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Jaunimo projektai
Neseniai Kanados vyriausybė paskelbė skirianti tris milijonus 

dolerių etninių grupiij kultūrinei veiklai. Tai visai nauja sritis, ir 
kaip ji praktikoje bus tvarkoma, parodys netolima ateitis. Jau dau
giau patirties turi kita vyriausybės programa, vadinama “Opportu
nities for Youth”. Ji buvo pradėta pernai, kai reikėjo surasti stu
dijuojančiam jaunimui darbų. Vyriausybė paskubomis paskyrė gau
sius milijonus dolerių ir kvietė patį jaunimą parodyti iniciatyvą — 
sudaryti kolektyvinius projektus ir pateikti vyriausybei finansuoti. 
Atsirado tūkstančiai projektų. Vyriausybės pareigūnai atrinko pa
čius geriausius, paskyrė lėšas ir prasidėjo projektų vykdymas. Tarp 
geri} projektų buvo ir fiktyvių, pridengtų gražiais vardais, bet ne
naudingų. Visuomenėje kilo reakcija. Parlamente ir spaudoje pa
sigirdę protesto balsai dalį priimtų projektų privertė vyriausybę 
sustabdyti, nutraukti finansavimą. Kaikas priekaištavo, kad tai ne
racionalus dolerių švaistymas, tvirkinąs jaunimą. Vyriausybės par
eigūnai, stebėję iš arti visą programą ir įvertinę rezultatus, vis- 
dėlto padarė išvadą, kad verta ją tęsti ir toliau, nes piktnaudojimo 
ir nesėkmingumo nuošimtis buvęs gana mažas. Nepavykusių pro- 
jektų būta nedaug. Dėlto nesą pagrindo atsisakyti visos programos 
ir palikti jaunimą be vasaros darbų, kurie taip reikalingi.

★ ★ *
“Opportunities for Youth” programa bus vykdoma ir ateinan

čią vasarą, šiais metais vyriausybė pasiruošė iš anksto ir žymiai 
plačiau paskelbė naujas taisykles, pagal kurias bus atrenkami pro
jektai. Jose pabrėžiami šie reikalavimai: 1. jaunimo dalyvavimas, 
2. naujumas, 3. nauda bendruomenei, 4. galimybė įvykdyti, 5. nau
jų darbų skaičius, atlyginimas, sąmata. Iš būsimi} projektų pirmiau
siai reikalaujama, kad juos planuotų, vykdytų, administruotų ir 
įvertintų pats jaunimas-studentai. Sudaryti projektai turi būti nau
ji, t.y. negali pakartoti jau esamų tarnybų. Jie turi rasti naujas 
tarnybas, reikalingas vietos bendruomenei įvairiose srityse — so
cialinėje, kultūrinėje, ekonominėje, mokslinėje, pramoginėje. Pro
jektai gali būti geri, originalūs, bet jeigu nėra naudingi bendruo
menės gyvenimui, nebus priimti. Taip pat reikalaujama, kad su
daryti projektai būtų pakankamai praktiški, įvykdomi. Atsižvelgia
ma ir į numatomą darbų skaičių. Projektas, kurį gali atlikti pora 
studentų, nelaikomas priimtinu. Pernykštė patirtis parodžiusi, kad 
geriausi projektai buvo tie, kuriuos vykdė 10-15 asmenų grupės. 
Dėlto vyriausybės instrukcijose šiemet ir patariama nesudaryti 
perdidelių grupių, nes kitaip projekto vykdymas darosi nesklan
dus ir sunkiai administruojamas.

★ ★ ★

Kad šitoks darbų parūpinimas studijuojančiam jaunimui yra 
dirbtinis ir laikinio pobūdžio, aišku ir be komentarų. Seniau minėti 
trumpalaikiai projektai nebuvo reikalingi, nes moksleiviai bei stu
dentai atostogų metu lengvai rasdavo darbus pastoviose įmonėse 
ir tuo būdu išspręsdavo ekonomines Kanados studentų problemas. 
Pastaraisiais metais ekonominis krašto gyvenimas gerokai pasi
keitė. Darbininkų skaičius ėmė augti žymiai greičiau nei darbų. 
Ekonominio gyvenimo sulėtėjimas privertė vyriausybę imtis ne
paprastų priemonių. Tikimasi, kad tai praeinamo pobūdžio sutri
kimas, ir kai ekonominis gyvenimas vėl pakils, tai ir dirbtinis stu
dentų aprūpinimas vasaros darbais nebebus reikalingas, šiuo metu 
vyriausybės finansuojami jaunimo projektai yra sprendimas, kurį 
sunku būtų pakeisti geresniu. Svarbu tiktai, kad valstybės lėšos ne
būtų švaistomos remti ištvirkimo organizatoriams, profesiniams dy
kaduoniams, labdaros skraiste prisidengusiem agitatoriam, propa
gandinėm marksistų grupėm. Sąžiningam jaunimui tai gera proga 
pasireikšti. Ja turėtų pasinaudoti ir lietuvių studijuojantis jauni
mas. Galutinis terminas įteikti projektus yra š.m. kovo 8 d. Tad 
laiko dar yra. Kūrybinga lietuvių studentų grupė galėtų būti nau
dinga ir savajai bendruomenei.

KANADOS ĮVYKIAI

NEPATENKINTI POLITIKAI
Iš pareigų pasitraukė Ontario 

Leeds rinkiminės apylinkės 16 
pagrindinių liberalų, priklausiu
sių 28 liberalų vykdomajam ko
mitetui. Pasitraukusiųjų eilėse 
yra komiteto pirm. T. Cossitt ir 
buvęs federacinio parlamento 
narys G. Fulford. Pasitraukimo 
priežastis — nusivylimas prem
jeru P. E. Trudeau bei jo poli
tika. Atsistatydinusio pirminin
ko T. Cossitt teigimu, premje
ro P. E. Trudeau vadovaujama 
liberalų partija jau yra išsižadė
jusi liberalizmo. Ją jis laiko 
kraštutiniu kairiuoju sparnu, pa
taikaujančiu komunizmui, kurs
tančiu antiamerikietišką politi
ką. Spaudai T. Cossitt pareiškė: 
“Aš negaliu remti žmogaus, pra
randančio savikontrolę. Kanada 
man yra svarbesnė už parti
ją ..." Sukilimą prieš premjerą 
P. E. Trudeau yra pradėjęs jo 
buvęs pavaduotojas P. Hellyer, 
kuris dabar turi įsteigęs “Action 
Canada” grupę. Iš ministerių ka
bineto taip pat pasitraukė ry
šių ministeris E. Kierans, o To
ronto Spadina rikiminės apylin
kės atstovas P. Ryan perėjo į 
konservatorių pusę. Prie šio są
rašo tenka prijungti ir libera
lą P. Givens, pasitraukusį iš fe
deracinio parlamento ir paskuti
niuose rinkimuose perėjusį į On
tario provincinį parlamentą, šį 
žingsnį padaryti jį taip pat pa
skatino nepritarimas P. E. Tru
deau politikai. Skilimas libera
lų eilėse gali turėti nemažos įta
kos federacinio parlamento rin
kimams, kuriuos premjeras P. E. 
Trudeau greičiausiai skelbs šį 
pavasarį ar vasara

Orinį susisiekimą visoje Ka
nadoje nutraukė keleivinių lėk
tuvų pakilimą ir nusileidimą re

guliuojančių 1.750 kontrolierių 
streikas. Unija pareikalavo lig
šiolines kontrolierių metines $7.- 
000-$14.500 algas padidinti 60% 
ir jas sulyginti su amerikiečių 
kontrolierių gaunamu atlygini
mu. Streikas Kanados orinio su
sisiekimo bendroves privertė at
leisti iš darbo apie 20.000 tar
nautojų, kitas su oriniu susisie
kimu susijusias darbovietes — 
apie 100.000. Kiekviena streiko 
diena krašto ekonomijai davė 
beveik $2 milijonus nuostolio. 
Spauda ir opozicinės partijos pa
tarė premjerui P. E. Trudeau su
šaukti federacinį parlamentą 
ir įstatymo keliu priversti kont
rolierius grįžti į darbą, bet jis 
atsisakė tai padaryti. Kontrolie
rių unijos vadovybė pagaliau su
tiko pasitenkinti 17% algų padi
dinimu sekančių 27 mėnesių lai
kotarpyje ir darbo savaitės su
mažinimu iki 34,5 valandos. Ta
čiau uniją ir streikuojančius 
kontrolierius užrūstino vyriausio 
valdžios derybininko M. Bolger 
paskelbti naujosios sutarties fak
tai, kurių dar nebuvo patvirtinę 
kontrolierių unijos nariai. Pas
tarieji per balsavimą pasisakė 
prieš tą susitarimą 1.390:247.

Newfoundlando naujasis 
premjeras F. Moores iš parla
mentai! išrinktų konservatorių 
atstovų sudarė 15 ministerių kai 
binetą, dviem ministeriais dides
nį, negu liberalų premjero J. 
Smallwoodo laikais. Ministeriui 
be portfelio W. Marshall paves
ta ištirti šios provincijos finan
sines problemas ir liberalų lai
kais pasirašytas sutartis. G. Ot- 
tenheimer gavo naujai įsteigtą 
ministerija tarpvyriausybiniam 
reikalam. Jo pagrindinis uždavi- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

Okupuotos Lietuvos kolchozo darbininkės važiuoja sunkvežimiu į malūną

Laisvės kovoji esame vieningi
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūno

Sausio 23 d., nežiūrint lėktuvų 
J- K- Valiūnas per

Buffalo miestą atvyko į Toron
tą padaryti lietuvių visuomenei 
pranešimo. Rengėjai — KLB 
krašto ir Toronto apylinkės val
dybos sukvietė tautiečius 3-čiai 
valandai, bet svečias galėjo pasi
rodyti tiktai 4 v. Kadangi 6 v.v. 
turėjo išvykti, teko tad trumpin
ti numatytą programą.

Išeivija vieninga
Pirmiausiai pranešėjas pabrė

žė išeivijos lietuvių vieningumą 
Lietuvos laisvinimo veikloj. Esą 
vienas lenkų profesorius P. 
Amerikoj pareiškė: jei lenkai 
būtų vieningi, kaip lietuviai, 
galėtų daug nuveikti. VLIKo 
santykiai su Lietuvos diploma
tais ir įvairių kraštų Bendruo
menėmis esą glaudus, darbas 
vyksta sklandžiai. VLIKo poli
tinė veikla turinti atsižvelgti į 
faktą, kad visų kraštų politika 

’ yra pragmatinė, paisanti pir
miausiai savo interesų. Visdėlto 
pastaraisiais metais Lietuvos by
la gerokai pagyvėjo ryšium su 
Bražinskų ir Kudirkos įvykiais. 
Dabar esą kalbėti Lietuvos rei
kalu betkur yra žymiai drąsiau.

Bražinskų teisinai
Pirmininkas ilgėliau sustojo 

ties Bražinskų atveju ir papasa
kojo visą ligšiolinę jų gelbėjimo 
eigą. Pirmasis gavo žinią apie 
Bražinskų pabėgimą Turkijon 
VLIKas, kuris ir ėmėsi gelbėji
mo akcijos. Turkijon buvo pa
siųstas VLIKo valdybos narys R. 
K ežys,' kuris užmezgė kontaktus 
Istambule. Vėliau nuvykęs pats 
dr. J. K. Valiūnas kaip tik 
tą dieną, kai Bražinskams buvę 
įsakyta pasiruošti kelionei, grei
čiausiai į Sov. Sąjungą. VLIKo 
pirmininkui pavyko surasti įta
kingus Bražinskų bylos gynėjus, 
kurie ją pakreipė palankia link
me — keturios teismo instan
cijos pripažino juos politiniais 
pabėgėliais. Sovietam nepapras
tai spaudžiant, penktoji instanci
ja paskelbė juos kriminaliniais 
nusikaltėliais ir atidarė kelius 
grąžinimui į Sov. Sąjungą. Pa
darius naujus žygius, Bražinskų 
byla vėl peržiūrima augščiausios 
teisėju kolegijos, kurią sudaro 
45 nariai. Tikimasi, kad byla bus 
išspręsta lietuviams palankia 
prasme, ir Algirdas Bražinskas 
(sūnus, pabėgimo metu turėjęs 
14 metų) gali pasirodyti Toron
te. Bylos eigą sunkina nebuvi
mas lietuvio, mokančio turkų 
kalbą. Dabar esą reikia naudo
tis rusų-turkų kalbomis.

pranešimas Toronte apie pavergtos Lietuvos laisvinimo žygius 
asmenim, priklausantiem parsi
davėlių grupei. Bet rusams pas
taroji esanti neįdomi. Pagrindi
nis rusų taikinys — sąmoningo
ji lietuvių išeivija. Jai rusai krei
pia daug dėmesio.

Lietuvos klausimas galįs iškil
ti Sov. Sąjungos peršamoje Eu
ropos saugumo konferencijoje, 
kurioje nori įteisinti amžiams 
savo dominuojančią būklę R. Eu
ropoje. VLIKas, pasak dr. J. K. 
Valiūno, tam yra pasiruošęs. Jau 
sutarta su diplomatų šefu St. Lo
zoraičiu padaryti atitinkamus žy
gius V. Europos valstybių vy
riausybių sluogsniuose. Lėšas 
tam reikalui parūpins VLIKas.

Išeivijos veikla
Pasaulio lietuvių veikla pasta

raisiais metais sustiprėjusi, ne
žiūrint įvairių konfliktų. Pir
maujančių tarpe esą Kanados, 
Britanijos ir Australijos lietu
viai. JAV-se konfliktas tarp AL 
Tos ir Bendruomenės esąs žalin
gas reiškinys. Reikėtų abiejų pu
sių susijungimo. P. Amerikos 
lietuviai atsigauna. Ir ten veikla 
pagyvėjo. Paprastai veikla pagy
vėja ten, kur pavyksta taikiu bū
du išspręsti konfliktus. Pvz. 
Australijoj, rodos, Sidnėjuje, 
dvi lietuvių grupės buvo užsi
mojusios išlaikyti dvejus Lietu
vių Namus. Abeji buvo gana 
menki, bet kai susijungė, pra
giedrėjo ir nuotaika, ir veikla. 
Aplamai į partinę veiklą vis ma
žiau kreipiama dėmesio, telkia
masi bendriem užmojam.

Radijas Sibirui
VLIKas su savo kukliu biu

džetu padaro gana daug. Jo veik
la ypač ryški informacijos sri
tyje — ELTOS biuleteniais sve
timomis kalbomis ir radijo pro
gramomis. Naujausia radijo va
landa transliuojama iš Filipinų 
sostinės Manilos. Ten pastatyta 
galingiausia katalikų radijo sto
tis Pacifiko srityje. Jos progra
mas lengvai girdi Sibiro lietu
viai, kurių ten esama apie 200.- 
000. Transliacijos duodamos 
kasdieną — po pusvalandį rytą 
ir vakarą. Tai irgi VLIKo laimė
jimas, per kurį Sibiro lietuviai 
sužino daug dalykų apie išeivi
jos veiklą. Gauti laiškai iš Sibiro 
liudija, kad tai tenykščius lietu
vius jaudinantis ryšys.

Vienos tėvynės valkai
Baigdamas pranešimą, dr. J. 

K. Valiūnas pabrėžė, kad Lie
tuvos laisvinimo veikloje tėra 
dvi lietuvių grupės — ištikimie- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

Trys dienos Istambule
Dr. J. K. Valiūnas gavo lei

dimą kalbėtis su Bražinskais 
Turkijoj net 3 dienas. Ten jis 
visus savo pasikalbgjipius užra
šė magnetofono juostom Netoli
moje ateityje visa Bražinskų odi
sėja bus aprašyta atskiroje kny
goje, kur bus atskleistos visos 
smulkmenos, iki šiol nežinomos 
visuomenei, pvz. kaip rusų lėk
tuvo įgula prisidėjo prie patar
nautojos sužeidimo bei mirties, 
kaip nesirūpino jos gelbėjimu ir 
t.t. Toje knygoje bus aprašyti 
ir du rusų “studentai”, pagrobę 
lėktuvą ir atskridę Turkijon. Vė
liau paaiškėjo, kad tai KGB 
agentai, bandę apsigyventi kartu 
su Bražinskais. Žinoma, jie grįžo 
“savo noru”, nes taip buvo su
planuota.

Sovietai tebedaro didelį spau
dimą į Turkijos vyriausybę dėl 
Bražinskų grąžinimo. Net pats 
Podgornas Paryžiuje prez. De 
Gaulle laidotuvių proga tuoj po 
iškilmių pirmiausiai užkalbino 
Turkijos prezidentą. Tokia so
vietų laikysena labai apsunkina 
Bražinskų bylos nešališką spren
dimą. Dabar sovietai esą linkę 
vilkinti bylos sprendimą, o VLI- 
Kas norėtų greito ir palankaus 
sprendimo.

Kovos ugnis
Dr. J. K. Valiūnas papasakojo 

ir kaikurių detalių apie Simo 
Kudirkos atvejį. Ir čia VLIKas 
buvo pirmas, kuris ėmėsi inicia
tyvos organizuoti pagalbą, spe
cialius komitetus ir pan. Net ir 
S. Kudirkos išdavimo metinės 
vandenyje buvo surengtos VLI- 
Ko iniciatyva. Dalyvavo spau
dos, radijo, televizijos atstovai, 
kurie tą iškilmę plačiai pasklei
dė. S. Kudirka, pasak pranešėjo, 
yra mūsų tautos pasididžiavi
mas. Jo žygis, laikysena kalėji
me, teisme, kone, stovykloje už
dega visus laisvės kovos ugni
mi, kaip ir tie kunigai, kurie ei
na į kalėjimus už tą pačią Lie
tuvos laisvę. Tai turėtų paska
tinti ir visą išeiviją didesniem 
darbam nei iki šiol. Esą net Bra
žinskai nesupranta mūsų išeivi
jos kartais apsnūdusios laikyse
nos.

Pasak pranešėjo, rusai — Lie
tuvos okupantai žino ko nori. 
Jie jau turi savo kišenėje to
kius kaip Bimba, jiems negaili 
smilkalu. Pvz. jam buvo įteik
tas istorijos garbės daktaro 
laipsnis Vilniaus universitete už 
talką Lietuvos okupantui. 
Netrūksta pasmilkymų ir kitiem

Pasaulio įvykiai
BRITANIJOS PASTANGAS KOMPROMISINIU SPRENDIMU PAGERINTI 
Rodezijos 5.250.000 negrų būklę ir užbaigti nesutarimus su nepri
klausomybę paskelbusiais 250.000 baltųjų kolonistų palaidojo vi
suose Rodezijos miestuose prasidėjusios negrų riaušės. Paskata 
joms buvo britų lordo Pearce vadovaujamos komisijos atvykimas 
atsiklausti negrų nuomonės apie kompromisinę Britanijos ir Rode
zijos sutartį, kuri būtų nežymiai padidinusi negrų teises ir jų gyve
nimo ekonominę pusę. Šią sutartį atmetė metodistų vyskupo A. 
Muzorewa vadovaujama Rodezijos afrikiečių tautinė taryba, moty
vuodama faktu, kad sutarties paragrafai neužtikrina valdžios per
davimo negrų daugumai. Rodezijos baltieji rasistai kraštą galėtų 
valdyti neribotą laiką ir savo eiles sustiprinti naujais imigrantais 
iš Europos. Rodezijos premje
ras I. Smith negrų riaušėms su
stabdyti turi 70.000 vyrų poli
ciją, kariuomenę ir aviaciją. Ra
sistinė Pietį} Afrikos respublika 
jam į talką yra atsiuntusi spe
cialiai paruoštų policijos dalinių. 
Riaušėse jau žiivo keliolika negr 
rų, buvo sužeista keliasdešimt 
negrų ir baltųjų. Kalėjime at
sidūrė Rodezijos afrikiečių tau
tinės tarybos veikėjas J.’ Chi- 
namano, buvęs Rodezijos prem
jeras G. Todd su dukra Judita. 
G. Todd palaikė glaudžius ryšius 
su Rodezijos negrais nacionalis
tais, o dukra, lankydamasi už
sienyje, nekartą aštriai kritikavo 
rasistinio premjero I. Smith po
litiką. šių dviejų baltųjų suėmi
mas sukėlė didžiausią triukšmą 
Britanijos parlamente. Atrodo, 
Rodezijoje prasidės nuolatiniai 
neramumai ir negrų pogrindžio 
kova. Riaušės jau sugriovė rasis
tinio premjero I. Smith mela
gingą teigimą, kad Rodezijos 
negrai yra patenkinti dabarti
nėmis savo gyvenimo sąlygomis.

