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Dabarties kryžkelėse
Natūrali yra tėvų pareiga rūpintis savo vaikų augimu ne tik 

fiziniu, bet ir dvasiniu atžvilgiu. Lygiai natūralus yra tėvų noras 
matyti savo vaikus išaugusius tokiomis asmenybėmis, kokiomis 
buvo patys tėvai. Šitoje natūralioje eigoje žmonija gyveno dau
geli šimtmečių. Panašios eigos tikėjomės ir mes, pagrindinė šio 
šimtmečio karta, tai yra toji karta, kuri gimė šimtmečio pradžioje 
ir mirs šiam šimtmečiui riedant i pabaigą. Deja, kaip matome, taip 
nebėra. Daugeliu atveju su liūdesiu konstatuojame, kad tradicinis 
ryšys tarp vaikų ir tėvų yra susilpnėjęs, o kartais sumažėjęs iki 
mums beveik nebepriimtino laipsnio. Kas atsitiko?

Viena pagrindinių priežasčių yra mechanizacijos atneštas nau
jojo gyvenimo tempas, šis tempas privertė žmogų be atodairos 
bėgti. Jeigu prieš Kristaus gimimą žmogus su arklio pagalba ga
lėjo nubėgti tik 20 mylių i valandą, tai dabar sprausminiu lėktuvu 
jis gali skristi šimtus mylių j valandą. Šis greitis ne tik susisiekime, 
bet ir aplamai gyvenime pakeitė jo visą gyvenimo būdą. Bebėg
damas žmogus nebeturi laiko sustoti ir pagalvoti apie esminį da
lyką — kur gi jis bėga. Bėgimas be aiškaus tikslo pasidarė šių 
dienų žmonijos nelaimė.

★ ★ ★

Kaip gi atsitiko, kad žmonija, šimtmečiais mačiusi didžiąsias 
religines, tautines, moralines bei estetines žvaigždes, pradėjo jų 
lyg ir nebematyti? Greičiausiai tai įvyko dėlto, kad mechaniza
cija. labai sustiprinusi žmogaus fizinį pajėgumą, nedaug tepnspar- 
tino dvasinių galių plėtotę. Vieno šimtmečio eigoje paspartinusi 
žmogaus fizini greitį kone tūkstanti kartų, ji nepadidino žmogaus 
pajėgumo galvoti bei spręsti didžiąsias gyvenimo problemas nė 
šimto kartų. Ir taip žmogus bėgo ir nubėgo, palikdamas daugelį 
šimtmečiais jam kelią rodžiusių žvaigždžių užpakalyje. Vyresnieji 
laimingesni tuo, kad dalį tų žvaigždžių šviesos išsaugojo savyje iš 
praeities. Tai jų religiniai, tautiniai ir moraliniai principai. Jau
nieji, kurie nepajėgė tų spindulių iš savo tėvų perimti, liko tuštu
moje.

Bet gamta tuštumos nemėgsta, šviesai išnykstant, ateina tam
sa. Sidabrinėm žvaigždėm likus nebematomom, iš pasalų pradeda 
žybčioti raudonosios, grasinančios ugnimi ir krauju sunaikinti se
nąjį pasaulį ir tuo, kaip sakoma, užbaigti krikščioniškąją erą.

★ ★ ★

Tokiame pasaulyje gyvename, tokiame auga mūsų vaikai, bręs
ta jaunimas. Ir ką gi tokiomis aplinkybėmis begalime vienas kitam 
palinkėti naujiesiems metams? Logiškiausias linkėjimas būtų: su
stokime! Tie, kuriems laimė lėmė atsinešti žvaigždžių šviesos iš 

puosplėkiinn ją ii gaivinkime. Rdsllme tazn laike nu 
trai'-v jo nuo televizijos, žvejojimo, golfo, kortų ir nesuskaitomų 
balių bei išgėrimų. Aukokime bent ką nors kenčiančiai tautai, ken
čiančiam lietuviui, dalinkimės tuo dvasiniu turtu, kurį turime, su 
visais, bet ypač su vaikais ir jaunimu. O tiems jauniesiems, kurie 
per nelaimę nepajėgė ar sąlygų neturėjo perimti ir savyje įžiebti 
lietuviškos šviesos, linkėjimas būtų: paklausykite! Dalyvaukite nors 
dialoge su savaisiais. Būkite kartu, nes kitataučiai, nors ir labai 
garsūs, lietuviškos šviesos savyje neturi ir dėlto negali jos ir 
jums duoti. Dažnu atveju tai yra tik tamsoje mirgančios klaidin
gos šviesos. A. R.

Pasaulio įvykiai
AMERIKA 1971 METUS UŽBAIGĖ PENKIAŠ DIENAS TRUKUSIU ŠIAU- 
rėš Vietnamo bombardavimu, panaudodama 350 karo aviacijos ir 
laivyno lėktuvų, atlikusių kasdien apie 1.000 skrydžių. Tai buvo 
stipriausias ir ilgiausias š. Vietnamo bombardavimas nuo 1968 m. 
lapkričio 1 d., kai Vašingtonas oficialiai sustabdė orinius puolimus 
š. Vietname. Prez. R. Niksonas ir krašto apsaugos sekr. M. Laird 
apkaltino Hanojų neoficialiai priimto karinių jėgų balanso sulau
žymu. čia, matyt, turima galvoje S. Vietnamo pradėta ofenzyva 
Laose, kur “M1G-21” naikintuvai ir priešlėktuvinė artilerija nu
mušė keturis amerikiečių “Phantom” naikintuvus. Š. Vietnamo 
kariuomenės daliniai baigia užimti strateginę Puodų lygumą 100 
myliu atstume nuo Laoso sostinės Vientiane. Pietinėje Laoso da

K A N ADOS Į VYK I A I

PREMJERAS RUOŠIASI RINKIMAMS
Premjeras P. E. Trudeau, per 

Kalėdas susilaukęs pirmagimio 
sūnaus Justino-Pierre, jau pra
deda pasiruošimus feueracinio 
parlamento rinkimams 1972 m. 
CTV televizijos bendrovės trans
liuotame pasikalbėjime jis pa
reiškė vėl eisiąs į rinkimus, va
dovaudamasis 19b8 m. patirtimi 
— be jokių ypatingų pažadų rin
kėjam. Pasak P. E. Trudeau, 
diužiausi jo vyriausybės laimė
jimai yra susidorojimas su FLQ 
teroristais Kvebeke 1970 m. ir 
sėkmingas išsprendimas prez. R. 
Niksono muito papildu sukeltos 
e.konominės krizes. Akylesnis 
stebėtojas gali nesutikti su to
kiu P. E. Trudeau teigimu. FLQ 
teroristų veiklą galima buvo už
gniaužti pačioje jos užuomazgo
je, pasinaudojant RCMP polici
jos surinktais duomenimis. To
kiu atveju būtų buvę išvengta 
britų diplomato pagrobimo ir 
Kvebeko darbo ministerio nužu- 
lymo. Premjero P. E. Trudeau 
panaudotos priemonės teroris
tams sutramdyti buvo veiksmin
gos, bet pavėluotos. Amerikos 
sukeltą ekonominę krizę iš
sprendė pats prez. R. Niksonas, 
nutardamas pasauliniu mastu 
nuvertinti savo dolerį. Nei fi
nansų ministerio E. J. Bensono, 
nei pagaliau paties premjero P. 
E. Trudeau kelionės į Vašingto
ną neatnešė Kanadai reikalauto 
10% muito papildo panaikini
mo. Vieninteliu laimėjimu čia 
galima laikyti prez. R. Niksono 
sutikimą leisti Kanados doleriui 
susirasti savo vertę laisvojoje 
rinkoje. Daugelis kitų kraštų 
turėjo padidinti savo piniginių 
vienetų vertę, šiuo atveju Ka
nadai buvo padaryta išimtis. Pa
sikalbėjime su televiziios atsto
vu premjeras P. E. Trudeau pra
sitarė, jog rinkiminiame vaju
je bus oabrėžiama jo vadovauia- 
mos liberalu partijos pažadėta 
parama etninėm grunėm, ju kal
bom ir kultūrai, vyriausvbės pa- 
stangos taršai sumažinti ir ne
turtingom sritim pagelbėti. 
Žingsniu i socialinį teisingumą 
P. E. Trudeau laiko mokesčių re

formą, kuri panaikins pajamų 
mokesčius milijonui kanadiečiui 
ir juos sumažins šešiems mili
jonams.

Ekonominio Bendradarbiavi
mo Organizacija, kuriai priklau
so Kanada, JAV, Japonija, Aust
ralija ir V. Europos 19 valstybių, 
prieš Kalėdas Paryžiuje paskel
bė studiją apie Kanados kovą su 
infliacija ir nedarbu, šios tarp
tautinės organizacijos ekspertų 
nuomone, Kanada ir 1972 m. tu
rės apie 6,5% bedarbių, o naują 
infliacijos bangą gali sukelti 
kainų ir atlyginimų neproporcin
gas augimas. Studijoje teigiama, 
kad Kanadai gali tekti įsivesti 
kainų ir atlyginimų kontrolę, 
šiai minčiai pritaria ir Toronto 
“Star" dienraštis, savo skaityto
jams primindamas Ameriką, kur 
dabar stengiamasi laikytis 5,5% 
metinio atlyginimo didinimo, kai 
tuo tarpu Toronto statybininkų 
unijos reikalauja ir gauna 20- 
50% atlyginimų pakėlimus.

Federacinį dovanų mokestį 
Ontario provincijoje nuo 1972 
m. sausio 1 d. pakeitė provin
cinis mokestis. Ontario iždininko 
D. McKeough pranešimu, dova
nų mokestį turi mokėti ne do
vanos gavėjas, bet jos davėjas. 
Nuo mokesčio atleidžiamos vyro 
dovanos žmonai ar žmonos dova
nos vyrui. Vaikams ši išimtis ne
taikoma. Už dovanos pirmuo
sius $2000 mokestis nemokamas. 
Dovanos iki šios vertės nėra ap
mokestinamos, tačiau jų davėjui 
leidžiama tokiu neapmokestina
mu dovanų keliem asmenim per 
metus duoti tik $10.000. Už do
vaną iki $25.000 reikės mokėti 
15%. Su kiekvienu papildomų 
$25.000 mokestis didinamas 
maždaug 5%. kol pagaliau pa
siekia 50%, kai dovanos vertė 
peržengia $200.000. Dovanos 
labdaros organizacijom, federa
cinei ir provincinei vyriausybei 
ir toliau nebus apmokestinamos.

Dirbtinių dantų gamintojai 
reikalauia teisės padaryti for
mas ir dantis pritaikyti pacien-

(Nukelta j 6-tą psl.)

Lietuvos laisvės sukilimo 30 metu sukaktį 1971 m. gruodžio 12 d. originaliai ir turiningai paminėjo 
Klevelando lietuviai, kur gyvena keliolika sukilimo dalyviu. Specialus komitetas, pirmininkaujamas 
muz. A. Mikulskio, inscenizavo Bernardo Brazdžionio paėmę "Vaidila Valiūnas". Nuotraukoje — 
Puškorius ir Petrulyte prie simbolinio žuvusio sukilėlio kapo ir Čiurlionio Ansamblio dalis

Latvis vadovavo sovietinei delegacijai
Rašo J. Kairys, mūsų bendradarbis Vakarų Vokietijoje

Seniau veikusi V. Vokietijos 
komunistų partija vadinosi su
trumpintai KPD — Kommunis- 
tische Partei Deutschlands. Dėl 
savo priešvalstybinės veiklos ji 
buvo Adenauerio laikais už
drausta. Prieš keletą metų už
draustosios vietoje įsteigta DKP 
— Deutsche Kommunistische 
Partei. Taigi, raidžių perstatymu 
apeitas uždraudimas ir DKP tę
sia tą patį darbą viešai, kaip ir 
visos kitos partijos. į jos vado
vybę suėjo uždraustajai vadova
vę asmenys.

Iš metinio atstovų suvažiavimo, 
įvykusio 1971 m. lapkričio mė
nesį, paaiškėjo, kad šiuo metu 
DKP turi 33.410 narių, veikian
čių skyriuose bei grupėse. 408 
partijos skyriai veikia įmonėse, 
871 gyvenvietėse ir 28 universi
tetuose bei aukštosiose mokyklo
se. Studentai veikia “Spartakus” 
vardu. Turi gausią spaudą: 326 
laikraščius įmonėse ir 235 gy
venvietėse. Visų jų tiražas sie
kia 650.000 egzempliorių. Spau
dą ir visą veiklą finansuoja par
tija. Pvz. suvažiavimo metu jos 
ižde buvo 6.062.000 markių. 
Daug padeda Maskva ir R. Ber
lynas.

Pasak komunistų, didieji ka
pitalistai esą nepajėgia dirban
tiesiems garantuoti pastovaus 
darbo ir tinkamo pragyvenimo 
lygio. Dėlto buvo reikalauta su
valstybinti didžiąją pramonę. 
Darbdaviai vadinami krauge
riais, dukatų ėdikais, šunsnu
kiais ir t. t.

Kompartijos suvažiavimas pa
darė priekaištu socialdemokratų 
partijos viršūnėms, esą los ma
žai kuo skiriasi nuo krikščioniš
kų pruniu CDU-CSU. Kvietė so
cialdemokratus dirbti kartu 
prieš didiii kanitala, prieš io 
kainu ir uždarbiu diktatą, nrieš 
ultra dešiniąsias iė^as, t. y. — 
CDU-C°TT. už rafifikavima ir 
įgyvendinimą Maskvos bei Var
šuvos sutarčių.

Maskvos deleeaclia
Dvidešimt dvieili sovietiniu ir 

laisvu kraštu komunistai atsiun
tė savo delepaciias. bet centrinė
mis fim'irnmis buvo Maskvos ir 
R. Vokietijos atstovai.

Maskvos delegaciją sudarė 
politbiuro narys ir centrinio ko- 
įmetelo kontrolės komisijos pir
mininkas, 72 m. amžiaus latvis 
Pelšė; centrinio komiteto ir Vo
ronežo srities pirmasis sekreto
rius Vorotnikovas; centrinės 
kontrolės komisijos ir centrinio 
komiteto tarptautinio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Zagliadi- 
nas; centrinio komiteto tarptau
tinio skyriaus bendradarbis Je- 
žovas ir kt. R. Vokietija atsiuntė 
taip pat savo rinktinius žmones. 
Nekitaip buvo su Belgijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Graiki
jos, Italijos, Lenkijos, Portugali
jos, Prancūzijos, Rumunijos, 
Šveicarijos, Vengrijos ir kt. 
kraštų komunistų delegacijomis.

Kaip dovaną Maskvos delega
cija atgabeno suvažiavimui Leni
no biustą, o R. Vokietijos — pa
tiesalą su jame įaustu buvusio 
Vokietijos komunistų vado Tha- 
elmano atvaizdu.

Pelšė liaupsino DKP
Maskvos delegacijos Pelšė, 

sveikindamas suvažiavimą, sušu
ko: “Tegyvuoja broliška drau
gystė tarp sovietinės komunistų 
partijos ir DKP, tegyvuoja 
DKP”. Tuo momentu visi susto
jo. pakėlė į viršų sugniaužtus 
kumštis ir šaukė: “družba”, 
“družba” (draugystė). Be to, Pel
šė pabrėžė, kad V. Vokietijos 
kompartijos dėka V. Vokietijos 
santykiai su komunistiniais kraš
tais rutuliuoiasi palankia pras
me, ir prikišo įtakingoms sfe
roms, esą jos siekia sutrukdyti 
Maskvos sutarties ratifikavimą 
bei įgyvendinimą. R Vokietiios 
delegacija nusiskundė V. Vokie
tija, kad ii vedanti akcija už ne- 
nrinsžinima R. Vokieti ms tarp
tautine nrasme, ir pareiškė, kad 
istorijos vėlas nučia i KPD burę 
ir kad jai nriklauso ateitis.

Pavojinga Vokietijai?
Po DKP suvažiavimo Maskvos 

dele°ao>jns žmonės kelias dienas 
InnjcA dkp skvrius, rabino bei 
drąsino juos siekti savo tikslu. 
Nors iii toks el "csvs buvo kiši
masis i V. Vokietiios vidaus rei- 
k^b's bot netekn netirti, kad vo
kiečiai būtu viešai reagavę.

Dabartinėmis sąlygomis V. 

Vokietijai pavojus iš DKP pusės 
yra didelis. Žinoma, teisėtu bū
du į savo rankas valdžios komu
nistai nepaims net ir susidėję su 
socialdemokratų kairiaisiais ra
dikalais. Iki šiol jie tepravedė 
savo žmonių tik į 26 savivaldy
bes. Rinkimuose į provincijų ir 
federacinį parlamentą jie su
rinkdavo tik po kelis nuošimčius 
balsų. Komunistų partija nėra 
labai populiari V. Vokietijos 
darbininkų tarpe. Paimti valdžią 
V. Vokietijoje ji galėtų tik revo
liucijos keliu. Tokiu atveju jai j 
pagalbą atskubėtų raudonoji ar
mija, stovinti R. Vokietijoje ir 
Čekoslovakijoje, R. Vokietijos 
karinės jėgos su kitų komunisti
nių kraštų daliniais. V. Vokieti
joje, atrodo, visa tai nebūtų sun
ku padaryti, nes platesnioji vi
suomenė rūpinasi pirmoje eilėje 
savo asmenine gerove ir į visa 
kita nekreipia dėmesio.

Pradėjusi flirtą su Maskva, 
dabartinė koalicija bei vyriausy
bė dar tyli apie DKP ir kitų 
kraštu komunistų rengiamą pra
garą V. Vokietijai. Atrodo, da
bartinė Bonnos vyriausybė ne
nori erzinti Europos komunistų 
centro — Maskvos, bet pavieniai 
parlamento atstovai kalba anie 
kompartijos uždraudimą. Tokių 
yra net ir socialdemokratu parti
joje. Pasak jų, yra valstybių, ku
riose komunistų partijos už
draustos, bet dėlto su Maskva jų 
ryšiai nenukenčia. Neatrodo, 
kad ši koalicija darytu ka nors 
šia kryptimi. Be to, kaip daugu
ma kitu vokiečiu, tain ir ji rami
nasi tuo, kad V. Vokietiios ko
munistu partija yra maža ir par
lamento rinkimu nelaimės. Kad 
komunistai ateina i valdžia pir
moje e'lėje awaule, smurtu ir 
jėga, i tai nekreipiama dėmesio.

Ni"’orkas. FLTA gavo žinia, 
kad Sibiro kankini Simą Kudir
ka neseniai anlankė io žmona 
Genelė. Ji paliko Simui šiltas 
Urvines ir Pirštines. Norėio na- 
Jivti vilnoni megztini ir riebalu. 
Pm’a Cimui nebuvo leista palik
ti nei megztinio, nei riebalu. Ry
šium su brito bandvmu ii išva
duoti. Simo Kudirkos vardas vėl 
nuskambėjo per laisvąjį pasaulį. 

lyje į komunistų rankas pateko 
Boloven plokščiakalnis prie Ho 
Chi Minh strateginio tiekimo ke
lio. Didėjantis komunistų parti
zanų ir S. Vietnamo kariuome
nės dalinių spaudimas yra jau
čiamas ir Kambodijos sostinei 
Phnom Penh. Amerikiečių avia
cijos pagrindinis smūgis buvo 
nukreiptas Į S. Vietnamo aero
dromus, priešlėktuvinių raketų 
bei patrankų bazes ir karinių 
reikmenų sandėlius Laoso pasie
nyje, kur prasideda Ho Chi 
Kunti kelias. Kaikurie taikiniai 
buvo bombarduojami 80 mylių 
į pietus nuo š. Vietnamo sosti
nės Hanojaus. Bombardavimų 
metu Sovietų Sąjunga paskelbė 
naują pagalbos teikimo sutartį 
S. Vietnamui, kurios tikslas esąs 
sustiprinti šio krašto apsaugą. 
Bombos į taikinius S. Vietname 
buvo nukreiptos pirmą kartą 
šiam tikslui panaudotais laserio 
spinduliais.

TEIS NUSIKALTĖLIUS
Indijos užsienio reikalų minis- 

teris T. N. Kaul pranešė spau
dos konferencijoje, kad nauja
jai Bengalijos respublikai bus 
leista teisti į masines gyvento
jų žudynes įsivėlusius V. Pakis
tano karius ir civilius. Tokių nu
sikaltėlių sąrašas pirmiausia tu
rės būti įteiktas Indijos vyriau
sybei. Premjerė I. Gandhi Kaš- 
miro sostinėje Srinagare pasiūlė 
taiką ir draugystę V. Pakistanui, 
bet žadėjo gintis, jeigu V. Pa
kistanas vėl bandytų pradėti ka
rą. Naujasis V. Pakistano prez. 
Z. A. Bhutto gyventojams paža
dėjo konstituciją ir visišką de
mokratiją, kai sunormalės da
bartinė būklė. Jis vis dar kalba 
apie dvilypį Pakistaną, nors R. 
Pakistano atsiskyrimas Bengali
jos respublikos rėmuose jau yra 
įvykęs faktas. Tikimasi, jog greit 
bus Bengalijon išleistas V. Pa
kistane kalintas ir teistas Ava- 
rnio Sąjungos vadas šeikas M. 
Rahmanas. Indija yra pasiruo
šusi jį iškeisti į grupę V. Pakis
tano politikų naujoje Bengali
joje. Laisvę M. Rahmanui jau 
yra pažadėjęs V. Pakistano prez. 
Z. A. Bhutto. Jis suvalstybino 
$200 milijonų vertės 20 stam
biųjų pramonės įmonių ir jų va
dovus pakeitė valdžios pareigū
nais.

SUSITIKIMAS FLORIDOJE
Key Biscayne vasarvietėje 

prez. R. Niksonas turėjo porą 
dienų trukusius pokalbius su V. 
Vokietijos kancleriu W. Brand- 
tu. Dėmesio centre buvo Euro
pos reikalai ir prez. R. Niksono 
planuojama kelionė į Maskvą. 
Kancleriui W. Brandtui buvo 
pažadėta, kad Amerika tiesiogi
nėmis derybomis su Sovietų Są
junga nesumažins savo kariuo
menės dalinių V. Vokietijoje. 
Tokios derybos galės būti vykdo
mos tik S. Atlanto Sąjungos var
du. W. Brandto laukia neleng
vas uždavinys ratifikuoti federa
ciniame parlamente su Maskva 
ir Varšuva pasirašytas sutartis. 
Jam rūpėjo gauti prez. R. Nik
sono pritarimą šiom sutartim, 
kurį jis būtų galėjęs panaudoti 
kaip ginklą prieš opoziciją. Bon- 
non jis grižo su sausoku valsty
bės sekretoriaus W. Rogers pa
reiškimu, kad Amerika remia V. 
Vokietijos iniciatyvą santykiams 
gerinti su Sovietų Sąjunga.

ATLEIDŽIA PARTIEČIUS
Prez. Tito pradėjo Kroatijos 

kompartijos valymą, atleisdamas 
iš pareigų tautinių nuotaikų ko
munistus. Valyma atlieka kroatų 
komnartiios naujuoju sekreto
riumi išrinktas J. Vrhovec, ku
rio teigimu, kompartiioje vis dar 
yra daug tautinės ir ekonominės 
nenriklausomybės šalininkų. Lig 
šiol iš nareigu pasitraukė ar bu
vo atleista jau daugiau kain 200 
komunistu. Praėiusią savaite at
sistatydino Kroatijos Karo Ve
teranu Sąjungos pirm. I. Sibl. 
Nemažas skaičius Zagrebe de- 
monstraciiose dalyvavusiu stu
dentų susilaukė kalėjimo baus

mės arba prarado valstybines 
stipendijas.

UŽDARO BAZE
Po ilgų derybų su Maltos kai

riųjų pažiūrų premjeru D. Min
telių Britanija nutarė uždaryti 
laivyno bazę, kuria naudojosi 
britų ir amerikiečių karo laivai 
Viduržemio jūroje." Premjeras 
D. Mintoff pareikalavo iš Bri
tanijos papildomos $10,2 mili
jono sumos arba bazės uždary
mo iki 1972 m. sausio 1 d. Vė
liau jis šią datą pratęsė iki sau
sio 15 d., matydamas, kad Brita
nija jos nesilaikys. Britanijos 
nutarimas uždaryti bazę susilau
kė aštrios kritikos Maltos parla
mente. Pasitikėjimo klausimą 
premjeras D. Mintoff laimėjo 
tik 28:27 balsų santykiu. Už nau
dojimąsi baze Britanija Maltai 
kasmet mokėdavo $13 milijonų, 
o įgula ir šeimos nariai Maltoje 
kasmet išleisdavo apie $33,8 mi
lijono. Maltos premjeras D. Min
toff metinį mokestį pareikalavo 
padidinti iki $78 milijonų ir šią 
sumą vėliau sutiko sumažinti iki 
$46,8 milijono. Britanija pasiū
lė $24,7 milijono ir nutarė bazę 
uždaryti, kai šis pasiūlymas bu
vo atmestas. Pačioje bazėje al
su ja susijusius darbus turėjo 
apie 9.000 maltiečių, kuriem da
bar teks jieškoti kitų pragyve
nimo šaltinių. S. Atlanto Sąjun
gos laivynas Viduržemio jūroje 
naują bazę lengvai gali gauti 
Sicilijos saloje, tačiau tokiu at
veju Maltoje greičiausiai bazę 
įsirengtų sovietų laivynas, kuris 
dabar neturi bazės vakarinėje 
Viduržemio jūros dalyje. Lieka 
tik viltis, kad Maltos parlamen
tas, matydamas finansinę grės
mę šiai salai, nuvers su Mask
va flirtuojantį savo premjerą, 
kuris paramos tikisi gauti ir iš 
diktarūrinės Libijos.

GRĮŽO BĖGLYS
Sovietų Sąjungon iš Vašing

tono grįžo 1971 m. spalio 3 d. 
Briuselyje politinės globos pasi
prašęs sovietų prekybinės uele- 
gacijos atstovas A. čebotarjevas, 
žvalgybos karininkas, turėjęs 
majoro laipsnį. Kadangi tokių 
bėglių Sovietų Sąjungoje laukia 
mirties bausmė, tenka daryti iš
vadą, kad jo pabėgimas buvo 
KGB surežisuotas amerikiečių 
žvalgybai suklaidinti. Apklausi
nėjimo metu jis turėjo progą 
suteikti klaidinančių žinių ir gal
būt šį tą patirti apie amerikie
čių žvalgybos metodus.

NAUJA KONSTITUCIJA
Ceilono parlamento komitetas 

paruošė naują konstituciją, kuri 
šį kraštą išjungs iš Britų Bend
ruomenės. Valstybine religija 
konstitucija pripažįsta budizmą, 
bet užtikrina ir kitų religijų tei
ses. Visi įstatymai bus išversti į 
Ceilono gyventojų daugumos 
vartojamą sinhaloš kalbą ir į 
mažumos tamilo kalbą. Pagrin
dinė krašto valdžia ir toliau pa
liekama premjerui, kuris skiria 
prezidentą ketveriem metam. 
Pirmuoju naujosios socialinės 
Ceilono respublikos premjeru, 
atrodo, bus patvirtinta dabarti
nė premjerė S. Bandaranaike.

GINKLAI KARUI
Stockholmo tarptautinis insti

tutas taikos tyrimo reikalams 
paskelbė studiją apie ginklų tie
kimą Indijai ir Pakistanui pas
tarųjų 20 metų laikotarpyje. 
Pirmoji vieta tenka Britanijai, 
kuri šiem kraštam parūnino 
$969 milijonų vertės ginklų. 
Antroje vietoje yra Sovietų Są
junga su $623 milijonai, III — 
JAV su $362 milijonais. IV — 
Prancūzija su S259 milijonais. 
Britanijos jsipareipoiimas pa
laipsniui mažėjo, pastaruoju me
tu ją gerokai buvo pralenkusi 
Sovietu Sąjunga savo «inklu 
siuntomis Indijai. Pavėluotai 
pradėta teikti komunistinės Ki
nijos karinė parama Pakistanui 
neturėjo didesnės reikšmės In
dijos ir Pakistano karui.
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Č/ os lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

KALĖDŲ NAKTIS
Ne tik tn *; lietuviai - šiauriečiai, 

bet ir . tu,:-i vcr'iui laukia bailų, snie
gu p i -i- Kalėdų. Bet oro biu
ras šiais metais nepranašavo baltų 
Kalėdų. Taip ir buvo. Kai Kalėdų 
naktį Čikagoje vykom Bernelių Mi
šioms į įvairias bažnyčias, automobi
liai atrodė kiek pabalę nuo šerkšno. 
Bet Kalėdų dienų iš labai apsiniau
kusios padangės prapliupo lietutis ir 
su pertraukomis krito ant Čikagos 
net tris dienas. Taip ir Kalėdų nuo
taika romantikui lietuviui atrodė ne
be tokia kalėdiška, nors lietuviai 
skautai akademikai ir per lietų išvy
ko į šiaurinį Mičiganą slidinėti.

Pagal seną tradiciją visose Čikagos 
lietuvių bažnyčiose Kalėdų naktį at
laikytos Bernelių Mišios. Jau visa 
eilė metų, kai Bernelių Mišiose ten
ka dalyvauti lietuvių Sv. Kryžiaus 
bažnyčioje, savo tūriu bei išvaizda gal 
pačioje didžiausioje ir gražiausioje iš 
visų JAV lietuvių pastatytų bažnyčių. 
Tik gaila, kad Ši didinga šventovė li
ko nebe lietuvių apgyvendintame ra
jone — senųjų skerdyklų pašonėje. 
Sekmadieniais Mišioms čia visai ne
bedaug lietuvių besusirenka. Bet Ka
lėdų naktis, Velykų rytas, o taip pat 
ir Vasario 16 šventė yra dienos, kai 
šv. Kryžiaus šventovę nuo altoriaus 
iki durų, kur yra gerokai per tūks
tantį sėdimų vietų, užpildo tikintieji, 
daugiausia lietuviai.

