausio pradžioje 
grįžta į Madridą.

Zenono ir Birutės Stonkų pa
dėkoje, atspausdintoje “T. z.” 
1971 m. 51 nr., viena raidė pa
keitė prasmę. Po Padėkos tekstu 
turėjo būti parašas: Zenonas ir 
Birutė Stonkai, brolis ir sesu
tės.

Antanas čirūnas, buvęs ilga
metis šv. Jono Pašalpinės Drau
gijos pirmininkas, šv. Juozapo 
ligoninėje turėjo dvi operacijas
— tulžies ir gerklės. — Jau trys 
savaitės sunkiai serga Albina 
Kazlauskienė Humber Memorial 
ligoninėje. Jai oadaryta galvos 
operacija. — Iš ligoniniu prieš 
šventes grįžo į namus Sofija Pa- 
cevičienė ir Zigmas Laurinavi-

i

Ontario etninės spaudos są
junga savo veiklos dvidešimtme
čio proga išleisdino specialų su
kaktuvinį leidinį “O E P A' 2 0 
years”. Jame yra daugiau kaip 
200 psl. Aprašyta etninės spau
dos ir jos organizacijos veikla, 
įdėti aprašymai kiekvieno etni
nio laikraščio su trumpa infor
macija apie tautines grupes. Su
minėti visi Kanados Sėtuvių pe
riodiniai laikraščiai. Platesni ap
rašymai įdėti apie “T. žiburius” 
ir “Moteiį” kaip išeinančius On
tario provincijoj. Minimasis lei
dinys jau įteiktas federacinės, 
provincinės vyriausybės ministe- 
riams ir visai eilei žymių parei
gūnų. Jį gaus ir įvairios biblio
tekos. Leidinio įteikimo proga 
buvo surengtas priėmimas King 
Edward Sheraton viešbutyje.

Baltiečių studijinė konferen
cija, trečioji iš eilės, rengiama 
Toronte 1972 m. gegužės 11-14 
dienomis. Ją globoja Toronto 
universitetas, mokslinę progra
mą rengia baltiečių mokslinė 
draugija “Association for the 
Advancement of Baltic Studies”, 
o vietinio pobūdžio paruošia
muosius darbus atlieka Toronto 
baltiečių komitetas, kuriam pir
mininkauja prof. O. Trass, es
tas. Iš lietuvių įeina p. Mocku- 
vienė-Jurgulyte ir archit. V. Pet
rulis. Dar trūksta kelių lietuvių 
į kitas komisijas. Šiais reikalais 
rūpinasi KLB kultūros komisija. 
Rengiamoji baltiečių konferen
cija įvyks Toronto universiteto 
patalpose. Paskaitas skaitys es
tų, latvių ir lietuvių profesoriai, 
atvykę iš JAV, Europos ir Aust
ralijos. Dalyvauti bus kviečiama 
ir plačioji visuomenė.

Alfonsas ir Ona Mikulskiai, 
Čiurlionio Ansamblio muzikiniai 
vadovai iš Klevelando, Kalėdų 
šventes praleido Toronte. A" 
Mikulskis prieš Kalėdas išėjo 
pensijon, nelaukdamas nustaty
to amžiaus, kad galėtų atsidėti 
kūrybai. Šiuo metu jis kuria 
naujas Mišias lietuviškais moty
vais pagal reformuotus liturgi
nius tekstus su kanklių ir var
gonų palyda. Autorius tikisi ne
trukus jas užbaigti, nes yra jau 
įpusėjęs. Čiurlionio ansamblis 
pirmasis išmoks tas Mišias gie
doti, įrašys į magnetofono juos
tas, kad galėtų pasinaudoti kiti 
chorai. Be to, jos bus transliuo
jamos į Lietuvą per Vatikano 
radiją, kuris ir šiaip kas savai
tę perduoda lietuviškų religinių 
giesmių, atliekamų Čiurlionio 
Ansamblio ir kitų muzikinių vie
netų.

G. Matrai, vengras, gyvenąs 
Toronte ir Kosygino vizito me
tu ji papurtęs, Otavos teisme 
rastas kaltas. Teismo sprendi
mas bus paskelbtas 1972 m. sau
sio 7 d. šiuo metu jis yra pa
leistas už $1000 užstatą. Teisme 
jis pareiškė neturėjęs intenci
jos padaryti ką nors blogo Ko
syginui. Esą jis norėjęs tuo bū
du nareikšti savo protestą.