NAUJOJI EUROPA
Briuselyje, Egmonto rūmuo

se, Bendrosios Kinkos šeši na
riai — V. Vokietija, Prancūzija, 
Italija, Belgija, Olandija ir Liuk- 
semourgas pasirašė sutartį su 
keturiais kandidatai}, — Brita
nija, Airija, Danija ir Norvė- 
gija. Pilnateisiais Europos Bend
rosios Rinkos nariais jie taps 
1973 m. sausio 1 d., nes sutartį 
turi ratifikuoti jų parlamentai, 
o Airija, Danija ir Norvegija 
šiuo klausimu yra įsipareigoju
sios pravesti gyventojų referen
dumą. Naujojo dešimtuko meti
nis eksportas siekia $62,5 bilijo
no ir užima 40% tarptautinės 
prekybos rinkos. Bendrosios 
Kinkos praplėtimas iki 10 narių 
yra reikšmingas Europai ne tik 
ekonominiu, bet ir politiniu po
žiūriu — gali sudaryti rėmus 
Jungtinėm Europos Valstybėm. 
Nevisi kandidatinių kraštų gy
ventojai pritaria įsijungimui j 
Benurąją Kinką. Britanijos 
premjerą E. Heath viena mote
ris apliejo juodu rašalu, kai jis 
žengė į posėdžių salę. Britani
joje jis buvo palikęs maištau
jantį parlamentą, nes bedarbių 
skaičius peržengė milijoną.

NUSIVYLĖ MARKSIZMU
Čilės marksistą prezidentą S. 

Allende privertė pakeisti minis
terių kabinetą du skaudūs pra
laimėjimai parlamento ir sena
to perrinkimuose. Jo koalicinės 
vyriausybės kandidatai krito ne
lygioje kovoje prieš krikščionį 
demokratą R. Moreno ir dešinio
jo sparno tautinės partijos at
stovą S. Diez. Triuškinančią per
galę opozicijai suteikė moterų 
balsai, kurie rinkimuose yra 
skaičiuojami atskirai. Opozicinės 
partijos parlamente suspendavo 
vidaus reikalų minister} J. Toha, 
apkaltinusios jį nepakankamu 
dėmesiu ginkluotų ekstremisti
nių grupių veiklai sustabdyti. 
Prėz. S. Allende, nesiskaityda
mas su parlamento nutarimu, sa
vo draugui J. Toha tada atidavė 
krašto apsaugos ministeriją. Da
bar jis yra atleistas su kitais mi
nisteriais, bet turbūt ir vėl bus 
įtrauktas į naująjį koalicinės 
kairiųjų vyriausybės ministerių 
kabinetą. Problemą prezidentui 
S. Allende sudaro Čilės skolos 
užsienio kraštams. Paryžiuje 
įvyksiančioj konferencijoj jis 
žada prašyti JAV ir 12 kitų Va
karų pasaulio valstybių atidėti 
skolų grąžinimą trejiem metam. 
Bendra skolų suma yra daugiau 
kaip 2 bilijonai dolerių.

PAKISTANAS IR BENGALIJA
Pakistano prez. Z. A. Bhutto 

pasiūlė šį postą Bengalijos 
premjerui šeikui M. Rahmanui, 
jeigu jis sutiktu atgaivinti dvie
jų Pakistanu federacija. Z. A. 
Bhutto grasina Britanijai pasi
traukti iš Britu Bendruomenės, 
jei būtų suteiktas oficialus nri- 
pažinimas Bengalijai. Kad lūžis

tarp abiejų Pakistanu yra galu
tinis, liudija Bengalijos premje
ro M. Rahmano pasikalbėjimas 
su britų televizijos atstovu D. 
Frost. Premjero M. Rahmano 
teigimu, V. Pakistano kariuome
nė Bengalijoje nužudė apie 3 mi
lijonus vaikų, moterų, ūkininkų, 
darbininkų ir studentų, sunaiki
no ar apiplėšė 30.000 namų. Di
džiausią zaizdą paliko masinis 
moterų ir merginų prievartavi
mas tėvų, vyrų ir vaikų akivaiz
doje. Pagal mahometonų religi
ją, vyras išprievartautą'žmoną 
laiko suteršta moterimi ir su ja 
turi išsiskirti. Pasaulinės bend
rijų tarybos Ženevoje gautais 
duomenimis, tokių nelaimingų 
moterų skaičius prašoka net 
200.000. Premjero M. Rahmano 
vyriausybė jas vadina didvyrė
mis, bet negali pakeisti mahome
tonų įsisenėjusių pažiūrų. Po
kalbyje su D. Frost M. Rahma- 
nas pareikalavo, kad Jungtinės 
Tautos teistų buvusį Pakistano 
prez. gen. Y. Khaną, kaip buvo 
padaryta su vokiečiais karo nu
sikaltėliais.

STUDENTŲ RIAUŠES
Gen. F. Franco vyriausybės 

nutarijnas pailginti Rūdijas me
dicinos fakultete iki,7 metų, su
kėlė paaušes 70.000* studentų tu- 
rinėiaįne Madridorluuiversiiete. 
Rektoriaus J. B. Llusia paskelb
tas 4.000 medicinos stuuentų su
spendavimas dėl paskaitų nėlan- 
kymo užrūstino ir kitų fakultetų 
studentus. Kelias dienas linku
siose grumtynėse su policija bu
vo suimta apie 250 studentų. 
Universitete dėstytojais dirban
tys gydytojai pareikalavo, kad 
rektorius tuojau pat atšauktų 
4.000 medicinos studentų su
spendavimą, jeigu nori išspręsti 
dėl programos kilusius nesutari
mus. Nuo policijos lazdų nuken
tėjo ne tik studentai, bet ir pro
fesūros nariai.

PREZIDENTO ŽUDIKAS
L. H. Oswaldo paskelbimas 

prez. J. F. Kennedžio vieninte
liu žudiku susilaukė daug ko
mentarų ir abejonių. Nemažą 
turtą įvairių nužudymo teorijų 
šalininkams atnešė parašytos ir 
išparduotos knygos. Spekuliaci
ją, atrodo, turėti) užbaigti Co
lumbia universiteto prof. dr. J. 
Lattimer pareiškimas. Jis buvo 
pirmasis su vyriausybe nieko 
bendro neturintis ekspertas, ga
vęs leidimą susipažinti su 65 
rentgeno ir paprastom nuotrau
kom, padarytom po prez. J. F. 
Kennedžio mirties. Lig šiol pa
skelbtus nuotraukų brėžinius, 
rodančius kulkų kelią J. F. 
Kennedžio kūne, prof. dr. J. Lat
timer rado netiksliai atliktus. 
Nuotraukos aiškiai liudija, kad 
šūviai buvo paleisti iš užpaka
lio ir iš didesnio augščio, t.y. iš 
namo, kuriame buvo rastas L. H. 
Oswaldo šautuvas. Jeigu tie šū
viai būtų buvę paleisti iš prie
kio, kaip tvirtina kaikurie kri
tikai, šaulys būtų turėjęs šauti 
į viršų, gulėdamas po automobi
lio pirmutiniais ratais. Prof. dr. 
J. Lattimer taipgi konstatuoja, 
kad prie prez. J. F. Kennedžio 
mirties prisidėjo jo dėvėtas nu
garkaulio korsetas. Pirmasis šū
vis į sprandą nebuvo mirtinas. 
Nelemtasis korsetas neleido 
prez. J. F. Kennedžiui parkristi 
ant automobilio grindų ir tuo 
būdu išvengti sekančio šūvio į 
galvą.

KRATOS IR SUĖMIMAI
Sovietų atomo fizikas A. Sa

charovas pasiuntė peticiją kom
partijos vadui L. Brežnevui, rei
kalaudamas laisvės kalėti nuteis
tam V. Bukovskiui. Peticijoje 
primenama, kad teismas nebuvo 
viešas, nebuvo leista dalyvauti 
liudininkams ir kad nevisi kom
partijos vadai pritaria tokiem 
teismam bei suėmimam. Pasta
ruoju metu buvo padaryta daug 
kratų Maskvoj, Kleve ir Lenin
grade.
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Q RELIGIMAMEGWEMME
* 1972 m. Vatikano kalendo

rius rodo, kad šiuo metu pasau
lyje yra 2,189 vyskupijos (20 
daugiau nei pernai). Jų tarpe yra 
11 patriarchatu, 401 metropoli
ja, 62 arkivyskupijos ir 1,715 
vyskupijų. Taipgi dar yra 1,959 
tituliniai arkivyskupijų bei vys
kupijų sostai, kurie kadaise bu
vo, bet dabar nebeegzistuoja. Jie 
tėra vartojami kaip titulai vys
kupams, neturintiems savo vys
kupijų.

* Trys išminėjai, kurie kelia
vo pagarbinti gimusio Jėzaus, 
pasak senos indiečių tradicijos, 
buvę Keralos krašto kunigaikš
čiai, kurių religija buvusi hin- 
duizmas. Vėliau jie tapę krikš
čionimis ir įkūrę pirmąją kata
likų bendruomenę P a r a v o m 
mieste. Tokį aiškinimą šiuo me
tu pateikė Indijos rašytojas T. 
M. Kottarathumkuzhi.

* Popiežiškoji socialinių ryšių 
komisija, vadovaujama ameri- 
kiečio^kun. Edward L. Heston 
CSC, kuris šiomis dienomis po
piežiaus nominuotas arkivysku
pu, paskelbė gaires katalikų 
ekumeniniam bendradarbiavi
mui su kitomis religijomis spau
dos, radijo ir televizijos srityse. 
Šios gaires nurodo dideles bend
radarbiavimo galimybes bendrų 
programų paruošime; švietimo 
planų bei pagalbinių programų 
tėvams ir jaunuoliams sudary
me; profesiniuose susirinkimuo
se bei diskusijose; skyrime jung
tinių premijų už įvairius nuopel
nus; įvairių sričių specialistų pa
ruošime. Tos gairės nurodo, kad 
katalikai, įsijungę į tokį bendra
darbiavimą, turi pasilikti laisvi 
išreikšti savo katalikiškąją dokt
riną bei laikyseną įvairiuose 
praktiniuose dalykuose, kurie 
liečia žmogaus moralę. Taipgi 
katalikų ■'F-tm ' inis bendr?iar-

• :u ne re1 kia,
■ ata- 

likiškų org.vi /'-tclju ar sa. irių 
ekiuneninnd rara m Pri s inni, 

tallkaj ai akty ėtų 
;i;’ i-auia ; katahki':k.‘ or

ganizacijas, kad per jas galėtų 
sėkmingiau dalyvauti ekumeniz
mo sąjūdžiuose.

* Naujasis brevijorius “Krikš
čionių malda” išleistas anglų 
kalba Amerikoje. Tai laikinis 
brevijorius, kuris yra pritaikytas 
ne tiktai kunigam ar vienuoliam, 
bet ir pasauliečiam. Formos bei 
tekstų parinkime remtasi Romo
je baigiamu ruošti lotyniškuoju 
6 tomų brevijoriumi, kurio vie
nas tomas jau išleistas, o kiti 
trys greitai bus atspausdinti. 
Amerikietiškojo breviįjoiįlaus 
maldų struktūra yra tokia: Šv. 
Rašto skaitymai, rytinė malda, 
vidudienio malda, vakarinė mal
da ir nakties malda. Nors 
“Krikščionių malda” Amerikos 
vyskupų konferencijos oficialiai 
dar nėra patvirtinta, tačiau dau
gelis Amerikos vyskupų reko
mendavo savo vyskupijų kuni
gams vartoti vietoj senųjų bre
vijorių.

* Protestantų Bendrijos Ame
rikoje iki Šiol smarkiai kovoju
sios prieš Vietnamo karą, šiuo 
metu nutarė ištirti kur investuo
jami tų Bendrijų pinigai. Jų di
deliam nustebimui paaiškėjo, 
kad daug pinigų yra investuotų 
Amerikos karo pramonėje: 16 
protestantų Bendrijų yra inves
tavusios virš $200 milijonų gink
lavimosi bei gynybos pramonėje 
ir per praėjusius metus iš tų in
vestavimų gavo $6,200,000 pel
no.

* Evangelikų liuteronų vysku
pu Tauragės bažnyčioje, paverg
toje Lietuvoje, 1971 m. birželio 
20 d. buvo įšventintas ev. senjo
ras kun. Jonas Kalvanas, daly
vaujant šešiolikai liuteronų ir 
reformatų dvasininkų iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. Šventi
nimo apeigas atliko latvių ev. 
arkiv. Matulis ir estų ev. arkiv. 
Tuoming. Tai naujas dalykas, 
nes iki šiol Lietuvos liuteronai 
vyskupų iš viso neturėjo. 1971 
m. liepos 25 d. Biržų reformatų 
šventovėje diakonais įšventinti 
Petras Čepas — ev. reformatams 
ir Pranas Kalvanas — ev. liute
ronams. P. Čepas yra 50 m. am
žiaus, vedęs Eug. Petronytę; gy
vena Medeikiuose ir dirba vietos 
pieninėje. Be to, dar lanko ku
nigam paruošti kursus Rygoje. 
Pr. Kalvanas paskirtas Biržų ev. 
liuteronų parapijai, kuri liei tol 
neturėjo nuolatinio dvasininko. 
Kadangi liuteronu šventovė Bir
žuose karo metu buvo sunaikin
ta, tai liuteronu, reformatu ir 
baptistu pamaldos vyksta Biržų 
refomatų šventovėje.

* Čilės vyskupai, prieš kelis 
mėnesius perspėję žmones, kad. 
marksizmas gali nuvesti kraštą į 
žmogaus pagrindinių teisių pa
neigimą, dabar savo kalėdiniame 
pareiškime išvardino visą eilę 
sričių, kuriose, jų įsitikinimu, 
jau vyksta pažeidimai. Pažeidžia
mos: teisė dalyvauti ekonomi
niuose bei politiniuose sprendi
muose; teisė naudotis valstybės 
gėrybėmis bei patarnavimais per 
teisingą uždarbio paskirstymą; 
teisė turėti lygias galimybes ir 
laisvę pasirinkti; teisė j švieti
mą be jokių ekonominių ar ideo
loginių varžymų; teisė žinoti tie
są, ją laisvai skelbti įvairiomis 
informacinėmis priemonėmis bei 
ją viešai ginti; teisė laisvai susi
rinkti; teisė neleisti vienai gru
pei monopolizuoti visiems pri
klausančias teises; teisė reika
lauti smurto nuslopinimo, kai 
tas smurtas kyla iš nelegalių 
ginkluotų grupių. Vyskupai pa
sisakė ir prieš kraštutiniųjų de
šiniųjų taktiką, kuri provokuo
ja prež. Allende valdžią, ir prieš 
kraštutinius kairiuosius, kurių 
ginkluotos grupės jėga yra už
ėmusios ūkius, neįtrauktus į val
džios žemės reformos programą, 
neturtingiesiems skirtus pasta
tus ir nušovusios net 3 žymes
nius krikščionių demokratų par
tijos vadus per paskutiniuosius 
kelis mėnesius.

* Panamoje šiuo metu yra 
1,330,000 katalikų, iš kurių net 
1,150,000 (86%) nuoširdžiai 
praktikuoja savo tikėjimą. 
Krašte yra 265 kunigai, bet tik 
44 yra vietiniai panamiečiai. Iš 
viso Panamoje yra 1,400,000 gy
ventojų.

* Amerikos Katalikų Istorikų 
Draugija pirmą kartą paskyrė 
savo metinę Gilmary Shea pre
miją nekatalikui mokslininkui: 
liuteronui dr. Jaroslavui Peli- 
kan, Yale universiteto krikščio
nių Bendrijų istorijos profeso
rių'!, už jo knygą “Katalikų 
tradicijos iškilimas”. Tuo pačiu 
metu buvo išrinktas naujuoju 
draugijos pirmininku irgi neka- 
talikas: dr. Albert C. Outler, žy
mus metodistų ekumenistas.

* Čikagos arkivyskupijoje per 
paskutiniuosius septynerius me
tus Kunigystės atsisakė 123 ku
nigai, o 37 — paprašė neribotų 
atostogų. Šiuo metu arkivyskupi
jai priklauso 1,221 kunigas.

* Jacques Maritain, 89 m. 
amžiaus prancūzų filosofas, įsto
jo į Mažųjų Jėzaus Brolių vie
nuoliją Tūlūzoje, Prancūzijoje. 
Jis yra gimęs Paryžiuje 1882 m. 
lapkričio 18 d., augštąjį mokslą 
baigęs Paryžiaus universitete ir 
1906 m. tapęs kataliku. Jis yra 
neotomistas — šv. Tomo Akvi
niečio filosofijos specialistas, 
Princentono universiteto profe
sorius - emeritas, nuo 1945 m. 
iki 1948 m. buvęs Prancūzijos 
ambasadoriumi prie Šv. Sosto, 
parašęs visą eilę filosofinių vei
kalų. Po savo žmonos Raissos 
mirties 1961 m. jis apsigyveno 
Tūlūzoje pas Mažuosius Jėzaus 
Brolids ir paskutiniu metu, ten 
begyvendamas prie Garonos 
upės kranto, parašė knygą “Ga
ronos kaimietis” (Le Paysan de 
la Garonne), kurioje kritiškai 
žvelgia į šių laikų žmones ir ypa
tingai kritikuoja naujovių bei 
madingumo jieskotojus religijo
je. Mažųjų Jėzaus Brolių vie
nuolija, į kurią jis įstojo, įsteigta 
1933 m. kun. Rene Voillaume 
Alžyre. Vienuolijos dvasia grin
džiama 1916 m. Saharoje nužu
dyto prancūzo atsiskyrėlio kun. 
Charles Eugene de Foucauld 
raštais. Visi vienuolijos nariai 
vadinasi broliais, stengiasi prisi
taikyti prie laiko socialinių bei 
ekonominių aplinkybių, pabrėžia 
fizinį darbą, gyvena 3—5 žmo
nių grupėmis, daugiausia dirba 
fabrikuose bei verčiasi žuvinin
kyste, o kaikurie dirba tarp 
raupsuotųjų.

* Belgijos katalikai, protes
tantai, prancūziškai kalbą refor
matai, flamiškai kalbą reforma
tai ir vokiškai kalbą evangelikai 
per savo Bendrijų atstovus pada
rė bendrą pareiškimą, kuriame 
pripažįsta vieni kitu Krikštą. Jie 
ta pačia proga išreiškė pageida
vimą, kad Krikštas būtų teikia
mas sekmadieniais, dalyvaujant 
visai tikinčiųjų bendruomenei. 
Belgija yra katalikiškas kraštas 
turįs 100,000 (1%) nrotestantų, 
kuriu tik 35,000 priklauso toms 
Bendrijoms, kurios padarė šį 
bendrą nareiškimą. Tai ženklas 
ekumeninės dvasios, kuri Belgi
joje gyvai reiškiasi nastaruoju 
metu. Kun. J. Stš.