Anksčiau šioje parapijoje klebona
vo neeiliniai lietuvybės švyturiai — 
a. a. kun. Anicetas Linkus, po jo mir
ties — visų labai mylimas JAV gimęs 
ir užaugęs kun. Ed. Abromaitis, per
nai pavasarį dėl ligos pasitraukęs iš 
pareigų ir išvykęs poilsiui į Floridą. 
Iš dalies jų globojamas, čia nuolatos 
giedodavo “Dainavos” ansamblis, bu
vo rengiami religinės muzikos kon
certai, religinio meno parodos. Dabar 
į parapiją klebonauti atkeltas buv. 
kunigų seminarijos profesorius Čika
goje, trimis kalbomis gerai kalbantis 
JAV lietuvis — kun. V. Mikolaitis. 
Perėmęs parapiją, ir jis pasuko savo 
pirmūnų keliu. Bažnyčioje tebegieda 
"Dainavos” ansamblis, švenčių progo
mis vėl kviečiami gerai žinomi solis
tai (per Šias Kalėdas giedojo D. Stan- 
kaitytė ir Alg. Grigas). O šių Kalėdų 
naktį labiausiai visus nustebino tai, 
kad Mišios buvo atlaikytos vien lie
tuvių kalba. Tai buvo nemaža naujie
na, nes iki šiol didžiųjų švenčių gie
dotinės Mišios, gavus vyskupo leidi
mą. būdavo laikomos lotynų kalba. 
Tai būdavo daroma todėl, kad į pa
maldas susirenka trimis kalbomis 
kalbantieji — lietuviškai, angliškai ir 
ispaniškai. Kad nesusidarytų klaidin
gas vaizdas, reikia pabrėžti, kad ir 
anais "lotyniškų apeigų” laikais pir
menybė visada būdavo atiduodama 
lietuvių kalbai: skambėdavo lietuviš
kos giesmės, lekcija, evangelija. Bet 
šį kartą buvo viskas lietuviškai, su 
trumpais angliškais įtarpais. Tokias 
klebono pastangas lietuvybės dirvo
nuose lietuviai turėtų stipriau pa
remti, daug gausiau rinkdamiesi į 
Šv. Kryžiaus bažnyčią sekmadienių 
Mišioms, ypač į 10 vai. ryto lietuviš
ką Sumą, kurios metu gieda nemažai 
“Dainavos" ansamblio narių. To ypač 
prašė ir klebonas kun. V. Mikolaitis, 
baigęs laikyti Bernelių Mišias.

VĖL NUSKAMBĖJO LIETUVIO 
VARDAS

Nors ši skiltis skiriama Čikagos lie
tuvių gyvenimui, bet negalima ap
lenkti ir tų akimirkų, kai lietuvio 
vardas per visą Ameriką nuskamba 
televizijoje ar didžiojoje spaudoje. 
Taip įvyko ir antrąją Kalėdų dieną, 
sekmadieni. Baltimorės profesionalų 
amerikietiško futbolo komanda Colts 
pusbaigminėse rungtynėse nurungė 
Klevelando Browns ir tos baltimorie- 
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čių pergalės didysis ramstis buvo lie
tuvių kilmės žaidėjas Johnny Unitas 
(Jonaitis). Jis yra 37 metų amžiaus 
— sportininkų tarpe jau senis. Bet 
kartais, nors amžiaus bei sužeidimų 
gerokai aplamdytas, jis parodo neti
kėtą žaidimo formą. J. Unitas garsių
jų sporto žurnalistų laikomas geriau
siu “quarterback” pozicijos žaidėju 
visoje Amerikos futbolo istorijoje. 
Turiu surinkęs nemažai iškarpų iš 
amerikiečių dienraščių bei žurnalų, 
kur J. Unitas skaitytojams pristato
mas kaip lietuvis.

Kiek teko girdėti iš jį pažįstančių 
(Grant Rapids, Mich., gyvenantis inž. 
R. Česonis, prieš tai studijavęs Balti- 
marėje, yra J. Unito draugas), žy
musis futbolistas kas sekmadienį (jei 
su komanda kur neišvykęs) dalyvau
ja Mišiose Baltimorės lietuvių baž
nyčioje ir ypač mėgsta lietuvių tau
tinius Šokius. Todėl ir dr. L. Kriauče- 
liūnui, IV tautinių šokių šventės ren
gėjų pirmininkui, yra pasiūlyta J. 
Unitą pakviesti į busimąją tautinių 
šokių šventę Čikagoje, nes tokios 
sporto žvaigždės kaip tik plačiai bei 
skambiai išneštų pačios šventės ir 
kartu lietuvių vardą į amerikiečių 
spaudą.

Kai pernai po S. Kudirkos išdavi
mo sovietams Čikagos vidurmiestyje 
vyko didžiulė lietuvių protesto de
monstracija, dalyvaujant kongreso 
nariui Pucinskiui, latviui liudininkui 
R. Briezei ir keliem tūkstančiam 
žmonių, iš estrados buvo perskaityta 
ir J. Unito telegrama, gauta iš Bal
timorės. Ten žymusis Amerikos spor
tininkas lietuviams rašė: “Kovos yra 
laimimos ir pralaimimos, bet galuti
nė pergalė bus tų, kieno pusėje yra 
tiesa ...” Telegramos žodžiai, ypač 
jaunosios kartos, buvo sutikti milži
niškomis ovacijomis, kurios tada nu
skambėjo per šaltą ir vėjuotą Čika
gos vldurmiestį.

PAS LIETUVIŲ DRAUGĄ IS 
KAUNO

Čikagos vidurmiestyje, 185 N. Wa
bash Ave., yra buvusių kauniečių So
fijos ir Norman Bursteinų kailių pre
kyba. Regis, maža rasis Čikagoje ir 
apylinkėse lietuvių, kurie nepažintų 
tos simpatingos poros. Jie visur ak
tyviai dalyvauja lietuviškam judėji
me ir, kiek gali, vis aukojo ten, kur 
auka reikalinga bendriem labdaros, 
švietimo, kultūros ar lietuvybės rei
kalam. Neužmiršta jie ir vienuoly
nų. Turi nemažai sentimentų lietu
viams ne vien dėlto, kad lietuviai 
juos prekyboje gana stipriai palaiko, 
bet ypač dėl vokiečių okupacijos me
tu Lietuvoje, kai geraširdžiai lietu
viai juos slapstė ir išgelbėjo nuo mir
ties.

Kai Kalėdų išvakarėse apsilankiau 
pas Bursteinus jų prekyboje, buvau 
maloniai nustebintas: suplaukę šim
tai šventinių sveikinimų nuo lietuvių 
kunigų, mokytojų, gydytojų ir šiaip 
įvairių sričių atstovų. Bursteinai tie
siog negalėjo atsidžiaugti, kad jie tu
ri tiek draugų lietuvių. Tarp didžiųjų 
asmenybių N. Bursteinas vis negali 
užmiršti neseniai Čikagoje mirusio 
buvusio jų artimo bičiulio kan. F. 
Kapočiaus. Čia deramai saugojami ir 
kaikurie kan. Kapočiaus rašyti laiš
kai.

500.000 dolerių lenkų kultū
rai tirti paaukojo lenkų kilmės 
Edward Piszek, gyvenąs Filadel
fijoj ir turįs maisto gaminių fir
mą. Jis suplanavo vadinamą 
“Project Pole” ir pavedė ji vyk
dyti lenkų studijų institucijai 
Orchard Lake vietovėje. Lėšas 
administruos ir planą vykdys 
paulistų vienuolijos gen. vikaras 
M. Zembrzuski, siekdamas iškel
ti lenkų įnašą pasaulio kultūrom

Indijai ir Pakistanui pradėjus 
karą, tarptautinė įtampa nedaug 
tepadidėjo. Karas sukėlė įvai
rius spėliojimus, tačiau jie ne
pasitvirtino. Sovietų Sąjunga ne
įsijungė į pranašautą karą Kini
jai apsupti ir sunaikinti kiniečių 
branduolinių ginklų atsargas. 
Nors Kinija jautė Sovietų Sąjun
gos puoselėjamą apsupimo poli
tiką, bet Pakistaną stiprino tik 
gražiais žodžiais ir tiekiamais 
ginklais. Kiniečiai ir rusai, būda
mi priešingose stovyklose, pasi
tenkino plunksnų, o ne ginklų 
sukryžiavimu.

JAV apkaltino Indiją karo 
pradėjimu, bet pasitenkino neša
liškumo paskelbimu, susilauku
sios neseniai Vašingtone viešėju
sios premjerės L Gandi aštraus 
atkirčio, kad jos negali daryti 
teisingo sprendimo apie įvykius, 
nuo kurių jas skiria tūkstančiai 
mylių.

Politinis žaidimas
Jungtinės Tautos, tapusios di

džiųjų valstybių politinio žaidi
mo arena, dar kartą įrodė nepa
jėgumą skubiai spręsti politikos 
klausimus ir užgniaužti beįsi- 
liepsnojantį karą.

Saugumo Taryba, susirinkusi 
ką tik atviram Indijos ii’ Pakista
no karui prasidėjus, tenkinosi il
gomis ir nuobodžiomis kalbomis, 
nutarimų rašymu, tačiau nepa
jėgė padaryti sprendimo. Per 
dvi dienas buvo paskelbti du So
vietų Sąjungos veto. Indijai ne
palankūs siūlymai buvo atmesti. 
Penkiolikos narių Saugumo Ta
rybai nesutariant, Somalijos de
legacijos pirmininko pasiūlymu, 
byla buvo perkelta į Jungtinių 
Tautų visumos posėdį, kur 114 
kraštų atstovai iš bendro 135 
skaičiaus pasisakė už Indijos-Pa- 
kistano karo nutraukimą, ka
riuomenių atšaukimą ir buvusių 
sienų laikymąsi.

Silpniausia nutarimo vieta — 
palikti atviri visi klausimai, pa
stūmėję du kaimynus kariauti. 
Tarkime, kad ir šiais klausimais 
būtų buvę padaryti nutarimai. 
Padėtis nepasikeistų, nes JT ne
turi priemonių ir išteklių savo 
nutarimams įgyvendinti/ Dar

Rezistenciniai keliai ir
STASYS ŽYMANTAS(Tęsinys iš praeito numerio)

Pasitraukęs iš Vilniaus į Kau
ną, o kiek vėliau, kaip ir Pr. N. 
Savėnas, į Lietuvos Vokietijos 
pasienį, iš kur buvau dar porą 
kartų nuvykęs į Kauną, galuti
nai palikau Lietuvą 1944 m. lie
pos 13 d. Bet ne iš Kauno gele
žinkelio stoties, o iš Virbalio, ir 
ne į Berlyną, o į Vieną. Virbalio 
stoty traukinys buvo kimšte pri
kimštas lietuvių pabėgėlių. Vy
kom į Austriją viena grupe su 
šeimom: Vilniaus un-to rekto
rius prof. M. Biržiška, prof. V. 
Krėvė-Mickevičius, prof. Pr. 
Skardžius, buvęs laikinosios vy
riausybės vidaus reikalų minis- 
teris pik. J. Šlepetys, inž. A. Mo- 
šinskis, aš su žmona ir eilė kitų.

Kas ir kaip vyko tada iš Lie
tuvos, su lašiniais ar be lašinių 
— tai jų asmeninis reikalas' 
Mokslo ar literatūros žmonės 
važiavo savo kūrinių brangius 
rankraščius palikę, kaip prof. M. 
Biržiška, prof. V. Krėvė-Micke
vičius. Kiekvienas tvarkėsi sa
vaip. Pvz išmintingai pasielgė 
inž. A. Mošinskis — iš anksto 
užsakė visą vagoną ir išsivežė ne 
tik visą savo vertingą biblioteką, 
šeimą, bet dargi ir ožką, kuri 
mažam vaikui davė pieno, o pati 
išsigelbėjo nuo kolchozinio ro
jaus. Tai buvo kiekvieno priva
tus, asmeninis reikalas. To pri
vatumo ribų niekam nedera per
žengti, nes už jų neretai slypi 
gili ir vis dar neišgyventa ir ne
sibaigianti asmeninė drama ar 
tragedija.

Mano lagamine lašinių nebu
vo. O jie Vokietijoj būtų labai 
pravertę. Visą savo gyvenimą 
skyriau ir tebeskiriu politiką 
nuo lašinių ir šių dviejų, mano 
numanymu, nesuderinamų daly
kų niekad neišmokau ir nesuge
bėjau derinti.

Išvykau iš Lietuvos su VLIKo 
įgaliojimais VLIKo užsienio de- 
legatūrai, su VLIKo pareiškimu 
JAV ir Didžiosios Britanijos vy
riausybėms ryšium su gresian
čia nauja sovietų okupacija. Bu
vau morališkai įpareigotas ir Įsi
pareigojęs daryti užsieny visa, 
kas įmanoma, Lietuvos laisvės 
reikalui pagelbėti ir j ieškoti visų 
galimų kelių bei priemonių pa
dėti liekantiems krašte jų sun
kioje išsilaisvinimo kovoje. Tas 
įsipareigojimas nulėmė visą ma
no tolesnį gyvenimą.

Beveik neabejoju, iei nebū
čiau 1940-41 m. taip ryškiai “an- 
titarvbiškai” užsiangažavęs, ak
tyviai įsijungdamas į LAF. vė
liau i Birželio sukilimą, ypač va
dovaudamas Vilniaus miesto ir 
srities komitetui, — nebūčiau 
palikes Lietuvos. Bet NKVD 
išrauktas i pačias pirmąsias “ar
šiu Tarvbu Sąjungos priešu” ei
les už būtas ir nebūtas “nuodė
mes”, neturėjau nei noro, nei in
tereso sudaryti okupantam ma
lonumą — nenrasmingai natekti 
i r-uiHrmoio gesto no nagus,

<Jnvi«tQms antra karta oku
puojant Lietuvą, atsidūriau už

Didžiosios galybės Azijos kare
JT ne/eil s bingumas • JAV nešališkumas * Sovietų parama Indijai ir Kinijos talka Pakistanui

GEDIMINAS GALVApainesni yra paliaubų paskelbi
mas, o -.va zbiausia — jų įgyven- 
dinim- s. Jau seniai JT tapo pro
pagandini ą kalbų sakykla ir ne
įgyvendinu nutarimų sandėliu, 
kuriame jų krūva padidinta dar 
vienu dailiai parašytu ir Į dau
gelį kalbų išverstu raštu. ’

JAV nešališkumas
Kai Damoklo kardas kybojo 

virš Indijos ir Pakistano, JAV 
prezidentas R. Niksonas skambi
no Britanijos ministeriui pirmi
ninkui E. Heathui, tarėsi su So
vietų Sąjunga ir darė spaudimą 
minėtoms šalims nepradėti karo. 
Šie žygiai nepaliko pėdsakų, nes 
Indija ir Pakistanas jau buvo 
nuėję savo keliais.

Indija, paskelbusi nepriklau
somybę, tarėsi esanti nešališka 
ir kurį laiką vadovavo ūkiškai 
atsilikusiem's kraštams, vadina
mam trečiajam pasauliui. Buvu
sio JAV ambasadoriaus Dehlyje 
John Kenneth Galbraitho žo
džiais, Vašingtonas vedė “blogos 
valios ir piktą” politiką, tiekė 
Pakistanui ginklus tariamai ko
vai prie komunistinius kraštus. 
Pakistane buvo įrengtas aero
dromas, iš kurio skrido ameri
kiečių U-2 lėktuvai šnipinėti So
vietų Sąjungoje.

1965 m. JAV apkarpius gink
lų tiekimą, Indija jieškojo ryšių 
su Sovietų Sąjunga, o Pakistanas 
ėmė bendrauti su Kinija. Va
šingtonas liko įvykių stebėtoju, 
nors buvo palankesnis Pakista
nui, negu Indijai. 1971 m. gruo
džio pradžioje buvo nutrauktas 
ginklų ir karinių reikmenų tie
kimas abiem šalim. Karo pra
džioje JAV paskelbė nešališku
mą, nors Indija paskandino ame
rikietišką prekybinį laivą Pakis
tano pakrančių vandenyse prie 
Karači.

Sovietų įtaka Indijoje
Sovietų Sąjunga ir Kinija ka

ringai šnekėjo, bet abi valstybės 
vengė tiesioginio įsipainiojimo 
į ką tik iškilusį karą. Jos įsibro- 

betkokių sovietinių įstatymų ri
bų ir legaliai likti Lietuvoje ne
galėjau. Todėl neturėjau kito 
pasirinkimo, kaip “eiti į mišką” 
arba pauitra kti į užsienį.

Jei ne V IKo, o ypač LLKS 
centro žmoiųų suėmimai 1944 
m. gegužės fnėnesį ir juos sekęs 
Vilniaus rinktinės likvidavimas, 
kurio metu buvo suimti dar du 
LLKS centro nariai, galbūt visi 
drauge, daug negalvodami, bū
tume pasitraukę į mišką, nors 
tam iš anksto realiai nesiruo- 
šėm. Tos minties dar nebuvau 
atsisakęs būdamas Kaune. Nega
liu paaiškinti, kodėl pasilikimo 
miške klausimo sau nestačiau ir 
nemėginau jo spręsti dar būda
mas Vilniuj ir tuo reikalu jau po 
LLKS suėmimų nebandžiau 
konkrečiai išsiaiškinti su LLA 
vadais, su kuriais turėjau gan 
glaudų, bet netiesioginį ryšį.

Mėginimai patirti Kaune rea
lias pasilikimo krašte galimybes 
buvo nevaisingi. Nieko tuo rei
kalu negalėjo man padėti Kaune 
likęs nesuimtas vienas man ypač 
artimas LLKS centro žmogus. 
LLKS ryšiai buvo pairę, kiekvie
nas rūpinosi pats savim, vyravo 
bendras sąmyšis ir gryna, jo
kiom realiom prielaidom nepa
remta improvizaciją. Žmonių nu
sistatymai ir sprendimai keitėsi 
kas dieną. Buvo kalbų apie vie
nur ar kitur besiorganizuojančią 
ir partizanauti besiruošiančią 
grupę, tačiau jokių konkretesnių 
ryšių ar duomenų' susekti nepa
vyko. O buvo ir tokių atvejų, 
kad panašios grupės organizato
riai ir vadai, kaip sumanytos 
“generolo Margio brigados”, vė
liau patys atsidūrė Vokietijoj. 
Todėl, atkritus dar vienam su
manymui vykti Švedijon VLIKo 
įgaliotiniais kartu su dr. P. Pa- 
daliu, nebe tam tikro nusivylimo 
ryžausi išvykti Vokietijon. Juo 
labiau, kad laukti toliau nebega
lėjau, o neturėdamas ryšio su 
kaimu, bolševikams užėjus, ne
beturėjau net kur laikinai prisi
glausti.

Savo išvykimo nesprendžiau 
vienas Išvykau pasitaręs ir susi
taręs su tai kuriuos, nasak Pr. 
N. Savėno, laikiau “pagrindi
niais vyrais” ir kurie patys liko 
krašt Vv iau, kaip kažin kodėl 
tada . Iv . :.n, laikinai, daugiau
sia p tų, nors vienas tų 
pagri <• .ii 'yru pats nebeturė
jo ab< i'i ir man aiškino, kad 
antro- ’tų okupacija neiš
vengi. . truks labai ilgą lai
ka.

Ke? t i ' šimtmečio praėjus 
manau feisin 'ai pasielgęs išvyk
damas bei, žinoma, nedidvyriš- 
kai. Tači> ■ aš niekad kitain ne- 
galvoiau i- no.ibeioiau, kain kar
ta vai din- »' 1 a.sakė M. Biržiška, 
kad tikras “herojus liko namuo
se”.

e ♦ *
Jei kitos Šeities nematyda

mas ir nerasdamas aš pats nuta
riau išv\į‘i, mano giminės — 

vė į politinę tuštumą. Maskvos 
pasirinkimas žymiai naudinges
nis, nes Indijos gyventojų skai
čius siekia 550 milijonų, kraštas 
turi dar nenaudojamo turto, jo 
uostai gali būti naudingi sovietų 
kariniam laivynui, raižančiam 
Indijos vandenyną.

Maskvos politika buvo ganėti
nai atsargi ir lanksti. Palyginti 
menku kapitalo įdėjimu sugebė
jo išugdyti pasitikėjimą Indijo
je. 1965 m. A. Kosyginas buvo 
tarpininku Taškento derybose 
Indijai sutaikyti su Pakistanu. 
1971 m. rugpjūčio pradžioje So
vietų Sąjunga ir Indija pasirašė 
draugystės sutartį, kun pastū
mėjo Kiniją pradėti glaudesnes 
šnekas su JAV.

Šiuo metu nežinoma, ai’ minė
ta sutartis yra be slapto papildo, 
kuris abi šalis Įpareigotų teikti 
tarpusavę pagalbą karo metu. 
Nėra abejonės, kad Indija gavo 
ginklų iš Sovietų Sąjungos karui 
prieš Pakistaną.

Nors L Gandi neseniai lankė
si Vašingtone, tačiau jos kelio
nė nepagerino politinių santykių 
tarp šių kraštų ir nesušvelnino 
amerikiečiams nepalankių nuo
taikų Indijoje. JAV ir Kinijos 
pokalbiai sukėlė Indijos vyriau
sybės susirūpinimą ir sustiprino 
amerikiečiams nedraugišką nu
siteikimą Indijos tautose.

Sovietų Sąjunga parodė Indi
jai nieko' nekainavusį palanku
mą Jungtinėse Tautose, stengda
masi sustabdyti skubų Saugumo 
Tarybos sprendimą pačioje karo 
pradžioje.

Kinijos pažadai
1971 m. lapkričio mėn. pabai

goje, prieš pat karo pradžią, Pa
kistanui buvo perduota kiniečių 
pastatyta mašinų įmonė netoli 
Islamabado. Iškilmėse dalyvavo 
Pakistano prezidentas Yahya 
Khanas ir komunistinės Kinijos 
atstovas Li-Šui-čingas. Pakistano 
prezidentas tarp kitko tarė: 

klystkeliai 
mano motina ir sesuo Jadvyga 
Jablonskienė liko Lietuvoj. Tad 
jų nebuvo nei Kauno, nei Vir
balio stotyse, ir J. Kakarieka jų 
ten nematė ir negalėjo matyti. 
Jos niekad nemanė ir nesirengė 
trauktis iš Lietuvos, ypač nacių 
valdomon Vokietijon. Ilgesnį 
laiką išgyvenusi Berlyne, sesuo 
turėjo progos nacius iš arčiau 
pažinti.

Kartu su jomis liko ■ sesers 
įdukrinta 4 metų mergaitė žydai
tė. Tėvams prašant, prieš Kauno 
geto likvidavimą sesuo ją išvogė 
iš geto, priglaudė ir įdukrino. 
Buvome ją pavadinę Dalia. Jos 

. likimas iš tikro buvo nuostabus. 
Ji pati ir jos tėvai išliko gyvi ir 
ji šiandien gyvena laisvuose Va
karuose. Tuo tarpu daug išgyve
nusių ir iškentėjusių — mano 
motinos ir sesers seniai nebėra 
gyvųjų tarpe. Liko tik šviesus, 
skausmingas ir nepamirštamas 
jų atminimas.

Sesers vyras Jonas Jablonskis, 
jr., žinomo kalbininko sūnus, 
prieš karą buvęs Lietuvos pa
siuntinybės sekretorium Stock- 
holme ir Berlyne, vienas pirmų
jų tautinio lietuvių pasipriešini
mo pradininkų ir veikėjų, — bu
vo suimtas 1941 m. sausio m. 
Ilgai tardytas, kankintas, sovie- 
tų-vokiečių karui kilus, pakeliui 
iš' Kauno kalėjimo į Minską bu
vo likviduotas. Sesuo antros so
vietų okupacijos pradžioje už 
talkinimą ruošiant lietuvių poli
tinių grupių memorandumą Va
karų valstybių vyriausybėms 
(buvo įteiktas tų valstybių pa
siuntinybėms Varšuvoje) vieno
je byloje su prof. T. Petkevi
čium, prof. A. Žvironu, P. Klimu 
ir kitais buvo nuteista 10 metų 
sunkiųjų darbų ir netrukus mirė 
Pravieniškių koncentracijos sto
vykloje. Tuometinio Lietuvos 
pogrindžio vyrai ją laikė lietuve 
kankine didvyre, nes tardoma 
nieko neišdavė ir niekas dėl jos 
nenukentėjo.

Taigi, toli gražu neviskas taip 
buvo, kaip J. Kakarieka Pr. N. 
Savėnui nupasakojo, o tasai sa
vo atsiminimuose nepatikrinęs 
pakartojo.

Gaila, kad Pr. N. Savėnas savo 
atsiminimų anksčiau nepaskel
bė. Prieš porą metų Los Angeles 
LF bičiulių surengtame studijų 
savaitgalyje teko sutikti iš Čilės 
atvykusį orof. J. Kakarieka. Abu 
veikėm Vilniuje ir po daugelio 
metu mudviejų susitikimas bu
vo draugiškas ir nuoširdus. Te
besu jam dėkingas už man tada 
tarta gerą žodį ir teigiamą mano 
Vilniaus darbo ivertinima. Bū
čiau galėjęs su juo išsiaiškinti io 
pasakojimus Pr. N. Savėnui. Jis 
man padarė ramaus, santūraus, 
kultūringo ir išmintingai protau
jančio žmogaus įspūdi. Sunku 
patikėti, kad i is būtu galėjęs 
apie mane taip pasakoti, kaio 
Pr. N. Savėnas savo atsimini
muose atpasakoio. Tačiau tai te
galėtu i’’ nr’valėi” paaiškinti 
mts J. Kakarieka. (Bus daugiau) 

"Reiškiu viltį, kad, priešui už
puolus Pakistaną, jo vyriausybė 
sulauks Kinijos tvirtos para
mos.”

Kinijos ministeris karštai kal
kėje apie draugiškus abiejų 
valstybių santykius, tačiau nė žo
deliu neužsiminė apie Pakistano 
ir Indijos santykius. Baigęs kal
bą jis padarė staigmeną: iš dė
žės paleido balandžius. Tai buvo 
įspėjimas — Kinija nenori įsi
painioti į karą.

Tiesą sakant, jai nėra jokio

I marksizmo be Markso
V. Vokietijos socialdemokratų 

partija siekia tapti visos tautos 
partija ir todėl ji yra iš savo 
programos išmetusi marksizmą, 
klasių kovą ir kaikuriuos kitus 
dalykus. Kurį laiką šitaip buvo 
ir praktikoje, bet vėliau prasidė
jo šios partijos skilimas į deši
niuosius, kurie laikosi progra
mos, ir į kairiuosius, linkstan
čius j komunizmą. Į šią pusę bei, 
geriau pasakius, į marksizmą, 
yra palinkęs ypač partijos jau
nimas. Tai rodo 1971 m. lapkri
čio mėnesį įvykęs šios partijos 
atstovų suvažiavimas. Iš 344 at
stovų dauguma reikalavo apdė
ti didesniais mokesčiais turtin
guosius, nusavinti žemę ir kitą 
nekilnojamą turtą, fabrikuose ir 
dirbtuvėse suteikti dirbantie
siems ne vien sprendžiamąjį bal
są vadovavimo bei tvarkymo rei
kaluose, bet ir pelne, įsteigti 
spaudos kontrolę ir t. t. Suvažia
vimas pasveikino streikuojan
čius darbininkus, nors V. Vokie
tijoje yra priimta, kad į streikus 
nesikiša nei politinės partijos, 
nei vyriausybė. Tai palikta vien 
darbdaviams su darbininkais 
spręsti. Dėl socializmo neįgyven- 
dinimo suvažiavimas padarė di
delių priekaištų kancleriui 
Brandtui ir finansų bei ūkio mi
nisteriui Schilleriui.

Kancleris Brandtas, finansų 
bei ūkio ministeris Schilleris ir 
socialdemokratų partijos pirm. 
Wehneris apeliavo j suvažiavimo 
atstovus, kviesdami suprasti esa
mą būklę. Jie žino, kad so
cializmas nevisiem priimtinas. 
Be to, pagal kanclerį, jei norima 
melžti karvutę, reikia ją tinka
mai išlaikyti. Šita karvute jis 
pavadino dabartinį V. Vokietijos 
N t ' ' ' V > .v' ' . .

Pranešame artimiesiems ir pažinojusiems, jog 1971 m. 
gruodžio 26 d., 4 v. 30 min. p. p., Reddy Memorial ligo- 

: ninėje Montrealyje, ilgos ir sunkios ligos iškankinta, su
laukusi 72 metų amžiaus, aprūpinta šv. sakramentais, mirė
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buvusi ilgametė Sv. Kazimiero knygyno Kaune vedėja.

Vykdant velionės valią, surašytą testamente 1969 me- 
tų gegužės 12 d. notarų Bourbeau, Delage ir Bernoto Įstai
goje (reg. No. 6553), jos kūnas atiduotas mokslo reikalams.

Laidotuvių pamaldos įvyko Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Montrealyje 1971 m. gruodžio 31 d., 9 v. ryto.