Genė ir Juozas Kauliai per 
Kalėdas atšventė savųjų tarpe 
30-ties metų vedybų sultaktĮ.

Šv. Kazimiero par. žinios
— 1971 m. gruodžio 17 d. Jieva 

Paznokaitienė savo artimųjų tarpe 
atšventė savo 80-tąjį gimtadienį. Ta 
proga norėtųsi prisiminti, jog Pazno- 
kaičių šeima nuo 1912 m. aktyviai ir 
nuoširdžiai dalyvauja mūsų parapijos 
gyvenime. Jie yra sudėję gan dideles 
aukas ant parapijos aukuro. Galbūt 
nerasime svarstyklių, kuriomis būtų 
galima pasverti jų darbus, atliktus 
mūsų bažnyčiai ir parapijai. J. Paz
nokaitienė iki .1969 m. nuoširdžiai 
dirbo virtuvėje per visus parapijos 
parengimus 2-3 dienas iš eilės. Jai 
visuomet talkino jos “sesutė” — Gir- 
dauskienė, kuri darbuojasi ir dabar. 
J. Paznokaitienės darbas nesiribojo 
virtuve — jos žinioje buvo ir kiti 
darbai. Jos rankomis buvo nušluosty
ta kiekviena dulkė bažnyčioje ir ki
tose patalpose. Mūsų bažnyčia jai yra 
antrieji namai, kuriuos ji taip nuo
širdžiai myli ir sielojasi jų ateitimi.

Juozas Paznokaitis visuomet buvo 
šalia savo mylimos žmonos. Jis per 
daugelį metų buvo par. komitetuose 
ir daug kartų buvo k-to pirmininku. 
Vėliau ilgus metus mūsų bažnyčioje 
ėjo zakristijono pareigas. Kaip ir jo 
žmonai, taip ir jam bažnyčios pasta
tai buvo antrieji namai, kuriuos jis 
taip nuoširdžiai prižiūrėdavo. Jau 
antri metai šias pareigas paliko jau
nesniems.

Šia proga Šv.. Kazimiero parapijos 
nariai linki mieliesiems Jievutei ir 
Juozukui daug, daug skaisčių ir sau
lėtų dienų ir meldžia Augščiausiąjį 
palaimos, sveikatos ir stiprybės.

K. Ambrasas

Aušros Vartų parapijos žinios
— Pamokos šeštadieninėje mo

kykloje po Kalėdų atostogų prasidės 
1972 sausio 8 d.

— Visuotinis parapijiečių susirin
kimas įvyks 1972 sausio 16 d. po 11 
vai. pamaldų parapijos salėje. Bus 
renkami du nauji parapijos komite
to nariai. Taip pat išgirsite 1971 me
tų finansinę ir pastoracinę parapijos 
apžvalgą.

— Pasibaigus kalendoriniams me
tams, bus baigtos tvarkyti visos fi
nansinės parapijos knygos. Finansi
nė apyskaita turi būti greit pasiun
čiama Montrealio arkivyskupijai, fe
deracinėms ir provincinėms įstai
goms.

— Parapijos komitetas ruošia nau
jųjų metų sutikimą parapijos salėje. 
Neilgoje programoje bus staigmena, 
lietuviams dan nematytas dalykas.

— Mūsų bažnyčioje sutaisytos grin
dys. Taip pati visiškai naujos grindys 
sudėtos į parapijos salės prausyklas. 
Darbus , atliko Jonas Ladyga, para
pijos komiteto narys.

— Parapijiečių lankymas užbaig
tas. Kunigai dėkoja mieliems tautie
čiams už malonų priėmimą ir finan
sinę paramą. Iš viso šiais metais visi 
trys kunigai surinko $3,687.00 (per
nai $3,546.00). Kaikurių tautiečių, 
net ir pakartotinai apsilankę, nesu
rado. Gal kaikas ir dėl mūsų kaltės 
nebuvo aplankytas. Malonėkite pain
formuoti kleboną.

— Parapijai aukojo $10: A. Vili
mienė. $20: A. Augaitis.

— Užpraėjusį sekmadienį bažny
čioje šv. Mišių metu surinkta $245.57.