Lumumbos
Sovietų Sąjunga N. Chruščio

vo laikais nusprendė stipriau 
veržtis į “trečiąjį pasaulį” — Af
rikos, Azijos ir P. Amerikos 
kraštus. Tam tikslui Maskvoje 
buvo įsteigtas 1960 m. vasario 
24 d. “tautų draugystės univer
sitetas”. Po metų jis buvo pava
dintas P. Lumumbos vardu. Pa
starasis buvo vienas Kongo ko
munistų vadų, kurį nužudė jo 
priešai. Apie tą universitetą tiks
lių duomenų pateikia Pensilva
nijos universiteto prof. Alvin Z. 
Rubinstein leidinyje “Problems 
of Communism” (November-De
cember, 1971).
Studentai

Maskvos duomenimis, į tą uni
versitetą kasmet įstoja 8000 — 
9000 studentų, vakariečių duo
menimis — per 3.000 studentų. 
Ketvirtadalį sudaro sovietų stu
dentai, kurie padeda užsienie
čiams greičiau išmokti rusų kal
bą, persiimti sovietine kultūra, 
papročiais ir t. t. Iš Afrikos ten 
yra 700 studentų, iš Vidurinių 
Rytų — 660, Pietų Azijos — 460 
(180 iš Indijos), Pietų Amerikos 
— 802 (iš Čilės — 157, Kolum
bijos — 89, Meksikos — 86, Bo
livijos — 67, Ekvadoro — 63). 
Nėra studentų iš Kubos. Aiški- 
hama, kad Kuba yra komunistų 
valdomas kraštas, todėl nėra rei
kalo Kubos studentus siųsti į 
Lumumbos universitetą. Sovie
tai tikisi, kad Lumumbos uni
versitetą baigusieji grįš į savo 
kraštus ir dirbs Sovietų Sąjun
gos naudai.

Mokslas
1970-71 m. Lumumbos univer

siteto septyniuose fakultetuose 
studijavo 3452 studentai; pa
ruošiamajame — 1.000, techni
kos — 566, medicinos — 501, 
gamtos - matematikos — 360, 
ekonomijos - teisių — 342, agro
nomijos — 336, istorijos - filo
logijos — 268.

Paruošiamajame fakultete 
studentai mokosi rusų kalbos. 
Jie kasdien praleidžia po 4 va
landas klasėse ir po 3 valandas 
“lingvaphone” patalpose. Pasi
kalbėjimuose dalyvauja du skir
tingų kraštų studentai ir vienas 
vietinis. Tokiu būdu jie privalo 
vartoti rusų kalbą. Taip pat 
jiems rodomi rusiški filmai, ren
giamos kelionės, ekskursijos. Po 
trijų mėnesių rusų kalbos studi
jų jie supažindinami su jų nu
matoma studijuoti mokslo sriti
mi.

Ir kituose fąkultetuose stu
dentai privalo .vykdyti sovietų 
nustatytą programą: studijuoti, 
dirbti fabrikuose ar ūkiuose. Iš 
studijoms skiriamo laiko 30% 
tenka praktikos darbams. 
Tuo sovietai nori parodyti, kad

LIETUVIAI LAUKIA
KARO I ALBINAS GRAŽIŪNAS

U

(Tęsinys iš praeito numerio)
Cituotasis pasakojimas nėra 

skaitytojams sugraudinti senti
mentali autorės fantazija. Vytau
tas Rimkus savo atsiminimų 
knygelėje “Lietuvių sukilimas 
Vilniuje 1941 m.” paliudija, kad 
ten papasakota gryna tiesa. Jis 
rašo:

Nelaimingi suimtieji, iškart nesu
spėti išvežti, dieną kitą būdavo lai
komi netoli Vilniaus esančioje dide
lėje geležinkelių susikirtimo vietovė
je Naujoje Vilnioje. Į ten daug kas 
nesugaudytų važiuodavo pasižiūrėti, 
įsitikinti savo akimis ir nuvežti ne
laimingiesiems bent mažų dovanėlių. 
Ir aš susirinkau savo kuklių studen
tiškų sutaųpų daiktelius — maisto, 
vaistų, pieštukų, popieriaus. įsidėjau 
maldaknygę, mažų lietuviškų knygu
čių. Su pilnu portfeliu ir mažu ry
šulėliu išskubėjau į Naują Vilnią. 
Taip, tenai stovėjo šimtai vagonų su 
“išlaisvintojų”, “išvaduotojų” (taip 
save mėgino tituluoti okupantai ru- 
sai-bolšcvikai) sugaudytais, nužmo
gintais žmonėmis iš visos Lietuvos. 
Vyrai, moterys, vaikai, seneliai, kū
dikiai, ligoniai — visi sugrūsti j dvo
kiančius rusiškus gyvuliams vežti 
skirtus vagonus, visi pakeliui į pra
žūtį, į baisųjį rusiško naikinimo ka
tilą kažin kur Rusijos toliuose. Va
gonai užrakinti. Jų tarpduriuose pa
likti tik siauri plyšeliai orui įeiti, 
pro kur blizgėjo baimingos nelai
mingųjų akys, girdėjosi tykūs pra
šymai vandens, maisto ar kitko, ma
tėsi iškištos nosys, pirštai, delnai, 
kai kur buvo spraga net visai rankai 
iškišti. Tai mano broliai Ir sesės 
lietuviai.'... Kaip silkės statinėse su
grūsti. Bolševikiniai enkavedistai ir 
rusų kariuomenės kariai sargybiniai, 
su parengtais šauti šautuvais ir dur
tuvais ant jų, kai kurie su automa
tais, piktai vijo atvykusius atsisvei
kinti, aplankyti minią nelaimingųjų. 
Tie sargybiniai stovėjo viena ar 
abiem rankom įsikabinę į vagonų 
kampus, laiptus. Kiti vaikščiojo su
kabinėtų vagonų pusėmis keikdami 
ir šautuvų buožėmis grūmodami, ne 
vienam ir žerdami kur pakliuvo. Kurį

universitetas
J. VAICELICNAS

pas juos nėra “baltarankių”.
Apie 20% studentų iškrinta 

dėl nepakankamo sugebėjimo ar 
pasiruošimo, apie 5% — dėl ne
reguliaraus paskaitų lankymo. 
Dalis studentų pasitraukia pa
matę kam jie ruošiami.

Lumumbos universitete sovie
tai nustatė griežtą tvarką ir už
sienio studentams, nes jie iš so
vietų gauna išlaikymą-stipendi- 
jas. Medicinos fakultetą turi 
baigti per 6 metus, o kitus fakul
tetus — per 4 m. Nuo 1971 m., 
pagal pertvarkytą studijų prog
ramą, tame universitete mokslas 
užtrunka vieneriais metais il
giau. Nors studentai padaryta 
reforma nėra patenkinti, bet so
vietai nori pasirodyti “trečiajam 
pasauliui”, kad pas juos mokslas 
yra augšto lygio.

Būna ir sunkumų, apie ku
riuos yra pasisakęs to universite
to rektorius prof. S. V. Rumian- 
cevas, rektoriavęs 1960-70 m. 
Esą, vienai Ekvadoro studentei, 
grįžusiai į savo kraštą su Lu
mumbos universiteto diplomu, 
reikėjo dvejų metų išlaikyti 
valstybiniam egzaminam. Ir da
bar nevisos “trečiojo pasaulio” 
valstybės pripažįsta Lumumbos 
universiteto išduotus diplomus. 
Sovietai norėjo tą pripažinimą 
išsikovoti per tarptautinę moks
lo ir švietimo organizaciją 
UNESCO, bet tai jiems nepavy
ko. Dabar sovietai tuo tikslu su
darinėja sutartis su atskiromis 
valstybėmis, kurios pripažins, 
Lumumbos universiteto išduo
tus diplomus. Pirmosios sutartys 
pasirašytos su Kongo (Brazzavil
le) liaudies respublika ir Indija. 
Tų diplomų pripažinimas davė 
progos Sovietų Sąjungai padary
ti didesnius investavimus Indijo
je.

Ir “trečiojo pasaulio” pasiturį 
studentai studijuoja ne Sovietų 
Sąjungoje, bet Vakarų pasaulio 
universitetuose. Tik neturtingie
ji vyksta studijuoti į Sovietų Są
jungą. Jų kasmet atvyksta apie 
12.000, kurių tik 2.000—3.000 į 
Lumumbos universitetą. Mask
vos valstybiniame universitete 
studijuoją “trečiojo pasaulio” 
studentai jaučiasi esą augštesni 
už Lumumbos universiteto jau
nuolius, kurie yra “kolonijinės 
institucijos” studentai. Sakoma, 
kad Lumumbos Universiteto ge
riausi studentai yra indiečiai, 
kurie čia atvyksta geriausiai pa
siruošę. Uoliai studijuoja ir Ni
gerijos studentai, ^lipniausi stu
dentai esą iš P. Ąi^erikos. „

Studentų problemos
Anksčiau Lumumbos univer

sitete buvo trumpesnis mokslas 
ir geresnis aprūpinimas. Vėliau

laiką stovėjau kiek nuošaliau ir iš 
pasibaisėjimo vos begalėjau alsuoti. 
Niekad savo gyvenime nebuvau ma
tęs taip žiauriai besielgiančių lietu
vių ūkininkų, bernų> čigonų, žydų ar 
kurių kitų net su skerdimui ar par
davimui skirtais gyvulėliais. Net be
konus, sudėtus j vežimą ir pakeliui 
į “Maisto” pirkimo vietas ar sker
dyklas, Lietuvoje gyvenantieji dar 
pakasydavo, net pagailos žodį pasa
kydavo. Ir taip su visų rūšių gyvu
liais, paukščiais, skirtais žmonėms 
maitintis ar dirbti. O čia ... taip el
giasi su nieku nekaltais žmonėmis! 
Vos besuvaldžiau ašaras. Nepaisyda
mas bolševikų ginkluotų sargybinių, 
pribėgau prie vagonų ir dalijau ne
laimingiesiems atsivežtąsias smulk
menas. Po kelių vagonų, toliau esan
tieji rusai sargai, nušokę nuo vago
nų, užtvėrė rankomis kelią, kad to
liau nebegalėčiau bėgti, o jei taip, tai 
į jų rankas. Apsisukęs kiek atgal, įsi
maišiau išlydinčiųjų minioje. Kiek 
paėjęs, prišokau prie kitų vagonų ir 
baigiau dalyti atsivežtas smulkmenas. 
(O. c. 9-11 p.).

Vėliau surinktomis žiniomis, 
tų deportacijų metu iš Lietuvos 
buvo išvežta 34.260 asmenų. 
Tarp išvežtųjų buvo 1.089 pro
fesoriai ir mokytojai, 3.389 ūki
ninkai, 168 gydytojai, 113 teisi
ninkų, 879 darbininkai, 1.591 
valdininkas, 416 studentų, 6.378 
moksleiviai, 1.865 šeimininkės, o 
likusieji įvairių kitų profesijų. 
Vien lietuvių karių,' pradedant 
generolais ir baigiant eiliniais 
bei civiliais kariuomenės tarnau
tojais, išvežta 622.

Tos deportacijos buvo dar 
baisesnės tuo, kad aprašytomis 
sąlygomis buvo deportuojami ne 
tik suaugę sveiki asmenys, bet ir 
vaikai, pradedant neseniai gimu
siais kūdikiais, bei nukaršę sene
liai. Tarp deportuotųjų buvo li
gi 1 metų amžiaus vaikų 211, li
gi 4 metų — 1.415, ligi 10 metų
— 2.165. Asmenų ligi 70 metu
— 609, ligi 80 — 313, ligi 90 
metų — 104 ir 100 metų sulau
kusių — 10.

Maskvoje
reikalai pablogėjo. Anksčiau 
kiekvienas studentas kasmet 
gaudavo apmokamą kelionę į sa
vo kraštą vasaros atostogoms. 
Dabar to nebėra. Studentai turi 
du mėnesius vasaros ir dvi savai
tes žiemos atostogų, bet nėra pi
nigų kelionei į namus. Išbūti ke
letą metų svetimame krašte, ne
mačius savųjų, yra labai sunku. 
Daug studentų pradeda sirgti tė
vynės ilgesio liga.

Yra ir kitų problemų: klima
tas, spalva, kultūra, maistas. 
Žiemos šalčiai sunkiai pakeliami 
tropikų kraštų studentams, ypač 
be tinkamos aprangos. Sovietų 
piliečiai į juoduosius žiūri su pa
nieka, nors užsieny sovietai va
ro skirtingą propagandą. Mask
va nėra kosmopolitinis centras, 
kaip Londonas, Paryžius ar Niu
jorkas. Dėlto daug kas sako: 
“Maskva yra 8 milijonų ūkinin
kų kaimas”. Užsieniečiam stu
dentam draudžiama turėti savas 
studentų organizacijas. Sovietų 
piliečiai negali juodųjų studentų 
pasikviesti pas save į svečius. 
Maskvoje nėra krautuvių ar res
toranų su tropinių kraštų mais
tu. Tik Viduriniųjų Rytų studen
tams geriau, nes Maskvoje jiems 
artimesni armėnų ir gruzinų res
toranai. Sunku įsigyti geresnius 
drabužius, nes stipendijos ma
žos: 80—90 rublių i mėnesį (tiek 
gauna ir jaunas gydytojas). Dėl 
įvairių sunkumų nubyra apie 
40% studentų. Dalis studentų 
nubyra ir dėl skirtingų pažiūrų, 
negu jų profesoriai, beito yra 
sakoma: jei nori išauklėti komu
nistą, siųsk į Paryžių; jei nori iš
auklėti kapitalistą, siųsk į Mask
vą.

Prieš keletą metų juodieji Lu
mumbos universiteto studentai 
buvo susikirtę su savo profeso
riais dėl marksizmo-leninizmo. 
Per 200 juodųjų studentų išvyko 
iš Sovietų Sąjungos ir studijų 
tęsti atvyko į Vakarų pasaulį. 
Kaikurie jų visai nusisuko nuo 
komunizmo. Dėlto dabar Lu
mumbos universitete mokslai 
sušvelninti: neprivalomas kari
nis apmokymas, komunistų par
tijos istorija ir marksizmas-leni- 
nizmas. Be kitų mokslų, privalo
ma Sovietij Sąjungos istorija ir 
socialistinė politinė ekonomija.

Lumumbos universiteto meti
nis biudžetas — 10'mil. rublių. 
Universitete dirba 900 mokomo
jo personalo.

Sovietai džiaugiasi Lumumbos 
universiteto darbo vaisiais. Vi
same pasaulyje padidėjo komu
nistų pogrindžio veikla, pagrobi
mai, nužudymai, šnipinėjimas. 
Tiem veiksmam daug kur vado
vauja asmenys, baigę Lumum
bos universitetą.

Ir to dar nebuvo gana, šiuos 
kankinius dar palydėjo sunkiai 
įsivaizduojamas melas bei pasi
tyčiojimas. “Tarybų Lietuva”, 
“Tiesa” ir kiti sovietiniai laik
raščiai skelbė, kad jie visi 
džiaugsmingai vykstą į “plačiąją 
tėvynę” pasisemti didžiųjų ko
munizmo idėjų ir susipažinti su 
sovietinio gyvenimo praktika.

Net patys okupantai bei nu
ėjusieji jiems tarnauti dabar 
pradeda pripažinti tų deportaci
jų nežmoniškumą. A. Rakūnas 
1970 m. Vilniuje išleistoj savo 
knygelėj “Lietuvos liaudies ko
va’ prieš hitlerinę okupaciją” 
taip rašo apie nelemtuosius pra
eities įvykius:

Didelę žalą poiitiniam-ideologiniam 
respublikos žmonių auklėjimui pa
darė socialistinio teisėtumo pažeidi
mo faktai. Karo išvakarėse saugumo 
užtikrinimo reikalu buvo izoliuoti an
titarybiniai, profašistiniai elementai. 
Tačiau nemažai jų nebuvo išaiškinti 
arba pasislėpė, o jų vietoje buvo su
imta ir visiškai atsitiktinių, nekaltų, 
lojalių tarybų valdžiai įvairių profe
sijų ir įvairių sluogsnių žmonių. Be 
to, šių areštų tikslas nebuvo visuo
menei plačiau paaiškintas, o tai su
kėlė netikrumo Ir nepasitenkinimo 
nuotaikas ir Tarybų valdžios šalinin
kų tarpe. Antai kaip apie tai rašo A. 
Venclova, tuometinis švietimo liau
dies komisaras: “Tomis dienomis 
man buvo labai sunku. Pas mane ėjo 
žmonės, prašydami gelbėti areštuo
tus mokytojus (ypač daug tokių buvo 
Alytaus apylinkėse), savo gimines ar 
pažįstamus. Deja, mano galia buvo 
per maža, kad nukentėjusiems būčiau 
galėjęs padėti. Lankiausi pas Kazį 
Preikšą Centro Komitete, prašyda
mas užstoti nekaltuosius. Jis man 
kalbėjo, kad aiškios klaidos būtinai 
bus atitaisytos — ir jis žinojo, kad 
buvo areštuota netgi tokių žmonių, 
kuriuos mes patys pažinojome kaip 
dorus piliečius, kartais gal ir ne per
daug karštus naujosios santvarkos 
draugus, bet visiškai lojalius žmo
nes.” (O. c. 26 psl.).

(Bus daugiau)

IA-. ■
Paulinai Ka telie n e i 

mirus, liūdintiems — vyrui JUOZUI, seseriai S. 
GINDRĖNIENEI, broliui Lietuvoje, L. LAURINAVI
ČIENEI ir artimiesiems užuojautą reiškia —

B. A. Čirūnai O. J. Poviloniai
B. A. Kavaliūnai

Vincui U ž d r a v i u i
mirus, jo žmoną MATILDĄ, dukrą EUGENIJĄ ir 
PRANĄ LESEVIČIUS, sūnus — ZIGMĄ ir BENIŲ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Danutė ir Juozas Trečiokai 
Marytė ir Antanas Garkūnai

Mielai Mamytei
Lietuvoje mirus, GENĘ KAULIENĘ. s u šeima 

nuoširdžiai užjaučiame —

B. S. Z. T. R. Prakapai )

S. P. Kalvaičiai 
M. A. Pusdeirfai

Uršulei Mekšrūnienei
mirus, vyrą PRANĄ MEKSRŪNĄ, dukrą STEFANIJĄ 
VASILIAUSKIENE, sūnų STASį su šeimomis ir sūnų 
ČESLOVĄ su šeima Lietuvoje giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime —
A. P. Giedraičiai
P. Sakalauskas

PADERA
Reiškiame nuoširdžiausią padėką 

visiem prisidėjusiom prie mūsų 50 
metų vedybinio gyvenimo šventės-mi- 
nėjimo; dovanomis bei linkėjimais: 
kun. P. Ažubaliui, kun. J. Staškevi
čiui ir Tėvui Prakapui už iškilmingas 
pamaldas, Tėvui Placidui, kun. Pr. 
Gaidai, kun. Br. Jurkšui ir kun. Bal
čiui už nuoširdžius sveikinimus. Dė
kojame solistei Sriubiškienei už gra
žų solo giedojimą pamaldų metu, J. 
Govėdui už iškilmingą vargonavimą, 
St. Gailevičiui ir visam šv. Jono Kr. 
parapijos chorui už sveikinimus ir 
gėles.