B Joana ir Steponas Kęsgailas,
testamento vykdytojai
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KAIP DOVANĄ

reikalo kariauti. Bengalijoje ma
hometonai jau prieš karą sukūrė 
kinietiškų pažiūrų komunistų 
partiją. Kinija jos nerėmė, neš 
politiniais sumetimais bendravo 
su Pakistanu, kurio vyriausybė 
persekiojo betkurią bengališka 
partiją.

Visai skirtinga padėtis gali 
būti sukūrus Bangia Deš, tan
kiausiai apgyvendinta ir gana 
skurdžią Bengalijos valstybę. In
dijos globojamame krašte Kini
jai būtų paranku remti savą ko
munistinį sąjūdį, kuris keltų po
litines riaušes, silpninančias ne 
tik Bengaliją, bet ir Indiją.

ūkį, kuris dėl savo iškilimo duo
da ne vien darbą milijoninėms 
masėms, bet ir valstybei paja
mas. Be to, atrodo, nevisi libera
lai balsuotų už anų socialistų 
reikalavimų įgyvendinimą. Vie
ni socialdemokratai dar negali 
jokios teisinės reformos nu
spręsti. Pagaliau minėtų reika
lavimų įgyvendinimas reikštų 
konstitucijos pakeitimą. Tokiais 
atvejais reikia kvalifikuotos dau
gumos. Jos sudaryti negali ir 
abi valdančios partijos. Todėl 
teisėtu būdu nebūtų galima įgy
vendinti kaikurių suvažiavimo 
reikalavimų net ir tada, jei ir vi
sa socialdemokratų partija no
rėtų bei vienbalsiai nutartų.

Nepamirština ir ta aplinkybė, 
jog už dvejų metų turės įvykt 
nauji federacinio parlamento 
rinkimai. Juose ne vien opozici 
ja, bet ir socialdemokratai siek 
gauti kiek galima daugiau balsi 
bei absoliučią daugumą. Ir dėt 
to minėta trijulė yra atsargi su 
partijos suvažiavimo reikalavi 
mų įgyvendinimu, žinoma, ta 
nereiškia, kad jokių reformų m 
padaryta. Jų buvo ir dar bu 
Kaikurios jų buvo reikalingo: 
pramonės krašto gyvenimui įs 
siūbuojant. Be to, dveji met. 
yra pertrumpas laikotarpis di 
desnėm reformom. Pastarose s 
priklauso pirmoje eilėje nuo 
kanclerio, nes, pagal konstitui i- 
ją, jis nustato vidaus ir užsien o 
politiką ir todėl net jo pati- 
partijos nutarimai nėra jam pi 
valomi. Apie tokį neprivalomo 
mą jis priminė ir partijos šuva 
žiavimui, bet atstovų daugum 
nekreipė į tai dėmesio. Atrodo, 
savo tikslo jie siektų ir jėga.

J. Kaii i s
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AR PRASMINGA MOTERŲ VEIKLA?
DR. O. GUSTAINIENĖ

PAGRISTOS VILTYS AR MIRAŽAI?
AL. GIMANTAS

Laikas nuo laiko užtinkame 
spaudoje pasisakymų, kad mes, 
lietuviai, išeivijoje turime per
daug organizacijų. Aš esu linku
si šiai nuomonei pritarti. Pvz. 
kokią paskirti atlieka ir kokią 
ideologiją turi organizacijos — 
suvalkiečių, biržiečių, žemaičių, 
lietuvių, gyvenusių Anglijoje . .. 
Ar nebūtų tikslingiau energiją 
sunaudoti dirbant jaunimo orga
nizacijose arba Bendruomenė
je? Juk aišku, kad tų vjsų ir 
joms panašių organizacijų gyve
nimas užsibaigs su vyresniąja 
karta.

O kaip yra su katalikių mote
rų organizacija? Ar ji pateisina 
savo egzistenciją? Ar kiekviena 
narė jaučia, kad mūsų veikimas 
yra tikrai prasmingas ir reikalin
gas?

Ši organizacija padeda kiek
vienai imlios dvasios narei tobu
lėti, suteikia galimybę gvildenti 
moteriai specifines problemas, 
prisidėti prie parapijos gyvastin
gumo, dirbti šalpos darbą bei 
pagelbėti visur, kur reikia pa
galbos lietuviškuose reikaluose.

Ypatingas uždavinys
Šalia suminėtų ir jau visoms 

žinomų tikslų bei užmojų, turi
me dar vieną'uždavini, kuri vyk
dyti yra šventa pareiga kiekvie
nos lietuvės katalikės, gyvenan
čios laisvajame pasaulyje. Tai 
pareiga uždėta ant kiekvienos 
pečių. Tai prašymas, tai skaudus 
saukšmas pavergtos sesės Lietu
voje — kalbėti už ją. Yra gautas 
iš Lietuvos prašymas bei įgalio
jimas raštu atstovauti pavergtos 
tėvynės katalikę-lietuvę laisvos 
tautos dalyje ir viso pasaulio ka
talikių moterų tarpe.

Pavergtoje Lietuvoje, kaip ži
note, religija yra nuožmiai per
sekiojama, niekinama, išjuokia
ma. Moterų žurnale “Tarybinė 
Moteris” dedami straipsniai, nie
kiną tikinčiuosius. Religija paro
doma kaip didžiausia nesąmonė, 
dvasiškių ydos dirbtinai pabrė
žiamos ir net sušaržuojamos. Ta
čiau kas drįs priešingą nuomonę 
pareikšti? Ten motina tyliai ken
čia, matydama, kaip sistemingai, 
atkakliai ir kietai ateizmo bei 
komunizmo idėjos skiepijamos 
jos vaikuose nuo pat pirmųjų 
mokyklos skyrių ir net vaikų 
darželio.

f šį tikinčios motinos, nuvary
tos į katakombas, prašymą, ro
dos, turėtų atsiliepti kiekviena 
tikinti lietuvė, gyvenanti laisva
jame pasaulyje. Juk tai prašy
mas prispaustos motinos, iš ku
rios yra atimta teisė auklėti savo 
vaikus. To nerasime jokioje ki
toje sistemoje, išskyrus komu
nistinę. Ji nuolat raginama pa
likti šeimą ir eiti dirbti, o dir
bančioms pagyrimų valdžia ne
gaili.

Sovietinė moteris
Eleonora Mykolaitienė žurna

le “Tarybinė Moteris” rašo, esą 
augštojo mokslo nesiekia tik ne
gabios, silpnos moterys, kurios 
nepajėgia nešti dvigubos naštos, 
kurios labiau moteriškos, kurio
se nugali motinystės jausmas, 
kurioms užtenka mechaniško 
kasdieninių pareigų atlikimo. Ji 
teigia, kad šiem dalykam daug 
pastangų nei išsilavinimo ne
reikia, nes moteris turi tam 
įgimtų įgūdžių. Jos nuomone, 
niekur moters netyko tiek daug 
pavojų tapti miesčione, kaip na
mų aplinkoje. Čia, pasak Myko
laitienės, siaurėja interesai ir 
moteris kaip specialistė, kūrėja 
gęsta. Vadinasi, negali būti kal
bos ir apie asmenybės ugdymą 
tiek savyje, tiek vaikuose. To
liau ji rašo, kad nuolatinis susi
dvejinimas (šeima ir visuome
ninė veikla) išvystė moteryje 
nuolatinę vidine kovą dviejų 
pradu — moteriškojo ir visuo^ 
meniškojo. Lietuvoje mažėjąs 
gimimų skaičius esą rodo, kad 
moters visuomeninė veikla, iš
reiškimas savęs kūryboje už šei

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengėjų komiteto X posėdyje, kuris 
(vyko Čikagoje 1971 m. gruodžio 11 d„ dalyvavo ir kanadiečių atstovai. 
Nuotraukoje matyti (kairėje): B. Ceponkus, kongresinės stovyklavietės 
techninio paruošimo pakomisės pirm., G. Breichmanas, KLB jaunimo sek
cijos pirm. Nuotr. V. Zalatoriaus

mos židinio ribų ima viršų.
Štai kokios mintys peršamos 

moteriai Lietuvoje. Nedirbanti 
moteris niekinama. Tikrumoje 
ji stumiama iš šeimos, kad ati
duotų vaikus darželiams auklėti, 
kad iš viso mažiau vaikų augin
tų, kad pati būtų daugiau ir 
lengviau kotroliuojama politiš
kai. Dirbančiai ir mitingus rei
kia lankyti, o augštesnę vietą už
imančiai neišvengiama politinė 
veikla. Pvz. moteris, baigusi che
miją prieš antrąją rusų okupaci
ją, kaip labai gabi buvo pakvies
ta vokiečių okupacijos metu i 
universitetą asistente. Atėjus 
rusams, buvo verčiama šalia tie
sioginių paskaitų “šviesti” stu
dentus politiškai. Po keleto mė
nesių ji buvo pašalinta už per- 
silpn'ą politini studentų mokymą, 
šis epizodėlis parodo, kad dau
gelis dirbančiųjų yra verčiami 
įsitraukti į komunistini veikimą.

Daugelis moterų Lietuvoje 
nelanko bažnyčios todėl, kad no
ri išsilaikyti darbovietėje ar gau
ti geresnį darbą.

Tarptautiniame gyvenime
Tad kiekviena iš mūsų esame 

prašomos padėti nešti religinio 
persekiojimo naštą tikinčios mo
ters Lietuvoje. Kiekviena turi
me kalbėti už ją, nes ji neturi žo
džio .laisvės.

Esame narės pasaulinės kata
likių moterų unijos. Birutė 
Venckuvienė Europoje, Aldona 
Janačienė Amerikoje palaiko ry
šius su įvairių kraštų katalikių 
moterų organizacijų atstovėmis' 
Būtų gera, kad pasauliniuose 
kongresuose dalyvautų ir dau
giau lietuviu. Sekantis toks 
kongresas įvyks 1972 m. Ispani
joje. Tos, kurios planuoja išva
žiuoti atostogų kur nors toliau, 
tenuvyksta Ispanijon kongreso 
metu. O ar nebūtų įspūdinga, 
jeigu nuvažiavusios atstovautų 
pvz. 3000 Kanadoje organizuotų 
lietuvių moterų.

“Visų šalių proletarai, vienyki
tės” — šaukia komunistai visa
me pasaulyje ir savo propagan
dinį darbą dirba be atvangos. 
Komunizmui atremti neužtenka 
vien asmeninio nusistatymo. 
Reikia organizuotis į stiprius 
vienetus. Kas nieko gero nedaro, 
tas ruošia dirvą piktam. Užtenka 
geriesiems nieko neveikti, ir blo
gis paims viršų.

Katalikių moterų organizacija 
yra viena iš nedaugelio, kuri tu
ri galimybę reikštis net tarptau
tinėje plotmėje. Užtat ji yra ypa
tingai reikšmingą.

Sutinku su žymiojo prasmės 
filosofo Franklio teigimu, kad 
tikrasis gyvenimo džiaugsmas 
atsiranda atlikus uždavinį, par
eigą, atradus gyvenime misiją. 
Mūsų organizacijos idealai ir 
pareiga Lietuvoje kenčiančiai 
sesei duoda mums misiją. Pri
imkime ją, kad patirtume tą tik
rąjį džiaugsmą.

Turner & Porter 
’nidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

*

Politinių studijų savaitgalis, kurį surengė JAV' LB centro valdyba, buvo gausus dalyviais ir įdomus temomis. Jis 
įvyko Filadelfijoj 1971 m. gruodžio 11 ir 12 d. d. Išskirti.iio dalyvių dėmesio susilaukė JAV Valstybės Departa
mento pareigūno Doyle V. Martin dalyvavimas ir jo kalba: “JAV pažiūra j Pabaltijo valstybių okupaciją”. Kalba ir 
atsakymai į dalyvių paklausimus užtruko daugiau nei valandą laiko. Nuotraukoje — dalis studijų savaitgalio da
lyvių. Pirmoje eilėje iš kairės: JAV Valstybės Departamento pareigūnas Doyle V. Martin, konsulas Anicetas Si
mutis ir dr. Petras Vileišis Nuotr. K. Cikoto

Jauna mokytoja vyrų gimnazijoj
Keli atsiminimai iš mokytojos jaunų dienų Lietuvoje

Norėjau būti kalbų mokytoja. 
Kai gimnazijos draugės išvyko į 
Kauną studijuoti, liejau karčias 
ašaras, nes dėl sunkių sąlygų 
man tai buvo neprieinama. Pa
galiau apsiėmiau privačiai mo
kyti mergaitę visą priešpietį iš 
antros-trečios Klasės dalykų ir 
nutariau pati jieškoti būdų pa
siekti tikslą.

Tuo metu jau buvau apsipren- 
dusi mokyti ne prancūzų, bet 
anglų ir vokiečių kalbas, nes pa
aiškėjo, kad jos buvo reikalin
gesnės mokyklose. Ypač man rū
pėjo anglų kalba.

Išgirdusi mano problemą vie
na ponia, kurios motina buvo 
anglė, pasiūlė drauge su manimi 
mokytis — ne mane mokyti, ji 
pabrėžė, bet drauge su manim 
studijuoti anglų gramatiką, lite
ratūrą ir istoriją, nes ji pati se
niai bebuvo laikiusi panašias 
knygas rankose.

Taip ir prasidėjo intensyvios 
anglų kalbos studjos. Atsimenu, 
bandžiau kasdien išmokti apie 
60 naujų žodžių ir posakių, kas
dien stengiausi daugiau skaityti 
ir beveik pažodžiui atsiminti 
įvairius tekstus, nes laisvai kal
bėti dar jokiu būdu nesisekė.

Per Kalėdas atsitiktinai gavau 
Anglų Kalbos Instituto Rygoje 
programą. Motinos ir malonių 
draugų >Rygoje padedama, rude
nį pradėjau studijuoti po labai 
gerai išlaikytų egzaminų.

Lėšų pragyventi buvo mažai, 
apsirengimas menkas: jei ne ge
ri draugai, kuriems aš rūpėjau, 
būtų buvę beveik neįmanoma 
studijuoti. Bet užsidegimas buvo 
didelis. Tiesiog apsvaigdavau ir 
turėdavau užsimerkti iš laimės 
pagalvojusi, kad tikrai kada 
nors mokysiu berniukus ir mer
gaites anglų kalbos.

♦ ♦ *
Baigusi mokslus Rygoje ir pa

pildžiusi juos vasaros kursais 
Londone, gavau mokytojos vie
tą Šiaulių vyrų ir suaugusių gim
nazijose.

Laimingi ir baisūs buvo pir
mieji metai. Laimingi, nes galė
jau savo svajones praktiškai pri
taikyti, baisūs, nes reikėjo sto
vėti ant savo kojų, pvz. kad ir 
suaugusių gimnazijos aštuntokų 
klasėje, kur vienas (ir dar įsi
vaizduokite pirmajame suole!) 
turėjo ūsus!

Įėjau į klasę, pamačiau ūsus 
ir išsigandau. Žiūriu į mokinių 
sąrašą klasės knygoje ir nieko 
nematau. Tik širdis baisiai pla
ka, ir raidės šokinėja prieš 
akis ... O čia kažkas jau prade
da šnabždėti. Pražūtis! Neišsilai
kysi pirmoje pamokoje, ir vis
kas pralaimėta. Tad greičiau, 
daryk ką nors!

Prisiverčiau skaityti sąrašą ir 
pažvelgti į klasę. Aprimstu ir 
pereinu prie savo plano papasa
koti neilgą dalykėlį angliškai, 
padiskutuoti turinį su mokiniais 
ir po to liepti jiems viską raštu 
atpasakoti.

Rodos, sekasi gerai: pasakoju 
vaikščiodama klasėje, kad būtų 
gyviau, ir jau be baimės seku į 
mane tyliai žiūrinčius veidus, tik 
kai imu klausti klausimus, nie
kas nekelia rankos. Nustembu, 
kartoju klausimus kitais žodžiais
— vistiek tyla. Pagaliau vienas 
mokinys atsistoja ir sako:

— Buvo smagu klausytis, bet 
mes nieko nesuprantame. Paaiš
kėjo, kad buvęs mokytojas kal
bėjo amerikietišku akcentu, o aš
— britišku. Be to, klasė niekad 
nerašiusi panašių atpasakojimų.

Pereinu prie gramatikos. Pra
dedu nuo pažymimųjų žodžiu ar
ba rodiklių, kaip tada buvo 
įprasta sakyti. Čia vieni siūlo 
vieną, kiti du, o treti net tris ro
diklius.

Taip aiškėjo, kad turime 
smarkiai dirbti ir paruošti me
džiagos baigiamiesiems egzami
nams. Turime svarbu tikslą, ku
ri pale metu pasiekiame kad ir 
nelabai prašmatniai, bet garbin
gai.

ONA SAULAITIENĖ

Kitais metais VIII klasėje tu
rėjau žydų gimnazijos direkto
rių, siekusį įsigyti gimnazijos 
atestatą valstybinėje gimnazijo
je. žmogus buvo kultūringas ir 
labai malonus, už mane beveik 
dvigubai vyresnis. Jis puikiai 
mokėjo vokiškai, o aš klasę, be 
anglų, mokiau vokiečių kalbos.

Esu tikra, kad mano dėstymas 
turėjo daug netobulumų, bet 
mano seniausias mokinys nie
kuomet neišdavė, kad ką nors 
pastebi, niekuomet manęs ne- 
kompromitavo kitų akyse, nors 
jam tai būtų lengva buvę daryti. 
Neparodė jis ir jokios minos tą 
baisią man dieną, kurios niekad 
nepamiršiu.

Ruošėmės skaityti “Hermann 
und Dorothea”. Norėjau klasę 
supažindinti su Goethės biogra
fija. Namie tai dienai pasiruo
šiau kalbėti apie jo jaunystę — 
tik tiek. Viskas praėjo laimin
gai, ir jau buvau beeinanti na
mo, kai direktorius mane sustab
dė koridoriuje ir paprašė pava
duoti neatėjusį kolegą VIII kla
sėje.

Visa nutirpau: neturėdama 
patyrimo, įsivaizdavau, kad bū
tinai turėsiu tęsti .pasakojimą 
apie Goethę, o nebuvau pasiruo
šusi. Neatėjo į ’galvį užsiimti 
kuo nors kitu, kas visiems būtų 
buvę sveika, bet puoliau į pamo
ką: kalbėjau apie poetą-rašytoją 
tokiu augštu stilium, kad tik vie
nas žmogus klasėje mane galėjo 
suprasti. O tas nė nesumirksėjo. 
Kai pamoka pasibaigė, jaučiausi 
visiškai išsieikvojusi, bet šį tą iš
mokusi.

Atsimenu kitą kartą, kai ta 
pati aštuntoji klasė po mano pa
mokos buvo netikėtai paleista 
namo. Visi jau rengėsi drabuži
nėje, kai sužinojau apie tai. Tuo
jau nuėjau ir sušaukiau visus at
gal Į kaišę maldai sukalbėti. Ir 
nustembu: niekas nesipriešino. 
Sukalbėję “Ačiū Tau, Viešpatie, 
už mokslą ir už visas suteiktas 
gėrybes, kuris gyveni ir viešpa
tauji per amžių amžius. Amen.”, 
išsiskirstėme namo.

* H* *
Vyrų gimnazijoje buvau jau

niausia mokytoja tuo laiku ir, 
prisipažįstu, žilų matematikos 
mokytojų truputį bijojau. Jie 
buvo mandagūs, bet visada jau
čiau, katTjų akyse kalbos mate
matikai niekuomet negalėjo pri
lygti. Gaila, kad man neatėjo į 
galvą papasakoti, jog matemati
kos mokytojas gimnazijoje man 
turėjo didžiausios įtakos: jo su
sivaldymas, teisingas griežtumas 
ir didelis tvarkingumas, kurio 
pats laikėsi ir reikalavo iš savo 
mokinių, tapo man pavyzdžiu. 
To idealo visuomet siekiau.

♦ * *
Pirmąją mokytojavimo žiemą 

įvyko vienas atmintinas dalykas: 
mokiniams rūpėjo mano garbė. 
Čiuožykloje sutikau naują pažįs
tamą. Porą kartų apsukome ra
tą, kai pastebėjau, kad būrelis 
mokinių mane stebi. Tuojau pa
galvojau, kad kur nors susite
piau arba kojinė suplyšo. Tada 
du berniukai mane mandagiai 
sustabdė ir paklausė, ar galėtų 
su manimi pakalbėti. Paėjome į 
šalį, ir mane Įspėjo, kad esą po
nas, su kuriuo čiuožiau, nerim
tas. To aš, naujai atvykusi, ne
galėjusi žinoti. Padėkojau už 
įspėjimą ir pažadėjau juo pasi
naudoti. (Koks gi buvo to pono 
nerimtumas? Jis domėjosi ke
liom panelėm. Berniukų akyse 
tai buvo neleistinas elgesys).

Atsimenu ir kitą atsitikimą, 
kai mokiniai pynė mano Parbe. 
Traukiniu važiavome i ekskur
siją. Su keliais septintokais sto
vėjau nrie lango koridoriuje, kai 
kiek išgėręs žmo°ns. eidamas 
nro šąli, nadarė kažkokia pasta
ba ir pastūmė mane. Bematant 
pora mokiniu din^o o k’tom sto
tyje pamačiau traukinio nalvdo- 
va išlydint išPėmsi i stoties Plat
formą ir perduodant jį kitam 

tarnautojui. Nieką neklausiau ir 
mano mokiniai tylėjo.

❖ Hc ’!<
Buvo ir kitų pergyvenimų. 

Kartą sugalvojau nenueiti į pa
mokas. Turėjau svečių ir galvo
jau, kad nors kartą galiu sau 
leisti pašvęsti, tačiau po pietų iš
ėjau pasivaikščioti Dvaro gatvė
je.

Kitą rytą direktorius mane 
pasikvietė į kabinetą ir paklau
sė, kuo aš rytą sirgusi, kad po
piet jau galėjau linksmiausiai 
vaikščioti mieste. Neabejoju, 
kad visas mano veidas kalbėjo 
apie mano kaltę, bet visdėlto 
bandžiau išsisukti, pasakiau, 
kad man buvę bloga.

— Niekuomet nedarykite to
kių dalykų, — trumpai atsakė 
direktorius, ir aš išslinkau.

Tai buvo pirmas ir paskutinis 
kartas, kad be rimtos priežasties 
praleisčiau pamokas.

* »|s *
Kita skaudi pamoka mane įti

kino, kad išmoktos psichologi
nės žinios nevisuomet pasitvirti
na gyvenime. Pirmą kartą nu
ėjau į pirmą klasę. Šaukdama 
mokinius paeiliui, pastebėjau 
vieną savotiškos išraiškos veidą.

— štai kur žmogaus būdas 
įrašytas į jo bruožus, — pagalvo
jau sau, savo psichologinių “ži
nių” įtakota. — Turėsiu akiplė
šą ir neklaužadą. Reikės jį iš 
karto griežtai suimti.

Negalėjo būti klaidingesnio 
sprendimo: berniukas buvo švel
nus ir darbštus, niekuomet neiš
sišoko. O man buvo be galo ne
smagu. Per kiekvieną pamoką 
širdyje jį atsiprašydavau už min
timis jam darytą skriaudą. Kai 
mokslo metams pasibaigus jis 
paskendo kaimo molio duobėje, 
aš mielai sutikau nuvažiuoti, pa
dėti vainiką ant jo kapo ir pasa
kyti kelis žodžius mokyklos var
du.

* ♦ *
Buvo ir linksmų įvykių. Kartą 

mane komercinio skyriaus kla
sėje pasitiko labai vykęs piešinys 
lentoje: tai visai aiškiai buvau aš 
ir leitenantas, su kuriuo šokau 
tėvų komiteto vakare. Klasė sė
dėjo nepaprastai tyliai ir turbūt 
laukė, kas bus. Per kelias sekun
des reikėjo sugalvoti, kaip rea
guoti, o viduje širdis juokte juo
kėsi.

— Kas čia taip puikiai piešia? 
— paklausiau. — Tikrai gabiai 
nupiešta. — Pasigirdo nedrąsus 
balsas:

— Kažkas iš kitos klasės užėjo 
ir nupiešė tą dalyką.

— Gaila, pasakiau, — norė
čiau jį pasveikinti: tikrai vyku
siai atvaizdavo šokančią porą. — 
Vėl pasigirdo nedrąsus balsas:

— Jie nešoka, bet laikosi ap
sikabinę.

— Ar šitaip? — paabejojau. 
—Man taip neatrodė, bet gal...

Po to išsiėmiau koresponden
cijos tekstą anglų kalba, iškvie
čiau vieną mokinį prie lentos ir 
apgailestaudama pareiškiau:

— Gaila, kad turėsime nutrin
ti tą piešini, bet turiu diktuoti 
jums laišką. Mokinys ėmė šluos
tyti lentą ratais, kuo ilgiausiai 
vengdamas nutrinti veidus, bet 
padaliau jis ir juos turėjo paau
koti mokslui.

Tuomet žinojau, kad klasė 
rinkdavosi po pietų ir ruošėsi 
labai svarbiam darbui iš mate
matikos. Pasinaudojau tuo ir, 
kadangi mano buvo paskutinioji 
pamoka ta dieną, paskelbiau, 
kad išleidžiu klasę dešimt mi
nučių anksčiau. Sukalbėjome 
maldą, ir niekad nemačiau mo
kiniu taip mandagiai ir džiaugs
mingai atsisveikinant prie durų. 
O man užteko juoko ilgam lai
kui.

* ♦ ♦
Kartą atvyko švietimo minis

terijos departamento direkto
rius ir su gimnazijos direkto
rium lankė klases. Tuo metu 
dirbau Šiaulių mergaičių gimna
zijoje. Visitatorial atėio ir į ma-

(Nukelta J 6-ta psl.)

Tiek Kanadoje, tiek ir Jung
tinėse Valstybėse mažumų gru
pėse su neslepiamu džiaugsmu 
gvildenamos lyg ir naujos gali
mybės sulaukti iš federacinės 
valdžios materialinės paramos ir 
paskatinimo savajai tautinei 
veiklai plėsti. Kalbama apie pa
ramą gimtųjų kalbų studijoms, 
kultūrinių reikalų plėtotę.

Bent iki šiol, retai tesusilau
kus ryškesnės ir konkretesnės 
paramos tautybių veiklai skatin
ti, kiekviena žinutė iš Otavos ir 
Vašingtono buvo sutinkama su 
nemažu pasitenkinimu ir pakili
mu.

Vieni mano, kad su tuo prasi
dės naujas ir gaivus tautinės 
plėtotės judėjimas, gal net iki 
šiol negirdėtas ir nejaustas su
klestėjimas. Kodėl ne? Juk iki 
šiol vienas didžiausių bendrosios 
veiklos stabdžių buvo lėšų trū
kumas. Kiekviena tautinė grupė 
galėjo planuoti ir dirbti tik sa
vųjų išteklių rėmuose.

Ir štai dabar, lyg mana iš dan
gaus platybių, šiuo atveju iš ka
nadiečių ir amerikiečių sostinių 
—materialinė parama. Įstatymų 
leidėjai staiga tapo suprantan
čiais ir duosniais ... Visų tauti
nių grupių viltys didėja — tiki
masi kažko itin palankaus ir 
grandiozinio. Besidžiaugiant dar 
burnoje neturima mana, gal rei
kėtų kiek blaiviau pažvelgti į vi
są tą reikalą. Pavyzdžiui, JAV- 
ėse jau beveik aišku, kad vargiai

1971 m. baigusieji Fedagoginį Lituanistikos Institutą Čikagoje pažymėjimų 
įteikimo iškilmėje. Penktas iš kairės — Rimas Černius, lietuviškojo švie
timo premijos $500 laimėtojas Nuotr. V. Noreikos

Kanados leidyklos Amerikos kišenėj
Kanados didžiosios knygų lei

dyklos daugiausia yra užsienio 
knygų leidyklų skyriai arba jų 
remiamos. Ši būklė dar pablo
gėjo paskutiniais metais, kai už
sienio bendrovės nupirko dvi se
niausias Kanados leidyklas — 
Musson’s ir Ryerson.

Bendrovių - leidyklų skyriai, 
parduodami'savo ar jų pagrindi
nės bendrovės išleistas knygas, 
siekia pelno. Didžiosios knygų 
leidyklos skelbia, kad jos negali 
gauti pelno iš knygų, jei nepar
duoda bent 5000 egzempliorių. 
Toks parduotų knygų skaičius 
padengia tik leidyklos ir skelbi
mų išlaidas. Virš to skaičiaus 
parduodamos knygos sudaro be
veik gryną pelną. Tokiu būdu di
džiosios leidyklos užsienyje Ka
nados leidyklas paverčia tik sa
vo išleistų ir gerai parduodamų 
knygų pardavėjom, kurios pada
ro gerą pelną. Tos bendrovės 
dėlto ir kliudo Kanados leidyk
loms leisti knygas, nes leidyba 
pareikalauja daug darbo, bet ne
užtikrina pelno.

Kanados pagalbinės užsienio 
bendrovių leidyklos išleidžia ir 
kanadiškų knygų, kad užtikrin
tų savo vardą kaip Kanados įmo
nes. Leidyklos nesistengia išleis
ti daug tokių knygų ir rūpinasi, 
kad jos būtų parduodamos pel
ningai. Dėlto nauji rašytojai nė
ra laukiami.