Lituanistinių mokyklų kalėdi
nė eglutė surengta gruodžio 19 
d. Šv. Kazimiero par. salėje. Pro
gramą pradėjo mokyklos vedėja 
G. Gedvilienė. “Jau Kalėdos” 
deklamavo E. šimonėlis, moki

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LITAS’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUR, TEL. 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas---------------- 5.0% Asmenines 
Taupomąsias s-tas----------------6.0% Nekilo, turto
Term. ind. 1 metams 6.25% Čekių kredito _
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Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. ik! Slo.MO 
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nių choras sugiedojo “Mes gir
dėjom angelus”. Po to sekė vai
dinimas “Meškiukas Rudnosiu- 
kas”, kurį atliko keliasdešimt 
mokinių. Pasakotoja buvo V. 
Morkūnaitė, kuri gražiai kalba 
lietuviškai ir puikiai atliko savo 
uždavinį. Chorui dirigavo ir jį 
paruošė mokyt. Navikėnienė, o 
baletą ir vaidinimą — mokyk
los mokytojos. Pianinu palydėjo 
J. Žukauskienė. Po vaidinimo at
vyko Kalėdų senelis su dovano
mis. Prasidėjo žaidimai ir dai
nos, į kurias įsijungė visi mo
kiniai.

šeštadieninėje mokykloje pa
rengiamajam skyriui vadovauja 
Z. Piečaitienė, kuri yra baigusi 
Montessori auklėjimo sistemos 
studijas Čikagoje. Pagal šią sis
temą ji tvarko parenkamąjį sky
rių. Montrealyje veikia kelios 
Montessori mokyklos. Jose už 
mokslą reikia gana brandai mo
kėti. Ateityje Z. Piečaitienė ža
da atidaryti savo privačią Mon
tessori mokyklą.

Marijai Arlauskaitei, visuome
nės veikėjai, suėjo 60 metų am
žiaus. Šia proga J. P. Adamoniai 
jai surengė pagerbimą, kuriame 
dalyvavo gražus būrys jos gimi
nių, draugų bei pažįstamų. M. 
Arlauskaitė* yra mokytoja ir 36 
metus dirbo Montrealio prancū
zų mokyklose. Kadaise Montrea
lyje būva mokykla, kur M. A. 
dėstė visą lietuvių kalbos kur
są — istoriją, geografiją ir t.t. 
Ji yra aktyvi visuomenininke, 
redagavo “Nepriklausomą Lie
tuvą” ir dirbo organizacijose bei 
jų parengimuose. Būdama anks
tyvesnės imigracijos atžala, ji 
daug padėjo naujai atvažiavu
siems į Kanadą. Jautrias sveiki
nimo kalbas pasakė. J. Adamo- 
nienė, J. Malaiška ir P. Ada- 
monis, linkėdami jai ilgiausių 
metu. J. L.

Kvebeko Kredito Unijų Lygos 
“Holiday Inn” suruoštame pobū
vyje pranešimą padarė provinci
jos finansinių institucijų vice- 
ministeris Albert Jessop apie 
neseniai pakeistą kredito unijų 
įstatymą, kooperatyvu apmokes
tinimą ir vartotojų apsaugos 
įstatymą. “Litui” pobūvyje at
stovavo pirm. J. Bernotas ir ve
dėjas Pr. Rudinskas. Lyga ruo
šia kredito unijoms standartinį 
statutą, kuris bus panaudotas 
kaip pagrindas ir “Lito” statu
tui pakeisti. Pr. R.

“Litas” 1971 m. lapkritį už
baigė su $3,023,186 balansu. 
Nuo metų pradžios padidėjo 
$344,360. Turi pakankamai kapi
talo visiems savo narių pinigi
niams reikalams patenkinti. Per
kantieji mašinas, baldus ar kitus 
reikmenis kviečiami pasinaudoti 
“Lito” paskolomis, už kurias te
reikia mokėti 8V2% palūkanų, 
įskaitant gyvybės draudą, kai 
tuo tarpu kitur už tokias pasko
las reikia mokėti 10% ar dau
giau. Pr. R.

Lietuvių studentų sąjungos 
valdyba, be tradicinės žiemos 
stovyklos, planuoja ir kitus pa
rengimus. Valdybą sudaro: V. 
Kudžma, V. Ptašinskas, L. Gi- 
riūnas, R. Bulota, R. Rudinskas, 
D. Kerbelytė, A. Staškevičiūtė. 
Tikimasi, kad jų veikla pagyvės.

DUODA PASKOLAS:
_8J% 
8.75% 

9.0%
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