Ypatinga padėka žurnalistui Pr. 
Alšėnui už straipsnius spaudoje. Nuo
širdus ačiū: p. p. Augaičiams, Balčiū
nienei, Beržanskiui, Bleizgiams, Bu
beliams, Borstienei, Chvedukams, Ce- 
paičiams, Danaičiams, Dargiui, Ęde- 
liams, Griciams, Gyliams, Janavi
čiams, Jonaitienei, Jakavičienei, Jar
molavičiams, Jokubynienei, Jokuby- 
nams, B. Jonynui, Kalūzoms, Karo
sams, Klupšams, Kuchalskiams, Kuz
mickui, Lasiams, Lorencams, V. Ma
tulaičiui, Matulaičiams, Macikūnams, 
Maniuškai, Murauskams, Minclgoms, 
Palioniui, Paulikaičiui, dr. A. ir S. 
Pacevičiams, -Punkriams, Pusvaš- 
kiams, Racevičiams, Reginoms, Ra
manauskams, Rukšai, dr. R. ir G. 
Sidriams, Salamančikams, Sekoniams, 
J. Simanavičiui, Stalioraičiams, Spil- 
čekams. Sriubiškiams, Taseckams, 
Tumpams, Vaitoniams, Vaitiekūnie
nei, Vyšniauskui, Zapustams, žadavi- 
čiui, Vrublevičiui, K. B. Žutautams.

Ypatingai nuoširdžią padėką reiš
kiame mieliems mūsų vaika’ms: sū
nui Algiui, marčiai Adai, anūkėms — 
Laimai ir Danai už surengimą šven
tės ir prisidėjusiems — žentui Alniui,. 
dukrai Nijolei ir broliui Stasiui. Jei 
ką nors užmiršome įrašyti, labai atsi
prašome.

Juozas ir Stefa Jagėlos

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju sesutei Jadvy
gai Barzdaitienei už man suruoštą iš
leistuvinį pobūvį išvykstant iš Ka
nados (po atostogų). Taipogi nuošir
di padėka visiems svečiams, atsilan
kiusiems į pobūvį ir gausiai mane ap
dovanojusiems. Visa tai liks mano at
minty neišdildomai. Dar kartą nuo- 
širuds ačiū. Jūsų —

Vanda

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokomas į namus pristatymas. 

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

PADERA
Nudširdžią padėką reiškiu dr. Ur- 

baičiui už nugabenimą manęs susir
gusio I šv. Juozapo ligoninę ir lan
kymą, dr. C. Knowlton už operaciją 
ir lankymą kiekvieną dieną, Sv. Jono 
Kr. parapijos klebonui P. Ažubaliui, 
kun. J. Staškevičiui, Prisikėlimo pa
rapijos kun. A. Simanavičiui, OFM, 
už lankymą ligoninėj, K. L. Katalikių 
Moterų Draugijos Prisikėlimo para
pijos skyriui, šv. Jono Kr. parapijos 
skyriui, KLB Toronto apylinkei. To
ronto skautams už lankymą ir dova
nas, J. Birgeliui už lankymą kiekvie
ną dieną ir parvežimą iš ligoninės. 
Nuoširdžiai dėkoju bičiuliams: J. J. 
Šarūnams, K. M. Juzinams, V. S. Juk- 
nevičiams, J. R. Račkauskams, B. M. 
Račkauskams. P. M. Žymantams, V. 
Lastauskui, A. Lastauskienei, A. Bir- 
gelienei, R. Birgelytei, p. Misevičie
nei, A. Diksonienei, p. Čirūnienci, S. 
Petraitienei. J. Petrauskui. V. Gval
dai, J. Maniuškai, A. Kairiui, A. Do
meikai, A. Pranckevičiui, K. Žabraus- 
kui, M. Žaliauskui, P. Žuliui, P. Kc- 
velaičiui, J. Jotautui už lankymą li
goninėj net po kelis kartus, už gra
žias gėles ir vertingas dovanas. Dar 
kartą visiems didelis, didelis ačiū.

Jūs visi pasiliksite neužmirštami 
mano širdyje. Jūsų —

Vladas Benderius 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. Borowy už 
sėkmingai padarytą operaciją ir dr. 
J. Yčui už rūpestį. Taip pat dėkoju 
visiems lankiusiems ir apdovanoju
siems mane: Tėvams pranciškonams, 
Tėvui Augustinui, Tėvui Antanui, šv. 
Jono Kr. par. kun. J. Staškui, Studen
tų Ateitininkų Sąjungos berniukams 
ir mergaitėms, N. P. M. seselėms, 
pensininkų klubui, KLK Moterų 
Draugijos Prisikėlimo par. ir šv. Jo
no Kr. par. skyriams, pavieniams as
menims: p. p. B. Pabedinskienei, Jo- 
nūnienei, Anysienei, Kaveckienei, 
Senkuvienei, Gailiūnaitei, Ottienei, 
Miniotienei, Dervinienei, čuplinskie- 
nei ir jos vaikučiams, Petkevičienei 
ir dukroms, Kežėnaitienei, šenferle- 
nei, Narbutaitei, Vilimienei, Jurėnie- 
nei, Merkevičienei, Pečiulienei, Didž- 
balicnei, Giedrienei, Kemežienei, Go- 
rienel, šefleriams, Jankui, Manglicie- 
nei, Jonynienei, Daugvainienei, Gra
jauskienei, Skrinskienei ir Gatavec- 
kui.

Jeigu ką pamiršau, atleiskite. Su 
pagarba — Ona Pabedinskaitė



TYLIOSIOS GYVENIMO PELĖS
T. VILDŽIUS

Kaikas sako, kad Katalikų 
Bendrija prisiima besikeičiančio 
socialinio gyvenimo organizaci
nes formas. Ji yra verčiama tai 
daryti susidariusių aplinkybių 
arba šio pasaulio valdančiųjų. 
Ryšium su aplinkybėmis iškyla 
tokie vadai, kurie gyvenamo lai
ko sąlygose yra labiausiai tinka-' 
mi.

Buvo laikai, kada kunigaikštis 
Radvila buvo labiausiai tinka
mas būti Vilniaus vyskupu, o vė
liau ir kardinolu. Jis to laiko są
lygose geriausiai sugebėjo atsi
spirti prieš savo brolių ir kitų to 
laiko galingųjų reformacinį ko
vingumą bei jų galios piktnaudo- 
jimą.

Žvelgiant į neseniai spaudoje 
pasirodžiusią fotografiją trijų 
dabartinių mūsų tėvynės vysku
pų, atsilankiusių Romoje, iškyla 
istorinis palyginimas ir vaizdas 
dabartinių jų darbo sąlygų. Šiuo 
metu paskirti tom pareigom 
nuolankieji ir kantrieji — tylio
sios krikščioniškojo gyvenimo 
pelės. Tačiau ir tos tyliosios ne
išvengė sovietinio persekiojimo. 
Pavyzdžiui, vyskupas J. Labukas 
jaunose dienose buvo parinktas 
Vilniaus vyskupo J. Matulaičio 
socialinėms studijoms užsienyje. 
Vysk. Matulaitis pats buvo žy
mus ir nuoširdus sociologas, pir
masis sociologijos profesorius 
Petrapilio Dvasinėje Akademijo
je. Jis išsiuntė kun. Labuką tom 
studijom į pokario Šveicariją, o 
ne į Romą. Kun. J. Labukas, vė
liau neturtingos Kaišiadorių vys
kupijos prelatas, yra labai kukli 
asmenybė, tyliai dirbanti jam 
pavestą darbą. Pokario metais 
buvo ištremtas į Sibirą, o po 10 
metų grįžęs, tyliai dėstė Kauno 
kunigų seminarijoje.

Vysk. L. Povilams taip pat yra 
kilęs iš neturtingos šeimos, labai 
ramaus būdo. Kai jo draugai po 
kunigystės šventimų veržėsi 
doktarizuotis, kun. L.' Povilonis 
pradėjo studijuoti fiziką ir ma
tematiką, nes jo vienuolynui 
reikėjo bent vieno tos srities mo
kytojo. Kai tautininkų valdžios 
nauju potvarkiu buvo nustota 
mokėti pensijos.privačių mokyk
lų mokytojams, marijonų vie
nuolijai sunku buvo gauti moky
tojus. Kun. L. Povilonis labai 
pareigingai ir tyliai dirbo pasto
racinį darbą, studijavo pats ir 
dėstė mokyklose, labai sėkmin
gai redagavo vaikams skirtą 
laikraštėlį “šaltinėlis”, o poka
rio metais su didele kantrybe 
statydino Klaipėdoj sugriautą 
bažnyčią. Už tai jis atsidūrė so
vietiniame teisme ir kalėjime.

Mažiau žinome apie jaunosios 
kartos vyskupą R. Krikščiūną. 
Kaikas gražiai prisimena jo vai
kystę. Pirmosios sovietų okupa
cijos metu, kai kazimieriečių va
dovaujamą studenčių bendrabu
tį perėmė universitetas ir sese
les išvarė, naujų tarnautojų tar
pe atsirado ir valytoja Krikščiū
nienė su dviem mokyklinio am-

S. m. “TŽ” 3 nr. 1 pi. buvo 
paskelbti pagrindiniai nuostatai 
daugiakultūriams Kanados rei
kalams finansuoti. Pagal tuos 
nuostatus vyriausybės pareigū
nai skirstys lėšas etninių grupių 
pateiktiem projektam. Grupės, 
norinčios gauti federacinės vy
riausybės paramą savo kultūri
nei veiklai, turi kreiptis į atitin
kamas įstaigas. Pirmiausiai rei
kia užpildyti vyriausybės paruoš
tą anketą, atsakant į klausimus. 
Anketos gaunamos: vietinėje pi
lietybės įstaigoje (Regional Citi
zenship Office) arba valstybės 
sekretoriate, kreipiantis raštu į 
ministerio pavaduotoją (Mr. Ber
nard Ostry, Assistant Under Sec
retary of State, National Buil
ding, Slater Street, Ottawa, 
Ont.). Reikia atsakyti į visus an
ketos klausimus. Jei kuris klau
simas netinka vienai ar kitai 
grupei, pažymėti “not applicable 
arba “NA”. Jeigu kuriam klausi
mui paaiškinti neužtenka vietos 
anketoje, rašyti ant atskiro po
pieriaus lajo ir prijungti prie 
anketos, pažymint numerį klau
simo, kuriam tas paaiškinimas 
taikomas. Užpildžius visą anke
ta, patariama ją rūpestingai pa
tikrinti ir įteikti vietinei piliety
bės įstaigai.

Grupės, norinčios gauti lėšų 
savo projektams prieš 1972 m. 
kovo 31 d., turi įteikti prašymus 
iki vasario 15 d. Jie bus svarsto
mi kovo mėnesį, ir suinteresuo
tos grupės bus painformuotos 
apie jų projektų priėmimą ar at
metimą dar prieš minėto mėne
sio galą.

Jei kuri grupė (ar asmuo) rei
kalinga pagalbos savo projektų 
planavime arba anketos užnildy- 
ine. tesikreipia į vietine piliety
bės ištaigą (regional office).

Lietuvių grupės, sudarančios 
savo projektus pagal anksčiau 
paskelbtus nuostatus, turėtu pa
laikyti ryšį su Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba, 
kuriai šiuo metu pirmininkauja 
inž. Eug. Cunlinskas. Krašto val
dyba kartu su kultūros, švietimo 
ir jaunimo komisijomis ruošia

žiaus berniukais. Žinoma, stu
denčių buvo pradžioje prisibijo
ta, kad tie berniukai ten išdy
kaus, tačiau vėliau studentės pa
matė ją bažnyčioje su savo vai
kučiais gražiai besimeldžiančią. 
O ir šiaip tie jos vaikučiai buvo 
nepaprastai tvarkingi ir geri. 
Dabartinis vyskupas jau tuomet 
mokykloje buvo labai gabus ir 
darbštus mokinys.

Katalikų Bendrija okupuotoje 
Lietuvoje yra ypatingoje būklė
je, kokios amžių istorija dar nė
ra mačiusi. Ten sunkia širdimi 
prisimena tikintieji aiškius Kris
taus žodžius: “Kas išsigins ma
nęs, to aš išsiginsiu savo Tėvo 
akivaizdoje...” Jei ten gyven
si atvirą krikščionišką gyveni
mą, būsi visur diskriminuoja
mas, niekinamas ir nekartą žiau
riai persekiojamas. Kartą “išsi- 
gynus”, gyvenamos aplinkybės 
įsisenėja ir kelias sugrįžti kaip 
ir išnyksta ...

Kristaus aiškus įsakymas 
apaštalams bei jų įpėdiniams 
“Eikite ir skelbkite’...” pasida
rė ten sunkiai įmanomas. Beliko 
dar kaikur šiokia tokia teisė ir 
galimybė laukti ir patarnauti, jei 
kas ateis pats ii' jieškos Kristaus 
šviesos; o ir atėjęs kartais susi
duri su keistais keblumais.

Stalinaitė savo atsiminimuose 
rašo, kaip ji savo studijų metu 
pastebėdavo, kad kaikurie stu
dentai buvo skirtingi savo vi
daus gyvenimu: galėjai jausti jų 
vidaus ramybę, laimę bei ryši su 
antgamtiniu pasauliu. Praeida
ma pro šventoves, ji dažnai ma
nydavo — kokie laimingi tie 
žmonės, kurie ten gali priimti 
šventąją Komuniją. Ir jai pačiai 
kildavo noras kaip nors patekti 
prie Komunijos stalo. Kai po 
daugelio metų ji pagaliau ryžosi 
nueiti pas dvasininką ir papra
šyti, kad jis ją pakrikštytų, pa
tarė pirma gerai apgalvoti, nes 
gali būti blogai ir jai kaip ko
munistei, ir jam už “suklaidini- 
mą”. Pagaliau jis vėliau ją pa
krikštijo, tačiau niekur jos pa
vardės neįrašė.

Yra tiesiog tragiškų situacijų, 
kai vidinio balso vedami tikin
tieji įieško religinės pagalbos,■ karų Vokietijas. Vokiečiai ne- 
ypač mirties akivaizdoje, tačiau 
sunkiai begali ją rasti, nors ji 
ten yra labai arti. Visdėlto yra 
vilties, kad tokia būklė yra laiki
nė, nes ji prieštarauja’ ir svei
kam protui, ir gerai valiai.

Yra ženklų, rodančių, kad jau
noji komunistų karta turi pla
tesnį žvilgsnį laisvei ir žmoniš
kumui. Katalikų Bendrija ten 
vis labiau pripažįstama kaip lo
jali dabartinei krašto valdžiai 
bei esamai tvarkai, dėl daug ko 
kenčianti, bet nekovojanti. Atro
do, tai turėtų sugėdinti persekio
tojus ir sudaryti sąlygas dides
nei religinei laisvei. Palengvėji
mas Jugoslavijoje, Lenkijoje ir 
kitur turėtų turėti įtakos ir oku
puotoje Lietuvoje dar vis kietai 
antireliginei linijai.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atidarymo komisija. Sėdi iš k.: Regimantas Vedegys, Julija Sakalauskaitė, 
Romas Kasparas (k-jos pirm.), Roma Misiulytė ir Nijolė Stakauskienė. Stovi iš k.: J. Šlajus, Daiva Vaitkevičiū
tė, Jurgis Paliuiionis, Stepas Lukauskas, Mindaugas Pleškys, Jolita Kisieliūtė, Romas Sakadolskis — pirm., Dan
guolė Stončiūtė, Mindaugas Griauzdė, Lydija Jadviršytė, Švitrius Gotceitas ir Audronė Matutytė

Nuotr. Lietuvių Foto Archyvo

Kanclerio do vanos
Skirdamas savo turtą taikos 

premijoms, Nobelis turėjo gal
voje taiką, pagrįstą gerbimu di
džiųjų ir mažųjų tautų teisių, te
ritorijų, nesikišimą į jų vidaus 
reikalus, bet ne taiką, pagrįstą 
fizine jėga, ginklu, priespauda, 
mažų tautų fiziniu ir dvasiniu 
naikinimu.

Vienašališka dovana
1971 m. Nobelio taikos premi

ja buvo paskirta V. Vokietijos 
kancleriui W. Brandtui. Tai 
kancleris, kuris pasuko V. Vo
kietijos užsienio politiką į ko
munistinius kraštus, ypač į 
Maskvą ir Varšuvą. Kokio idea
lizmo kancleris bebūtų, iki šiol 
jam nepavyko pasiekti nieko, 
kas užtikrintų tikrą taiką. Mask
va kaip turėjo, taip ir nebeturi 
per karą pagrobtą kadaise Vo
kietijos turėtą Karaliaučiaus sri
tį, Lenkija — kadaise Vokieti
jos turėtas Oderio-Neissės sri
ties žemes. Ir toliau lieka Vo
kietijos padalinimas į rytų ir va- 

savo projektus Kanados mastu 
ir derina visų lietuvių grupių 
veiklą bei projektus, kad nesi- 
kirstų vienas su kitu. Be to, ji 
palaiko tiesioginį ryšį su vyriau
sybės įstaigomis ir pačiu minis- 
teriu Martin O’Connel, kuriam 
pavesta tvarkyti daugiakultūrės 
programos reikalus.

gali laisvai repatrijuoti iš ko
munistinių kraštų, nieko nepa
daryta del atlyginimo vokie
čiams tremtiniams už jų likusį 
turtą ir t.t. Tai dalykai’ kurie 
negali vokiečius nuteikti tikrai 
taikai. Ypač negali ir negalės 
taikingai nuteikti sovietinėje zo
noje gyvenančius vokiečius, 
prieš savo valią patekusius į ko
munistinį jungą.

1970 m. rugpjūčio 12 d. Bon- 
na su Maskva susitarė, jog tai
kos labui niekas negali keisti jė
ga V. Vokietijos ir Sovietų Są
jungos sutarties nei kitų Euro
pos valstybių turimų sienų. Pa
sirašiusios šalys Įsipareigojo 
gerbti viena kitos ir Europos 
valstybių teritorinį neliečiamu
mą. Reikalai, liečią Vokietiją ir 
Lenkiją, išdėstyti plačiau Bon- 
nos - Varšuvos 1970 m. gruodžio 
4 d. pasirašytoje sutartyje.

Taigi, pasirašydamas šias su
tartis Brandtas priėmė bei pa
tvirtino Maskvos padarytą pada
linimą Vokietijos į R. ir V. Vo
kietijas, pagrobimą ilgą laiką 
Vokietijos turėtos Karaliaučiaus 
srities, Oder-Neissės žemių, 
Maskvos okupaciją kitų tautų 
bei valstybių ir t.t. Brandtas

Tėvai ginę Lietuvoje, o ji Kanadoje. Knygos vaizduose ji mato Lietuvą, 
apie kurią tiek daug pasakoja tėvai ir mokytojai Nuotr. S. Dabkaus

J. KAIRYS 
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj

padarė tai nepaisydamas fakto, 
jog antro pasaulinio karo proga 
Maskvos sudarytos sienos yra 
neteisėtumo, neteisingumo, klas
tos, smurto bei jėgos padaras. 
Pripažinimas tokios padėties ne
gali turėti nieko bendro su tik
ra taika: Neatrodo, kad vokie
čiai patriotai sutiks su Vokie
tijos suskaldymu bei kad R. Vo
kietijos vokiečiai susigyvens su 
primesta jiems komunistine tiro
nija. Maskvos gi pavergtos tau
tos kovojo, kovoja ir kovos už 
savo išsilaisvinimą tol, kol lai
mės. Kol dabartinės Brandto su 
Maskva užcementuotos valstybių 
sienos bus laikomos neliečiamo
mis, negalės būti ir kalbos apie 
tikrą taiką ne tik Vokietijoje, 
bet ir visoje Europoje, o gal 
net ir visame pasaulyje.