Žymus Kanados poetas ir ro
manistas Earle Birney neseniai 
pasisakė prieš Kanados knygų 
leidybą, kuri yra dominuojama 
užsienio firmų (daugiausia JAV). 
Jis tvirtino: “Viena pagrindinių 
priežasčių, kurios varžo Kana
dos literatūrą, yra ta, kad Ame
rikos firmos kontroliuoja Kana
dos knygų leidybą. Tai apgailėti
nas Kanados literatūros žlugi
mas, nes aš tikiu ir Į mažos vals
tybės kultūrinio balso vertę. Ji 
taip pat praturtina visą literatū
ra.” Birney, buvęs Britų Kolum
bijos ir Toronto universitetų 
profesorius, ypač rūpinasi, kati 
labai gausiai plaukia į Kanadą 
JAV mokyklų vadovėliai ir kitos 
knycos. Vadovėliai gali būti iš
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finansinės paramos galės susi
laukti mūsų šeštadieninės mo
kyklos. Toliau, besigilinant į 
kaikada dviprasmiškai išskaito
mas detales, matyti sudėtingame 
komplekse labai daug neaišku
mų ir galimų keleriopų interpre
tacijų. Antra, jei ateis kuri fi
nansinė parama, ji bus lydima 
ne tik kontrolės, bet ir aiškių 
nurodymų, kaip, kur, kada ir ko
dėl. Labai galimas dalykas, kad 
valdinių Įstaigų interesai ir no
rai nebūtinai sutaps su vienų ar 
kitų grupių užsimojimais ir pla
nais. Turbūt viena yra tikra, kad 
tiek Kanadai, tiek ir JAV-ėms 
pirmoje eilėje rūpi ne atskirų 
tautybių aspiracijų rėmimas, 
bet greitesnis ir visuotinesnis 
visų mažumų suliejimas naujon 
vienon taūtybėn, nors oficialiai 
tai neigiama, šis motyvas nere
tai iškyla privačių pokalbių me
tu su Įvairiais valstybininkais, 
planuotojais, vykdytojais. Finan
sinė parama, jei pagaliau ir at
eis, bus savų tikslų bei aiškios 
kontrolės siekianti. Esant ap
sukriems, gal bus galima atlikti 
ir tai, ko valdiniai planai nenu
matė, o tautybių veiklai tai gali 
būti itin svarbu ar net gyvybinės 
reikšmės. Kanada pirmiausia 
myli kanadiečius, Amerika — 
amerikiečius, tik paskiau seks, 
sakykime, lietuviai, latviai, es
tai... Parama turbūt vienu ar 
kitu būdu ateis, bet iš jos naudą 
norės turėti tik tie, kurie žada 
atidaryti savo piniginę.

leisti Kanadoje su mažais pakei
timais, kad atrodytų kanadiš- 
kais, bet savo turiniu jie lieka 
amerikietiški. Taip yra dėlto, 
kad daugelis didžiųjų leidyklų 
yra amerikiečių nuosavybėje, 6 
Kanados švietimo vadovai yra 
spaudžiami pirkti amerikietiškas 
knygas.

Pasak profesoriaus Birney, 
daugelyje Kanados universitetų 
literatūros kursas yra dėstomas 
remiantis beveik tik Amerikos 
rašytojų darbais, o Kanados ra
šytojai ignoruojami. Viešose mo
kyklose galioja taisyklė, o ne iš
imtis—naudotis amerikiečių va
dovėliais.

Vyriausybės pastangos išlaiky
ti McClelland ir Stewart leidyk
las, kad nepatektų amerikiečių 
nuosavybėn, rodo, kad Kanados 
vyriausybės atstovai panūdo 
saugoti savo kultūrą. Vyriausy
bė galėtų imtis ir kitų priemo
nių, pavyzdžiui — pareikalauti, 
kad Kanados viešosios bibliote
kos pirktų knygas tik iš Kanados 
knygų leidyklų, nes tie pinigai 
yra mokesčių mokėtojų. Daug 
viešųjų bibliotekų perka knygas 
tiesiai iš JAV leidyklų, nes taip 
yra pigiau. Taip pat daro ir dau
gelis viešųjų mokyklų, kurios 
naudoja mokesčių pinigus.

Niekas nesiekia atsisakyti J. 
A. V. knygų, bet jei jos būtų 
perkamos iš Kanados leidyklų, 
kanadiečių rašytojų darbai būtų 
bent svarstomi. Turėtų būti rei
kalaujama, kad Kanados mokyk
lų vadovybės vartotų tik Kana
doj išleistus vadovėlius. Sunku 
rasti kitą valstybę pasaulyje, 
kur mokyklos naudotųsi kitos 
valstybės mokyklų knygomis.

Kanados leidėjai ir rašytojai 
kenčia, nes JAV knycos plačiai 
parduodamos Kanadoje, o kana
diečiu knygos neturi laisvo ke
lio j JAV. JA V-bių autorių tei
sių įstatymai neleidžia Kanados 
leidykloms pardavinėti knygas 
JA V-se, jei ju autoriai yra ame
rikiečiai. JAV Įstatymai varžo 
Kanados leidiniu pardavimą di
desniais kiekiais JA V-se.
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GARAŽAS VILNIUJE meninių organizacijų nuomonę “Tie-
B. Lenarto pranešimu “Tiesoje”, 

iki 1972 m. pabaigos Vilniaus Nauji
ninkų mikrorajone, Dzūkų ir Aerod
romo gatvių kampe, tikimasi užbaigti 
aštuoniaaugščio garažo statybą. Jame 
bus vietos 750 automobilių, bet vil
niečiai iš jo neturės tiesioginės nau
dos, nes šis pastatas priglaus tik 
miesto taksistų automobilius. Pir
muosiuose dviejuose augštuosc bus 
techninio aptarnavimo, remonto ir 
sandėlių patalpos. Kitus šešis augšlus 
užpildys taksiai. Garažo projektą yra 
paruošę kauniečiai, vadovaujami vyr. 
inž. V. Poškienės. Panašų garažą 
taksiams numatoma pastatyti ir Kau
ne. Privačių automobilių savinin
kams Kaune ir Vilniuje juos ir to
liau teks laikyti miestų gatvėse. Val
džios lėšomis statomų daugiabučių 
namų planuotojai dar nė negalvoja 
apie vietą automobiliams priglausti.

ESPERANTININKŲ KLUBAS
Prieš ketverius metus Klaipėdoje 

buvo įsteigtas esperantininkų klubas, 
vadovaujamas inž. A. Vizgirdo. Klu
bo nariai artimus ryšius turi su 
Vengrijos Debreceno ir R. Vokietijos 
Rostocko miestų esperantininkais, su
sirašinėja su šios kalbos mėgėjais ir 
kituose pasaulio kraštuose. Klaipė
diečių esperantininkų veiklą nušvie
tė miesto kultūros rūmuose surengta 
paroda “Esperanto — taikos ir drau
gystės kalba”. Klubo pastangų dėka 
buvo įsteigtas Klaipėdos liaudies uni
versiteto esperanto kalbos fakultetas. 
Esperanto kalba taipgi yra įtraukta į 
Klaipėdos keturių vidurinių mokyklų 
programą. Klaipėdoje yra daugiau 
kaip 400 esperantininkų, baigusių 
šios kalbos kursus.

KĖDAINIŲ ORAS
Kėdainiečiai Z. Tamašauskienė, J. 

Butkutė, V. Sakalauskas ir J. 
Dambrauskienė “Komjaunimo Tie
sos” 1971 m. 240 nr. maldauja tyro 
oro: “Mūsų mieste labai teršiamas 
oras chemijos kombinato, biochemi
jos gamyklos dūmais, nemalonus kva
pas veržiasi iš valymo įrenginių. 22- 
23 valandą mieste pasklinda tokia 
smarvė, jog reikia uždaryti ne tik du
ris, langus, bet ir plyšius kamšyti. Ir 
taip kiekvieną mielą vakarą, kiaurą 
naktį. Kada mes pagaliau kvėpuosi
me švariu, nesuterštu oru?”

MOTERŲ MUZĖJUS
Seną klėtį etnografiniu muzėjum 

pavertė Aldonos Morkūnienės vado
vaujama Utenos rajono “Dubysos” 
kolchozo moterų taryba. Šioje klėty
je Žadavėnių kaime, ant augšto Pa- 
liekniškių ežero kranto, moterys su
telkė daug įdomių rodinių — senovi
nių skrynių, stalų, rankšluosčių, ver
pimo ratelių, namie austą srafaną, 
medinių piestų, kuriose kadaise bu
vo grūdami grūdai. Pastačius krosnį, 
klėtyje-muzėjuje bus organizuojami 
kirpimo ir siuvimo kursai, pokalbiai 
apie vaikų auklėjimą, sodybų puoši
mą.

MOKINTŲ ELGESYS
Mokinių elgesys Lietuvos bendro

jo lavinimo vidurinėse mokyklose 
lig šiol būdavo įvertinamas tradici
niais penketukais, ketvertukais, tre
jetukais ir dvejetukais, o nuo šių 
mokslo metų įvesta žodinė vertinimo 
norma: pavyzdingas, patenkinamas, 
nepatenkinamas. Žemesniųjų klasių 
mokinių elgesį įvertina jų mokyto
jai, augštesniųjų — klasės vadovai, 
atsižvelgdami į mokytojų ir visuo-

LONDON, ONT.
KALĖDŲ EGLUTĖ šiemet sureng

ta šeštadieninės mokyklos bendromis 
mokinių ir mokytojų pastangomis. 
Atidaromąjį žodį tarė mokyklos vedė
jas L. Eimantas. Klebonas kun. B. 
Pacevičius ir apyl. pirm. J. Butkus 
taip pat pasidžiaugė gražiu būriu pri
augančio jaunimo. Mokinių choras 
pagiedojo kalėdinių giesmių, aštunto 
sk. mokiniai atliko vaidinimėlį “Tik
roji eglutė”, pažadėdami daugiau ne- 
beskinti gyvų eglučių, jaunieji šokė
jai pašoko Kalvelį ir Klumpakojį, 
vyr. skautės suvaidino jų pačių pa
ruoštą vaidinimėlį "Pirmoji Kalėdų 
naktis”, o antro, ketvirto, penkto sk. 
mokiniai ir kaikurie kitų skyrių mo
kiniai, pasisiūlę prisidėti prie progra
mos, — padeklamavo, paskambino 
pianinu, pagrojo akordeonu arba pa
rodė. kaip mikliai apie pirštus galima 
sukti paradinę lazdutę. Senelis vaiku
čių pasirodymu buvo patenkintas ir 
visus mažuosius apdovanojo kalėdinė
mis dovanėlėmis. Baigiamajame žody

WINNIPEG, MAN.
A.A? VIKTORIJA ŠMAIŽIENĖ mi

rė 1971 m. gruodžio 25 d. Sv. Boni
faco ligoninėje, būdama 64 m. am
žiaus. Jos atsiskyrimas Kalėdų dieną 
nuliūdino winipegiečius. Savo laiku 
ji aktyviai dalyvavo lietuvių veiklo
je, bendradarbiavo spaudoje, rašė ei
lėraščius vaikams, pedagoginio turi
nio apybraižas, aktualius straipsnius 
įvairiais klausimais. Bene daugiau
sia ji rašė “T. Žiburiuose”, pasiraši- 
nėdama Leontinos Rimvydaitės sla- 
pyvarde. Teilsisi ramybėje!

A.A. A. BAREIŠIS mirė 1971 m. 
gruodžio 19 d.

KALĖDŲ EGLUTĖ vaikams buvo 
surengta 1971 m. gruodžio 26 d. kle
bono kun. J. Bertašiaus iniciatyva. Ji 
buvo skelbta bažnyčioje ir biulete
nyje, paskirtos premijos geriausiai 
pasirodžiusiems vaikams lietuviškoje 
programoje. Tikėjomės, kad tai bus 
didelis paskatinimas jaunimui. Deja, 

sos” 1971 m. 278 nr. šį klausimą na
grinėja Vilniaus A. Vienuolio vidu
rinės mokyklos direktorius Vladas 
Motiejūnas, patardamas pavyzdingo 
elgesio nepadaryti kažkokia moki
niams neprieinama augštuma. V. Mo
tiejūnas cituoja instrukciją: “Elgesio 
pažymis “pavyzdingas” įrašomas mo
kiniams, kurie labai uoliai mokosi, 
ypač aktyviai dalyvauja visuomeni
niame klasės bei mokyklos gyveni
me ir visuomenei naudingame darbe, 
pavyzdingai elgiasi mokykloje, na
mie ir gatvėje, tiksliai vykdo “Mo
kinių taisykles”. Pažymis “pavyzdin
gas” turi būti rašomas tik tai daliai 
mokinių, kurių elgesys gali būti pa
vyzdžiu kitiems mokiniams ...” Iš 
instrukcijos atrodo, jog pažymį “pa
vyzdingas” nulemia ne tik geras mo
kymasis, drausmė, bet ir dalyvavimas 
visuomeninėje veikloje, kuria turbūt 
suprantama komjaunimo organizaci
ja. Pats V. Motiejūnas labiau pabrė
žia esminius dalykus — mokymąsi ir 
drausmę. Pažymį “patenkinamas” jis 
siūlo rašyti mėgstantiems patingi
niauti, paišdykauti, bet nesunkiai pa
taisomiems mokiniams. Užkietėjusie- 
ji neklaužados ir tinginiai turėtų bū
ti įvertinami pažymiu “nepatenkina
mas”. V. Motiejūno nuomone, apie 
tokius mokinius reikėtų painformuo
ti vadovus tų įstaigų, kuriose dirba 
jų tėvai, kad juos darbo draugai pri
verstų skirti didesnį dėmesį vaikų 
auklėjimui.

JAUNIMAS IR MUZIKA
Pasvalio vidurinėje mokykloje bu

vo pravesta 15 klausimų anketa apie 
muziką, atskleidžianti dabartinio Lie
tuvos jaunimo muzikinius polinkius. 
Anketą “Komjaunimo Tiesos” 1971 
m. 244 nr. apibendrino Pasvalio vi
durinės mokyklos abiturientas V. Bi- 
kulčius. Jis rašo: “Į antrąjį klausimą, 
“Kokią muziką laikai nuostabiau
sia?”, susilaukta daugiausia tokių at
sakymų: “estradinę”... Būta ir origi
nalesnių skonių. Alfredas pasisakė 
esąs “senovinių viduramžių madriga
lų ir apskritai tų laikų muzikos” ger
bėjas. Leonas labiausiai vertinąs big- 
bitą, dėl to, kad tai savotiška mūsų 
laikų jaunimo “simfoninė muzika", 
kuri nedaug kuo skiriasi nuo “tikro
sios” simfoninės muzikos (štai ką 
reiškia akla meilė vienai muzikos 
rūšiai!). O Juditai “nuostabiausia 
ir galingiausia” ta muzika, kurios 
ji ... nesupranta. “Nemėgstu tokios, 
nes verčia galvoti”, — tokia dauge
lio atsakiusiųjų nuomonė. (...) I 
klausimą “Kokį ansamblį (operos 
teatrą, orkestrą ir Lt.) pasikviestom 
koncertuoti į Pasvalį, jei išsipildytų 
kiekvienas tavo noras?” visi atsakė 
panašiai — kurią nors užsienio big- 
bito ar pop grupę. Vienintelis Gytis 
tik prisiminė Milano La Skalą. Taigi 
simfoninė muzika kalčiausia tuo, jog 
ji — perdaug rimta ir perdaug sun
ki — ji be reikalo vargina, versda
ma ... galvoti. Keista, skaudu ir pik
ta. Juk net ir aritmetikos uždavinys, 
kurį išsprendi be didelių pastangų, 
neteikia tikro malonumo. Jis papras
čiausiai nėra pats geriausias uždavi
nys. Gal ir nelabai vykusi ši para
lelė, tačiau tokia ji man atėjo į gal
vą, kai varčiau draugų prirašytus la
pelius. Buvo, tiesa, ten ir nuoširdžių 
komplimentų rimtajai muzikai (Liu
da, Arūnas, Birutė), visi be išimties 
pasirodė esą dideli lietuvių liaudies 
muzikos gerbėjai, visi išvardino daug 
jos privalumų ir savybių...” V. Kst.

je mokyklos vedėjas pabrėžė, kad 
mokinių dalyvavimas tokiose progra
mose padeda jiems greičiau išmokti 
lietuviškai kalbėti ir giedoti. Jis pa
dėkojo katalikių moterų Londono 
skyriui, L. L. Lėšų Telkimo skyriui 
už stambias aukas ir visiem kitiem, 
prisidėjusiein mažesnėmis aukomis. 
Iš surinktų lėšų surengta ši eglutė ir 
visiems mokyklos mokiniams užsaky
tas vaikų žurnaliukas “Eglutė”. Tik
rai girtinas nutarimas. Tai paskatins 
vaikučius pradėti domėtis lietuviška 
spauda. Eglutės parengimas baigtas 
bendromis vaišėmis.

KUN. B. PACEVICIUS, L. L. Šilu
vos parapijos klebonas, po kelionės 
Prancūzijoje ir Šventojoje Žemėje 
buvo sunegalavęs, bet dabar jau bai
gia sveikti ir yra tiek sustiprėjęs, kad 
gali atnašauti Mišias ir atlikti kitas 
bažnytines apeigas. Londono lietuviai 
yra dėkingi kun. Paulauskui, pavada
vusiam kleboną jo išvykimo metu.

D. E.

ir tai nepadėjo. Susirinkus nedide- 
iiam būriui tautiečių, kun. J. Ber- 
tašius pradėjo programą, pakviesda
mas sccnon Kalėdų senelį — mokyt. 
St. Ramančiauską. Pastarasis pradėjo 
traukti iš maišo dovanas. Traukia 
vieną, traukia kitą... vis adresuo
tos Kalėdų seneliui. Žiūrovai prapliu
po juokais. Mažai salėje vaikų, mažai 
buvo ir dovanų. Jaunesniųjų grupės 
1 premiją — $5 laimėjo Danius Bal
čiūnas. Programa buvo trumpa, nes 
nebuvo vyresniųjų vaikų grupės. Ją 
papildė patys tėvai. J. Demereckas 
padeklamavo juokingą eilėraštį, skir
tą Kalėdų seneliui, mokyt. Br. Bu- 
jokienė paskaitė V. Mačernio poezi
jos, E. Sarauskienė — B. Brazdžio
nio. Besivaišinant kavute, vynu bei 
užkandžiais buvo svarstoma, kaip 
įtraukti lietuviškon veiklon beaugan
čius jaunuolius bei jaunuoles.

Dalyvavęs

L. K. Mindaugo šaulių kuopos nariai Montrealyje už nuopelnus Lietuvai 
ir šaulių sąjungai apdovanoti 1971 m. lapkričio 27 d. atitinkamais žymeni
mis; iŠ kairės į dešinę: St. Reutas — šaulių žvaigždės ordinu, V. Sušinskas 
— šaulių žvaigždės medaliu, Aug. Mylė — šaulių žvaigždės medaliu. Žyme
nis prisegė svečias iš Čikagos gen. M. Rėklaitis

S HAMILTON*"
BENDRUOMENĖS V A L D Y BOS 

rengtam N. Metų sutikimo vakarui 
laimės staliukus padovanojo šie 
duosnūs mūsų verslininkai: B. Kro
nas “Kronas Realty Ltd.”, Alf. Pa
tamsis “Barton Courts” apartamen
tai ir Ant. Dirsė, Alf. Pilipavičius 
“Mooshead House” viešbutis. Bend
ruomenė jiems širdingai dėkoja.

BERNELIŲ MIŠIOS 12 v. naktį A. 
V. bažnyčioje buvo atnašautos su tra
diciniu iškilmingumu. Dalyvių buvo 
pilna bažnyčia, kurie po pamaldų kle
bono buvo pakviesti į Jaunimo Cent
ro salę pasivaišinti. Žmonės tokį va
karą, neseniai palikę Kūčių stalus, 
nelabai begalėjo pasinaudoti vaišin
gumu, bet buvo įdomu dar susieiti 
krūvon ir pasidalyti švenčių linkėji
mais.

SIMO KUDIRKOS išvaduoti skrido 
buvęs Burlingtono miesto planuoto
jas ir augštas Kanados United 
Church pareigūnas L. Milne, bet Hel
sinkyje buvo suimtas. Tą įvykį pla
čiai aprašė “The Spectator” savo 
prieškalėdiniame numery.

G. BREICHMANIENĖ, PL Bend
ruomenės pakviesta, antrą Kalėdų 
dieną išskrido į Braziliją, Sao Paulo 
miestą, kur ji P. Amerikos liet, tau
tinių šokių mokytojams dėstys 2 sa
vaičių pasitobulinimo kursuose. Tai 
daroma ryšium su ateinančią vasarą 
Čikagoje rengiama tautinių šokių 
švente, kuriai ji pati vadovauja.

SIDABRINES VEDYBŲ SUKAK
TIS antrą Kalėdų dieną paminėjo dvi 
šeimos. M. Ant. Garkūnai savo 25 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį pa
minėjo pas save surengtu pokyliu, o 
L. D. Stukus po pamaldų choristai 
pasikvietė į salę, įteikė jiems rožių, 
dovaną ir sugiedojo “Ilgiausių metų”. 
Taip pat “Ilgiausių metų” buvo sugie
dota choristei St. Samus, tą dieną 
minėjusiai savo gimtadienį.

P. PLEINYS IR ST. KAČINSKAS 
Kalėdų šventėms išskrido į šiltesnį 
kraštą — Meksiką. . Ten jie ketina 
atostogauti tris savaites. Nebe pirmą 
sykį žiemos atostogų praleisti į Mek
siką išskrido ir J. L. Valevičiai.

DORIS IR PETRAS STUOKOS su 
dukrele Dana automobiliu išvyko į 
Floridą. Jie įsigijo priekabą, kurioje 
yra visi namų patogumai. Planuoja 
ten daugiau pasivažinėti ir per 4 sa-
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vo atostogų savaites pamatyti visą 
Floridos iškyšulį.

LIETUVIŲ NAMŲ Akcinės Bend
rovės valdyba jau turi priimtiną skly
pui nupirkti pasiūlymą iš vienos sta
tybinės firmos Toronte ir šauks vi
suotinį akcininkų susirinkimą parda
vimui patvirtinti.

ANT. GUDINSKAS vietos radijo 
stoties skelbiamose varžybose laimė
jo sau ir motinai vienos savaitės ap
mokamas atostogas Bahamoje. Sūnus 
ir mama, niekad apie tokias atosto
gas negalvoję, turėjo laimės praleisti 
vieną savaitę žaliuojančių palmių ir 
šilto vandens saloje. K. M.

PADĖKA
Esu labai dėkingas visiems už lap

kričio 13 d. Hillcrest restorane man 
surengtą pagerbimą. Dėkoju KLB 
Hamiltono apylinkės valdybos pirm. 
K. Mileriui už įdėtą didelį darbą, 
pasakytą kalbą, gražiai ir įdomiai 
pravestą visą pobūvį, už gražius ir 
turiningus straipsnius “TŽ”; apylin
kės valdybai — M. Borusienei, L. 
Verbickaitei, J. Krištolaičiui, O. Sta- 
siuliui, T. Lesevičiui.

Už dalyvavimą ir pasakytas kal
bas: KLB krašto valdybos atstovui 
vicepirm. J. R. Simanavičiui už svei
kinimus ir už kalbą bei linkėjimus 
radijo programoje “Tėvynės prisi
minimai”: prel. dr. J. Tadarauskui; 
KLB St. Catharines apylinkės pirm.
J. Sarapnickui; “Aukuro” rež. E. 
Dauguvietytei-Kudabienei už pagrin
dinę kalbą ir dovaną; DLK Algirdo 
šaulių kuopos Alf. Patamsiui, KLV 
Sąjungos J. Petraičiui: "Gyvataro” 
vadovei G. Breichmanienci; Lietuvių 
Namų B-vėfe pirm. G. Palmeriui; Či
kagos Vyčių ktmpoš atstovui V. Pa- 
liulioniui.

Už atsiųstus syeikinimus ir dova
nas: kun. dr. T. Narbutui iš Dayton. 
Ohio; iš Čikagos kun. K. Kuzmins
kui; broliams Antanui, Petrui, Vy
tautui Beinarauskams, broliams Jo
nui ir Broniui Lukoševičiams.

Svečiams iš Čikagos už dalyvavi
mą ir dovanas: A. F. Aniuliams, E. 
V. Paliųlioniams, V. Rutkauskams,
K. Budriams.

Hamiltoniečiams už sveikinimus ir 
dovanas — I. J. Jokūbynains, sesu
tei O. Mikšytei, broliui Br. Mikšiui 
Toronte.

Dėkoju A. V. Juraičiams už pada
rytas nuotraukas, Z. Pulianauskui už 
straipsnį “Nepriklausomoje Lietuvo
je”.

Didelė ir nuoširdi padėka visiems 
dalyvavusiems pagerbime ir visiems, 
kurie prisidėjo prie bendros dova
nos.

Sis vakaras, visi sveikinimai, gra
žios, brangios ir vertingos dovanos 
primins, kad visi kartu dirbame lie
tuvišką darbą, garsindami Lietuvos 
vardą.

K. Mikšys

Mokame už:
depozitus _______ ____ 5%
šėrus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ..... .... 644%
ir virš $10.0000 •• 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekilti, turto paskolas iš 844 %
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OTTAWA, ONT.
KALĖDŲ EGLUTĖ. Mokyklos tėvų 

komitetas suruošė vaikučiams šventę 
gruodžio 19, sekmadienį. Dalyvių su
sirinko, palyginti, daug; atsilankė ir 
draugų nelietuvių su savo vaikučiais. 
Programoje dalyvavo visi mokyklos 
vaikučiai. Pradžioje buvo atliktas A. 
Paškevičienės vieno veiksmo, trijų 
paveikslų muzikinis vaizdelis “Kalė
dų išvakarėse”. Čia mūsų mažiesiems 
buvo progos kalbėti, deklamuoti, dai
nuoti, šokti, visa tai palydint piani
nu. Muzika — Danguolės Zalatoriū- 
tės. Šiam veikalėly pavaizduoti vaikų 
pasauliui artimi Kalėdų nuotaikos 
kupini pergyvenimai. Dalyvauja: ka
lėdinių žaislų meistras, lėlės, miško 
žvėreliai, Kalėdų Senelis su savo pa
lydovais nykštukais. Po vaidinimo sa
vus sugebėjimus muzikoj parodė Ro
mas Pavilonis, pagrojęs gitara, ir Jo
nas Valiulis — akordeonu.

SKAITYMO KONKURSAS, vykęs 
mūsų mokykloje ištisus metus, pasi
baigė. Šios vaikų šventės programo
je buvo įjungtas konkurso laimėto
jams dovanų įteikimas.

Mokyklos vedėja A. Paškevičienė, 
padariusi trumpą įvadą, pakvietė vy
resniųjų skyriaus mokytoją P. Ance- 
vičienę premijuoti savo klasės laimė
tojus. Pirmoji vieta jos klasėje teko 
Romui Paviloniui, antroji — Pauliui 
Mitalui ir trečioji — Edvardui Pavi
loniui. Jaunesniųjų skyriaus moky
toja A. Paškevičienė savuosius taip 
įvertino: pirmoji vieta — Vidai Bal
sevičiūtei, antroji — Jonui Valiuliui 
ir trečioji — Rūtai Jurkutei. Visi pir
mųjų trijų vietų laimėtojai gavo ver
tingesnes dovanėles, o visi likusieji už 
uolų dalyvavimą konkurse buvo taip 
pat atžymėti — gavo kuklesnes dova
nėles, lietuviškus suvenyrus.

MŪSŲ MOKYKLA buvo įsteigta 
1951 m. gegužės 12 d. Per šiuos 20 
metų ji buvo dukart nustojusi veikti, 
bet ir vėl atgijo, šiemet nusistatyta 
duoti jai vardą, nes per pastaruosius 
kelerius metus ji įrodė esanti to ver
ta. Mokyklos tėvų komitetas ir mo
kyklos vadovybė, apylinkės v-bai pri
tarus, nutarė pavadinti ją “Dr. Vin
co Kudirkos Otavos šeštadienine mo
kykla”. šį nutarimą viešai sueigoje 
perskaitė A. Paškevičius, buvęs apy
linkės v-bos pirmininku ją įsteigiant.

PASIKEITĖ apylinkės valdybos su
dėtis: vietoj išvykusio Montrealin — 
naujon tarnybos vieton iždininko p. 
Ptašinsko apylinkės v-ba kooptavo 
toms pareigoms Danguolę Zalatorių- 
tę.

NUSISTATYTA mūsų mokyklą 
“krikštynų” proga įrašydinti j Lietu
vių Fondo narius. L. F. įgaliotinio 
tam tikslui surengtas vajus iškilmių 
dieną buvo baigtas. Sueigos metu 
įvyko dovanų paskirstymas parėmu- 
siems tą vajų. Pr. Baltuonio skulp
tūra “Pingvinai” teko Marijai Mace
vičiūtei, A. Tamošaitienės grafika — 
P. Basčiui, Vytauto Trečioko alieji
nis paveikslas — Marijai Macevičiū
tei, lietuviškas suvenyras — Dariaus 
Girėno testamentas — V. Plečkaičiui, 
knyga “Lithuanians in Canada” — 
Raimundui Trečiokui.

TURĖJOME SVEČIĄ kun. St. Kul- 
bj, SJ, iš Montrcalio. Apylinkės v-ba 
pasikvietė jį specialiai mūsų iškil
mėms. Tą dieną Assumption parapi
jos bažnyčioj buvo klausoma išpažin
čių lietuviškai. Jis atlaikė Mišias ir 
pasakė pamokslą.

KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ vietoj 
per L. Fondo įgaliotinį šiai apylinkei, 
be jau skelbtų asmenų, Lietuvių Fon
dui paaukojo dar šie tautiečiai: p. p. 
Fidleriai iš Deep River, Palilioniai iš 
Kingstono, Smidtai, Mitalai, Pavilo- 
niai ir Valiuliai iš Otavos. Iš viso 
gauta $93. Šios aukos yra skiriamos 
padidinti bendrajam Otavos lietuvių 
įnašui, kuriam atstovauja apylinkės 
valdyba, šių metų vienam iš aukoto
jų burti) keliu teko A. Tamošaitienės 
kūrinys grafika “Raštų simboliai”. 
Tais laimingaisiais tapo p. Kubiliai iš 
Otavos.

DR. VINCO KUDIRKOS šeštadieni
nė mokykla darbą pradeda sausio 8, 
šeštadienį. Albinas Vilniškis

St. Catharines, Ont.
KANADOS L. V. S. RAMOVĖS St. 

Catharines skyriaus v-ba surengė 
prieškalėdinį “kalakutų šaudymą”. 
Gruodžio 11 d. 10 vai. ryto ramovė- 
nai rinkosi į ūkininko Bieliūno na
mus išbandyti savo laimės, šaudymo 
varžybos vyko ekipomis ir individua
liai. Dalyvavo 40 šaulių, 8 ekipos. 
Daugiausia taškų surinko ir kalaku
tus laimėjo A. Šukys 2, Zoasinas 2, 
Vaitkus 1, Gegeckas 1, Z. Jokubonis 
1, Čeporius 1. Individualiniam šaudy
me daugiausia taškų surinko Vaitkus 
ir laimėjo prizą.

DALYVAVĘ K A R I U O M ENĖS 
šventės minėjime pastebėjo, kad 
vienas įspūdingiausių programos mo
mentų buvo inscenizuotas Simo Ku
dirkos teismas Vilniuje. Beveik visi 
žiūrovai nesulaikė ašarų, kai Simas 
Kudirka, suklupęs, sukaustytas rete
žiais, prašė teisėjus Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės.

1972 m. sausio 9 d. šaukiamas St. 
Catharines - Niagara Falls ramovėnų 
skyriaus narių metinis susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba. A. Š.

City Driving Schoo!
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigęs Šia mokykla gauna piges
ne antovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automat'nius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

Tel. LE 2-3656. Rvtnose HO 6-1331

© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

POLITINIŲ STUDIJŲ DIENOS J. 
A. V. LB centro valdybos iniciatyva 
buvo surengtos 1971 m. gruodžio 11- 
12 d.d. Filadelfijoje, Sheraton vieš
butyje. Įvadinį žodį tarė JAV LB 
centro valdybos vicepirmininkas vi
suomeniniams reikalams Algimantas 
Gečys, vienas pagrindinių šio suma
nymo iniciatorių, oficialų studijų die
nų atidarymą atliko JAV LB centro 
valdybos pirm. Vytautas Volertas, in- 
vokaciją sukalbėjo kun. K. Pugevi- 
čius. Studijų dienų pirmininku buvo 
pakviestas Arvydas Barzdukas iš Va
šingtono, sekretorium — visą eigą 
magnetofono juoston įrašęs radijo 
programos vedėjas H. Savickas. Pra
nešimą “Lietuvos klausimas Jungti
nėse Tautose” padarė Rezoliucijų Ko
miteto pirm. Leonardas Valiukas, 
“Pekingo-Maskvos santykių įtaka Lie
tuvos klausimui” — Algimantas P. 
Gureckas. Dr. Zenonas Rekašius va
dovavo simpoziumui “Pavergtųjų tau
tų įtaka Sovietų Sąjungos politikai ir 
visuomenės politinių nuotaikų vysty
muisi”, kuriame dalyvavo trys pro
fesoriai — amerikietis dr. William R. 
Kintner, armėnų kilmės dr. Vernon 
V. Aspaturian ir dr. Vytautas S. 
Vardys. Sovietologas dr. T. Remei- 
kis nušvietė išeivijos politinio darbo 
kryptį. Bene didžiausio dėmesio su
silaukė pranešimas “JAV pažiūra į 
Pabaltijo valstybių okupaciją”, pa
darytas JAV valstybės departamento 
R. Europos reikalų skyriaus direkto
riaus pavaduotojo Doyle Martin. V. 
Alseika “Draugo” 1971 m. gruodžio 
21 d. laidoje rašo: “Valstybės depar
tamento pareigūno Doyle Martin pa
reiškimai, liečią Lietuvą ar Baltijos 
valstybes, žinoma, kėlė nemažą dė
mesį. Jo kai kurios mintys ras at
garsio, pvz. tai, kad JAV pasisako 
už Lietuvos teisę į laisvą apsispren
dimą (bet ne už nepriklausomybę), 
ar tai, kad tik tauta Lietuvoje gali 
daryti sprendimą. Pagaliau jo nei
giamas požiūris į Valiuko bei jo ko
miteto pastangomis kongrese priimtą 
rezoliuciją dėl mūsų bylos kėlimo 
J. Tautose...” Politinių studijų die
nos buvo užbaigtos dr. B. Nemicko 
paskaita apie Sovietų Sąjungos per
šamą Europos saugumo konferenciją 
ir Lietuvos bylą. Iš viso studijų die
nose buvo 14 pranešėjų, Įskaitant 3 
amerikiečius. Du trečdaliai pranešė
jų buvo jaunesniosios ir jaunosios 
kartos žmonės. Susilaukta apie 90 da
lyvių iš Kalifornijos, Bostono, Niu
jorko, Baltimorės, Hartfordo, Kleve- 
lando ir New Haven.

“PRINCE GEORGES COUNTY 
NEWS” laikraštis 1971 m. gruodžio 
1 <1. paskelbė ilgą savo žurnalistės 
Phyllis O’Neill rašinį “Lanham Li
thuanians seek liberation for count
rymen” apie lietuvių vaikų pastangas 
Įteikti Simui Kudirkai kalėdinę do- 
vanėle per Sovietų Sąjungos ambasa
dą Vašingtone. P. O’Neill savo 
straipsnyje cituoja išvykoje j Vašing
toną su dviem dukrelėm dalyvavusi 
dr. Joną D. Genį, profesoriaujantį 
Marylando universitete. Skaitytojams 
primenamas ne tik S. Kudirka, bet 
ir Vytautas Simokaitis su žmona Gra
žina, už religijos mokymą kalėti nu
teistas Dubingių klebonas kun. A. 
Šeškevičius. Lietuviukų dovanėlės Ir 
peticijos sovietų ambasada nepriėmė. 
P. O’Neill taipgi rašo, kad Lanhainc 
veikia šeštadieninė lietuvių mokykla, 
kurioje mažieji lietuviukai mokosi 
savo tėvu kalbos, lietuvių tautos is
torijos ir kultūros.

J. VALIUKO REZOLIUCIJŲ KO
MITETUI priklausantis žurnalistas 
Ralph de Toledano, turintis savo nuo
latinę skiltį daugiau 100 laikraščių 
puslapiuose, parašė straipsni “Impe
rialism, Soviet - Style”, pateikdamas 
plačias citatas JAV delegacijos na
rio Jungtinėse Tautose ir kongreso 
atstovo E. J. Derwinski pasakytos 
kalbos. R. de Toledano rašinį baigia 
savo pastaba: “Sovietam, žinoma, la
bai nepatinka tokie žodžiai. Jeigu bū
tų daugiau tokiu drąsių amerikiečių, 
kaip Ed. Derwinski, būtų pažadinta 
pasaulio sąžinė, kuri sovietus pri
verstų laikytis bent dalinio žmoniš
kumo.”

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ JAU

NIMAS 1972 m. sausio 6-9 d.d. ren
gia studijų savaitę ir sporto žaidy
nes Villa Elisa vasarvietėje, Bue
nos Aires provincijoje. Numatoma 
turėti bendrą pasitarimą jaunimo 
kongreso Čikagoje reikalais, šachma
tininkų, futbolininkų ir krepšininkų 
rungtynes, padainuoti lietuviškų dai
nų ir pašokti tautinių šokių. Rimtes
nei daliai atstovaus paskaitos: “Lie
tuvių tautinis atsparumas nuo vidur
amžių laikų”, “Politinė nepriklauso
mybės laikų apžvalga”, “Lietuviškų 
papročių reikšmė", “Lietuviai Argen
tinoje ir visame laisvajame pasau
lyje”.

BUENOS AIRES DIENRAŠTIS 
“La Prensa” 1971 m. gruodžio 5 d. 
laidoje pranešė skaitytojams, kad Ar
gentinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Taryba yra pasiuntusi spe
cialius laiškus prezidentui, užsienio 
ir vidaus reikalų niinlsteriains, pra
šydama netaikyti lietuviams 1966 m. 
kovo 23 d. priimto potvarkio, pagal 
kurį jų gimimo vieta dokumentuose 
žymima kaip Sovietų Sąjunga — 
Lietuva arba tiesiog Sovietų Sąjun
ga. šis potvarkis liečia asmens liudi
jimus ir Argentinos pasus. Taryba 
reikalauja, kad jų gimtasis kraštas 
dokumentuose būtų vadinamas ispa
nų kalba Lituania. “Argentinos Lie
tuvių Balso” pranešimu, laivo virė

jas Juozas Skcbederls Buenos Ai
res mieste jau 1914 m. savo doku
mentuose išsikovojo Lituania įrašą, 
nors tada Lietuva buvo okupuota ca
rinės Rusijos.

AUKSO MEDALĮ už rašto darbą 
apie policijos pareigas bei veiklą lai
mėjo Buenos Aires pradinės mokyk
los Delia de Alvarez mokinė Ona 
Mosiejkaitė, Jono ir Bronės Mosiej- 
kų dukra.

Australija
ATEITININKAI SENDRAUGIAI 

Adelaidėje kasmet rengia jau tradi
ciniu tapusį literatūros, dainos ir 
muzikos vakarą. Lietuvių Katalikų 
Centro salėje 1971 m. lapkričio 6 d. 
įvykęs vakaras buvo jau keturiolik
tas šios rūšies metinis renginys. Pra
nas Pusdešris, pradėdamas programą, 
priminė amžinybėn iškeliavusį Pulgį 
Andriušj, nuolatinį literatūrinių va
karų dalyvį. Dalį programos atliko 
vietiniai literatai: savo eilėraščius 
skaitė Pr. Pusdešris, feljetonus — 
Viktoras Baltutis ir Leonas Pakal
nis, o buvęs Kauno radiofono rež. 
Juozas Gučius improvizavo specialiai 
šiam vakarui sukurtą “Miražą iš Lie
tuvos senovės”. Programą papildė 
Adelaidėn negalėjusių atvykti litera
tų laiškai apie kūrybą ir jų kūriniai 
—Aldonos Prižgintaitės, Juozo Mikš- 
to, Marijos Slavėnienės ir Marijos 
Malakūnienės eilėraščiai, Agnės Luk
šytės novelė “Ateina vaikas nuo kal
nų”. Šių rašytojų laiškus ir kūri
nius skaitė J. Venslovavičius, L. Pa
kalnis, dr. A. Stepanas, R. Kubiliūtė 
ir V. Baltutis. Fotografijos meninin
ko Vytauto Vosyliaus skaidrėse užfik
suoti autorių veidai šypsojosi vakaro 
dalyviams scenoje įrengtame ekrane. 
Muzikinei programos daliai atstovavo 
pianistės R. Kubiliūtės atlikta Beet- 
hoveno “Pathetique” sonata ir A. Ur- 
nevičienės vadovaujamas moterų 
kvartetas “Nemuno dukros”, kurį, be 
pačios vadovės, sudaro B. Budrienė, 
A. Kaminskienė ir J. Jucienė. “Ne
muno dukros” savo pasirodymui buvo 
pasirinkusios L. Andriulio dainas 
“Tu prisimink”, “Plaukia Nemunė
lis", A. Bražinsko kompozicijas “Va
karo daina”, “Nemunėlis”, A. Rau
donikio — “Ar žinai?”. Virš progra
mos buvo atlikta polkos ritmo “Va- 
karuška”. Vakaro rengėjus Ir progra
mos dalyvius sveikino Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos pirm. 
J. Petraitis. Baigminį žodį sendrau
gių vardu tarė Pr. Pusdešris. Sekan
čią dieną ALK Federacijos pirm. J. 
Petraitis padarė pranešimą apie ren
giamą federacijos suvažiavimą Mel
burne, o “Tėviškės Aidų” vyr. red. 
kun. Pr. Vaseris papasakojo savo 
įspūdžius iš Šv. Žemės, iliustracijai 
panaudodamas spalvotas skaidres.

Kipras
BROLIS JERONIMAS PETRAUS

KIS, OFM, darbuojasi šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Kipro salos sostinėje Ni
kosijoje. Šis misijonierius anksčiau 
yra dirbęs Sirijoje. Už pagalbą Ni
kosijoje viešėjusiam Jeruzalės pat
riarchui J. Petrauskis, OFM, buvo 
apdovanotas Kristaus Karsto bažny
čios auksiniu medaliu.

Vokietija
PROF. STASIO ŠALKAUSKIO 

trisdešimtąsias mirties metines Miun
cheno lietuviai paminėjo 1971 m. 
gruodžio 4-5 d.d. Vokietijoje gyve
nantys ateitininkai sendraugiai šešta
dienį surengė akademinę minėjimo 
dalį, pradėtą pirm. dr. J. Norkaičio 
tartu žodžiu. Iš Šveicarijos atvykęs 
prof. dr. Juozas Eretas kalbėjo tema 
“Šalkauskis be legendos”.* Maloni 
staigmena buvo Miuncheno operoje 
dainuojančios Kanados lietuvaitės 
sol. Lilijos Šukytės rengėjams suteik
ta meninė paspirtis. Ji padainavo J. 
Gruodžio, K. V. Banaičio, VI. Jaku- 
bėno, V. Klovos, S. Gailevičiatis kom
pozicijų ir G. Puccini operų arijų. 
Akompanavo pianistas W. Schmidt. 
Sekmadienį koncelebracines Mišias 
šv. Jokūbo bažnyčioje atnašavo vysk. 
A. Deksnys, kun. dr. P. Celiešius, 
kun. B. Liubinas ir kun. V. Dami
jonaitis. Pamokslą sakė vysk A. 
Deksnys.

SESELĖ MARIJA ANTANINA — 
LIUDVIKA MASLAUSKAITĖ mirė 
1971 m. lapkričio 27 d. Ji gimė 1912 
m. kovo 3 d. Svėdasų parapijoje. Ru
sijos carų valdžios metais Lietuvoje 
vienuolynai buvo sunaikinti arba pa
smerkti išnykti. Nepriklausomoje 
Lietuvoje vienuolijų taipgi nebuvo 
perdaug, todėl neviena lietuvaitė, no
rėdama įstoti į vienuolyną, turėjo va
žiuoti j užsienį. Dauguma pasirinko 
Belgiją arba Prancūziją. Liudvika 
Maslauskaitė atvyko į Vokietiją, vė
liau dirbo Sudetų krašte, Čekoslova
kijoj. Nuo raudonosios armijos turė
jo bėgti į V. Vokietiją, kur paskuti
nius 24 metus dirbo Kettwig/Ruhr 
senelių prieglaudoje. Mirė 1971 m. 
lapkričio 27 d. Duesseldorfe, Šv. Mar
tyno ligoninėje. Palaidota Kettwig/ 
R. kapinėse, vienuolėm seselėm skir
toje vietoje. Laidotuvėse dalyvavo 
trys lietuviai kunigai, keli pasaulie
čiai, būrys seselių, senelių bei vaikų 
iš tų namų, kur seselė dirbo. — Gy
vu būdu ir gera širdimi seselė Anta
nina Maslauskaitė buvo panaši j gar
sųjį Svėdasų paraoijos sūnų kan. J. 
Tumą-Vaižgantą. Kai prieš gera de
šimtmeti netolimame Muelheim/Ruhr 
mieste buvo suorganizuotos lietuviš
kos pamaldos, seselė Antanina ėjo 
vargonininkės pareigas. Ji nevengė 
lankyti lietuvių šeimų ir padėjo dau
giavaikėms motinoms. (T. Konstan
tinas, OFM Cap.)



"Dainava” ir jos ^Sidabrinė diena”
Svečio į:

Jau pats faktas, kad visi bilie
tai buvo išparduoti j operetės 
“Sidabrinė diena” abu spektak
lius ir dar buvo norinčių juos 
gauti, liudija, jog operete susi
domėjimas buvo labai didelis. 
Žiūrovų susilaukta ne tik iš Čika
gos, bet ir iš tolimesnių Ameri
kos ir netgi Kanados vietovių. 
Audringi plojimai reiškė jų pa
sitenkinimą.

Niekas iš salės neišėjo nusivy
lęs, nors vienas kitas ir manė, 
kad kaikurios operetės vietos 
yra taisytinos. Pvz. įvadas buvo 
perskurdus, perniūrus ir neati
tiko tolesnės, puošnume pasken
dusios operetės eigos. Žiūrovas 
nebuvo paruoštas nuotaikingai 
operetei. Solisto pastatymo prieš 
tamsią uždangą buvo galima iš
vengti. Modernios salės uždangų 
iš viso nebeturi. Perilgi užtamsi- 
nimai nutraukdavo žiūrovo dė
mesį. Pritamsinimas prieš pa
skutinę sceną buvo labiau vykęs. 
Pagaliau svečiai gali rinktis ir 
šviesų neužgesinus — taip daug 
gražiau ir įspūdingiau. Ne tas 
pats kambarys? žiūrovas pir
miausia seka veiksmą ir grožį 
scenoje. Pagalvojus gal galima 
surasti ir geresnę išeitį. Visa ki
ta gali būti vertinama tik gerai 
arba labai gerai.

Siužetas — šių dienų lietuviš
kos veiklos aktualijos: Vyrų ver
žimasis užimti kuo daugiausia 
pirmininko kėdžių, o žmonų — 
liguistas noras laimėti lenktynes 
gerbėjų skaičiumi, apsirengimu, 
ištaigingumu ir t. t. Libreto au
torius A. Kairys sugebėjo pasi
imtą temą labai vykusiai išrutu- 
liuoti, paįvairindamas pašneke
sius gausiais humoristiniais iš
sireiškimais. Veiksmas gyvas 
intrigomis, dalyvių iškrėstais 
pokštais. Nuobodžiauti niekam 
neteko — laikas labai greitai 
prabėgo... visai salei garsiai 
kvatojantis.

Kompozitoriaus Br. Budriūno 
muzika veikalą žymiai praturti
no, iškeldama j neeilinių lietu
viu pastatymų plotmę. Tiesa, po
roj vietų klausytojas pasijuto 
kaip operoje, o ne operetėje, bet 
tai nepakenkė nei veikalo vien
tisumui, nei grožiui. Klausytojas

(Tęsinys iš praeito numerio)
— Šių namų šeimininkės var

du kviečiu sėstis prie stalo. Poną 
Slegerį prašau čia, poną Neuma- 
ną čia, o visi kiti žinote savo 
vietas: Be to, ponas šlegeri, na
mų šeimininkė prašo, kad leis
tum ir jūsų kaliniui kartu sės
ti. Ką su juo veiksite, kai išva
žiuosite, tai jūsų reikalas, bet 
dabar esate visi tų namų svečiai, 
ir ji nori visus priimti pagal savo 
išgales. Ir čia, ponas Šlegeri, žo
džiai ne mano, bet tos papras
tos kaimo moters, kuri apgai
lestauja nemokanti vokiškai ir 
negalinti pati pasakyti.

— Tegu sėda. Tegu, — grei
tai atsakė šlegeris, net nepažiū
rėjęs į Neumaną, kuris galvą pa
lenkęs žaidė su šakute.

— Prašom, Abromai, glaus
kis, — pakvietė Daudienė lie
tuviškai.

Martynas skubiai pilstė stik
lelius, Abromas pakilęs prišli- 
tiniavo prie stalo ir prisėdo ša
lia vaikų, senasis Dauda atsisto
jo, plačiai persižegnojo ir su
kalbėjo maldą. Sustojo ir vokie
čiai. Kai pradėjo dalintis plot- 
kelėmis, po trumpo paaiškinimo, 
kokia viso to reikšmė, juodu irgi 
įsijungė. Laužė su visais, tik 
abu pralenkė Abromą, bet ne
trukdė kitiems su juo dalintis. 
Po kelių taurelių ir vieno kito 
patiekalo, abu ėmė viską girti. 
Tokių valgių jie niekur nėra ra
gavę. Ir kaip čia esą, kad jų ne
galima gauti net geriausiuose 
restoranuose. Ir jie nekalbą apie 
užsienį, bet kad ir čia, Lietu
voje, nesą.

— Net ir Kaune nei Metro
poly, net nei Pienocentre nieko 
panašaus nėra, — įterpė šlege
ris. Tai Martynui kiek dilgte
rėjo: jeigu jau jis taip Kaune 
susivokia, tai gali susivokti ir 
kauniečiuose.

Tuštėjant indams ir bonkoms, 
nuotaika nuoširdėjo, ne tik Mar
tynui, bet ir visiem kitiem lin
do galvon mintis, jog bus gali
ma susikalbėti dėl Abromo.

Po vakarienės visi susispietė 
prie eglutės, čia abu vokiečiai 
ypatingai nustebo, kai tarp kitų 
dovanų ir jiedviem atsirado po 
dailiai surištą konjako bonką.

— Labai gaila, kad mes taip 
netikėtai ir tokiom sąlygom čia 
patekom, — nedrąsiai prašneko 
Šlegeris. — Mes tikrai nenusi- 
pelnėm tokių dovanų, ir mums 
sarmata, kad nieko iš savo nu
sės neturim. Net vaikam. Bet 
prižadu, jų neužmiršiu. Kai snie
gas nustos siusti, tyčia pas jus 
atvažiuosiu. Ko norėtumėt, kad 
jums atvežčiau?

Vaikai vokiškai nesuprato. 
Motina persakė lietuviškai, o 
Martynas sušnibždėjo, kad pa- 
nrašvtu žydo. Vaikai ėmė ki
kenti, vienas kitą kumšėti. į au
sis vienas kitam šnibždėti, pas
kui penkerių metų Žibutė paro- 

gūdžiai iš operetės spektaklio 
per visą veikalą jautėsi esąs lie
tuviškoje operetėj e. Tai negin
čytinas kompozitoriaus nuopel
nas. Lietuviškos melodijos buvo 
taip mielos išeivio širdžiai. Kai
kurios jų ir plačiojoje visuome
nėje taps labai populiariomis, 
nuolat dainuojamomis. Kompo
zitoriui pavyko pasiekti operetei 
reikalingo lengvumo bei žais
mingumo ir išvengti pigumo, 
kuris kartais pasitaiko besie
kiant muzikos nuotaikingumo.

Nelengvas uždavinys buvo di
rigentui P. Armonui į meninį 
derinį suvesti solistus, chorą ir 
mažai repetavusį 22 amerikie
čių simfoninį orkestrą. Turint 
galvoje darbo sąlygas, jam tai 
gana gerai pavyko.

Pagrindiniai vaidmenys teko 
solistams A. Grigui, D. Kučėnie- 
nei, M. Momkienei, R. Mastie- 
nei, J. Salnienei, V. Radžiui (Ra- 
dys, ne Radžius), J. Savrimui ir 
A. Gelažiui. Paprastai sakoma, 
kad solistai yra blogi aktoriai. 
Šis pastatymas tokią taisyklę pa
neigė — jų vaidyba buvo pasi
gėrėtina, o pats jų parinkimas 
rolėms labai vykęs. Meniškas da
lyvių scenoje sugrupavimas, jų 
išsireiškimų ir žodžių tinkamas 
užakcentavimas ir visa kita reži
sūrinė dalis yra nuopelnas vei
kalo režisorės Z. Kevalaitytės- 
Visockienės ir jos asistentų.

Jaunimo Centro studentų an
samblio šokėjai, tinkamai pa
ruošti L. Braždienės, šoko ne 
tik lengvai, bet ir stilingai. Dau
gelio dėmesį atkreipė ypač P. 
Armono puikiai paruoštas “Dai
navos” ansamblio choras, kurio 
dainos nuskambėjo ne tik galin
gai, bet ir labai darniai. Balsai 
pajėgūs, labai gerai išlyginti. 
Ypač tai pasakytina apie mote
ris. “Dainava” dar sykį pasirodė 
kaip labai pajėgus meno viene
tas, su kuriuo nedaug chorų ir 
ansamblių gali lygintis. Gerai 
balsinei medžiagai, be abejonės, 
atėjo į talką patyrusių dirigentų 
mokykla ir pačiu choristų dide
lis dainavimo stažas — 10, 20 ar 
net 26 metai!

Dail. Daugvilos lietuviškais 
liaudies motyvais sukurtos deko
racijos “Sidabrinę dieną” įrikia- 

lliustracijos dail. ALE DOC1AUS

dė pirštu į Abromą ir pasakė:
— Atiduokit mums jį.
— Ką ji sako? — paklausė 

abu iš karto.
— Prašo, kad atiduotumėt 

jiems žydą, — greitai išvertė 
Martynas.

— Žydą? — beveik sušuko 
Neumanas.

— Ką jūs veiksit su žydu? — 
mėgino labiau į juokų pusę nu
versti šlegeris.

— Žaisim, — rimtai atsakė 
mergytė, o aštuonmetis Romu- 
kas dar pridėjo:

— Su rogutėm mus pavėžins. 
Ir sniego senį padės pastatyti.

— Tokį didelį. Mes didelio 
negalim pastatyti, — paaiškino 
Žibutė.

šlegeris pasižiūrėjo į Neuma
nn, lyg jau ryžtųsi į tokį žaidi
mą, bet tas suspaudė lūpas ir 
buvo bekyląs nuo kėdės. Marty
nas, čia pat šalia sėdėjęs, palie
tė pirštais rankovę ir pradėjo 
šnekėti. Vokietis vėl susilaikė. 
Visiem lengviau pasidarė, nes 
prieš valandėlę atrodė, kad jis 
pašoks ir visų akyse pradės dau
žyti Abromą. Rūta tuojau atsi
rado su stiklinaitėmis konjako.

— Patogiau, — sakė. — Anos 
mažytės, tik prie stalo.

— Prosit,—pakėlė Šlegeris, pa
kėlė visi ir ėmė girkšnoti, tik 
Neumanas iš karto nugėrė pu
sę, žaidė su stikline ir prisimer
kęs žiūrėjo į vaikus, o Marty
nas tęsė:

— Ir sakyk tu man, kad ir vai
kai šių dienų. Nieko nepadary
si — karas. Jei mane, kai buvau 
vaikas, būtų taip paklausęs, tik
riausiai būčiau paprašęs rogu
čių. Žinai, tokių su geležinėm 
pavažom. Medinių tai patys iš 
lentgalių susikaldavom. Bet kas 
iš jų — nekaustytos, neslysta. O 
gal ir pačiūžų. Gal greičiausiai 
ir būčiau prašęs tikrų geležinių 
pačiūžų. Kai matydavau mies
čioniukus su jom čiuožiant, seilė 
varvėdavo. O dabar: duok jiems 
žydą. Aišku, nukankintų senį. J 
rogutes arklio vietoje užplaktų. 
Antra vertus, kodėl nepamėgin
ti. Įdomus būtų eksperimentas. 
Ponia Rūta gal net knygą galė
tų parašyti, kaip keičiasi žmo
gus mūsų laikais, kaip atsikrato 
atgyvenusiu sentimentų, be ku
riu mūsų tėvai ir gyventi nega
lėjo. Ar ne, Rūta? — Neleis
damas jai atsakyti greitai pri

Čikagoje
vo į puošnių pastatymų eilę. Jos 
ir labai praktiškos: negausios, 
bet tinka kelių kambarių apsta
tymui, pakeičiamos per minutę, 
nes yra ant ratukų. Geras Č. Ru- 
kuižos apšvietimas.

Minėtiems vadovams savo įna
šu atėjo į talką: chormiesteris A. 
Gečas, akompaniatorė M. Mon- 
deikaitė-Kutz, režisorės padėjė
jai P. Beinoras ir J. Ilčiukas.

Jei jieškotume kritikos, tai di
džiausias priekaištas darytinas 
ne veikalui, bet pačiam “Daina
vos” dvidešimtpenkmečio minė
jimui. Buvo tikėtasi, kad “Dai
navos” pasirinkta “Sidabrinė 
diena” palies paties ansamblio 
veiklą, jos charakteringesnius 
momentus, šios veiklos būtu už
tekę operetės libretui parašyti. 
Siužeto dėmesio centre betgi bu
vo aštuoniolikos organizacijų 
pirmininko vedybų sidabrinė su
kaktis. Į ansamblio sukaktuvinį 
spektaklį susirinko dainos mėgė
jai, ir jie norėjo girdėti daugiau 
dainos ir mažiau dialogų. Per šią 
šventę norėjosi matyti ansamblį 
dėmesio centre, o iš tikrųjų 
labai maža teko juo grožėtis, nes 
jis didžiąją veikalo dalį buvo už
kulisiuose ...

Pats veikalas, kaip minėjau, 
daugeliu atžvilgių vykęs ir labai 
įdomus. Tai liudijo ir gausios gė
lės, spektaklio pabaigoje įteiktos 
solistams, vadovams ir daugiau 
kaip 25 metus išdainavusiems 
dainaviečiams — E. Krasauskie
nei, A. Smilgai ir A. Stočkui.