Nė žingsnio atgal
Nors jau daugiau kaip metai 

nuo Bonnos-Maskvos sutarties 
pasirašymo, nors ji buvo dauge
lio neigiamai vertinama, nei 
Brandtas su savo vyriausybe bei 
koalicija, nei Maskva nepasi
traukė nuo jos nė per žingsnį. 
Maskva tepripažįsta ėjimus, ve
dančius pirmyn. Bet įdomu, kad 
ir kancleris nesitraukia. Pvz. ir 
premijos įtėfkimo proga jis pa
sakė, kad užsienio politikos rei
kaluose tenka atsižvelgti į pa
dėtį, susidariusią po antrojo pa
saulinio karo, nors ji yra netei
sėta, neteisinga ir todėl negali 
būti tikros taikos sąlyga.

Maskvos padarytų machinaci
jų neminėjo savo kalbose pre
mijos skyrėjai bei įteikėjai nor
vegai, nors ir jie buvo kadaise 
netekę laisvės. Jie turėtų žino
ti, kad sutrypdamas kitų tautų 
pagrindines teises niekas neat
nešė ir neatneš tikros taikos. Be 
to, ir aplamai tikros taikos pa
saulyje nebus, kol buvusioje Ru
sijoje ir kitur viešpataus komu
nistinės diktatūros.

Pagal minėtą Bonnos-Maskvos 
sutartį, V. Vokietija turės talkin
ti Maskvai sušaukti Europos sau
gumo konferenciją. Kad Maskva 
tuo būdu siekia savo visų pagro
bimų pripažinimo ir iš kitų Eu
ropos valstybių pusės, išstūmi-

Jau nekartą esame rašę apie 
Ontario vyriausybės užmojį or
ganizuoti tautinių grupių kon
gresą. Iki šiol buvo skelbiama, 
kad kongresas įvyks 1972 m. 
balandžio mėnesį. Dabar galu
tinai paaiškėjo, kad kongresas 
įvyks s. m. birželio 2-4 dienomis 
Skyline viešbutyje, Toronte. Šią 
žinią pranešė pats Ontario prem
jeras William Davis spaudos 
konferencijoj sausio 20 d. Mac
donald rūmuose. Pasak jo, tai 
bus forumas, kuriame galės pa
sireikšti visos etninės grupės, 
neišskiriant nė anglų su prancū
zais. Jame galės būti svarsto
mos Ontario provincijos daugia- 
kultūrio gyvenimo problemos. 
Vyriausybės pareigūnai jau ap
lankė apie 40 įvairių tautybių 
organizacijų ir visur rado dide
li palankumą kongreso idėjai. 
Iš jų pareiškimų susidaryta nuo
monė, kad kongrese reikia ap
svarstyti pakitusią Ontario pro
vincijos gyventojų kultūrine, so
cialine, kalbinę sąrangą. Dėlto 
kongreso programoje numatoma 
aptarti kultūrinius protestus, 
mažumų kultūras mokyklose, 
kalbinę nolitiką ir vvriausvbės 
vaidmenį daugiakultūrėje mūsų 
visuomenėje.

Pasak premjero W. Davis, 
kongresuose paprastai dalyvau
ja rinktieji atstovai, o visuome
nė ju darbus gali sekti tiktai iš 
tNo. šiame kongrese, kuris va
dinamas “Heritage Ontario”, ga
lės dalyvauti visi suinteresuoti, 
vnač kaiknriose programos da
lyse, skirtose plačiosios visuo
menės nuomonėm nareikšti. Esą 
bus ir tokių programos dalių,

Maskvai
mo JAV-bių karinių jėgų iš Eu
ropos ir savo hegemonijos įtvir
tinimo, yra labai aišku. Bet visa 
tai neturi nieko bendro su tikra 
taika Europoje.

Premija ir draugai
Yra vokiečių, kurie premijos 

paskyrimą Brandtui laiko norve
gų draugų socialdemokratų no
ru pakelti jo populiarumą bei 
autoritetą ne vien vokiečiuose 
bet ir visame pasaulyje. Iš jų kai
kas laiko premijos davimą net 
įsimaišymu į V. Vokietijos vi
daus reikalus. Esą kanclerio po
litiniai ėjimai dar nėra baigti, 
ir todėl su taikos premija pasi
skubinta.

Ryšium su kanclerio akcija su
sitaikinti su Reicho buvusiais 
priešais, spaudoje rašoma, jog 
ne vieni vokiečiai pradėjo karą. 
Esą ir rusai puolė Lenkiją kartu 
su Hitleriu, užėmė net svetimų 
žemių, vykdė masines žudynes ir 
pan.

Vakariečių laikysena
Pagal oficialias žinias, Vaka

rai bei V. Vokietijos pokariniai 
sąjungininkai esą patenkinti 
Brandto darytais bei daromais 
ėjimais Maskvos ir kitų komu
nistinių kraštų kryptimi. Mažo 
pasišnairavimo čia teko kadaise 
pastebėti iš Vašingtono pusės, 
bet po paskutihio Brandto pasi
kalbėjimo su Niksonu viskas iš
silygino. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad Vakarai nesuprastų jiems 
Maskvos rengiamo pavojaus, ta
čiau jie gali apsirikti, kaip ka
daise su Hitleriu Miunchene. 
Kiek jie bus čia išmaningi, pa
matysim iš jų laikysenos Mask
vos rengiamoje Europos saugu
mo konferencijoje. Iš kitos pu
sės nepamirština, jog paskutiniu 
metu Brandtas vienas malšina 
Maskvos gobšumą ir, svarbiau
sia, malšina jį pirmoje eilėje vo
kiečių bei buv. Vokietijos sąskai
tom Kad tuo būdu Maskva gali 
ir jiems uždėti savo leteną, atro
do, jie rimčiau dar nepagalvoja. 
Pirmoje eilėje jie paiso savo vi
daus reikalų, todėl patenkinti, 
kad yra kam užkišti, bent laiki
nai, Maskvos burną. Čia bene 
reikėtų jieškoti priežasties vaka
riečių nuolaidumo dabartinės 
Bonnos rytų politikai.

kuriose publika galės būti tik
tai stebėtoja. Iš min. J. Yaremko 
pareiškimų paaiškėjo, kad vadi
namų delegatų kongrese nebus, 
o tik’dalyviai (participants).

Planuojamasis kongresas bū
siąs vienintelis ligšiolinėj Onta
rio istorijoj — pirmą kartą pro
vincijos 7 milijonai gyventojų 
per savo patikėtinius bei grupes 
galės aptarti kultūrines ir kito
kias problemas. Kongrese bū
siąs pabrėžtas provincijos gyven
tojų tautinis įvairumas, kurį sim
bolizuoja kongreso ženklas — 
įvairiaspalvis ratas. Išėmus bent 
vieną jo dalį, vaizdas nebūtų 
pilnas. Tai reiškia, kad kiekvie
na tautinė grupė yra reikšmin
ga. Baigdamas savo kalbą, prem
jeras W. Davis pareiškė: “Mūsų 
dabartį sudarė praeitis, o ‘He
ritage Ontario’ kongresas padės 
sudaryti mūsų ateitį.”

Ontario provincijos sekreto
rius ir pilietybės ministeris J. 
Yaremko paskelbė kongresui 
rengti patariamosios tarybos na
rius, kurių iki šiol pakviesta 22. 
Jų tarpe matyti daugiausia pra
monės bei prekybos atstovų, vi
suomenės veikėjų, bet mažai 
kultūrininkų. Lietuvio tame są
raše nėra. Įrašytas tiktai Estijos 
garbės konsulas Ilmar Heinsoo, 
kuris yra Baltiečių Federacijos 
vicepirmininkas ir d r a u d o s 
agentūros tarnantoias. Jis atsto
vauja visiem baltiečiam. Min. J. 
Yaremko pareiškė, kad taryba 
būsianti praplėsta. Jos nariams 
būsią atlyginta, apmokant fakti
nes išlaidas. Kongreso reikalams 
šiais biudžeto metais skirta $50.- 
000. Programa dar nesudaryta.
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Bus kovingos jaunimo rungtynės
Vasario 5 — 6 dienomis Toronte įvyks Kanados lietuvių 

rengiamos krepšinio pirmenybės
SIGITAS KRASAUSKAS

Lietuvių sportinė veikla Ka
nadoje ir JAV turėjo labai gra
žių, iškilių prošvaisčių ir sunkes
nių momentų. Šiandien, kaip ir 
visoje lietuviškoje veikloje, taip 
ir sportiniame gyvenime prade
da atsirasti spragų. Trūksta dar
bo jėgos ir kartais net giedres
nės nuotaikos, jaunimo, tėvų ir 
visuomenės dėmesio.

Sportinės veiklos pagrindas 
yra gerai organizuotas sporto 
klubas. Normaliose sąlygose 
klubo paskirtis plačiai supran
tama Kaip nepolitiška ir ne- 
konkuruojanti su ideologinio 
pobūdžio organizacijomis. Pati 
klubo veiklos sistema siekia ge
rų rezultatų puoselėjamose spor
to šakose.

Išeivijos klubams pačio gyve
nimo yra užkraunamos ir kitos 
svarbios pareigos, būtent, sudo
minti jaunimą lietuviškoje spor
tinėje veikloje ir stengtis jį pa
laikyti kiek galint lietuvišku. Tai 
dalis veiklos, kurią vykdo Bend
ruomenė, švietimas ir visos or
ganizacijos. Tai rimtas tikslas. 
Todėl tėvų ir visuomenės dėme
sys, kaip ir visai lietuviškai veik
lai, taip ir sportininkams ypa
tingai reikalingas.

Dažnai skaitome spaudoje 
skelbiamas sporto šventes, pa
skirų sporto šakų pirmenybes ir 
smulkesnius sportinę veiklą lie
čiančius įvykius. Daugeliu atve
jų tačiau sporto salėse sportinin
kai pasijunta vieniši. Jų pastan
gas ir patyrimą sporte stebi la
bai mažas skaičius žiūrovų. Už
klausus dažnas tautietis pareiš
kia nuomonę, kad televizijoje ar 
kitur visuomet galima pamatyti 
augštos, net profesijonalų klasės 
sportininkus. Žinoma, taip, bet 
kodėl nesidomėti ir mūsų pačių 
sportuojančiu jaunimu? Kodėl

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nys — rūpintis Newfoundlando 
santykiais su Otava ir kitomis 
provincijomis. Premjero F. Moo
res konservatorius žadėjęs remti 
Naujosios Labradoro partijos at
stovas T. Burgess paskutiniu 
momentu atšaukė paramą ir nu
tarė likti nepriklausomu, matyt, 
tikėdamasis grįžti liberalų par- 
tijon ir kandidatuoti į jos va
dus. Iš valdžios pasitraukti ven
gęs liberalų vadas J. Smallwood 
išvyko atostogų į Floridą. St. 
John’s vietinis idenraštis jau 
pradėjo skelbti jo atsiminimus 
iš beveik 23 metus trukusio šios 
provincijos valdymo. J. Small
wood, prieš pradėdamas politinę 
karjerą, yra buvęs žurnalistu.

Toronte buvo surengta tris 
dienas trukusi Ontario provinci
jos neturtėlių konferencija, ku
rioje dalyvavo įvairių grupių 
225 atstovai. Jie nutarė įsteigti 
nuolatinę prieš neturtą nukreip
tą organizaciją, padalintą į 20 
vietovių, su 60 asmenų taryba, 
kurioje pagrindinis žodis teks 
14 narių vykdomajam komitetui. 
Suvažiavimo dalyvių duomeni
mis, Ontario provincijoje gyve
na apie milijoną neturtingų ka
nadiečių. Naujoji organizacija 
reikalauja įvesti kainų ir butų 
nuomos kontrolę, sumažinti par
duodamų namų kainas, kad jie 
būtų prieinami kiekvienam On
tario gyventojui. Dabartinį mini
malų valandinį $1.65 darbo at
lyginimą siūloma padidinti iki 
$3.50, kad jis atitiktų unijų 
praktikuojamą mastelį. Neturtė
liai taipgi prašo Ontario vyriau
sybę iš pagrindų reformuoti so
cialinės gerovės Įstatymus — ke
turių asmenų šeimai savaitines 
pašaipas padidinti iki $128. Jų 
nuomone, tokios pašalpos nėra 
privilegija, bet visuomenės par
eiga, kai ji neįstengia parūpinti 
darbo neturtingiesiems.

Valstybės sekr. G. Pelletier 
pranešimu, federacinė vyriausy
bė studentų vasaros darbams 
šiemet skiria $85 milijonus, ku
rių dėka darbą galės gauti apie 
75.000 jaunuolių. Programai 
“Opportunities for Youth”, per
nai gavusiai $24,7 milijono, pa
rama padidinama iki $33,9 mi
lijono. Sumanytų projektų pa
siūlymus reikia atsiųsti iki ko
vo 8 d. Pasiūlymų blankai gau
nami Kanados darbo jėgos cent
ruose, Kanados informacijos įs
taigose ir valstybės sekretoriato 
rajoninėse įstaigose. Projektų 
planavime talkina “Opportuni
ties for Youth” raštinės, kurių 
viena yra Toronte. Šiemet ne
bus priimami ir finansuojami 
politinio pobūdžio proiektai, ku
rie būtų naudingi kuriai nors 
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savojo jaunimo neparemti? At
virai kalbant, iš mūsų lietuvių 
nemažas skaičius irgi jau yra pa
siekęs kaikuriose sporto šakose 
profesijonalinį lygį. Šios eilutės 
labai ištįstų, jeigu mėgintume iš
vardinti mūsų iškiliuosius spor
tininkus.

Kanados sporto apygarda 
skelbia š. m. vasario 5-6 d.d. 
Toronte įvyksiančias Kanados 
lietuvių krepšinio pirmenybes. 
Jų rengėjai yra abu Toronto 
sporto klubai — Aušra ir Vytis. 
Pirmenybės bus vykdomos vjtu, 
moterų, mergaičių A, B, C, D 
ir jaunių A, B, C ir D klasėse. 
Dalyvaus Toronto Aušros ir Vy
čio, Hamiltono Kovo, Londono 
Tauro, Montrealio Tauro ir Ro- 
česterio Sakalo sportininkai. 
Tikrai didelė sporto šventė. Ga
lima bus pamatyti gerų krepši
nio rungtynių, o taip pat išvysi
me net ir pačius mažaosius, ku
rie pradeda pirmuosius žings
nius šioje lietuvių pamiltoje 
sporto šakoje — krepšinyje. Pir
menybių proga įvyks visuome
nės su sportininkais susiartini
mo pobūvis. Taigi, jaunimas, tė
vai ir visuomenė tikrai jau tu
rėtų atrasti laiko atsilankyti. 
Šiandien tėvai daug dėmesio ski
ria savo vaikams. Jų talentus 
mėgina muzikoje, dainoje, šoky
je ir kitur. Šių sričių pedago
gams už vaiko auklėjimą moka 
pinigus. Sporto darbuotojas, ku
ris tiek daug laiko skiria lietu
vių jaunimui, atlyginimo nepra
šo. Atsilankymas didesnio skai
čiaus žiūrovų į šią sporto šven
tę sportininkams ir sporto dar
buotojams bus didesnis atlygini
mas ir už pinigus, moralinis at
lyginimas ir paskatinimas toles
niam darbui su mūsų pačių prie
augliu.

vienai partijai. Finansinės pa
ramos negaus ir leidiniai, kai 
jų pagrindinis tikslas yra ne in
formacija, bet ginčas. Šiemet 
taip pat bus stengiamasi parū
pinti daugiau darbų studentėm 
ir moksleivėm. $2.100.000 suma 
yra numatyta norintiems lankyti 
prancūzų ar anglų kalbos kursus 
3.500 studentų. Jaunimo kelio
nėm po Kanadą Vskiriama $.• .- 
700.0Q0, jaunfrno'nakvynių na 
mams — $1.200.000. Darbo mi
nisterio O.Lang duomenimis, šią 
vasarą darbo jieškančįų studen
tų bei moksleivių skaįčhjs bus 
didesnis 100.000 ir sieks 1.306.- 
000. Pirmenybė darbo parūpini- 
me bus teikiama darbo ir pinigų 
reikalingiem studentam.

Laisvės kovoje . . .
(Atkelta iš 1 psl.)

ji ir parsidavėliai. Pastarųjų tė
ra maža dalis. “Esame vienos tė
vynės vaikai. Jieškokim ne skir
tumų, o daugiau darbininkų, 
daugiau talkos”. Be to, pirminin
kas skatino remti spaudą, rū
pintis jos darbuotojų prieaugliu, 
nes spauda esanti lietuviškosios 
veiklos nugarkaulis. Jaunimas 
tegu veržiasi į mokslus ir tesi- 
jungia į Kanados politiką. Lai
kas jau reikalauti, o ne mal
dauti.

Paklausimai
Atsakydamas J klausimus, dr. 

J. K. Valiūnas paryškino kaiku- 
riuos dalykus. Pvz. paaiškėjo, 
kad VLIKas jau nuo seniau nau
dojasi Sov. Sąjungos - Kinijos 
konfliktu ir daro tai, kas dary
tina. Vieno klausėjo buvo iš
reikštas pageidavimas įtraukti 
VLIKo veiklon ir Kanados lie
tuvių, kurie, imant proporcingai, 
daugiau aukoja laisvinimo reika
lams nei JAV lietuviai. Kadangi 
dabartinė VLIKo struktūra re
miasi tik politinėmis partijomis 
bei grupėmis, kanadiečiams ne
įmanoma patekti, nes Kanadoje 
partijų, galima sakyti, nebėra. 
VLIKo pirmininkas paaiškino, 
kad ta linkme galvojama. Jis tu
rėjęs ilgą pokalbį su jaunimo 
kongreso komiteto pirm. R. Sa- 
kadolskiu ir nesąs priešingas 
pvz. jaunimo atstovų įsileidimui 
į VLIKą. Jaunimo kongrese esą 
numatoma įsteigti Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Centrą, kurio 
atstovas galbūt ir galėtų būti 
VLIKo nariu.

Pagaliau VLIKo pirmininkas 
padėkojo Kanados lietuviams už 
finansinę paramą Tautos Fon
dui, telkiančiam lėšas Lietuvos 
laisvinimo reikalam, ir kokių 
500 klausytojų plojimu buvo pa
linkėtas tęsti tam svarbią ir sėk
mingą veiklą. Stb.
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PAVERGTOJE TFV HIII
MIRĖ KUN. J. MARCINKUS
Joniškio bažnyčios šventoriuj buvo 

palaidotas 1971 m. gruodžio 11 d. šir
dies smūgiu miręs kun. Jonas Mar
cinkus, 66 metų amžiaus, du kartus 
buvęs Sibiro tremtiniu. Velionis, ku
nigu Įšventintas 1928 m., buvo vikaru 
Siesikuose, Tytuvėnuose, Kauno ka
tedroje, Šiaulių mergaičių gimnazijos 
ir mokytojų seminarijos kapelionu. 
Jo plunksnai priklauso nemažas skai
čius religinių ir istorinių vaidinimų, 
keletas vadovėlių ir knygų — “Li
turgika”, “Skaistus gyvenimas”, “Pir
moji Komunija”, “Mes alkstame Die
vo”, dviejų dalių “Katalikų tikybos 
kursas” ir “Religijos mokymo meto
dika”.

PIRMŪNŲ SĄSKRYDIS
Vilniaus universiteto Kolonų sa

lėje Įvyko pirmasis Lietuvos bend
rojo lavinimo vidurinių mokyklų 
mokslo pirmūnų sąskrydis. “Komjau
nimo Tiesa” sausio 5 d. laidoj infor
muoja: “Moksleivių mokslo pirmūnų 
sąskrydžio dalyviai dalijosi mintimis 
apie tai, kaip pagausinti savo gre
tas, koks, siekiant šio tikslo, turi būti 
moksleivių komjaunimo organizacijos 
vaidmuo, kaip ruoštis savarankiškam 
gyvenimui dabar, mokyklos suole ...” 
Dalį atsakymų j šiuos klausimus at
skleidžia sąskrydžio dalyvių priimtas 
kreipimasis, gairėmis nurodąs L. 
Brežnevo studentam kartotą Lenino 
šūkį “Mokytis, mokytis, mokytis!”, 
aktyvų dalyvavimą lenininėj įskaitoj 
“Sovietų kompartijos XXIV suvažia
vimo nutarimus — į gyvenimą!”, 
marksizmo-leninizmo klasikų teori- 
jos nagrinėjimą, Vilniaus komjauni
mo centrinio komiteto pribūtus nu
tarimus “Dėl bendrojo lavinimo mo
kyklų pirminių komjaunimo organiza
cijų veiklos, gerinant komunistinį 
moksleivių auklėjimą’.’. Ilgame krei
pimesi nėra nė žodžio apie Lietuvą, 
įsipareigojimus lietuvių tautai. Vis
kas atiduodama Maskvai: “Mūsų kar
tos tikslas — tarnauti komunizmo 
idealams. Užtikriname, kad Didžiojo 
Spalio pirmųjų penkmečių, Didžiojo 
Tėvynės karo ir pokario metų kar
tų estafetė — patikimose rankose! 
Mes pasižadame Komunistų partijai, 
Lenino komjaunimu! būti verti savo 
tėvų idėjų, žygių ir darbų. Pasitikti 
rytdieną ruošiamės šiandien! Moky
kimės, dirbkime ir gyvenkime taip, 
kaip mokė Vladimiras Inninas” (“K 
T" nr. 3). Atrodo, šis kreipimasis yra 
vertimas iš rusų kalbos. Galbūt dėlto 
nuotraukoje matyti tokie liūdni ir 
taip susirūpinę sąskrydžio dalyvių 
veidai. ■>

VARŽĖSI MOKSLEIVIAI i
š. m. sausio 8 d. Kauno sporto 

halėje buvo surengtas moksleivių 
pramoginių šokių konkursas “Balti
jos gintarėllal-72”. Dalyvavo beveik 
50 šokėjų porų iš Lietuvos miestų, 
svečių iš Rygos, Talino, Maskvos, 
Varšuvos ir R. Berlyno. Gausiausi 
buvo pramoginių šokių sostine vadi
namo Kauno atstovai — net 11 poni, 
kurių 6 pateko į geriausiųjų dešim
tuką. Deja, šį kartą kauniečiai moks
leiviai Rima Treikanaitė ir Sigitas 
Simanauskas turėjo tenkintis IV vie
ta. Stipriausi buvo estai — devin
tokas Martas Šarmas ir dešimtokė 
Merle Miandma. Sekančias dvi vie
tas laimėjo latviai moksleiviai — Ju
ris Baumanis ir Biruta Strode, And
ris Zirzinšas ir Sandra Podračinic.

IMPERIJOS SUKAKTIS
Vilniškėje spaudoje pradedama 

įkyri Sovietų Sąjungos penkiasde
šimtmečio reklama, kuriai turbūt ge
riausiai tiktų rež. A. Dausos filmo 
pavadinimas “Tas prakeiktas nuolan
kumas”, per klaidą priskirtas Vaiž
ganto “Dėdėms ir dėdienėms”. Šių 
laikų kompartijos dėdės ir dėdienės 
sovietinės imperijos penkiasdešimt
mečiui organizuoja respublikinį lite
ratūrinių kompozicijų, poezijos spek
taklių konkursą gegužės mėnesį. Su
kakties minėjime įsipareigojo akty
viai dalyvauti visi lietuviai rašytojai, 
dailininkai. Net ir Vilniuje sureng
ta lietuviškų filmų savaitė buvo skir
ta nelemtajam penkiasdešimtmečiui. 
“Minties" leidykla duoklę penkiasde
šimtmečiui atiduos straipsnių knyga 
“Lygiųjų šeimoje", leidinių serija 
“Po Tarybų šalį”. Į Sovietų Sąjungos 
penkiasdešimtmečio priverstines iš
kilmes turės Įsijungti visa Lietuva.

SPORTO RŪMAI 
Naujų sporto rūmų susilaukė ne 

tik Vilnius, bet ir Kaunas. N. Metų

Kulių kapinės ir koplyčia Lietuvoje 
dabartiniu metu

išvakarėse Kauno miesto centre, Ge
dimino ir Griunvaldo gatvių kampe, 
buvo atidaryta “Dinamo” sporto bazė. 
Trijų dalių statinio tūris — 24.000 
kubinių metrų. Projektą paruošė 
Kauno politechnikos instituto dėsty
tojai ir studentai, vadovaujami do
cento K. Kaušinio. Didžiojoje salėje 
bus vietos 1.500 žiūrovų. Mažesnės sa
lės skiriamos įvairių sporto šakų tre
niruotėms. Įrengta net 25 metrų šau
dykla, suomiška pirtis, gydytojų ir 
masažuotojų kabinetai, sportiniams 
laimėjimams skirtas muzėjėlis.

LIETUVIŠKA DAINA
“Valstiečių Laikraštis” 1971 m. 

146 nr. paskelbė S. M. rašinį “Daina”, 
atskleidžianti būdingą dabartinio Lie
tuvos kaimo detalę: “Prietemoje gale 
gyvenvietės pasigirdo daina. Dainavo 
dviese. “Va, jau bus paėmę “šilumė
lės”, kad nei iš šio, nei iš to pragy
do vidury savaitės.” O daina artėjo. 
Ir dainavo vyrai visai be “šilumė
lės”, o todėl, kad buvo gerai nusi
teikę, kad turėjo gražius balsus. Bet 
kodėl sukluso kaimas, nustebo kai
mynai, išgirdę vyrų dainą? Matyt, 
todėl, kad labai retai ji besigirdi. 
Tiesa, dainuoja žmonės kultūros na
mų scenose, dainuoja chorai šventė
se. Bet išėjo iš mados daina jaunimo 
pasilinksminimuose, vakarėliuose, 
daina, grįžtant būreliu iš darbo. O 
kokios gražios mūsų liaudies dainos, 
kurių kaimo jaunimas, deja, nebe
moka! Nejau dainai vieta tik sceno
je, nejau dainuoti tenka tik iš gaidų, 
diriguojant ir akoinponuojant. Jei 
žmogus dainuoja, vadinasi, jo ne
slegia blogos mintys, vadinasi, jis ge
rai nusiteikęs. O kodėl daina vidury 
savaitės sukelia įtarimą, apie tai, ma
tyt, reikia susimąstyti mūsų kaimo 
kultūros darbuotojams.”

ELEKTRĖNŲ JĖGAINĖ
1971 m. gruodžio 29 d. Elektrėnuo

se darbą pradėjo naujai įrengto blo
ko septintoji turbina, kurios pajėgu
mas yra 300.000 kilovatų elektros 
energijos. Šia proga pranešimą pada
rė Elektrėnų jėgainės direktoriaus 
pavaduotojas R. Celiadinas, žodį tarė 
jėgainės kompartijos komiteto sekr. 
N. Chaustovas ir “ministerių” tary
bos pirmininko pavaduotojas P. Kul
vietis. Šiemet tikimasi užbaigti Elekt
rėnų jėgainės Įrengimą i darbą pa
leista aštuntąja turbina. Tada jėgai
nės galingumas padidės iki 1,8 mili
jono kilovatų. Pirmoji turbina buvo 
įrengta 1962 m. Naujasis Elektrėnų 
miestelis jau turi apie 7.000 gyven
tojų, susijusių su darbu jėgainėje bei 
jos statyba.

KLAUSIMAI ATEISTEI
“Tiesos” 1971 m. 268 nr. savo įspū

džius apie susitikimus su moterimis 
ateistinėse paskaitose pasakoja “Ži
nijos” draugijos narė Genovaitė Jū- 
ronienė, turinti 10 metų patirtį 
ateizmo skleidime. Ji prisipažįsta, 
kad jai vis dar sunku rasti atsakymą 
į klausimą — kodėl bažnyčiose dau
giausia lankosi moterys. Yra ir jau
nimo, kuris vis dar tuokiasi bažny
čioje. Jaunimo nuolaikas atskleidžia 
G. Jūronienės pokalbis su viena kė- 
dainiete po ateistinės paskaitos: “Be
laukiant autobusų stotyje, priėjo ji, 
viena, neišskirta iš būrio paskaitos 
metu salėje.

— Ką jūs darytumėt, jei jūsų sū
nus, kurį nuo mažų dienų auklėjote 
ateistiškai, grįžęs iš armijos pareikš
tų jums: “Po metrikacijos — mes 
tiesiai į bažnyčią?”

— Jis dirba?
— Taip. Kaune.
— Busimoji verčia?
— Taip pat ne! — papurtė galvą 

moteris ir patylėjusi ėmė pasakoti:
— Buvo sūnaus draugo vestuvės. 

Tas annijon išėjo, pinigų vaišėms di
delėms nebuvo, tėvų — taip pat. 
Nusprendė apsieiti kuklia vakariene. 
Metrikacijos darbuotojai uždavė la
konišką klausimą — su iškilmėmis 
ar be jų. Vaikinas suprato, kad iš
kilmės — tai vaišės, balius... Ir 
prasidėjo eilinis formalumas. Tekšte
lėjo antspaudus į pasus. "Sveikina
me. Sekanti pora” — štai ir viskas. 
Šventinės nuotaikos kaip nebūta. 
“Supranti, mama, — pasakė tąsyk 
pargrįžęs namo, — aš taip nenoriu. 
Leidžia porą po poros kaip batus nuo 
konvejerio ...”

G. Jūronienė, žinoma, kaltina met
rikacijos biuro darbuotojus nerūpes
tingumu, nes “tame pačiame metrika
cijos biure Kaune po pietų viskas bū
na kur kas iškilmingiau”. Matyt, tas 
jungtuvinis konveieris tada šiek tiek 
sulėtinamas, kad jaunųjų poros ne
susimaišytų.

"KLUMPĖ” IR “LOKYS”
Restauruotame Vilniaus senamies

tyje, geležiniais žibintais papuoštoje 
Antokoiskio gatvėje, senoviškai kaus
tytas ąžuolines duris klientams atvė
rė lietuviškų suvenyrų pardubtuvė 
“Klumpė”. Kauno, Plungės, Klaipė
dos, Telšių bei kitų Lietuvos miestų 
liaudies meistrų metalo, gintaro, me- > 
džio, tekstilės ir keramikos dirbinius 
keturiose menėse pirkėjams siūlo 
jaunos pardavėjos Vilija Žostautaitė, 
Danguolė Skrebytė. Genė Krikščiū
naitė ir vedėja Vida Balčikonytė. 
Lietuviškų suvenyrų čia galės įsigy
ti ne tik vilniečiai, bet ir gausūs jų 
svečiai. Restauruotame Vilniaus se
namiesčio kvartale įsikurs medžioto
jų svetainė “Lokys”, ‘Romuvos” ir 
“Ugnelės” kavinės, “Perkūno” vyni
nė ir keletas kitų originaliai įreng
tų užeigų.

V. Kst.

Brazilijoje, Sao Paulo mieste, tautinių šokių kursų dalyviai. Kursai įvyko 
1971 m. gruodžio 27 — 1972 m. sausio 7 d. Vadovavo G. Breichmanienė iš 
Kanados

S HAMILTON*“*
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖ bus minima vasario 13, 
sekmadienį. Iškilmės prasidės 11 v. 
AV bažnyčioje, o popiet 4 v. Scott 
Park gimnazijos auditorijoj, toj pa
čioj kaip ir pernai, bus iškilmingas 
aktas bei koncertas. Meninę dalį at
liks Toronto “Varpo” choras ir tau
tinių šokių grupė “Gintaras”.

K. L. KATALIKIŲ MOTERŲ 
Dr-jos Hamiltono skyriaus ruošta ma
dų paroda 1971 m. rugsėjo 27 d. tu
rėjo didelį pasisekimą — apie 300 
žiūrovų. Drabužiai ir batai buvo gauti 
iš- krautuvių. Mūsų modeliuotojos 
Stanaitytė, Vaitonytė, Kriaučiūnaitė, 
Urbaitytė, M.Kybartaitė, p.Šalovienė, 
A. Pilipavičienė, L. Verbickaitė pa
sirodė elegantiškai. Per pertrauką vi
sos buvo pavaišintos. — 1971 m. 
gruodžio 4 d. dalyvavome 14 tauty
bių pasirodyme. Mūsų stalą puošė 
didžiulis raguolis, padovanotas H. 
Rickienės. Buvo baravykų, auselių, 
tortų, žagarėlių. Prie stalo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios patarnavo 
Žilvitytė ir Kaminskaitė. Programą 
atliko mūsų trys kanklininkės. Dar 
buvo padainuota keletas dainų. — 
Nekaltai Pradėtosios Marijos šventę 
paminėjom 1971 m. gruodžio 12 d., 
organizuotai dalyvaudamos Mišiose. 
Jaunimo Centro salėje buvo sureng
tos vaišės. Atsilankė nemažas skai
čius narių ir viešnių. Kun. J. Kubi
lius, SJ, sukalbėjo maldą ir pasakė 
kalbą. Skyrių šventės proga pasvei
kino dv. vadas mons. dr. J. Tada- 
rauskas. Skyriaus pirm. M. Vaitonie- 
nė padėkojo visoms ir visiems šven
tės dalyviams. — Numatyta suruošti 
labai įdomias Užgavėnes. S. R.

ŽIEMOS KURSAI'. Montrealio, To
ronto ir Hamiltono ateitininkų moks
leivių kuopos bendru autobusu išvy
ko į žiemos kursus Dainavoje. Iš Ha
miltono važiavo 10. Nuoširdžiai dė
kojame Hamiltono ateitininkų tėvų 
komitetui, jo pirmininkui p. Juozapa
vičiui, kurių rūpesčiu buvo padengtos 
kelionės išlaidos. — Balandžio 8—9 
d. d. planuojame atšvęsti prezidento 
Aleksandro Stulginskio kuopos 25 
metų įsteigimo sukaktį. Šventę pra
dėsime šeštadienį po pietų susirinki
mu. Vakare ruošiame “Atvelykio šo
kius”. Sekmadienį — iškilmingos Mi
šios, įžodis, meninė dalis ir užkan
džiai. Tokia proga pasitaiko tik sykį 
per 25 metus, tad nepraleiskime jos 
ir dalyvaukime.

Hamiltono ateitininkai (L. D. B.)
ANGELĖS IR PETRO GIEDRAI

ČIŲ vedybinės sukakties dešimtmetis 
paminėtas sausio 8 d. A. ir J. Ado
maičių namuose. Čia jiems buvo su
rengta staigmena, kurioje dalyvavo 
apie 30 asmenų. A. Giedraitienės se
suo p. Labanauskienė su savo vyru 
buvo atvykusi net iš Čikagos. Sukak
tuvininkams palinkėta ilgiausių me
tų ir įteikta gražių dovanų. J. P.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main
Darbo valandos:
pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais
šeštadieniais
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

VK v.p.p. 
v.p.p.— 5

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

ii
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas Indėlių saugumas. Kapitalas — virš 52.800.000.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILY P Al T IS

SVTRZTA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

ennintjer Limited
284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jomes St. — 389-4113
Homtlton — Ontorio Nemokamos autoaikštės

v.

%

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame: talkinusiom 

ruošiant madų parodą, prisidėjusiom 
darbu, modeliavimu ir atsilankymu; 
p. Halinai Rickienei už padovanotą 
raguolį tautinių grupių pasirodyme: 
mergaitėm už patarnavimą prie stalo 
bei atliktą programą: mūsų skyriaus 
dvasios vadui mons. dr. J. Tadaraus- 
kui už pagalbą N. Pradėtosios Mari
jos šventėje; kun. J. Kubiliui, JS, už 
Mišias ir tartą žodį vaišių metu; pa- 
ruošusioms bei paaukojusioms užkan
džius ir pyragus: p. Eismantienei už 
labai skanų pyragą. Visiems labai dė
kingas — KLK Moterų Draugijos

Hamiltono skyrius

Advokatas

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

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

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

Buffalo - Niagara
FILMAS “DVYLIKA". Fotomeni

ninkas kun. A. Kezys, SJ, iš Čika
gos, vykdamas su foto paroda ir fil
mu "Dvylika” į Bostpną, mielai su
tiko sustoti Niagaroj ir pademonst
ruoti filmą “Dvylika” šios apylinkės 
lietuviams. Buffalo lietuvių klubas 
kviečia visus abiejų Niagaros kran
tų lietuvius pažiūrėti šio filmo. Jis 
bus rodomas pirmadienį, sausio 31 
d., 7.30 v.v., šv. Jurgio parapijos sa
lėje, 1910 East Falls St., Niagara 
Falls, N.Y. Nepraleiskite progos pa
matyti mūsų žymiųjų kultūrininkų 
garsinių biografijų. Filmas bus rodo
mas nemokamai. Kas norės, ta pro
ga galės paremti Lietuvių Foto Ar
chyvą. R. M.

Vancouver, B.C.
’ PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Vankuverio 
Lietuvių Kultūros Draugijai už man 
suruoštą malonų priėmimą - sutikimą 
š. m. sausio 9, sekmadienį, 4 v. p. p., 
Douglas Park bendruomenės namuo
se, už linkėjimus, gėles ir vaišes. Taip 
pat dėkoju atsilankiusiam jaunimui 
ir svečiams už man parodytą lietuviš
ką nuoširdumą, kuris mane labai su
jaudino, o ypač dar dėl to, kad per 
ištisus 7 mėnesius man gyvenant 
Vankuveryje joks apyl. v-bos narys 
neaplankė ir jokio pakvietimo į jų 
parengimus neprisiuntė, nors aš savo 
adresą asmeniškai įteikiau valdybai 
tik atvykus į Vankuverį. Ačiū dar 
kartą visiem už pagerbimą —

Stasė Simanavičienė

St. East, teL 544-7125
Mokame už:
depozitus ...........    5%
šėrus ir sutaupąs ......  6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ..................  6%%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekilti, turto paskolas iš 8% %

u
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St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 minėjimas rengiamas 

vasario 12, šeštadienį, slovakų salėje. 
Programą atliks Niagaros pusiasalio 
jaunimas. Veiks bufetas, bus gera 
muzika.

NUOSAVYBIŲ pirkimo-pardavimo 
teisę gavo E. Rimbzevičienė ir H. 
Jasevičienė. Jos išlaikė atitinkamus 
egzaminus ir yra pasiruošusios šiame 
versle patarnauti ir savo tautiečiam. 
J. Giliūnas turi brangenybių krautu
vę. Kor.