Šią operetę turėtų pamatyti 
kuo daugiausia lietuvių koloni
jų, nes ji įdomi ir charakteringa 
šių dienų mūsų veiklai. Būtų 
labai gera, jei ir Torontas galėtų 
operetės kolektyvą pas save atsi
kviesti. Tiesa, prisiminimas ope
ros turėto nuostolio nevieną 
gąsdina, bet, reikia manyti, su 
operete to neatsitiktų. Mat, ope
ra eiliniam šių dieni; žmogui jau 
yra perrimtas dalykas — jis no
ri lengvesnės muzikos ir progos 
pasijuokti, o “Sidabrinė diena” 
kaip tik visa tai ir turi. į opere
tę atvyktų nemaža žmonių ir iš 
Toronto apylinkių. Gavėnios me
tas — tinkamiausias tam laikas.

DN.

dėjo: — Rūtele, žiūrėk, pono 
Neumano jau tuščias ir ponui 
Šlegeriui reikia papildyti.

— Ne, man dar ne, — nusi
juokė šlegeris. — Aš gerą daly
ką mėgstu gerti palengva — 
pasigardžiuoju skoniu ir aroma
tu. O čia geras. Aišku, kad dar 
prieškarinis.

— Ponas Dauda mokėjo pa
slėpti, kad nė bolševikai neuzti- 
ko. Va, Rūta su vaikais ketu
rias savaites miškuose slapstėsi. 
Tie vaikai, kad ir maži, jau ma
tė, koks žmogus gali būti žmo
gui. Ir jie nori būti tokie pat. 
Duokit mums žydą, ir viskas.

— Tai gal ir jis padėjo ru
sams jus gaudyti? — paklausė 
Šlegeris.

— Ką jis gaudys, kad pats 
slapstėsi, — įterpė Rūta. — Bu
vo Lietuvos savanoris, kovojo 
prieš rusus, Vyčio kryžium apdo
vanotas. Vyčio kryžius mūsų ka
riuomenėj buvo tas pats, kas 
jūsų “Eisernes Kreuz”.

Martynas pasijuto šio paaiš
kinimo iš vėžių išmestas, dauž- 
telėjo stiklinėm su Neumann ir 
ligi dugno išgėrė.

— Nebesusigaudau, kur čia 
buvau nukalbėjęs. Rūtele, ne
gailėk, man gerklė pradeda džiū
ti. Aha! Apie tą žydą. Taigi, kas 
jums jis? Vienu žydu daugiau 
ar mažiau. Kodėl neleisti vai
kams čia jo pribaigti. Kirmėlėm 
ir čia reikia darbo. O vaikai pa
sidžiaugs. Pirma jie, paskui kir
mėlės. Ar ne teisybę sakau?

— Ne, — papurtė galvą Neu
manas. — Idėja gera. Aš pats su 
malonumu pamokyčiau juos, 
kaip reikia su žydu važinėti, bet 
negaliu. Jei paprastas žydas bū
tų, sakyčiau, tegu važiuoja. Pats 
kartu važiuočiau. Bet tas čia ant
ri metai slapstosi. Jis pirma tu
ri pasakyti, kas jį išlaikė, kaip 
išlaikė. Nevalgęs nebuvo, ar ne? 
Neansirengęs irgi nebuvo. Pra
ėjusi žiema buvo nepaprastai 
šalta. Nesakyk, kad jis kur šiau
du kūgyje, ar šieno birage išsi
laikė. O gal po egle išmiegojo, 
kaip meška leteną čiulpdamas?

— Gal kur kitur, bet ne čia. 
— įsiterpė visa laiką tvlėies 
Petras. — Aš pats, teisybė, čia 
nebegyvenu, bet dažnai parva
žiuoju. Apie ji visi kalbėio kairi 
anie mirusi. Du jo sūnūs nuo 
duobės tai bėgo bet viena vidu
ry lauko nušovė, o kitą čia pat

Jauna studentė gilinasi į Lietuvos istoriją: Lietuvos praeitis yra ir mano 
praeitis. Nuotr. S. Dabkaus

ATSIŲSTA
Juozas Kralikauskas, VAIŠVIL

KAS. Romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Čikaga 1971 m., 234 
psl. Aplankas — dail. Zitos Sodei- 
kienės. Kaina $4.50.

Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvo kalendorius 1972 m. Mėne
sinis, su nuplėšiamais lapeliais. Ka
lendoriaus lentelėje akcentuojami 
jaunimo metai, šūkis: “Lietuvių tau
tos ateitis —- jaunimo darbas ir šir
dis!” Įdėta spalvota tautinių šokių

netoli namų pribaigė. Apie senį 
ligi šio vakaro nieko negirdė
jom. Matėte, motina ko aukštiel
ninka neparvirto pamačiusi, kad 
Abromas tebėra gyvas.

— O mums jis visą laiką bu
vo gyvas. Mes irgi turime ausis,
— greitai atvertė Neumanas. — 
Seniai jieškojom, bet vis išsisuk
davo, slidus kaip ungurys. 
Ir dabar būtų išsisukęs, 
jeigu nebūčiau užsispyręs 
versti pamiškėj stovinčio birago. 
Išjieškojom eigulio trobas, iš- 
krėtėm pagirinius ūkininkus. Nė 
vienas nei matęs, nei girdėjęs. 
O mes žinojom, kad vakar ėjo 
keliu, bet pamatęs atvažiuojant 
vežimą, pasuko į šoną ir dingo 
eglynėly. Tada mano akys už
kliuvo į pamiškėj stovintį bira- 
gą. “Lįsk lauk!” — sušukau. 
Nieko. Paleidau kelis šūvius. 
“Išlįsk!” — sakau. — Mes ži
nom, kad čia lindi.” Nieko, nė 
krust. “Verskit biragą” —■ sa
kau vyrams. — “Ką tu dabar 
užsimanei,” — įsiterpė Helmu
tas. — “Ar nematai, kad snie
gas kūliais pradeda versti. Dar 
porą valandų, ir Kalėdas turė
sim praleisti tuose miškuose.” 
“Ar tai įsakymas, pone Šlegeri?”
— klausiu. Aš pažįstu poną Hel
mutą. Nors jis neseniai pas mus, 
bet spėjau pažinti: seniem poli
cijos vyram be reikalo jis ne
mėgsta įsakinėti, nes mes, seni 
vilkai, kartais reikalą uoste už- 
uodžiam. “Įsakymas?” — dar 
kartą pakartoju, bet jis tik nu
mojo ranka ir pradėjo trypti 
sniege. Vadinasi, daryk kaip no
ri. Vyrai tuoj nuvertė biragą ir 
ištraukė žydą su rudais kaili
niais. Rudi kailiniai irgi gera 
priedanga. Kam ateis į galvą, 
kad žydas rudus kailinius ne
šiotų. Bet jis man pasakys. Ligi 
šiol nepasakė, bet kai parsivesiu, 
pasakys ir kas tuos kailinius 
davė.

— Dėl kitko, pone Neumanai, 
tai nežinau, — įsiterpė senasis 
Dauda. — bet dėl kailinių tai 
nevarkit. Tie kailiniai tikrai jo.

— O iš kur pažįsti, kad jo?
— su staigiu įtarimu balse pa
šoko Neumanas ir ta proga vie
nu ypu išvertė stikline konja
ko. kuri kalbėdamas lyg buvo 
pamiršęs.

Rūta tyliai persakinėio moti
nai, ka vyrai kalbėjo. Petras pa
kilo. nrinvlė Helmutui stiklą ir 
pamatęs, kad bonkoje nebedaug

PAMINĖTI

grupės nuotrauka, daryta 1971 m. et
ninių grupių karavano metu prie Pri
sikėlimo parapijos. Kalendoriaus lei
dėjo adresas: 999 College St., Toron
to 4, Ont., Canada.

Aidai nr. 8, 1971 m. spalis. Mėne
sinis kultūros žurnalas, redaguojamas 
dr. J. Girniaus, leidžiamas Tėvų pran
ciškonų, gaunamas pas administrato
rių T. B. Ramanauską, OFM, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221, USA.

beliko, išėjo į sunkvežimi pajieš- 
kot daugiau.*

— Iš kur? — vešlius anta
kius augštyn pakėlęs nutęsė 
Dauda. — Kaip čia dabar pasa
kysiu iš kur. Jis visada tokius 
pat kailinius nešiojo, kaip ir 
mes visi. Pats savo avis augino, 
pas tą patį kailiadirbį kailius 
dirbo, pas tą patį siuvėją siuvo- 
si. Man nė į galvą nebūtų atė
ję, kad jis svetimais kailiniais 
apsivilkęs vaikščiotų.

Neumanas nusikvatojo.
— O man atėjo. Ir tamsta ne

sijaudink. Kai paklausinėsiu, pa- 
sakys teisybę. Jeigu jo, tai ir 
pasakys, kad jo, o jeigu ne jo, 
tai irgi pasakys, kad ne jo. Kad 
ir žemę griauš, bet vistiek pa
sakys ir kas davė, ir kada davė, 
ir ką dar pridėjo.

Kalbėdamas žiūrėjo Daudai 
tiesiai į akis, lyg sakydamas, 
kad dar ir tave paklausinėsiu, 
kad dar ir tu man daug ko pa
sakysi.

— Ir aš žinau, kad tie kaili
niai jo, —■ staiga pašoko Dau
dienė. — O kad ir ne jo būtų, 
vistiek nepasakytų. Jeigu jau 
kazokam nepasakė kur kažin 
koks vokietis lindi, ims čia ir 
savo geradarius išduos. Ir dar 
kam? Tiem patiem vokiečiam, 
kurie ne tik vaikus, bet ir visą 
giminę išžudė.

— Ką ji sako? — Neumanas 
atsisuko į Rūtą.

Pakėlė stiklinę prie lūpų, bet 
tik sriūbtelėjo ir vėl nuleido at
gal. Rūta persakė viską, tik pas
kutinį sakinį paliko.

— Apie kokį vokietį ji čia 
kalba?

— O tai sena istorija, — at
siliepė Dauda. — Pats jiems pa
sakyk, — nukreipė akis į Abro
mą, kuris dabar jau visai pajuo
dusiu veidu vėl sėdėjo įsisprau
dęs į kamputį prie šiltos kros
nies.

— Papasakok, gal bent susi
gės, — pridėjo ir Daudienė lie
tuviškai.

— Kas iš to? Vistiek nėra 
prasmės, — su rezignacija, pro 
sutinusias lūpas sunkiai išspau
dė žodžius Abronas.

— Kodėl nėra prasmės? — 
paklausė šlegeris.

— Kas žydu tikės? O jeigu 
ir tikės, tai reikalo nepakeis: jei 
jau pasmerktas mirti, vistiek 
mirsi — šnekėsi ar ne. Ar ne
verčiat! mirti dantis sukandus?

Jo kalbos vokišku ir žydiškų 
žodžiu mišinys sunkiai ėjo iš su
daužytos burnos, bet buvo pa
kankamai garsus ir pakankamai 
suprantamas.

— Na, klausyk, Abromai. čia 
tai klvsti. — netikėtai tarpdury 
atsirado Petras su dviem kon- 
i^ko bonkom. — Gali ir nepa
dėti. bet kam palikti nenasakv- 
tus iwkiiis kurie turėtu būti 
pasakyti. Aš iuk dar perai atsi
menu marPa paties nugarą.

(Bus daugiau)
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13 KULTilRI VEIKLOJE
JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS bu 

Pedagoginiu Lituanistikos Institutu 
ir JAV Lietuvių Fondu įsteigta $500 
lietuviškojo švietimo premija buvo 
paskirta Rimui Černiui, stropiausiai 
trejus metus lankiusiam ir geriau
siais pažymiais baigusiam institutą. 
Premiją jam įteikė JAV LB švietimo 
tarybos pirm. J. Kavaliūnas Čikagos 
Jaunimo Centre surengtame Pedago
ginio Lituanistikos Instituto absol
ventų pagerbimo vakare. R. Černius, 
gimęs 1951 m. Čikagoje, studijuoja 
filosofiją Čikagos universitete, šešta
dieniais dėsto lietuvių kalbą ir lite
ratūrą Čikagos augštesniojoje litua
nistinėje mokykloje. Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto direktoriaus Do
mo Veličkos pranešimu, ši premija 
ir ateityje bus skiriama stropiau
siam, geriausiais pažymiais baigusiam 
studijas instituto studentui. Galimas 
dalykas, premijos suma palaipsniui 
bus didinama. Jeigu sąlygos leis, pa
naši premija bus įsteigta ir PL Ins
tituto neakivaizdinio skyriaus stu
dentams.

PERSEKIOJAMAJAI KATALIKU 
BENDRIJAI Lietuvoje buvo skirtas 
dviejų dalių koncertas Woodhaven, 
N. Y., Sv. Tomo auditorijoje, sureng
tas Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos vadovo kun. St. Railos ir Niujor
ko Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos. Programą atliko Leono Kauli
nio vadovaujamas Filadelfijos lietu
vių “Vilties” choras. Pirmojoje kon
certo dalyje skambėjo giesmės, ant
rojoje — lietuvių kompozitorių dai
nos, Br. Budriūno ir B. Brazdžionio 
kantata "Lietuvos švietimo keliu” su 
solistais Ona Pliuškoniene, Ona Sal- 
čiūniene ir Vytautu Matoniu. Solis
tės O. Pliuškoniene ir O. Salčiūnienė 
koncerto programą papildė solo dai
nomis ir duetais.

DAIL. ADOMO GALDIKO apžval
ginę įvairių laikotarpių kūrinių paro
dą Brooklyne,’Kultūros Židinyje, su
rengė Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija. Įvadinį žodį pa
rodos atidaryme tarė dail. V. Vizgir
da. Salia tempera ir aliejumi atliktų 
tapybos darbų buvo išstatyta spalvo
tų ir nespalvotų piešinių. Ypatingo 
lankytojų dėmesio susilaukė velio- 
nies dail. A. Galdiko paletė ir nebaig
tas peizažas su lietuviška koplytėle, 
prie kurio jis parkrito ir daugiau jau 
nebegalėjo kurti. Už parodoje par
duotus paveikslus gauti pinigai yra 
skiriami dail. A. Galdiko monografi
jai išleisti.

SOL. VITAS GRUZDIS, lyrinis te
noras, operų, operečių dainininkas ir 
aktorius, su amerikiečių grupe 
gastroliuoja didesniuosiuose JAV 
miestuose. 1971 m. gruodžio 5 d. 
Dalias miesto televizijos transliuoto
je Moljero komedijoje “Tartiufas” 
jis atliko pagrindinį Tartiufo vaidme
nį ir prisidėjo prie šios komedijos 
režisavimo.

AUGŠTUOSIUS FORT EPIJONO 
KURSUS Klevelande, John Caroll 
universitete, yra suorganizavęs pianis
tas Antanas Smetona. Kursų tikslas— 
padėti pažengusiam pianistam tobu
lintis skambinimo technikoje ir kūri
nio interpretacijoje, supažindinti be
sidomintį jaunimą su fortepijono spe
cialybės reikalavimais, atskleisti for
tepijono muzikos esmę visuomenei.

KALIFORNIJOS A R C H ĮTEKTU 
dailės ir skulptūros parodoje Los An
geles mieste su trimis kūriniais da
lyvavo Santa Monica gyvenantis ar
chitektas Edmundas Arbas.

DETROITO LIETUVIŲ NAMUO
SE LB apylinkės valdyba prieš Ka
lėdas surengė montrealiečio dail. Vy
tauto Remeikos tapybos darbų paro
dą. Parodos atidaryme žodį tarė LB 
Detroito apylinkės pirm. dr. Arūnas 
Udrys. Su Detroitan negalėjusiu at
vykti dail. V. Remeika ir jo kūryba 
meno mėgėjus supažindino Romas 
Keturka, svečias iš Montrealio.

ŠVĖKŠNOS GIMNAZIJOS, miesto 
ir apylinkių monografija ruošiama 
spaudai Čikagoje, švėkšniečiai, tu
rintys žinių apie pramonę, prekybą, 
įdomesnes vietoves ir kaimus, me
džiagą monografijai prašomi siųsti 
iki 1972 m. vasario 1 d. A. Rūgytei, 
6547 So. Washtenaw Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

KUN. JURGIO AMBRAZIEJAUS 
PABRĖŽOS 200 metų gimimo sukak
tį paminėjo Lietuvių Istorijos Drau
gija Čikagoje trim gerai paruoštom: 
paskaitom: V. Krapausko “J. A. Pa
brėžos biografija”, prof. dr. K. Gu
daičio "J. A. Pabrėža — pirmasis far
makologijos kūrėjas Lietuvoje", J. 
Dainausko “J. A. Pabrėža — bota
nikas”,

KOMPOZ. JERONIMAS KAČINS
KAS, profesoriaująs Bostono Berklee 
muzikos kolegijoje, 1971 mokslo me
tais buvo pakviesta dėstyti augštąjį 
kompozicijos kursą. Gruodžio 2 d. 
įvykusiame koncerte J. Bavicchi di
riguojamas šios kolegijos orkestras 
su Belmonto choru atliko naujausią 
kompoz. J. Kačinsko kūrinį "Te 
Deum", talkinant solistams — sopra
nui M. Emerson ir tenorui J. Terry.

"LIETUVIŠKAS VESTUVES” Či
kagoje 1972 m. sausio 29 d. stato an
sambliu tapusi tautiniu šokių grupė 
“Grandis”. Irenos Smieliauskienės 
vadovaujamą “Grandį" dabar jau pa
pildė muz. Alvydo Vasaičio vadovau
jamas lietuvių liaudies instrumentų 
orkestras. “Lietuviškos vestuvės” yra 
pirmasis “Grandies" ansamblio ban
dymas paruošti platesnio masto mu
zikinę programą, mielai sutinkamą 
plačiosios visuomenės.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 

X sąskrydį turėjo Lietuvos Teatro 
Draugijos veteranų sekcija veiklos 
dešimtmečiui paminėti. Veiklos 
apžvalgą padarė sekcijos pirm. N. 
Vosyliūtė, primindama sekcijos stei
gėjus — V. Dineiką, J. Siparį, A. Sut
kų, A. Sodeiką ir K. Petrauską. Vete
ranų sekcijos reikšmę nušvietė teat- 
rologas V. Maknys. Sąskrydyje žodį 
tarė veteranai — K. Jarašiūnas, J. 
Petrauskas, K. Inčiūra ir M. Karka. 
Veteranus sveikino jaunesnieji Teat
ro Sąjungos nariai—J. Kavaliauskas, 
S. Jukna, V. Čibiras, M. Dičpetrytė, 
R. Siparis ir L. Aleksaitė. Koncertinę 
programą atliko solistai A. Kučingis 
ir R. Marijošius su akompaniatorė H. 
Znaidziliauskaite.

SENŲJŲ LIETUVIŲ KOMPOZI
TORIŲ dainų vakarą Vilniuje, M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje, surengė 
skaičiavimo mašinų “SKB" gamyklos 
kraštotyrininkų klubas “Alka". Pra
nešimą apie senąsias lietuviškas dai
nas ir romansus padarė muzikologas 
V. Landsbergis, talkon pasikvietęs 
Vilniaus operos solistes B. Almonai- 
tę, G. Apanavičiūtę ir pianistę G. Ru
čytę. Be senųjų dainų ir romansų, jos 
padainavo ir keletą dabartinių kūri
nių.

APTARTI PRAĖJUSIOS VASA
ROS ekspedicijų rezultatų Vilniun 
buvo suvažiavę keliasdešimt Lietuvos 
muzėjininkų, kuriuos jungia “Krivū
lės” klubas. Suvažiavimo proga Vil
niaus dailės, istorijos ir etnografijos 
muzėjuose buvo surengtos 1971 m. 
surinktų eksponatų parodos.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS 
savo repertuarą praturtino latvių dra
maturgo G. Priedės pjese “Otilija ir 
jos anūkai”, nagrinėjančia dabartinio 
jaunimo gyvenimo problemas. Prem
jerinio spektaklio kūrėjų gretoms 
priklauso rež. V. Blėdis, dail. A. Pa- 
kerytė-švėgždienė, kompoz. B. Kuta
vičius. Be patyrusių aktorių G. Kar
kos, E. šulgaitės, J. Steponavičiaus ir 
J. Blėdytės, vaidina ir keturi jauno
sios kartos atstovai — I. Vosilytė, B. 
Povilaitis, L. Laucevičius, E. Kuprys.

MOCARTO “REQUIEM” ir Beetho- 
veno I simfoniją prieš Kalėdas įvyku
siame koncerte atliko Vilniaus sim
foninis orkestras, diriguojamas sve
čio iš R. Vokietijos Gerhardo Vizen- 
hiuterio (pavardė sulietuvinta). 
“Requiem” atlikime taipgi dalyvavo 
prieš dvejus metus įsteigtas Kauno 
choras, keturi solistai Lisicianai — 
sopranas Ruzana, mezzo-sopranas Ka
rina, tenoras Rubenas ir bosas Pave
las. Kauno profesiniam chorui vado
vauja P. Bingelis, talkinamas chor
meisterių A. Mišeikio, P. Jurkonio ir 
J. Dubicko. šis koncertas kaunie
čiams buvo pirmasis su simfoniniu 
orkestru.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI 
TUTO akademinis choras “Jaunystė”, 
vadovaujamas R. Varno, 1971 metus 
užbaigė gastrolėmis Rytų Vokietijo
je. “Jaunystė” surengė keletą kon
certų vokiečių jaunimui, dalyvavo 
draugystės vakaruose, lankėsi Frank
furte prie Oderio, Drezdene, Leipci
ge. Weimare, Magdeburge, R. Berly
ne ir Buchenwaldc.

VILNIAUS PROFSĄJUNGŲ kul
tūros rūmų liaudies teatras prieš Ka
lėdas pastatė Balio Sruogos “Milžino 
paunksmę". Spektaklį režisavo Vil
niaus dramos teatro aktorius J. Meš
kauskas. Muziką sukūrė jaunas kom
pozitorius V. Lopas, scenovaizdžius 
— dail. F. Navickas. Pagrindinius 
vaidmenis atliko: kalbininkas V. 
Vitkauskas, chemijos mokslų kandi
datas J. Steponavičius, filologijos 
mokslų kandidatai A. Samulionis ir 
L. Pažūsis, filosofijos dėstytojas I. 
Ledas, Vilniaus televizijos ir radijo 
komiteto redaktorė N. Baužytė. Spek
taklyje taipgi dalyvavo nemažas skai
čius inžinierių ir architektų.

VYTAUTO MAČERNIO buvusieji 
mokslo draugai ir dabartiniai jo po
ezijos gerbėjai surengė jo kūrinių 
vakarą Vilniuje, Lietuvių Teatro 
Draugijos aktorių namų salėje. V. 
Mačernio vizijas ir apie 30 sonetų 
skaitė Vilniaus dramos teatro akto
rius Laimonas Noreika.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRE 
originalų Euripido, Eschilo, Sofoklio 
tragedijų ištraukų ir Janio Ricos ei
lėraščių vakarą turėjo graikė aktorė 
Aspasija Papatanasiu, plataus pripa
žinimo susilaukusi prieš 10 metų Pa
ryžiaus tarptautiniame teatrų festiva
lyje.

VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 
operos tenoras, prieš Kalėdas gast
roliavo R. Vokietijoje. R. Berlyno 
operoje jis atliko pagrindinius vaid
menis G. Verdi operoje “Rigoletto”, 
G. Puccini operose “Madame Butter
fly”, “Bohema”, “Tosca”. R. Berly
ne V. Noreika turėjo ir vieną solinį 
koncertą, kurio programoje buvo J. 
Gruodžio, V. Klovos kompozicijos, 
rusų ir vakariečių klasikų vokali
niai kūriniai. Solistui akompanavo 
koncertmeisterė pianistė Žaneta No- 
reikienė.

TEATRINE SAVAITE Vi 1 n i a u s 
universitete surengė studentai, suvai
dinę J. Grušo novelių "Tu mušei 
Adomą", “Mergaitė ir balandis" in
scenizacijas, E. Ignatavičiaus “Triu
šių salą", S. Šaltenio “Giljotiną”, G. 
Hauptmanno "Paskendusį varpą”, J. 
Baltušio "Noveles apie meilę". Teat
rinis festivalis buvo užbaigtas poe
zijos spektakliu "Einu per savo že
mę" ir muzikos vakaru. V. Kst.
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BLOOR — HIGH PARK, tributis 
(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, dvibutis (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- 

■' na. Atskiras, mūrinis, 5-ių kam- 
I 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 

1 su garažu ir privačiu įvažiavimu. 
I Viena atvira skola. Dideli kamba- 
J riai.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286

' BLOOR — HIGH PARK. Netoli požeminio susisiekimo ir parko 7 
I mbarių atskiras namas. Dvi naujai įrengtos virtuvės, dvi prausyk- 
® s ekstra kambarys rūsyje. Garažas su šoniniu privažiavimu. Įmokėti 
l .ik $4.000.

4ONCESVALLES AVE. — WESTMINSTER. Šeši dideli kambariai, 
didelė ir moderni virtuvė. Alyva šildomas namas. Arti krautuvių ir 
patogaus susisiekimo. Įmokėti apie $5.000.
POR CREDIT — MISSISSAUGA RD. Gražus sklypas 83x400 ir 5 
kambarių vienaaugštis namas. Rami aplinka su gražiais medžiais ir 
puošniais namais augantis rajonas. Įmokėti $10.000.
HIGH PARK — BLOOR. Priešais parką 9 didelių kambarių per du 
augštus mūrinis namas. Tinka dvieni šeimom arba profesijonalui. 
Namas be skolų; įmokėti apie $15.000.
BLOOR ST. WEST. Krautuvė ir keturių kambarių butas. Augšta nuo
ma, geras investavimas. Prašo $42.000 su maždaug $10.000 įmokė-
AMATININKUI ARBA PREKYBININKUI prie Dufferin-Dundas gat
vių: mūrinis pastatas (fabrikas) virš 5000 kv. pėdų ir daug vietos 
mašinoms. Keletas kambarių antram augšte. Įmokėti $15,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869
ju~> JT,1—■ _.,i_n,~rn.nĮf J~ iX*r'"*—’-**c

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARG5S DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Ave. Pel. 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- yyT V GIRDAUSKAS 
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 kitbs rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS -r- ■ šit
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 Cl’

FXTRA REALTY LTD.
386 Rl/SHOLMf RD. TORONTO 4 TEL. LE 3-7761

NOTTA WASAGA (upė ir 26 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 
no du miegamuosius. 16 metų senumo.
BLOOR — WINDERMERE, $10,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 kam
barių per du augštus namas, dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos, 
garažas, šoninis privatus įvažiavimas. Prašoma kairia $38.000. viena 
atvira skola 10-čiai metų.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Ateitininkų žinios
Jaunesniųjų mergaičių ir berniukų 

visų būrelių susirinkimai įvyks sek
madienį, sausio 9 d., 2 v. Berniukai 
renkasi ateitininkų kambaryje, mer
gaitės — Lietuvių Vaikų Namuose.

Skautų veikla
• Sj šeštadienį, sausio 8, po šeš

tadieninės mokyklos pamokų naujuo
se Lietuvių Namuose šaukiama I ir 
II vilkiukų dr-vių sueiga.

• S. E. Šakienė iš Buffalo, N.Y., 
atsiuntė “Šatrijos" tuntui $20 jo dvi
dešimtmečio sukakties proga. Skau 
tiškas ačiū.

• Gražiai praėjus tradicinėm skau
tų Kūčiom, “Šatrijos” tuntas dėkoja 
Tėvams pranciškonams už salę, vyr. 
skaučių Birutės dr-vei už stalo pa
ruošimą, tėveliams už valgius, R. 
Kryžanauskaitei už vaizdelio režisūrą, 
p. Žadavičiui už scenos šviesas, p. 
Jankauskui už dovanėles Kalėdų se
neliui.

• Mindaugo dr-vės sueiga — pir
madienį, sausio 10 d., 7 v.v., nau
juose Lietuvių Namuose. Visi atsine
ša namų darbus tema “Skautai žie
mą”.

• Kas dar nesumokėjo nario mo
kesčio, prašomas labai paskubėti. C.S.

• Tėvai yra prašomi paskubėti su
mokėti vienetų vadovams nustatytus 
LSS kanadiečių registracijos mokes
čius bei pratęsti 1972 m. “Sk. Aido” 
prenumeratas. Č. S.

Apie Kanados XVII Lietuvių 
Dieną ir jaunimo kongresą žur
nalas “Aidai” 1971 m. 9 nr. 422 
psl. rašo: “Nors šiemet Kanados 
lietuvių diena vyko nuošaliame 
St. Catharines mieste, nemažiau 
sutraukė žmonių. Reikia ją lai
kyti sėkmingai praėjusia. Svei
kintinas sumanymas ir šiemet, 
antrą kartą, programai pakviesti 
jaunimo ansamblius ir tuo būdu 
patraukti šventėn ir jaunimo. 
Jaunimo programos dalis šiemet 
buvo oficialiai paskelbta Kana
dos lietuvių jauninto II kongre
su. Deja, šis vardas liko nepa
teisintas. Į susipažinimo vakarą, 
paprasčiau tariant, šokius, penk
tadienį susirinko jaunimo 100- 
150. Bet i kitą dieną vykusį sim
poziumą jaunimo lietuviškaisiais 
klausimais besusirinko 30-40. Ir 
tai dar iš spaudos neaišku, ar 
prie šio skaičiaus nepriskaičiuo
ti ir 9 simpoziumo vykdytojai. 
Be to, simpoziumas pradėtas 
valandą vėliau — matyti, labai 
nerangiai rinktasi. Bet vakare į 
“didįjį” (t.y. visų) susipažinimo 
vakarą vėl jaunimas “įsiliejo”. 
Tiesa, tai nieko naujo. Panašiai 
dedasi ir JAV bendrinės studen
tų sąjungos suvažiavimuose. Bet 
ar ne dėl to ši sąjunga faktiškai 
ir mirė? Natūralu jaunimui do
mėtis šokiais, bet šokių nepa
kanka. Jaunimas, kuris tik šo
kiais tesidomės, neišaugs su
brendusiais žmonėmis nė tada, 
kai pražils. Reikia tai aiškiai 
pasakyti. Toks “kongresas”, 
koks šį kartą buvo, teparodo, 
kad daugeliui mūsų jaunimo ne
rūpi nė savo pačių — jaunimo 
— lietuviškieji klausimai. Jiems 
gi buvo skirtas simpoziumas, ir 
jauni žmonės buvo pakviesti jam 
pravesti.”
KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
tams be dantų gydytojų pagal
bos. Ontario dantų gamintojų 
draugija Toronto laikraščiuose 
įdėtuose apmokamuose skelbi
muose teigia, kad dirbtinius 
dantis gaminančios laboratorijos 
už juos gauna tik $35-40, o dan
tų gydytojai iš paciento už tuos 
pačius dantis reikalauja nuo 
nuo $150 iki $350. Ontario Dan
tų Gydytojų Draugija nenori su
tikti, kad dirbtinius dantis pri
taikytų reikiamos kvalifikacijos 
neturintys jų gamintojai. Šis 
ginčas visdėl’to turėjo naudos 
pacientams. Draugijos pirm. L. 
Schiller pranešė, kad dantų gy
dytojai atidaro aštuonis koope
ratinius dantų pritaikymo cent
rus Toronte, Hamiltone, Ošavoje 
ir kitose Ontario vietovėse, kur 
už dirbtinius dantis bus imama 
apie $180. Dirbtinių dantų kai
nos vidurkis esąs apie $280.