NETEKOME DAR VIENO TAU 
TIECIO. Sausio 13 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Jonas Markuškis, buvęs 
Lietuvos kariuomenės viršila. Jonas 
Lietuvoje paliko žmoną, dvi dukteris 
ir sūnų, kurių aprūpinimui, galima 
sakyti, jis paskyrė savo gyvenimą Ka
nadoje. Kol sveikata buvo gera, labai 
aktyviai rėmė lietuvybės veiklą, nors 
pats laikėsi nuošaliai. Labiausiai jį 
džiugino gausūs laiškai iš Lietuvos ir 
gražios nuotraukos vaikų bei anūkų. 
Jonas vylėsi kada nors vėl pamatyti 
laisvą Lietuvą, susitikti su šeima. De
ja, to nebesulaukė. Staiga sušlubavo 
širdis. Mirė turėdamas 68 m. Palydė
jo į kapus beveik visa bendruomenė 
ir dar vienas kitas kitas iš apylinkių, 
nes Jonas turėjo nemažai draugų dar 
iš Panevėžio laikų. Kun. J. Liauba, 
OFM, labai gražiai palaidojo, pasakė 
pamokslą ir pagyrė st. katariniečius 
už mokėjjimą laidoti savo žmones. 
'Girdi, jei kanadiečiai pamato ilgas 
automobilių virtines, žino, kad yra 
laidojamas lietuvis. A. a. Joną laido
jome rekordiniame šaltyje. Jautrų 
žodį pasakė ir apylinkės pirm. J. 
šarapnickas. Ilsėkis, Jonai, ramybėje, 
kad ir toli nuo sa.vo gimtosios žemės.

S. Šetkus

DELHI, ONT.
VASARIO 16 minėjimas įvyks 

Vengrų salėje vasario 12 d., 7 v. 
vakaro. Visą programą atliks Kana
doje užaugęs jaunimas. Kalbėtojas — 
Gediminas Breichmanas iš Hamil
tono, solistas — Jonas Vaškevičius 
iš Toronto. Choras ir tautiniai šo
kiai — “Palangos” ansamblio, kurį 
sudaro vietinis jaunimas ir kurį ge
rai paruošė anglų kilmės kanadietis 
Londono universiteto studentas Glen 
Lawson-“Kęstutis”. Po programos — 
šokiai, kuriems gros geras orkest
ras. Laukiame gausaus tautiečių da
lyvavimo. Valdyba

D.L.K. GEDIMINO SAULIŲ KUO
PA Delhi miesto salėje suruošė N. 
Metų sutikimą. Lygiai 12 v. kuopos 
pirm. S. Jakubickas pakvietė visus 
dalyvius N. Metus sutikti Lietuvos 
himnu. Nuskambėjus himno žo
džiams, prasidėjo visų vieni kitiems 
nuoširdūs linkėjimai. Dalyviai buvo 
patenkinti šaulių parengimu ir pa
geidavo, kad panašus N. Metų sutiki
mas būtų ir kitais metais suruoštas.

JONO MAČIULIO 50 metij am
žiaus paminėjimas buvo suruoštas jo 
artimųjų š.m. sausio 8 d. Delhi lietu
vių Joco ir Treinelio viešbučio sa
lėje. Pagerbime dalyvavo šeimos na
riai, giminės, artimieji iš vietos ir 
tolimesnių vietovių. Sukaktuvininką 
sveikino žodžiu S. Jakubickas, kun. 
dr. J. Gutauskas ir dr. Povilaitis. Su
giedojus “Ilgiausių metų”, medžioto
ji} pirm. Andrius Usvaltas sukaktu
vininkui įteikė medžioklinį šautuvą 
(kad medžioklėje pro Mačiulio už
tvarą nepaspruktų zuikiai) ir elekt
rinį laikrodį. S'. J.

Sudbury, Ont.
BALTIEČIŲ FEDERACIJOS Sud- 

burio skyrius praneša, kad yra gauta 
paroda “Leninizmas be kaukės”, ku
ri sėkmingai apkeliavo kaikuriuos 
JAV ir Filipinų centrus su dideliu 
pasisekimu. Jos tikslas — parodyti 
dokumentinius faktus apie komu
nizmo darbus ir jo tikslus laisvaja
me pasaulyje. Paroda vyks miesto 
bibliotekoje vasario 1-2-3-4 dienomis 
nuo 10 v.r. iki 9 v.v. Parodos metu 
bus dalinamos brošiūros ir rodomi 
filmai. įėjimas nemokamas. Vietinės 
radijo ir televizijos stotys sutiko ne
mokamai garsinti parodą, tik vieti
nis laikraštis "Sudbury Star” atsisa
kė spausdinti betkokj pranešimą. Ga
limas dalykas, jis, dolerių suvilio
tas, nuomonę pakeis, kaip jau yra 
buvę praeityje. Kviečiu visus apylin
kės lietuvius atsilankyti parodoje ir 
paraginti dalyvauti savo kitataučius 
draugus.

J. Staškus,
Baltiečių Federacijos Sudburio 

skyriaus lietuvių atstovas
NAUJŲJŲ METŲ sutikimas, reng

tas Baltiečių Federacijos, praėjo ga
na sėkmingai. Dalyvavo 65 asmenys. 
Gautas pelnas bus panaudotas “Leni
nizmas be kaukės” parodos išlaidoms 
padengti. J. S.

LONDON, ONT.
BENDRUOMENĖS SUSIRINKI 

MAS. Sausio 16 d. parapijos salėje 
įvyko KLB Londono apylinkės visuo
tinis susirinkimas, kuriame buvo iš
rinkta valdyba: E. Petrauskas, S. Ke
ras, I. Jakubaitytė, A. Puteris, M. 
Chainauskas. Kandidatais liko L. Ke- 
raitė ir S. Dragūnevičius. Pirmaja
me valdybos posėdyje nutarta pa
kviesti abu kandidatus pilnais na
riais. Valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — E. Petrauskas, vicepirm. — 
A. Puteris, ižd. — S. Keras, kultū
ros reikalams — M. Chainauskas, 
sekr. — I. Jakubaitytė, jaunimo at
stovai — L. Keraitė ir S. Dragūne
vičius.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 
sekmadienį, vasario 13 d., 6 v., sa
voje aplinkoje ir šeimyniškoje nuo
taikoje parapijos salėje. Paskaitą su-

e LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

IŠTIKTAS ŠIRDIES SMŪGIO, sau
sio 8 d. Bostone mirė pedagogas, vi
suomenininkas ir žurnalistas a.a. Ka
zys Mockus. Velionis buvo gimęs 1910 
m. Rikantų kaime, Raseinių apskr. 
Baigęs Raseinių gimnaziją ir Vytauto 
D. universiteto humanitarinių mokslų 
fakultetą, mokytojavo Pagėgių ir Tel
šių gimnazijose. Telšiuose įsteigė su
augusiųjų gimnaziją, žemaičių meno 
centrą parodoms, koncertams, vaidi
nimams ir literatūros vakarams. Po
kario metais Vokietijoje ir vėliau 
Bostone įsijungė į pedagoginį darbą, 
JAV LB ir ALTos veiklą. Nuo gim
nazijos laikų reiškėsi ateitininkuose, 
pavasarininkuose, krikščionių demo
kratų eilėse, bendradarbiavo “Lietu
vos Mokykloje”, “Naujojoj Romuvoj", 
“Žemaičių Žemėj”, Vokietijos ir JAV 
lietuvių spaudoje ir Lietuvių En
ciklopedijoje. Palaidotas sausio 11 d. 
Bostono Forest Hills kapinėse.

NAUJOJI ALTOS VALDYBA pasi
skirstė pareigomis: pirmininku iš
rinktas dr. K. Bobelis, vicepirminin
kais — T. Blinstrubas, P. Dargis, K. 
Kleiva, dr. K. Šidlauskas ir dr. J. 
Valaitis, sekr. — dr. VI. Šimaitis, 
ižd. — M. Vaidyla (pavaduoja J. 
Zuris), finansų sekr. — J. Skorubs- 
kas, protokolų sekr. — V. Mažeika, 
nariais — P. Alšėnas, A. Brazis, E. 
Vilimaitė ir V. Vepštas.

KLEVELANDO NAUJASIS BUR
MISTRAS Ralph Perk šio miesto 
ūkio įmonių direktorium paskyrė lie
tuvį inž. Raimundą Kudukį, respub- 
likininką, rėmusį burmistrą rinki
muose. Inž. R. Kudukis, 32 metų 
amžiaus, inžinerijos diplomą yra įsi
gijęs Fenu kolegijoje, magistro laips
nį — Akrono universitete. Jo įstaiga, 
turinti 2.000 tarnautojų ir metinį $55 
milijonų biudžetą, rūpinsis Klevelan- 
do vandentiekiu, elektros jėgaine, 
kanalizacija ir vandens švara. Mies
to administracijoje direktorius inž. R. 
Kudukis užima ketvirtą vietą po bur
mistro R. Perk.

RADIJO VALANDĖLE “Lithua
nian Melodies” anglų kalba iš Sy
racuse radijo stoties WSQ 1220 trans
liuoja Vita Vaiikonytė • Talandicnė. 
Naudodama plokštelių muziką, ji 
klausytojus amerikiečius supažindina 
su lietuviais kompozitoriais, jų kūri
niais, ansambliais, solistais ir gauna 
daug laiškų, prašančių pakartoti kai- 
kurias melodijas, atsiųsti kanklių 
nuotraukų. Programai plėsti vedėjai 
reikėtų daugiau lietuviškos muzikos 
gerų plokštelių, kurias, pergrojusi 
magnetofono juoston, ji galėtų grą
žinti savininkams. “Lithuanian Me
lodies” vedėjos adresas: Vita Talan- 
dienė, 1 Churchill Dr., Ithaca, N.Y. 
14850, USA.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ para
pija Ims Angeles mieste savo biule
tenyje paskelbė 1971 m. statistinius 
duomenis: pirmąją Komuniją priėmė 
61, Sutvirtinimo Sakramentą — 149, 
pakrikštyti 39 kūdikiai, sutuoktos 7 
poros, palaidoti 29 parapijiečiai. Pa
rapijai priklauso 1.100 šeimų, para
pinę mokyklą lanko 289 vaikai, šeš
tadieninę mokyklą — 120. Parapija 
turi 3 kunigus, 4 seseles kazimierie- 
tęs, 18 mėnesinių apmokamų tarnau
tojų.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS naujoji centro valdyba Det
roite leistą “Pranešėją” pakeis in
formaciniu periodiniu leidiniu “Lie
tuvis Žurnalistas”, kurio redakto
rium pakviestas Vytautas Kasniūnas. 
Sąjungos centrinį skyrių Čikagoje 
papildė nauji nariai — D. Brazytė- 
Bindokienė, J. Jonikaitė, V. Toliu
šis ir A. Pupelis.

Urugvajus
KALĖDŲ EGLUTĖ Montevideo 

mažiesiems lietuviukams buvo su
rengta Urugvajaus Lietuvių Kultūri
nės Draugijos salėje. Kalėdinių gies
mių, lietuviškų dainų ir tautinių šo
kių programą atliko mažųjų ansamb
lis “Rintukai”. Jam talkino tiekiama- 
tore Cecilija Dorelytė, dainininkė 
Audra Mačanskaitė. Urugvajaus folk
lorinių dainų pynę pateikė daininin- 
kės-gitaristės Ona Geležauskaitė ir 
Morta šapokaitė. Programą paruošė 
Vytautas Dorelis su dukra Marija. 
ULK Draugija šeštadieninės mokyk
los mokinius ir kitus atsilankiusius 
mažuosius apdovanoja žaislais ir sal
dainiais.

PRIEŠ KALĖDAS Veronika Žeb- 
raitienė susitiko su iš Kanados atvy
kusiu broliu Pijum Jokubausku, ku
rio buvo nemačiusi 46 metus. Kana
dos lietuvis Urugvajuje lankė savo 
gimines.

Brazilija
“MŪSŲ LIETUVOS” savaitraštis, 

lig šiol rinktas rankomis, su š.m. 
sausio 6 d. 1 nr. perėjo į ofsetinį 
spaudos būdą. Modernią ofseto spaus
tuvėlę Sao Paulo mieste įsigijo sa
vaitraščio leidėjai Tėvai jėzuitai. Be 
abejonės, ofsetas ne tik palengvins 
darbą, bet ir pagerins laikraščio iš
vaizdą, gal net padidins ir puslanių 
skaičių. Leidėjai šia proga rašo: 
“Naujosios mašinos galės ne tik laik
raštį spausdinti. Jomis bus galima 

tiko skaityti Londono Vakarų Uni
versiteto teisės fakulteto studentas 
Algis Puteris, dar Londone negirdė
tas. Programą atliks šeštadieninė mo
kykla, “Rasos” kvartetas ir “Baltijos” 
ansamblis. Po minėjimo studentai pa
vaišins kavute ir pyragais. Visi kvie
čiami ir laukiami, ypač iš artimųjų 
kaimyninių kolonijų.

KLB Londono apylinkės valdyba 

persispausdinti mokyklai vadovėlius, 
knygutes, gaidas, atvirukus ir daug 
kitų dalykų, reikalingų mūsų kolo
nijos kultūriniam gyvenimui...” Sa
vaitraštį redaguoja kun. Jonas Kidy
kas, SJ, administruoja kun. Jonas 
Bružikas, SJ.

SĖKMINGAI PRAĖJO Sao Paulo 
mieste surengti kursai tautinių šo
kių mokytojams 1971 m. gruodžio
27 — 1972 m. sausio 9 d.tl. Jiems 
vadovavo iš Kanados atskridusi Ha
miltono “Gyvataro” vadovė Genovai
tė Dumčifltė-Breichmanienė. Iš Mon
tevideo į kursus buvo atvykę šeši 
“Ąžuolyno” ansamblio nariai — P. 
Mockevičius, E. šilingauskaitė, A. 
Meškcrevičius, M. Dorelytė, I. Ka- 
mandulytė ir S. štendelytė. Pirmus 
du vakarus kursuose dalyvavo bevelk 
40 merginų ir vaikinų. Paruošti mo
kytojais tokį didelį skaičių vienai va
dovei G. Breichmanienei buvo ne
įmanoma. Todėl teko atrinkti po ke
turias geriausias poras iš Sao Paulo 
“Žilvičio” ir “Nemuno” ansamblių, 
prie jų prijungiant šešis iš Urugva
jaus atvykusius ąžuoiyniečius. Pada
rius atranką, betgi palikti ne 22, o
28 kursantai. Visi kiti liaudies šokių 
entuziastai prašomi neužsigauti ir 
jungtis į “Žilvitį” ar “Nemuną”.

Argentina
TARPTAUTINĖJE TAIKOS DIE 

NOS programoje Buenos Aires, Pla
za de Mayo aikštėje, Kalėdų antrą
ją dieną lietuviams gražiai atstovavo 
H. Levanavičians vadovaujamas “At
eities” ansamblis, pašokęs “Jonkelį”, 
“Sustą” ir “Grandinėlę”.

BUENOS AIRES LIETUVIAI 
stengiasi atgaivinti radijo valandėlę 
“Lietuvos Aidai”. Norima gau
ti patogią dieną ir valandą kurioje 
nors radijo stotyje, kad vėl galėtų 
skambėti lietuviškas žodis ir dainos. 
Valandėlės atgaivinimu rūpinasi “Lie
tuvos Aidų” komisija: valandėlės ve
dėjas Z. Juknevičius, nariai J. Siu- 
šis ir J. Švenčionis.

Australija
NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖSE 

Sidnėjuje buvo surengta Australijos 
lietuvių XXII sporto šventė, pradėta 
buvusio sportininko klebono kun. P. 
Butkaus atlaikytomis pamaldomis ir 
pasakytu pamokslu. Sidnėjaus krep
šinio stadijone išsirikiavo apie 300 
sportininkų, priklausančių lietuvių 
klubams — Adelaidės Vyčiui, Banks- 
towno Neriai, Kanbcros Vilkui, Gee- 
longo Vyčiui, Hobarto Perkūnui, Mel
burno Varpui ir Sidnėjaus Kovui. 
Sveikinimo žodį tarė Sidnėjaus Ko
vo pirm. V. Daudaras ir ALB krašto 
tarybos pirm. prof. dr. A. Kabaila. 
Oficialų šventės atidarymą atliko 
ALFASS valdybos pirm. J. Tamošiū
nas. Varžybose dalyvavo: vyrų, mo
terų, berniukų ir mergaičių krepšinio 
komandos, vyrų tinklinio komandos, 
stalo tenisininkai, lauko tenisininkai, 
šachmatininkai ir golfininkai. Spor
tininkų ir žiūrovų eilėse buvo nema
žas skaičius lietuvių studentų, kurie 
tuo pačiu metu turėjo savo suvažia
vimą Sidnėjuje. Gražiai praėjo bend
ras jaunimo susipažinimo vakaras ir 
N. Metų sutikimas, jaunimo kongreso 
Sidnėjaus komiteto skautų stovykla
vietėje surengta gegužinė. Sporto 
šventės metu buvo išrinkta naujoji 
ALFASS valdyba iš Melburno Varpo 
pasiūlytų kandidatų: pirm. J. Tamo
šiūnas, sekr. R. Ragauskas, ižd. O. 
Baltrušaitis. Pirmininko adresas: J. 
Tamošiūnas, 20 Quinn St., Heidel
berg, Vic, 3094, Australia. ALFASS 
vadovybės posėdy nemažo dėmesio su
silaukė iš SALFASS gautas kvietimas 
kartu su jaunimo kongreso atstovais 
atsiųsti Čikagon Australijos lietuvių 
vyrų krepšinio rinktinę, kuri šia pro
ga galėtų dalyvauti krepšininkų susi
tikimuose JAV ir Kanadoje. Didžiau
sią problemą sudaro lėšų klausimas. 
Nutarta įgalioti ALFASS naująją vai-- 
dybą dėl krepšininkų gastrolių tuo
jau pat užmegzti pasitarimus su SAL- 
FASS valdyba. Joms įgyvendinti rei
kia abiejų valdybų nuoširdžių pa
stangų.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEND 

RUOMENĖS seminaras buvo sureng
tas 1971 m. gruodžio 10 — 12 d. d. 
Lorsche “Jaeger” viešbutyje ir Ro
muvoje. Daug laiko buvo skirta apy
linkių, Įgaliotiniu ir mokyklų vedėjų 
pranešimams. Mums turbūt įdomiau
sia bus Vasario 16 gimnazijos direk
toriaus V. Natkevičiaus mintis sekan
čią vasarą pasikviesti Montrealio 
“Gintaro” ansamblį. Vasario 16 gim
nazija išleido lietuviškai - vokišką žo
dyną, kurio I dalis sudaryta iš Fuls- 
to, Solco ir Talmanto, II dalis — iš 
Paškevičiaus žodynų. V. Natkevičius 
nusiskundė nepakankamu Vokietijo
je gyvenančių lietuvių dėmesiu gim
nazijai, konstatuodamas nuolatini mo
kinių skaičiaus mažėjimą. Tiesa, šiais 
mokslo metais jis pakilo, bet už tai 
padėka priklauso iš užjūrio atvyku
siem mokiniam bei jų tėvam. Dabar 
gimnazijoje mokosi 33 mergaitės ir 
47 berniukai. VLB valdybos pirm. J. 
K. Valiūnas atmetė Bendruomenei 
daromus neveiklumo priekaištus, nes 
iš tikrųjų veiklą trukdo lėšų stoka. 
Finansines problemas išryškino VLB 
valdybos Ižd. J. Barasas. Sunku orga
nizuoti veikią, kai Vokietijos vyriau
sybė finansine paramą praneša tik 
antrajame metų ketvirtyje. 1970 m. 
iš federacinės vvriausybės buvo gau
ta 35.000 DM, 1971 m. — 30.000 DM. 
Sąmata 1971 metams buvo numatyta 
100.000 DM, o tikroji apyvarta siekia 
tik puse šios sumos. Labai mažai gau
nama solidarumo įnašų.
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Jei ne komjaunuolis - blogas mokinys

Naujoviškos jaunimo pamaldos

Okupuotoje Lietuvoje gimnazijų mokiniams įvesti nauji elge
sio pažymiai: pavyzdingas, patenkinamas,

Okupuotoje Lietuvoje viduri
nės bendrojo lavinimo mokyklos 
Įvedė naujas normas mokinių el
gesiui vertinti. Senąja tvarka 
net ir nepaklusniausiems tingi
niams būdavo rašomi tradiciniai 
ketvertukai, o blogesni pažymiai 
tik tiems, kurie jau visiškai pa
šalinami iš mokyklos.