Ontario vyriausybė pertvarkė 
leidimus loterijoms. Bendroji vi
sų loterijos laimėjimų suma ne
galės peržengti $100.000. Leidi
mai taipgi nebus duodami kiek
vieną savaitę ar kiekvieną mė
nesį vykstančioms nuolatinėms 
loterijoms, išskyrus loterijas su 
nedideliais laimėjimais, kuriom 
pakanka miestų savivaldybių lei
dimo. $10.000 laimėjimų sumą 
peržengiančios loterijos bus su
skirstytos į penkias kategorijas 
— klubų, religinių ir švietimo 
grupių, sveikatos ir labdaros 
įstaigų, mėgėjų sportinių gru
pių. kultūriniu organizaciiu. 
Kiekvienai kategorijai bus duo
damas tik vienas leidimas tuo 
pačiu metu, kad būtu pašalinta 
tarnusavio konkurenciia. Bend
rosios laimėjimu sumos sumaži
nimas iki $100.000 taip pat turi 
tikslą padėti mažesnio masto lo
terijom, nes žmonės paprastai 
perka bilietus tos loteriios. kur 
yra didesni laimėjimai. Negalu
tiniais duomenimis. Ontario nro- 
vinciia 1971 m. turėjo apie 70.- 
000 įvairių loterijų, kurių bilie
tai laimės iieškotojams kainavo 
anie $3nr> miH’onu. o laimėjimų 
suma siekė $50 milijonų.

Nuotr. M. BorusienėsKą ji čia sako? (Iš ateitininkų vadovų kursų)

S PORTAS
SPORTAS VISUR

Artėjant naujiems metams visame 
pasaulyje renkami geriausi sporti
ninkai. Praėjusiais metais, reikia ti
kėtis, geriausia sportininke bus iš
rinkta 15-kos metų Australijos plau
kikė Shane Gould. Jai šiuo metu 
priklauso penki pasaulio rekordai — 
100 m., 200 m., 400 m., 800 m. ir 
1500 m. laisvo stiliaus plaukime.

Geriausių dviejų kontinentų fut
bolo komandų susitikimas baigėsi 
Pietų Amerikos laimėjimu. Nors pir
mosios rungtynės tarp graikų Panat- 
hinaikos ir Urugvajaus Nacional bai
gėsi 1:1, tačiau antrąsias rungtynes 
laimėjo p. amerikiečiai. Antrąsias 
rungtynes stebėjo 70.000 žiūrovų.

Žiemos olimpiadoje, kuri įvyks Sa- 
poro, Japonijoje, gausiausiai daly
vaus amerikiečiai. Jie atvyks su 163 
sportininkais. ’
SPORTAS LIETUVOJ

Kaikurie Lietuvos lengvaatlečiai 
galės dalyvauti 1972 m. olimpinėse 
žaidynėse. 1971 m. žaidynių normas 
pasiekė 7 Lietuvos lengvaatlečiai — 
3 moterys ir 4 vyrai. Tai vilnietės 
V. Augustinavičiūtė (tolis — 6,37 
m.), rutulininkė R. Makauskaitė (ru
tulys — 16,76 m.) ir klaipėdietė J. 
Putinienė (jietis — 57,34). Vyrų gru
pėje geriausią poziciją užėmė vilnie
tis K. Sapka (augštis — 2.22 m.), 
kaunietis R. Plungė (rutulys — 
20.10 m.), grigiškietis R. Bitė (3000 
m. per — 8:27,0 ir 5000 m. — 13: 
45,4), kaunietis P. Simonėlis (5000 
m. — 13:36,8 ir 10.000 m. — 28: 
41,8). Olimpines normas taip pat pa
siekė dar 3 sportininkai, tačiau ne
nustatytu laiku. Tai N. Sabaitė (800 
m. — 2:04,5), M. Trainytė (tolis — 
6,31 m.); B. Bagdonavičiūtė (rutu
lys — 16,26 m.). Be minėtųjų, dar

yra apie 12 pajėgių lengvaatlečių, 
kurie iki 1972 m. rugpjūčio 13 d. 
gali pasiekti olimpines normas.

Vilniuje atidaryti naujai pastatyti 
puošnūs ir labai talpūs sporto rūmai. 
Tai vienas didžiausių pastatų Lietu
voje. Šiuose rūmuose bus vykdomos 
sportinės varžybos, rengiami koncer
tai, pramogos ir pan.

VYČIO ŽINIOS
1971 m. klubo veikla jau praeityje. 

Ja galime tikrai pasidžiaugti. Klubas, 
vadovaujamas pirm. P. Bernecko, su
sitvarkė administracinėje srityje, turi 
gausų būrį jauno prieauglio. Tikėki
mės, kad šiais metais susilauksime 
pajėgių sportininkų.

Sportinė veikla šiais metais pradė
ta jau šią savaitę. Treniruotės ir to
liau nusistovėjusia tvarka. Jauniau
si krepšininkai (14) šią savaitę jau 
žaidžia pirmąsias CYO lygos pirme
nybes. Sekančių pirmenybių rungty
nių tvarka: berniukai (14) rungiasi 
sausio 12, 16, 19 ir 26 dienomis, jau
nučiai (16) sausio 14 d.

Visuotinis susirinkimas, kuriame 
bus renkama nauja valdyba, šau
kiamas sausio pabaigoje.

A. Sergautis, žinomas Vyčio golfi- 
ninkas, dirba Toronto universitete 
kaip trenerio padėjėjas. Jis su ke
liais kitais gabesniais golfininkais su
pažindina studentus su golfo žaidimo 
technika.

Vykdomas klubo turto surašymas. 
Turintieji klubo turto, kaip unifor
mos, sviediniai, taurės ir 1.1., pra
šomi prieš susirinkimą pranešti klu
bo pirmininkui P. Berneckui tel. RO 
3-4429.

Mūsų rėmėjui V. Pulkiui už nuo
latinę paramą nuoširdžiai dėkojame.

A. S.

Jauna mokytoja vyrų gimnazijoj
v Atkelta iš 3-čio psl.)

no anglų kalbos pamoką. Depar
tamento direktorius atsisėdo į 
vieną tuščią suolą. Kai jis pano
ro atsikelti ir išeiti, jam nesise
kė išsivaduoti iš suolo. Matyt, 
šonu įslinkęs, bandė tiesiai atsi
kelti, o čia jis buvo įstrigęs. 
Nors suolo viršus šiaip buvo at
lenkiamas, jis šiuo atveju laikė 
svečią prispaudęs ir nejudėjo. 
Visos nutilome ir, akis išvertu- 
sios, žiūrėjome į įstrigusi, o tas 
vis labiau raudo ir karščiavosi, 
net visas suolas su juo kilnojosi. 
Pagaliau nelaimingasis pajudėio 
šonu ir išsilaisvino. Už sekundės 
jo ir direktoriaus jau nebebuvo 
klasėje. Dar minutę mergaitės 
apstulbusios tylėjo, po to įtempi
mas atsileido, ir jos praoliuno 
juokais. Nuo iuoko susilaikyti 
negalėjo nė mokytoja.

♦ ♦ ♦
Prie labai smagių atsiminimų 

priklauso keletas vakariniu pa
sivaikščiojimų su dainomis ir pa

sakojimais platoku Pagėgių 
plentu.

Buvau pastebėjusi, kad moki
niai susitikdavo prie gimnazijos 
ir poromis vaikščiojo. Vakarai 
tikrai buvo be galo gražūs: mė
nulis aiškiausiai švietė, oras kvė
pėte kvepėjo, ir miško medžiai 
abiejuose plento šonuose metė 
paslaptingus šešėlius.

Atėjo į galvą suorganizuoti 
bendrus pasivaikščiojimus su sa
vo klasės mokiniais. Kas iš mer
gaičių ir berniukų norėjo, rinko
si sutartoje vietoje, ir mes, su
sikabinę eilėmis, žygiavome 
plentu. Žygiavome, dainavome, 
klausėmės pasakų ir mums atro
dė, kad gyvenimas amžinai liks 
laimingas. Jis toks neliko nė vie
nam iš mūsų, bet visdėlto liko 
brangus atsiminimas — toks gy
vas ir ryškus, tartum tai būtu 
buvę ne prieš 35 metus, o visai 
neseniai — galbūt vakar. O mei
lė kuri mus iungė, šildė, esu 
tikra, tebešildo ir dabar.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausio Amerikoje ir Europoje "JIS Hoarnf lege-LoNon" preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikino pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq 8 uncijos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
24.98 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus jvoirius siuntinius iki 1914 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ D ... v-. „ „ . • * n RONctsvALLis avi.,
IŠTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nat)
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 su 
privačiu įvažiavimu, didžiulis gražus 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 vienaaugščiu (bungalow)

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis

IMA

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- D A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
5'/2% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6 Vi % už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

\SM PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto.

įsi \m<1Ų GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
ledaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
Iraustos ik' $5(10(1
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 tnin.
ki K vai. 30 inin. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 

rugpjūčiu mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723 
iKBMHaaiiHHaiBzviMaBanBHUsaNMMaaa

A. J. MORRIS
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 AKRU ŽEMES arti 400 greitkelio, 40 mylių nuo Toronto su mažu 
upeliu, $6.000 įmokėti, prie Innisfil Beach Rd.

1082 EJLOOR 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. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

»i»i— ■i.i«Ii.iii,^h» i,» tl'l —

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BU RAJOS 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.

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

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

Čia gausite tekitilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių Ir kitu dalykų.
kuriuos gavo giminės ir draugai Eutapc|e tikrai džiaugtis.

LITHO-ARi SPAOSim
programos,

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklaminįgi
LIETUVIAI SAVININKAI s n n n d i n i g i
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Štai kas jums žinotina...

JUSU NAUJAS JUNGTINIS VALDŽIOS PLANAS
\ ___________________________

Dabar naujasis Ontario sveikatos draudos planas (Ontario Health Insurance Plan) padengs visa, ką iki šiol dengė 
OHSIP ir Ontario ligoninių drauda. Mokėti reikės mažiau nei iki šiol už du skirtingus draudos planus.

Naujas įmokas reikės pradėt mokėti nuo 1972 m. sausio mėnesio, ir drauda pradės galioti nuo 1972 metų 
balandžio 1 dienos. Naujos įmokos bus sekančios:

• $11.00 į mėnesį asmeniui
• $22.00 į mėnesį šeimai (2 ar daugiau asmenų)

PAKEIS OHSIP IR ONTARIO LIGONINIŲ DRAUDA
Ontario Health Insurance Plan pakeis OHSIP (gydymo) ir Ontario ligoninių draudos planus nuo šių metų balan
džio 1 dienos, ir Jūs turėsite tada tik:

• Vieną planą
• . vieną draudos pažymėjimą
• vieną sveikatos draudos numerį

(senąjį Ontario ligoninių draudos numerį)
• vieną jungtinę įmoką.

Jeigu jau turite Ontario ligoninių draudg (Ontario Hospital Insurance), nereikės nieko daryti — vis
kas bus automatiškai pervesta į naujg jungtinį plang. Naujasis planas ir toliau veiks sena, įprasta
atsiskaitymo tvarka.

PENSININKAMS NEREIKĖS MOKĖTI
(Išgyvenusiam bent vienerius metus Ontario provincijoj)

Nuo 1972 m. sausio 1 d. Ontario gyventojai, sulaukę 65 ar dau
giau metų, atleidžiami nuo Ontario sveikatos draudos įmokų, paden
giančių juos pačius ir jų atitinkamus šeimos narius. Tais atvejais, 
kai vienas iš sutuoktinių Šiuo metu dar neturi 65 metų, leidžiama 
draudq įrašyti vyresniojo vardu.

Dauguma gyventojų, turinčių 65 metus amžiaus ar daugiau, 
jau padavė prašymus gauti nemokamai draudoi. Jeigu Jūs dor ne
sate to padaręs, rašykite įstaigai, duodančiai Ontario ligoninių 
draudos (Ontario Hospital Insurance) numerį, Jūsų OHSIP numerį, 
nurodydami gimimo metus ir mėnesį.

Asmenys, kurie sulauks 65 metų po 1972 m. sausio 31 d., 
tepaduoda prašymus nemokomai draudoi gauti tuo metu. Jei sovo 
draudos įmokas siunčiate tiesioginiu keliu rąžykite Planui, prašy
dami atitinkamų blankų (application). Jei tas įmokas atiduodate per. 
savo grupę, praneškite jai. Nemokamo drauda įsigalios pirmąją die
ną mėnesio, kuriame sulaukėt 65-tojo gimtadienio. Gautos įmokos 
padengti laikotarpiui po tos datos, bus grąžintos.

PAGALBA NEGALINTIEMS MOKĖTI
(Išgyvenusiam Ontario provincijoj bent vienerius metus) 

įsigaliojus teisei į nemokomą draudą 1972 m. balandžio mėnesį, as
menys ir šeimos, neturinčios 1972 metais apmokestinamų pajamų, 
gali gauti šimtaprocentinę Ontario vyriausybės pagalbą, jei prašys.

Asmenys, turį 1972 m. mažiau nei $1000 apmokestinamų pa
jamų, ir šeimos, turinčios mažiau nei $2000 apmokestinamų paja
mų — gali gauti 50% paramą įmokai sudaryti. Ši parama suma
žins mėnesines įmokas tokiem asmenim iki $5.50 į mėnesį (vietoj 
$11.00), o atitinkamom šeimom — iki $11.00 (vietoj $22.00).

Apmokestinamos pajamos yra ta suma, už kurią asmuo moka 
pajamų mokesčius, atėmus iš bendros pajamų sumos visas atskai
tas bei išimtis, į kurias jis turi teisę.

PASTABA. Jei tavo įmokas siunčiate fiotioginiu keliu, taisyklės, lie
čiančios pagalbų įmokų mokėtojams, bus atsiųsto* peštu drauge 
su artimiausiu įmokos pranešimu. Gyventojai, atiduodu jmokas per 
savo grupes, bus painformuoti per jos.

NAUJI ASMENS PAŽYMĖJIMAI

Sis Planas išduos kiekvienam draudą turinčiam asmeniui ir kiekvienai ją turinčiai šeimos galvai 
naują asmens kortelę (Ontario Health Insurance Identification Card), naudotiną draudos paslau
goms, gautoms balandžio 1 dieną ar po jos. Kurie iki tos datos dar nebus gavę minėtos kortelės, 
galės naudoti turimus pažymėjimus (Hospital Insurance Certificate) ir po 1972 m. balandžio 
1 d. gydymo ir ligonių paslaugoms, kol g<5us naują kortelę.
Dabar turimoji Jūsų OHSIP kortelė turi būti naudojama iki 1972 metų kovo 31 dienos, kreipiantis j gydytojus.

----------------------------------------------------------------------  SVARBU ----------------------------------------------------------------------
Kadangi dabartiniai Ontario ligoninių draudos numeriai ir sąskaitybos sistema sudarys naujojo plano pagrindą, visi tie asmenys, 
kurie dar neturi ligoninių draudos, tesiregistruojo nedelsdami.
Blankai gaunami bankuose, ligoninėse ir Ontario sveikatos draudos įstaigose.

ŽIŪRĖK, KAD SEKANČIĄ BALANDŽIO PIRMĄJĄ BŪTUM APSIRŪPINĘS SVEIKATOS DRAUDA!

Ontario Health Insurance Commission
2195 YONGE STREET, TORONTO 295, ONT.

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybe

A & B TAILORS
Sov. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS

SAULT
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA 

išrinkta 1971 b. gruodžio 19 d. įvyku
siame susirinkime, kuriame dalyvavo 
labai mažas skaičius tautiečių. Val- 
dybon įėjo: V. Skaržinskas, St. Gri- 
geiaitis, J. Duoba, R. Galinienė. Iš
rinktuosius reikėtų pasveikinti už su
tikimą dirbti bendruomeninį darbą, 
už kurį niekas ne tik neatlygina, bet 
ir dar pakritikuoja. Palinkėkime 
jiems geriausios sėkmės dvejų metų 
kadencijai.

SERGANČIAM TADUI ŠVARLIUI 
sušelpti 1971 m. lapkričio 27 d. N. 
Liudavičių sidabrinės sukakties iš
kilmėje A. Motuzas padarė rinkliavą. 
Aukojo $10: A. Motuzas; $5: St. Drus- 
kis, J. Duoba, R. Galinienė, V. Gold- 
bergas, VI. Mockus, V. Poškus, J. Pu
teikis, P. Puteikis; $3: V. Karnėnas; 
$2: N. Aukštikalnis, J. Gasperienė, J. 
Meškys, V. Skaržinskas, J. Staškūnie- 
nė, V. Žurauskas. Iš viso — $65. Už 
$60 nupirkta ligoniui drabužių ir 
maisto, $5 įteikta grynais. Apie 6 me
tus T. Svariys praleido mūsų miesto

ST. MARIE, ONTARIO
ligoninėje ir senelių prieglaudoje. 
Prieš porą metų buvo perkeltas j 
specialią ligoninę North Bay. Mažai 
kas jį ten aplanko.

AUKOJO TAUTOS FONDUI. $10; 
A. Simkevičius, $6: V. Skaržinskas; 
$5: A. Balčiūnas, St. Druskis, A. Gas
perienė, V. Kramilius, V. Minauskas, 
J. Meškis, H. Matijošaitis, J. Malskis, 
V. Mockus, V. Pūdymaitis, J. Skardis, 
A. Skardžius, L. Umbrasas, A. žemai
tis; $4: A. Vanagas; $3: R. Gasperas, 
J. Kvasčiauskas, A. Motuzas, P. Pu
teikis: $2: N. Aukštikalnis, J. Duoba,
R. Druskis, I. Girdzevičius, I. Genys,
S. Grigelaitis, W. Juokumaitis, V. 
Liudavičius, A. Motiejūnas, J. Okma- 
nas, M. Pareigis, J. Puteikis, A. Pet
ronis, A. Rutkauskas, K. Sližys, B. 
Švilpa, V. Vainutis, J. Valas, J. Žeb- 
raitis, V. Žurauskas; $1: V. Goldber- 
gas, B. Kaminskas, V. Poškus, M. 
Riauka, Trakinskas, Umbrasas, K. 
Valius. Iš viso surinkta $149. Visiem 
aukotojam labai dėkoju.
St. Druskis, Tautos Fondo įgaliotinis

SUDBURY, Ont.
KALĖDŲ SENELIS, kurį puikiai 

suvaidino M. Pranskūnas, apsilankė 
metiniame tradiciniame mūsų para
pijos parengime gruodžio 19 d. 
Christ the King didžiojoj salėj ir ap
dovanojo visus lietuviukus. Jauni
mas, jam atsidėkodamas, pasakė eilė
raščių ir labai gražiai pašoko keletą 
tautinių šokių, kurių išmokė S. Mar- 
tinkutė. Akordeonu palydėjo A. Ga- 
tautis. Šiemet programa buvo turtin
ga ir jdomi. Susirinkusieji vaišinosi 
kavute, o jaunimui kun. Ant. Sabas 
paruošė tradicinį vaišių stalą. Nemo
kamai loterijoj laimė nusišypsojo net 
du kartu J. Staškui, A. Kusinskiui ir 
J. Paulaičiui. Dovanas vaikučiams pa
rūpino LB Sudburio skyriaus valdy
ba. Parengimas praėjo labai jaukioj 
lietuviškoj nuotaikoj. Programos pa
baigoj į tautinius šokius buvo vyku
siai įtraukta ir dalis publikos. Prie 
parengimo daug prisidėjo A. Prans- 
kūnienė, B. Stankienė, O. Stepšienė, 
E. ir St. Tolvaišos, J. Čebatorius ir R. 
Kusinskytė.

NAUJOS VALDYBOS RINKIMAI 
įvyko antrąją Kalėdij dieną Christ 
the King parapijos salėje. Pirm. J. 
Bataitis pakvietė susirinkimui pirmi
ninkauti A. Jasiūną, sekretoriauti M. 
Venskienę. Senajai valdybai ir kont
rolės komisijai atsistatydinus, buvo 
išrinkta nauja valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis: pirm. J. Bataitis, 
sekr. J. Kručas, ižd. A. Milčius, pirm, 
pavaduotojas St. Tolvaišą ir valdybos 
narys kultūriniams reikalams E. 
Sviežikienė. Kontrolės komisijon iš
rinkti: M. Venskienė, L. Baltutis ir 
kun. Ant. Sabas.

KITOS ŽINIOS. Žuvautojų ir me
džiotojų klubo “Geležinis vilkas" val
dyba paskyrė $7 airių klebono kalė
dinės dovanos trūkumui padengti. — 
A. ir V. Jašiūnai laimingai grįžo iš 
Floridos, kur buvo išvykę trijų savai
čių atostogoms. Jie jau turi įsigiję 
nuosavus namus St. Petersburg va
sarvietėj. K. A. S.

TAUTOS FONDUI aukojo ir soli
darumo įnašus sumokėjo: Tautos 
Fondui $50 ir solidarumo $2: Jonas 
Remeikis, Petras Venskus; TF $20 ir 
solid. $2: Juozas VaiČeliūnas, Kazi
mieras Poderys; TF $18 ir solid. $2: 
Viktoras Gudriūnas; TF $15 ir solid. 
$2: Petras Jutelis; TF $10.50 ir solid. 
$2: Povilas Jutelis; TF $10 ir solid. 
$2: Juozas Bataitis, Zenonas Danile
vičius, Kostas Tutinas, Antanas Žilė
nas, Jonas Kibickas, Kazimieras Ri
mas, Kęstutis Poderys; TF $8 ir 
solid. $2: Petras Petrėnas, Jurgis 
Šleinius, Justas Stankus, Alfonsas 
Zlatkus, Antanas Gatautis, Antanas 
Braškys, Vytautas Grinius, Antanas 
Raškevičius, Pranas Gustas, Vladas 
Juška, Antanas Juozapavičius, Liudas 
Kulnys, Izidorius Ragauskas; TF $5, 
solid. $2: Algis Milčius, Kazimieras 
šviežikas, Pranas Griškonis, Antanas 
Indriulaitis, Klemas Jonikas, Petras 
Semežys, Antanas Sabas, Mykolas 
Pranskūnas, Kazimieras Daunys; TF 
$4 ir solid. $2; Juozas Cibulskis; TF 
$3 ir solid. $2: Fernandas Albrech
tas, Kazimieras Balčiūnas, Leonas 
Baltutis, Albinas Barkauskas, Valys 
Bružas, Ignas Bružas, Viktoras Bu- 
tauskas, Vincas Deveikis, Pranas 
Gabrėnas, Juozas Glizickas, Alfonsas 
Grigutis, Jurgis Kriaučeliūnas, Pet
ras Mazaitis, Juozas Paulaitis, Kostas 
Ramonas, Juozas Kručas, Augustinas 
Jasiūnas. Juozas Jonaitis, Vladas 
Kriaučeliūnas, Stasys Krivickas, Vac
lovas Stepšys, Alfonsas Valaitis, Juo
zas Venslovaitis, Antanas Strakaus- 
kas, Juozas Staškus, Andrius Rukšys, 
Albertas Staškevičius, Stasys Tolvai
šą; TF $3 ir solid. $4: Povilas Liut
kus; TF $2 ir solid. $2: Petras Gurk
lys, Juozas Martišius. Tik solidarumo 
po $2: Stasys Lencas, Jonas Lumbis, 
Jonas Mackevičius, Domas Niekus, 
Kazys Narbutas, Julius Striška, Bro
nius Augustinas, Pranas Alkūnas, Jo
nas čebatorius, Bronius Dūda, Vytau
tas Lumbis, Povilas Juška, Juozas 
Čiplys.

Tautos Fondui surinkta $477.50; 
anksčiau a. a. prelato M. Krupavi
čiaus vardui įamžinti pasiųsta $60. Iš 
viso — $537.50. Solidarumo įnašų su
rinkta $164.00. Iš tos sumos KLB 
krašto valdybai pasiųsta $82 (50%). 
Visiems aukotojams nuoširdus lietu
viškas ačiū.

KLB Sudburio apylinkės valdyba

7 psl. • Tėviškės Žiburiai •

Plaukai ir vaistai
Plikagalvis užėjo į vaistinę ir 

paprašė vaistų plaukams užau
ginti.

— Ar norite didelį butelį ar 
mažą? — užklausė vaistininkas.

— Mažą, — staiga atsakė pi
lietis. — Man nepatinka šių die
nų perilgi plaukai.
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Be reikalo
— Jūs, atrodo, visada atei

nate į darbą tiksliai nustatytu 
laiku!

— Taip, bet kas iš to, jeigu 
niekuomet nebūna nė vieno 
žmogaus, kuris tai paliudytų.

(“Šluota”)

sypsenos
................■7-1-.W- ------- J- ■ 1 -■ .!_ .... ........

Negyvenamoj saloj
— Ką darytų du vyrai ir vie

na moteris, jei atsirastų negyve
namoj saloj?

— Jei tai būtų anglai, visiš
kai nesikalbėtų, nes formaliai 
nesupažindinti; italai — abu 
pirštųsi vedybom; ispanai šauk
tų vienas kitą dvikovon dėl mo
ters; vokiečiai — vienas moterį 
vestų, o kitas atliktų apeigas; 
prancūzai — moteris ištekėtų už 
vieno, o su kitu draugautų; ru
sai — moteris ištekėtų už to, 
kurio nemylėtų, o paskui visi 
trys sėdėtų ant jūros kranto ir 
dainuotų liūdnas dainas.

Karo pasekmės
Kilus Kinijos ir Sovietų Są

jungos karui, pirmą karo dieną 
rusai paėmė 5 milijonus kinie
čių nelaisvėn. Antrą dieną jie 
paėmė 10 milijonų kiniečių, tre
čią dieną — 20 milijonų. Po to 
Maotsetungas paskambino Mask
vai:

— Ei, ar jau jums užtenka, 
ar dar norite daugiau?

žurnalisto pageidavimas
Nesirengiu regėti dangaus ka

ralystės, bet nemanau, kad ir 
pragarui esu reikalingas. Dangu
je man būtų per linksma, o pra
gare — perliūdna (Vyt. Kasniū- 
nas).

Rašytojo patarimas
Viena įkyri dama kartą Ber

nardą Shaw paklausė, kaip rei
kia rašyti, norint pasidaryti įžy
miu rašytoju.

— Iš kairės į dešinę, — at
sakė Shaw.

Draugystės priežastis
Užsienietis Brazilijoj stebi, 

kaip visur susitikę žmonės glė
besčiuojąs, ploja viens kitam per 
petį, per pilvą, per nugarą ir 
beveik su ašaromis akyse šaukia: 
“Men karo amigo!”

— Tai ne žmonės, o angelai! 
— pareiškė užsienietis.

— Taip, — aiškina gidas, bet 
ar jūs žinote, kodėl jie tai daro? 
Jie apčiupinėja vienas kitą, kad 
galėtų nustatyti, ar jis turi 
ginklą.

Pergalės simbolis
— Kodėl pergalės simbolis 

yra moters statula, Viktorija?
— Veski žmona ir žinosi.

Neatskiriama dalis
— Jonai, kodėl tu jieškai žmo

nos su turtu?
— Dėlto, kad negaliu gauti 

turto be žmonos.
Nuomonė apie knygą

— Ką jus manote apie šią 
knygą?

— Kvaila, — atsako A. —• 
Neverta nė šnekėti apie ją.

— Ar tamsta ją skaitėte?
— Ne, neskaičiau, bet man 

sakė ponios B. ir D. (Tik jos ne
paminėjo, kad taip pat neskaitė 
tos knygos). Parinko Pr. Alš.

Pajieškojimal
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.

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.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 *Sav. P. Užbalia

Didžiausios ir gražiausios europietiško* mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. rude*is pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

BBu t i p -top NIE ATS
KAS savaitę r DELICATESSEN

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

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

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralu, krau
ją valantis vaistas — padeda Jom 
laisviau tekčtb apsaugota nuo neiva- 
rumų, nuo puvimo bakterijų bot (o» 
iunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje |au seniai vartojama 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakg kaip vaistq, tikė
dami jo gydomojo be) sHprinomolo 
galia. Stenkis boti stiprus Ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausiąs 
goriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėsi Slot česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, Bl.

421 Roncesvalles Ave. 
(Toronto Dominion Bank 

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980 
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1008

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS plomberis, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO DARBUS.
j Darbas sąžiningas ir nebrangus.
' 148 Westminster Ave., Toronto
I Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo <1 a r b u s. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 
BALDAI IR KT.

Vežamas turtas pilnai apdraustas 
Skambinti tel. LE 4 -1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

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

Savininkas V. BAČĖNAS

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 
Eagles Nest

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

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vai, ryto iki 6.30 vaL 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vaL 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 9.30 v.r.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus Ir pradegintna 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 • 7994 U D'O

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvlcčiant gimines

dienos metu arba vakarais

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



M TORONT®m
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Kalėdinė parapijos rinkliava — 

$2,704.00.. Neabejotinai dalis aukoto
jų parodėt ypatingą duosnumą ry
šium su parapijos persikėlimo pla
nais. Kalėdų rinkliava įjungta į spe
cialų statybos fondą.

— Naujai statybai aukojo po $500: 
Liudas žičkus ir dr. Vytautas Micke- 
vičius-Mickus (Renfrew, Ont.); S200: 
P. A. Ščepavičiai; $100: inž. P. Lelis; 
po $50: V. Meiluvienė, A. S. Pace- 
vičiai ir V. O. Vyskupaičiai. Visiems 
geradariams nuoširdi padėka.

— Tikybos pamokos vaikams, be
siruošiantiems pirmajai Komunijai 
pavasarį, vėl pradedamos šį sekma
dienį po 10 v. pamaldų klebonijoje.

— Jaunimo mergaičių choras gie
da 10 vai. pamaldose. Chorui vado
vauja muz. Danutė Garbaliauskienė, 
vargonai groja muz. J. Govėdas.

— Išsiuntinėjami paštu parapijos 
aukotojams pakvitavimai už 1971 me
tus, kartu išreiškiant visiems nuošir
džią padėką už duosnumą.

— Lankomi parapijiečiai Bloor- 
Jane gatvių rajone, prieš tai susita
rus telefonu.

— Sį sekmadienį prie bažnyčios 
durų bus padėtas katalikiškų mokyk
lų biuletenis susipažinti.

— Sis penktadienis yra sausio 
mėnesio pirmasis. Specialios pamal
dos vakare 7.30 v. Jos aukojamos už 
a.a. Antaną Petraitį.

— Pamaldos: sekmadienį 10 v. už 
a.a. Vytautą Radžiu, 11 v. už a.a. An
taną Aušrotą.

— Praėjusį penktadienį atlaikytos 
snecialios pamaldos už a.a. Antaną 
Novickį, prieš Naujus Metus mirusi 
Niujorke.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v. vak., kon- 

finnandų pamokos.
— Sekmadienį, 9.30 v. ryto, pamal

dos. Po jų — Moterų Draugijos su
sirinkimas 22 Hewitt Avenue.

— Sausio 11 dieną, 8 v. vak., ta
rybos posėdis bažnyčioje.

— Vasario 6 dieną — visuotinis 
metinis parapijos susirinkimas.

§V. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
galima gauti 1972 metų sieninių 
kalendorių su pasiskaitymais kiek
vienai dienai. Kaina — $3.50.
* Didelis pasirinkimas lietuviškų 

plokštelių.
* Pilnos lentynos knygų.
* Priimamos visų lietuviškų laikraš

čių prenumeratos.
Knygynas veikia sekmadieniais pa

maldų metu. Pašto adresas: V. Auš
rotas, 485 Windermere Ave., Toron
to 9, Ont.

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

5-6 AKRAI ŽEMĖS Staynerio mieste
lio ribose. Prašoma kaina tik $11,400. 
Savininkas nori skubiai parduoti. 
Smulkesnių informacijų teirautis pas 
St. Dargį, 231-6226, Frank Barauskas, 
Realtor.

LIETUVIS, gerai įsikūręs Kanado
je, pageidauja susipažinti su lietu
vaite nuo 38 iki 48 metų amžiaus su 
tikslu sukurti malonią šeimą. Rašyti: 
“Tėviškės Žiburiai”, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ontario, pažymint ant 
voko “Lietuviui”.

ATLIEKU VISUS NAMU MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. Tel. 535-4724.
MGRTGIČIAI. 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.

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros
įrengimo darbus Toronto
923-7194. Sav. A. Čeponis

< LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

| (vairios savo pastate rūkytos dairos ir mėsos, Hetuviiki sūriai, paršiukai, 
f rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
f UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

i BARONESSA BEAUTY SALON ;
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 <

I 1

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

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: penktad., 7.30 v.v. už P. 

Dailidienę, užpr. V. Dailidės; šeštad.,
8.30 v. — už a.a. V. Vildžiūnaitę, 
užpr. B. Augustaitės; 9 v. :— už a.a.
J. Svarinską, užpr. J. I. Morkūnų;
9.30 v. — už a.a. V. Endziulaitį, užpr.
K. Butienės kaip užuojauta p. Trei
gių šeimai; sekmad.. 8 v. — greg. už 
a. a. J. Martinaitį, užpr. S. Martinai
tienės; 10 v. — už a.a. P. O. Sakevi- 
čius ir J. S. Gudelius, užpr. J. M. 
Gudelių; 11.15 v. — už a.a. P. Šikš
nių, užpr. bičiulių kaip užuojauta B. 
Ceponkienei, Lietuvoje mirus jos tė
veliui; 12.15 v. — už Valeškų šeimos 
mirusius, užpr. A. E. Valeškų, pir- 
mad. — už a.a. E. Vienožinskienę, 
užpr. A. M. Basalykų.

— Sis panktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios, išpažintis ir Komunija 
— 8 v. r. ir 7.30 v. vak. Ligoniai ir 
seneliai ligoninėse ir namuose aprū
pinami Komunija iš anksto susitarus.

— Vietoje užuojautos J. Sarūnie- 
nei, Lietuvoje mirus jos mamytei, už 
velionę šv. Mišias užprašė Prisikėli
mo par. Katalikų Vyrų Draugija. — 
Nuoširdžiai užjaučiame J. Jaciką ir 
šeimą, Lietuvoje mirus jo mamytei.

— T. Rafaelis ir T. Augustinas 
yra išvykę į JAV; T. Rafaelis talkina 
Ročesterio lietuvių parapijoje.

— Parapijoje sumažėjus kunigų 
skaičiui, šeimų lankymas sulėtina
mas. Kitą savaitę lankomos Emerson 
Avė. ir Wyndham St.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos nuo šio sekmadie
nio vėl bus įprasta tvarka — po 10 v. 
Mišių LV Namuose.

— Specialios Mišios jaunimui Pa
rodų salėje ir po jų religinis pokal
bis — šį sekmadienį, 10 v. Visą jau
nimą nuo 9 klasės ir vyresnius kvie
čiame dalyvauti.

— Lituanistikos seminaras — 
įprasta tvarka — penktadienį, 7 v.v.

— Jaunimo choro repeticija — 
sekmadienį, 12 v., suaugusių — kitą 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. Ruošiamas 
naujas repertuaras. Abiejuose cho
ruose malonu būtų matyti naujų cho
ristų. Kviečiame!

— Šiltas maistas par. kavinėje vėl 
bus gaminamas nuo kito sekmadie
nio. sausio 16 d.

— Vokeliai 1972 m. aukoms iš
siųsti prieš Kalėdas. Kurie jų dar 
nebūtų gavę, prašom pranešti para
pijos raštinei.

— Pokalbis su Toronto jaunesnio- 
siomis šeimomis bus sausio 26, trečia
dienį, 7.30 v.v., Parodų salėje. As
meniniai pakvietimai bus netrukus 
išsiųsti. Laukiame gausaus atsilanky
mo, nes diskutuojamos temos, iš 
anksto paruoštos ir keliamos pačių 
dalyvių, bus aktualios visoms jau
nesniosioms šeimoms.

— Kvitai už 1971 m. aukas prade
dami siuntinėti sausio pirmoje pusė
je, pradedant nuo tolimesnių vieto
vių. Parapijos visuotinis susirinki
mas bus vasario viduryje. Tradicinis 
metinis leidinys su pajamų, išlaidų ir 
skolų apyskaita bei su aukų ir auko
tojų sąrašais bus paruoštas vasario 
mėnesį.

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo skyriaus narės paminėjo 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
šventę 1971 m. gruodžio 5 d., 
organizuotai dalyvaudamos Mi
šiose. Po to Įvyko susirinkimas- 
agapė parapijos Parodų salėje 
prie iškilmingai papuoštų stalų, 
į kurį atsilankė nemažas skai
čius narių ir viešnių. Skyriaus 
pirm. L. Murauskienė padarė 
trumpą pranešimą apie skyriaus 
15 metų sukakties minėjimą. Dė
kojo svečiams už dalyvavimą, A. 
Sungailienei už paskaitą. Sky
rių šventės proga pasveikino dv. 
vadas Tėv. Placidas, OFM. Pa
grindiniu agapės punktu buvo 
seselės Dalios paskaita — “Ma
rija pasaulio atpirkimo mozaiko
je”. Agapės metu surengta lo
terija. A. Genčiuvienė padekla
mavo Augustaitytės - Vaičiūnie
nės eilėraštį. Ligonių lankymo 
reikalais prašoma susisiekti su 
V. Misevičiene. B. D.

V. E. Gruodis, KLB krašto vai 
dybos vicepirmininkas ir visuo
meninių reikalu komisijos pir
mininkas, tarnybos reikalais va
žinėja Montrealin. Vėliau ketina 
ten persikelti su šeima.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
P. Lubvs. Tel. WA 2-7981.261-0537 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.

Medžiotojų ir žūklautųjų 
klubo “TAURA S” 

TRADICINIS i-
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SAUSIO 15
a b 0 i a u i u n j j

6OA VALANDĄ
.OU VAKARO,

Prisikėlimo auditorijoje

Toronto Maironio šeštadieni
nėje mokykloje po Kalėdų ato
stogų pamokos prasidės šį šešta
dienį, sausio 8 d., 10 vai. ryto.

KLB Toronto apylinkės jauni
mo sekcija organizuoja naujas 
tautinių šokių grupes. Jaunučių 
ir jaunių grupių repeticija bus 
sekmadienį, sausio 9 d., 12.30 
v.p.p., naujuose Lietuvių Na
muose. Durys bus atidarytos nuo 
12 v. Vyresniųjų grupės repeti
cija — tą pačią dieną 8 v.v. irgi 
naujuose Lietuvių Namuose.

Šv. Jono Pašaipinės Draugijos 
metinis susirinkimas — šį sek
madienį, sausio 9 d., 1.30 v.p.p., 
salėj virš “TŽ” patalpos. Bus 
renkama valdyba, svarstomi pa
šalpos ir kiti svarbūs reikalai. 
Visi nariai prašomi būtinai atsi
lankyti. Valdyba

KLB kultūros komisijos posė
dis įvyks sausio 12, trečiadienį. 
7.30 v.v., p.p. Sungailų bute, 109 
Riverwood Pkway, Toronto 18, 
Ont. Tel. 239-1047.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos tėvų komitetas, norėda
mas sutelkti lėšų, rengia tradi
cinį šokių vakarą sausio 22 d. 
Prisikėlimo salėje. Meninę pro
gramą atliks Londono studenčių 
kvartetas “Rasa” ir Toronto tau
tinių šokių grupė “Gintaras”. 
Maloniai kviečiam visas šeimas, 
kurių jaunimas lanko mokyklą 
ar lituanistinį seminarą, o taip 
pat ir plačiąją Toronto visuome
nę atsilankyti j šį vakarą. Savo 
atsilankymu Jūs paremsite šias 
svarbias lietuvybės išlaikymo 
institucijas išeivijos gyvenime. 
Be to, linksmai praleisite vakarą 
bei pasigrožėsite mūsų jaunimo 
programa. Tėvų komitetas

Dr. J. K. Valiūnas, VLIKo pir
mininkas, kviečiamas KLB kraš
to valdybos ir Toronto apylinkės 
valdybos, atvyks į Torontą sau
sio 23, sekmadienį, ir padarys 
viešą pranešimą lietuvių visuo
menei apie Lietuvos laisvinimo 
naujuosius žygius ir ateities per
spektyvas. Tikslus laikas ir vieta 
bus pranešta vėliau. Neseniai 
VLIKo pirmininkas lankėsi dau
gelyje kraštų, matėsi su jų poli
tiniais vadais, su kuriais kalbė
josi Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų klausimais. Matėsi jis ir 
su Bražinskais Turkijoj, Įrašė 
magnetofono juoston jų pareiš
kimus. Tikimasi, torontiečiai 
galės tuo būdu išgirsti jų pačių 
žodžius. VLIKo pirmininkas at
sakys ir į paklausimus.

Tradicinis inžinierių ir archi
tektų balius įvyks vasario 12 d. 
Islington Golfo Klubo patalpose 
— Riverbank Road.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras prieš keletą mėnesių ga
vęs kun. Antano Šeškevičiaus 
kalbą, pasakytą sovietiniame 
Molėtų teisme, atspausdino jos 
angliško vertimo keletą šimtų 
egzemplioriui ir išsiuntinėjo Ka
nados vyskupams, daliai kunigų, 
anįpiškajai ir etninei spaudai. 
Apie tą klasišką gynybos kalbą, 
kurioje teisiamasis įrodo sovie
tinių pareigūnų laužymą jų pa
čių konstitucijos, rašė visa eilė 
Kanados laikraščių. Vieni jų 
paminėjo tik patį faktą, kiti da
vė ir minėtos kalbos ištraukas. 
Pastarųjų tarpe buvo “The Ca
nadian Register” Toronte, “The 
Spectator” Hamiltone, Rodney 
laikraštis ir kiti. Ištisą kalbos 
tekstą pažadėjo atspausdinti 
Niujorko žurnalas “Religion in 
Communist Dominated Areas”. 
Dar turima kun. A. Šeškevičiaus 
kalbos (anglų kalba) tekstų. Jei 
kas norėtų ją gauti, tesikreipia į 
“Tž” redakciją.

Mississauga miesto rotušė iš 
senųjų patalpų Cooksvilėj prieš 
N. Metus persikėlė į naujas pa
talpas Burnhamptorpe Rd. ir 10 
kelio sankryžoje. Tame rajone 
gyvena nemažai lietuvių.

Architektas V. Liačas su Po
nia prieš Kalėdas išskrido porai 
savaičių į Effiotą.

Žurnalo “Moteris” jau išėjo 
1971 m. nr., apimąs lapkričio 
ir gruodžio mėnesius. Tai kartu 
ir kalėdinis numeris. Žurnalą 
leidžia Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų Draugija, redaguoja 
Nora Kulpavičienė, talkinama 
redakcinės kolegijos. Kasmet iš
leidžiami 6 numeriai. Metinė 
nrenumerata — $5.00. Adresas: 
1011 College St., Toronto 4, 
Ont., Canada.

e
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Karšta vakarienė
® Turtinga loterija

D'Amico orkestras
Numeruotus bilietus iš anksto 
platina J. Šimkus, tel. 231-9425, 
ir J. Lukošiūnas, tel. 533-7130; 
skambinti nuo 6 valandos vakaro.

Moksleivių ateitininkų žiemos 
kursai buvo surengti Dainavos 
stovyklavietėje 1971 m. gruo
džio 26-31 d. d. Dalyvavo 90 
moksleivių iš keliolikos JAV ir 
Kanados miestų. Nemažas bū
rys moksleivių buvo atvykęs ir 
is Toronto. Kursų programą la
bai kruopščiai paruošė kun. 
prof. St. Yla. Pagrindinė tema 
— “Ateities dvasia”. Ji buvo 
išskaidyta į daugelį tarp savęs 
susijusių klausimų, kuriuos gvil
deno paskaitininkai: kun. J. 
Staškus, sesuo Igne, E. Sužiedė
lis, V. Kolyčius ir kun. Pr. Gai
da. Moksleiviai gyvai domėjosi 
pateiktomis mintimis, dalyvavo 
pratybose bei diskusijose. Visi 
apgailestavo, kad dėl ligos kur
sams vadovauti negalėjo pats 
kun. St. Yla, kuris jau kelinti 
metai tokius kursus organizuoja. 
Užbaigus kursus, įvyko mokslei
vių ateitininkų suvažiavimas ir 
Naujų Metų sutikimas. Pažymė
tina, kad šiai sąjungai dabarti
niu metu vadovauja torontiečių 
studentų grupė su pirmininku 
E. Girdausku priešakyje. Jų dva
sios vadas yra kun. J. Staškus 
kuris pastaruoju metu perėmė 
ir “Ateities” žurnalo redagavi
mą iš čikagiečių. Jam talkins 
jau sudarytas redakcinis kolek
tyvas.

Savanoris - kūrėjas J. Zalato
rius, gyvenąs Belleville, Ont., at
naujindamas “TŽ” prenumerata 
laiške pastebi: “Siunčiu ŠIO už 
“TŽ” savaitrašti 1972 m. Linkiu 
jums ištvermės grumiantis su 
sudrumstu pasauliu, brangūs 
plunksnos kariai.”

Rri^hton kino teatras 
127 Roncesvalles Avenue, 
Toronto, tel. 53 2-2710 

— RODO —
SAUSIO 8—13 

puikią, spalvingą Ilutzulian dra
mą su angliškais įrašais — 
OLEKSA DOWBUSH 

Priedo muzikinis filmas
SONGS A. DANCES

OF DNIEPER
SAUSIO 15 — 20 

Du amerikietiški filmai
LOVE STORY 

nepaprasta drama ir
PAINT YOUR WAGON 

gyva vakarietiška komedija — 
drama

SAUSIO 22 — 27
Du rusiški spalvoti filmai

Kasdien nuo 7 v. v. Seštad. Ir sekmad. 
nuo 5 v. p. p. be pertraukos.

įėjimo kaina — kaip paprastai 
Siusio m. penktadieniais uždaryta

Antrojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso komiteto žinia
raštis 4 nr. rašo, kad Kanados 
atstovai bus parinkti iš organi
zacijų ir apylinkių. Po du at
stovus paskirti pavesta KLB jau
nimo sekcijai, ateitininkams ir 
skautams; sporto sąjungai teko 
vienas atstovas. Kiti atstovai bus 
renkami Kanados Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėse. Be 
to, žiniaraštyje rašoma, kad B. 
Čeponkus paskirtas KLB krašto 
valdybos atstovu kongreso komi
tete. Jis pakeitė Eug. Sičiūną. A. 
Stankus sutiko būti kongresinės 
stovyklos komisijos informaci
jos atstovu Kanadoje. Jam tal
kins G. Juozapavičiūtė ir A. 
Kuolas.

Naujųjų Lietuvių Namų anks
čiau paruoštieji remonto planai 
suprastinti ir pateikti miesto sa
vivaldybei tvirtinti.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$30: Tautos Fondo Atstovybė Ka

nadoje; $20: Jonas Tumosa, II-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so Komitetas; $10: dr. K. Žymantie
nė, Toronto Pūtvio šaulių kuopa, 
KLB Sudburio apylinkės valdyba; $5: 
Marija Aukštaitė, V. Sakas, A. Povi
laitis; rėmėjo prenumeratas po $10: 
už dvejus metus — V. Sinkevičius, 
už vienerius metus — VI. Kriauče- 
liūnas, K. Gaputis, L. Kulnys, B. Ba- 
laišis, V. Vaitkus, St. Daugėla, S. Pa- 
keturas, G. Ilgauds, J. Tarvydas, K. 
Rožanskas, J. Danys, P. Kitra, A. 
Džiakonas, A. Poškaitienė, B. Jakutis,
J. Zenkevičius. J. Bleizgys, B. Kišo- 
nas, I. Satrienė, J. Gudavičius, M.
K. M arčiu kaltis, V. Grabauskas, F. A, 
R. Ignaičiai, P. Judzentis, dr. P. 
Vytė. P. Šukys. M. Masiulienė, J. 
Naujokaitis, Marija Aukštaitė, II. 
Siaurys, A. Raslanas, J. Žabukas, St. 
Jonaitis, O. Dailidicnė, Juozas But
kus, Vincas Tamošiūnas, Alf. Mikuls
kis, B. Arūnas, J. Juraitis, A. Ašok
lis, Alb. Paškevičius, Pr. Griškonis, 
Aug. Jasiūnas, A. Laucius, A. Juoza
pavičius, J. Ranonis, I. Baziliauskas, 
Pr. Juozaitis, J. Zalatorius, P. Skučas, 
V. Vaškelis, J. Belickas, L. Vaštokas, 
J. Karasiejus, VI. Germanavičius, V. 
Montvilas, dr. A. Valadka, A. Šiau
dinis, V. Petravičius, kun. A. Žilins
kas; prie reguliarios $7.00 nrennme- 
ratos pridėjo auką laikraščiui: $3: P. 
Prakas; $2: E. Miliauskas, J. L. Stun- 
gevičiai, Alf. Gumhrys, S. Urbas. Br. 
Čepėnas; $1: M. Kupris, E. Griškė- 
nienė. S. Gudaitis. A. Lukošius, Vin
cas Vasiliauskas, J. Pyragius, Mrs. 
Irena Ross. A. Biveinis. J. Rutkaus
kas, Z. Montvilas, A. Žilėnas, B. Pa- 
rysi°nė, P. Preibys, J. Gudas, A. Kal
vaitis. J. Laureckas, K. Daulenskis, 
P. Alksninis, Vyt. Radzevičius. Ačiū 
spaudos rėmėjams!
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US MONTREAL?^
Naujųjų kanadiečių pamaldos 

įvyko Notre Dame katedroje 
sausio 2 d. Jas laikė arkivysku
pas Grėgoire kartu su etninių 
grupių kunigais. Jų tarpe buvo 
ir kun. St. Kulbis, SJ. Lekcija 
buvo skaitoma įvairiom kalbom, 
neišskiriant nė lietuvių.

Aušros Vartų parapijos meti
nis susirinkimas — sausio 16, 
sekmadienį, po 11 v. pamaldų. 
Bus pateikta apyskaita, apsvars
tyti parapijos reikalai ir išrinkti 
du nauji komiteto nariai. Visi pa
rapijiečiai kviečiami dalyvauti.

Kun. L. Zaremba išvyko 8 die
nų rekolekcijoms į St. Jerome.

Naujų metų sutikimai sureng
ti: Šv. Kazimiero parapijos, Auš
ros Vartų ir Vytauto Didžiojo 
klubo salėse. Dalyvių vienur bu
vo mažiau, kitur daugiau; nuo
taika buvo gera, nors pelno 
kaikuriem rengėjam ir neliko. 
Netrūko ir privačių parengimų, 
kurie sulaikė dalį tautiečių nuo 
dalyvavimo viešuose pobūviuose.

TORONTO,
Dr. Martynas Anysas turi pa

rašęs stambų 300 psl. veikalą 
apie Lietuvos kovą su hitlerinės 
Vokietijos politika Klaipėdos 
krašte. Veikalas parašytas prieš 
25 metus Vokietijoj, remiantis 
išsaugotais užrašais ir atminti
mi. Šis veikalas yra gerai doku
mentuotas, cituoja ištisus pa
grindinių Klaipėdos pareigūnų 
pasikalbėjimus. Juose atsispindi 
ypač Lietuvos pareigūnų veikla, 
jų charakteristika, klaidos. At
skleidžiama ir Lietuvos vyriau
sybės jpolitika. Veikalo autorius 
gerai žino tuos įvykius, nes dau
gelyje jų pats dalyvavo. Iki 1929 
m. jis tarnavo kaip attache Lie
tuvos pasiuntinybėje Berlyne, 
vėliau — Lietuvos konsulu 
Hamburge, o nuo 1934 m. — 
gubernatūros patarėju Klaipė
doje iki 1939 m., kai Klaipėda 
buvo Hitlerio atplėšta nuo Lie
tuvos. Šią tarnybą jis buvo per
traukęs tik 1935 m., kai liko pa
kviestas Brūvelaičio direktorijos 
nariu. Dabar dr. M. Anysas mi
nimąjį veikalą ruošia spaudai ir 
galvoja apie jo išleidimą. Jis ti
kisi visuomenės paramos. Jo bi
čiuliai kviečia suinteresuotus as
menis būti veikalo išleidimo rė
mėjais bei garbės prenumerato
riais.

Kanados paštas primena, kad 
nuo š.m. sausio 1 d. laiškų ta
rifas (pirmos klasės) pakeliamas 
iki 8 et. Tai liečia visas pirmos 
klasės siuntas iki vienos uncijos 
Kanadoje ir į JAV-bes. Taip, 
pašto tarifas brangsta, o kores
pondencijos pristatymas blogė
ja. Humoristai sako, kad tarifas 
pakeliamas tam, kad pašto mi
nisterija galėtų apmokėti ilgą
sias savaitgalių atostogas. Pašti
ninkai atostogavo 4 dienas Kalė
dų savaitgalyje ir kitas 3 dienas 
— N. Metų savaitgalyje. Tai ge
rokai pristabdė krašto darbin
gumą, ypač verslamones, pri
klausančias nuo pašto. Pakenkė 
ir spaudai, nes negalėjo laiku 
pasiekti savo skaitytoju, ynač to
lesnėse vietovėse. Dėlto dienraš
tis “The Toronto Sun” 1971 m. 
gruodžio 29 d. vedamajame rašė:

Tel. Bus-: 722'3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

9 I T A Q ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET LB S H d MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _____ 5.0%
Taupomąsias s-tas _ ______ 6.0%
Term. ind. 1 metams_____ 6.25%
Term. ind. 2 metams ____  6.75%
Term. ind. 3 metams_____ 7.0 %
Dunda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Kaso- valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10 30 tu I1J) 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien. Makman'
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.

Šaulių kuopa sausio 15, šešta
dienį, Aušros Vartų par. salėje 
rengia vakarą, kuriame vaidins 
2 veiksmų draminę pjesę “Par
tizano motina”.

Mirė a.a. Eleonora Aleksiejū- 
naitė, buvusi Šv. Kazimiero kny
gyno vedėja Kaune. Smulkesnis 
pranešimas — 2 psl.

Aušros Vartų spaudos kioske 
galima įsigyti patefono plokšte
lių mūsų jauniesiems: “Zuikis 
Puikis”, “Žirginėliai I” ir “Žir
ginėliai 11”.

Lietuviški laikraščiai kviečia 
visus savo skaitytojus atnaujinti 
prenumeratas 1972 m. be atski
rų paraginimų. Montrealiečiai 
tai gali padaryti Aušros Vartų 
spaudos kioske be jokio papil
domo atlyginimo.

“Litas” vėl priiminėja termi
nuotus indėlius trejiem metam 
iš 7%. Už vienerių metų termi
nuotus indėlius “Litas” moka 
6.25%, už dvejų metu — 
6.75%. Pr. R.

ONTARIO
“Paštas yra galbūt labiausiai er
zinanti biurokratija. Nėra kores
pondencijos nuo praėjusios sa
vaitės. Galite įsivaizduoti susi
telkusias siuntų krūvas ir mai
šatį. Visa likusi žmonijos dalis 
grįžta į darbą, o verslai bando 
veikti be pašto. Kai iš karto už
griūva korespondencija, kuriam 
laikui viską paralyžuoja. Šiais 
metais daugelis piliečių visai ne
turėjo atostogų, nes Kalėdos iš
puolė šeštadienį. Tikrumoje visi 
jau dirbo antradienį. Laikas ir 
valstybės tarnautojam dirbti ly
giai tiek, kiek ii- mes visi.” Tai 
teisingi ir įsidėmėtini žodžiai.

Naujų Metų sutikimai šiais 
metais buvo surengti net ketu
riose salėse: šv. Jono Kr. para
pijos, Prisikėlimo parapijos, Lie
tuvių Namų ir Town and Coun
try salėse. Vienur buvo ma
žiau dalyvių, kitur daugiau, bet 
visur vyravo jauki, lietuviška 
nuotaika. Be to, buvo surengta 
nemažai privačių sutikimų, ku
riuose dalyvavo po 50-100 asme
nų. Šie sutikimai buvo susieti 
su šeiminėmis sukaktimis.

“T. Žiburių” loterijos bilietai 
jau platinami. Traukimas — 
sausio 29 d. spaudos baliaus me
tu. Pagrindiniai laimikiai — te
levizijos priimtuvas (19 inčų), 
modernus nešiojamasis radijo 
priimtuvas (Nord Mende), daili
ninkų paveikslai — australiečio 
L. Urbono, V. Pazukaitės^ A. Ta
mošaitienės, A. Tamošaičio, J. 
Račkaus, skulptūros — dail. Da
gio ir Pr. Baltuonio. Be to, bus 
visa eilė ir kitų laimikių. Vieno 
bilieto kaina — 50 et., penkių 
bilietų (vienos knygutės) — $2. 
Pabrėžiama, kad ši loterija nė
ra surišta su dalyvavimu spau
dos baliuje. Laimikių paskirsty
me gali dalyvauti visi tautie
čiai, gyveną Kanadoje ir JAV- 
se. Prašoma tik grąžinti loteri
jos bilietų šakneles iki sausio 
28 d. Ne Toronte gyvenantiems 
laimėtos dovanos bus pasiųstos 
paštu ar kitu būdu. Laimingieji 
numeriai bus paskelbti “T. Žibu
riuose”. Ju traukimo liudininkais 
bus spaudos baliaus dalyviai.

8.5%
8.75%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________
Nekiln. turto..... .........
Čekių kredito____________ 9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės »pdr. Iki »!• uoo 
už paskolos sumą.