Pradedant šiais mokslo me
tais, pagal statutą, naujoje siste
moje yra trys elgesio pažymiai: 
pavyzdingas, patenkinamas ir 
nepatenkinamas. Šie vertinimai 
galėtų atitikti iš eilės senosios 
tvarkos penketuką, ketvertuką 
ir trejetuką. Bet šių žodinių 
Įvertinimų kriterijai iš tikrųjų 
pakeičia padėti. Pasirodo, kad 
pažymys “pavyzdingas” gali būti 
Įrašomas tik mokiniams, kurie 
labai uoliai mokosi (be trejetu
kų), aktyviai dalyvauja visuome
niniame mokyklos gyvenime ir 
visuomenei naudingam darbe, 
pavyzdingai elgiasi mokykloje, 
namie, gatvėje ir tiksliai vykdo 
“mokinių taisykles.” Trumpai 
tariant, pažymį “pavyzdingas” 
gauna jaunuolis, kuris yra 
“vaikščiojanti tobulybė” ir pri
klauso komjaunimo organizaci
jai. Neužtenka gerai mokytis, 
nepriekaištingai elgtis; jei neda
lyvauji visuomeniniame gyveni
me, atseit, nesi aktyvus komu
nistinėje pijonierių ar komjauni
mo organizacijoje, tai negausi nė 
patenkinamo pažymio.

Pažymį “nepatenkinamas” mo
kinys gali užsitarnauti ir už vie
ną antivisuomenišką poelgį. Ta
čiau esmėje ir paprasčiausią nu
sikaltimą tokiame kontekste ga
lima laikyti “antivisuomenišku”. 
Su tokiu pažymiu aštuntos kla
sės mokinys nepriimamas į de
vintą klasę (nebertt mokyklos pe-

Nuvažiavau su skeptiko akiniais 
Studentų ateitininkų ideologiniai kursai Dainavoj

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos naujoji centro valdyba su
rengė ideologinius kursus. Sį 
kartą žiemos metu — prieš pat 
Kalėdas! Na, galvoju, dabar tai 
bus. Nauji ir energijos pilni są
jungos valdybos nariai susidurs 
akis į akį su pirmu dideliu savo 
kadencijos nepasisekimu. Kas 
atsitiks, kai šitie žmonės, mūsų 
organizacijos vadai, pamatys 
kaip sunkus planavimo darbas 
nueina niekais? Ar jie nusivils? 
Ar jų užsidegimas neišblės, kai 
pamatys, kad neapsimoka dirbti 
ir aukotis, nes darbo vaisių ne
matyti?

Buvau buvęs kitų valdybų or
ganizuotuose kursuose, tad nu
tariau ir į šiuos važiuoti. Norė
jau pamatyti, ar ši nauja val
dyba kokiu nors stebuklingu bū
du pajėgs išjudinti suvažiavu
sius studentus, kad jie kūrybin
gai praleistų beveik savaitę kar
tu. Praeityje dalyvavęs pana
šiuose kursuose, važiavau į šiuos 
nusiteikęs skeptiškai.

Suvažiavome į Dainavą gera 
saujelė — apie 30 dalyvių. Tik 
aš vienas buvau su kritiko aki
niais, o visi kiti buvo labai im
liai nusiteikę. Daugumas veidų 
buvo nauji. Visiems pažįstamu, 
vyresniųjų studentų kažkodėl šį 
kartą nedaug atvyko. Vyriausias 
dalyvis turbūt ir buvo, rengėjų 
pakviestas kursams komendan- 
tauti, kolega Saulius Girnius. Ki
tas vadovavimo pareigas atliko 
patys centro valdybos nariai. 
Dvasios vado pareigas atliko Są
jungos dvasios vadas kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ.

Pagrindinė kursų tema sukosi 
apie tautiškumo principą. Galu
tinį programos planą paruošė 
valdybos vicepirmininkas Anta
nas Razma. Paskaitas skaitė: 
prof. dr. Justinas Pikūnas, dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, kun. 
Ged. Kijauskas, Vaclovas Klei
za, adv. Paulius Žumbakis, stud. 
Vytas Narutis ir stud. Laima 
Nainytė. Iš paskaitų dalyviai su
sirinko begales naujų minčių, 
kurių tik dalį būreliuose galėjo 
išdiskutuoti. Temų dėstymas bu
vo gyvas ir Įdomus (nė viena pa
skaita nebuvo nuobodi).

Vakaro programos buvo gan 
įvairios ir padėjo vargšui stu
dentui atsileisti po dienos įtam
pos. Šokiai, laužas, susikaupi
mas, literatūros vakaras ir ba
lius Sauliaus gimtadienio proga 
— paįvairino programą.

Savaitė praėjo geroj ir kūry
bingoj nuotaikoj, laimingai, iš
skyrus tai, kad atsirado kažkoks 
virusas, ir nemažas būrys daly
vių susirgo.

Galima būtų daug ką kritikuo
ti ir pastebėti rengėju patirties 
stoką, bet daug prasmės kritika 
neturi, nes patys rengėįai tik
riausiai žino kur klaidos buvo 
nadarytos ir bandys jas sekantį 
kartą atitaisvti. Uoliausias sken- 
tikas tik gali sakyt “bravo”, nes 

nepatenkinamas 
dagogų taryba kitaip nutartų), o 
vienuoliktoje klasėje mokiniui 
su tokiu elgesio pažymiu nelei
džiama laikyti egzaminų. Jis ga
li laikyti vidurinės mokyklos 
atestato egzaminus tik sekančių 
trejų metų laikotarpyje ir tik 
nustatyta tvarka, be to, turi gau
ti ir darbovietės teigiamą cha
rakteristiką. O kas šiais laikais 
nori gimnaziją nebaigusių jau
nuolių su abejotina reputacija?

Atrodo, kad šios taisyklės su
kėlė rūpesčio mokiniams, o ypač 
tėvams, kurie nežino kaip rea
guoti į parneštą elgesio įvertini
mą. Tad “Tarybiniame Kelyje” 
R. Lengvinas (Kėdainių II vidu
rinės mokyklos direktorius) aiš
kina statute nurodytas naujas 
taisykles, kurios, esą, ugdys mo
kiniu visuomeninį veiklumą, 
darbštumą, kultūringumą bei 
drausmingumą.

Iš tikrųjų, drausmė gal ir ne 
pro šalį (kaip atrodo iš duotų pa
vyzdžių), bet čia išryškėja ir ant
ra medalio pusė: mokiniams, ku
rie nedirba aktyviai organizaci
jose (atseit ne komjaunuoliai), 
Įstatymo keliu jau uždaromos 
durys į augštąji mokslą. Anks
čiau, kiek teko girdėti, labai ge
riems mokiniams ir be partijos 
bilieto pasisekdavo pakliūti į 
universitetą. Dabar gabumo ir 
sėkmingumo negana. Kas “neda
lyvauja visuomeniniam darbe, 
vengia savitarnos mokykloje, at
sisako nustatytu laiku dirbti ga
myklose, talkose”... tas gyveni
me neturės galimybės prasiverž
ti augščiau eilinio darbininko.

Kažin kaip reaguotų šio kon
tinento jaunimas, jei vieną die
ną švietimo vadovybė jiems to
kias taisykles užvožtų?

1. r. s.

šį pirmą kartą studentai buvo 
kūrybingai nuteikti. Ypač bra
vo už nuotaiką. Studentai paju
to, kad jie daug ko nežino. Pa
matė, kad tik studijiniu būdu, 
per diskusijas, naudojant dau
gelį objektyviai pateiktų žinių 
galima bandyti atsakyti f pasau
lio keliamus degančius klausi
mus. Vien dėl šio vieno atradimo 
buvo verta kursuose dalyvauti. 
Tikiuosi, kad šitokia nuotaika 
pasieks mūsų draugovių veikla.

E. G.

Studentai ir jų 
kritika

Gyvenimo lapas — 1972-sis 
atsivertė: naujas, nesuteptas, 
viską žadantis. Kad jisai toks ir 
išliktų, šiuo laiku žmonės apsi
ima Įgyvendinti įvairias rezoliu
cijas, pasiryžta kokiu nors būdu 
save truputį patobulinti ir pasi
kelt vienu laipsniu augščiau 
virš pasaulio dulkių.

Viena sritis, verta tokio dė
mesio, ypač lietuviams, yra kri
tika. Mes visi žinome, kad kri
tika turi dvi puses — teigiamą 
ir neigiamą. Gaila, bet pastaro
ji vyrauja, sukeldama daug ne
sklandumų, bereikalingai Įžei
džianti daugelį asmenų ir apla
mai prieštaraujanti krikščioniš
kai dvasiai. Tačiau teigiamoji 
kritika yra iš tikrųjų vertinga 
savybė! Mokėt išklausyt (ar pa
skaityt) kitų mintis, paskui jas 
persvarstyt ir po to prie jų to
bulumo pridėt ar netobulumą 
ištaisyt turėtų būti mokslas, pri
einamas visiems! Tai reikalauja 
pastangų, bet nėra neatsiekia
mas dalykas. Visų pirma (tai lie
čia vyresnius moksleivius ir stu
dentus) reikia išmokti kaip skai
tyt ir klausyt. Perdažnai viskas 
yra besąlyginai priimama arba 
visiškai atmetama (žiūrint kas 
tuo metu madoj). Kaip nors, kur 
nors reikia išmokt pateiktas 
mintis pasverti, žodžius paanali
zuoti, jų pasekmes įvertinti. Vy
resnieji ypač čia baigę moks
lus, turėtų ryžtis jaunesniems 
šioje srityje padėti, juos pamo
kyti. Nepatyrusiam įvairių min
čių visos pasekmės nėra žino
mos, nėra aiškios.

Kad studentai nemoka sverti 
ir konstruktyviau kritikuoti, tie
siai galvoti, galima spręsti iš 
įvairių praėjusių suvažiavimų, 
pobūvių. Labai retai kada iškyla 
klausimai, dar rečiau diskusijos 
rimtesne tema. Labai liūdna.

Antra, reikia išmokti atskirti 
paneigimą žmogaus nuo paneigi
mo jo minčių. Paneigti mintis 
galima, kartais būtinai reikia, 
bet paneigti žmogų — niekados.

Šiais metais reikėtų daug ką 
ištaisyti, daug pasiekti. Ypač rei
kėtų rasti pusiausvyrą kritiko
je, pereiti iš neigiamosios į tei
giamąją. L.

Dainuojam ir demonstruojant! Kairėje — moksleivės neša plakatus, reiškiančius protestą Lietuvos okupan
tam rusam; dešinėje — Londono, Ont., mergaičių kvartetas "Rasa” po repeticijos

Kursai, kuriuose studijavom, dukom
Moksleivių ateitininkų žiemos kursai Dainavoj dviejų dalyvių akimis

Verčiu kursų vadovo lapus ir 
su kiekvienu aiškiai prisimenu 
tas praėjusias dienas Dainavoj. 
Antra Kalėdų diena. Į Dainavą 
renkasi jaunimas iš įvairių Ame
rikos ir Kanados vietovių. O jų 
netoli šimto! Šiemet kursantų 
skaičius pats didžiausias — di
desnis nei per anuos ketverius 
metus. Malonu, kad skaičius 
moksleivių, norinčių važiuoti į 
kursus, kasmet didėja, o nema
žėja. Mielai ir daugiau būtų atva
žiavę, bet kažin ar jie būtų tilpę.

Šių metų kursų tema — atei
ties dvasia arba futurologija. 
Tema gana plati ir dėl to ji su
skirstyta į keturias dalis. Kursų 
teiną mums gerai pristato ir iš
aiškina seselė Igne. Toliau seka 
pirma ir antra dalis, laikas, erd
vė, vieta, su kuriais supažindina 
kun. J. Staškus, Eligijus Sužie
dėlis ir kun. Pr. Gaida. Trečią ir 
ketvirtą dalį, veikėjus ir tikslus, 
mums aiškina dr. J. Pikūnas, V. 
Kolyčius, Eug. Girdauskas ir Al- 
mis Kuolas. Beje, šiame sąraše 
trūksta bene svarbiausio ir žy
miausio kursų lektoriaus — kun. 
Stasio Ylos, kuris dėl ligos nega
lėjo būti su mumis šiuose kur
suose. Kunigas Yla yra kursų pa
grindinis organizatorius, be ku
rio šie, kaip ir visi kiti kursai, 
būtų mums, moksleiviams, tik 
svajonė.

Aplamai, lektoriai, nors ir 
skirtingų profesijų, naudojasi 
panašiu metodu, bet kiekvienas 
savaip sudomina savo asmenybe 
ir įtraukia kiekvieną kursantą į 
savo pašnekesį. Jaunesni paskai
tininkai irgi nepasiduoda vyres
niesiems ir nevieną moksleivį 
nustebina savo kalbos vartoji
mu. Po paskaitų diskutuojam iš
keltus klausimus, nagrinėjam 
pačią kursų medžiagą ir kartais 
net visai nuo temos nuslystam.

Bet nemanykit, kad mes ten 
visą savaitę tik susėdę klauso
mės paskaitų ir diskutuojam. 
Būna ir laisvalaikių, kada visi, 
pagriebę savo slides ir roges, 
mielai lėktų į lauką, bet šiemet 
kažkaip nesulaukiam tos sniego 
pusnies nei užšalusio ežero ledo. 
Reikia jieškoti kitokių pramogų. 
Todėl netrukus Įvyksta futbolo 
bei krepšinio rungtynės, vėliavė
lių žaidimas ir šiaip pasivaikš
čiojimai po Dainavos gamtą.

Šalia to vyksta pratybiniai 
darbai, per kuriuos patiem kur
santam tenka daugiau galvas pa
laužyti. Bandom, nors ir prašau
dami pro šalį, sudaryti tokią val
džią, kad pasaulis būtų be prob
lemų; piešiam pavaizduodami 
įvairias temos dalis ant popie
riaus su atitinkamais paaiškini
mais, sukuriam vaidinimus ir 
kitką, kas tik ateina tiem vado
vam ir lektoriam į galvą. Atsipa
laidavimui nuo tų visų darbų tu
rim pasiutvakariūs. Per juos nie
ko kito nedarom, kaip tik siun- 
tam, o gerokai padūkę, einam 
kelias valandas nuinigt.

Taip ir lekia tos kursų dienos 
su kursantų gera nuotaika ir va
dovų šypsena. Kiekvieną progra
mos punktą seka lietuviškos dai
nos ir juokai. Visa savaitė pasi
daro kaip kitas pasaulis, kuria
me tu dar ilgai norėtum pabūti, 
dar ilgai juo džiaugtis, bet stai
ga išgirsti žodžius — “rytoj jau 
reiks namo važiuot”. Ii- kur tas 
laikas prapuolė? Rodos, tik ką 
dar ruošiausi važiuoti, o dabar 
jau beveik galas.

Dar kartą visi sustojam į ratą 
ir, sulaukę Naujųjų Metų, gie
dam Lietuvos himną. Toliau Mi
šios, per kurias pasijuntam su
artėję su Dievu ir vienas su kitu. 
Jau laikas labai vėlus, bet vado
vai net nebando varyti mus mie
goti. nes patys gerai žino, kad 
niekas mūsų neišskirs per šias 
kelias likusias valandas.

Atsisveikinimas — bene sun
kiausia kursų valanda. Kaiku- 
riem jau paskutinis žvilgsnis į 
Dainavą žiemos metu. Viskas tu- 
turi pradžią ir galą.

Užvertus kursų užrašus, dar il
gai apie juos galvosiu, nes čia 
suminėjau tik dalį tų puikių pri
siminimų.

Marytė Dambriūnaitė,
Vašingtonas

Atvykę iš įvairių vietovių su
sirinkom kursų atidarymui. Mi
šios išklausytos ir vakarienė pa
valgyta; ruošiamės susipažinimo 
vakarui. Labai įdomiai susipaži
nom — be vieno bato ant kojos. 
Reikėjo nusiaut vieną batą, o 
Kalėdų senis išdalino juos su
maišytus. Gavę batą, turėjom ei
ti klausinėdami kitus, kol sura
dom savą.

Antroji diena pergreitai atėjo, 
ir turėjom jau rinktis pirmai pa
skaitai. Pirmasis — kun. J. Staš- 
kus su tema — laikas. Laikas nė
ra jėga savyje—jį užpildo veiks
mai. Sekanti paskaita buvo se
selės Ignės apie ateities svarbu
mą. Sprendėm kodėl ateitis svar
bi sau, visuomenei ir aptarėm 
įvairias pažiūras į ateitį. Turim 
ateities elementus — laiką, vie
tą, veiksmą, tikslą ir žmogų, be 
kurių nebūtų ateities.

E. Sužiedėlis kalbėjo apie da
barties dvasią. Padaryta išvada, 
kad ji yra biznio dvasia.

Vakare, po visų paskaitų, su
sirinkom būreliais ir turėjom su
kurti tobulą pasaulį. Nelabai pa
vyko.

Trečios dienos pirmoji paskai
ta buvo kun. Pr. Gaidos. Tema 
— vietos dvasia. Žmogus turi 
dvasines ir biologines šaknis. 
Aplinka įauga į žmogaus sielą. 
Socialinės šaknys yra santykiai 
su žmonėm — platėja visos šak
nys augant. Kultūrinės šaknys 
įauga į visuomenę, o religinės 
prasideda su mama ir plečiasi į 
religinę bendruomenę, šaknų vi
suma tėvynė, apimanti ir tėviš
kę, kuri yra mažoji tėvynė.

E. Sužiedėlis vėl skaitė pas
kaitą apie kūrybą ir techniką. 
Technika atima žmogaus darbš
tumą, išjungia moralę, žmogus 
praranda ryšį su gamta. Techni
kos pažanga neturi kontrolės. 
Žmogus turi keistis arba aplinka 
pakeis jį. Tą vakarą, vėl grupė
se, sukūrėm plakatus apie Įvai
rias paskaitų temas. Po to daina
vom, šokom ir nuėjom pasap- 
nuot.

Ketvirtą dieną pradėjom dr. 
J. Piktino paskaita apie jaunimo 
dvasią. Dabartinis jaunimas yra 
“the lost generation”. Jaunimas 
turi ugdyti idealus. Gyvendamas 
technologiniam amžiuje, žmogus 
nužmogėja. Ateitininkų ideolo
gija apima augščiausias verty
bes, nes yra krikščioniška.

Kun. J. Staškus kalbėjo apie 
kultūrą, civilizaciją, pažangą ir 
atžangą, V. Kolyčius — apie ko
vos dvasią. Maištavimas — ko
vos rūšis. Kova žmogų sustipri-

• Tu knygas pamėgai — tave 
pamėgs visas pasaulis.—Ibsenas

• Būdami ketverių metų, mes 
žinome tiek klausimų, kiek tik 
jų gali būti, o kai sulaukiame 
septyniolika — žinome visus at
sakymus. — Andrė Maurois

• Ilgas yra pamokymų kelias, 
trumpas pavyzdžių. — Seneka

• Nesistenk suprasti viską, 
nes tada viskas tau pasidarys ne
suprantama. — Demokritas 

Montrealio gintarietis, fotografo pa
gautas vienoje ansamblio išvykoje

na ir paruošia gyvenimui. Alinis 
Kuolas tęsė toliau, paimdamas 
pavyzdžiu Simą Kudirką. Jis tu
rėjo kovos, tikėjimo ir atlaidu
mo dvasią.

Po paskaitų sekė pratybiniai 
darbai. Grupėse suruošėm mon
tažus, vaidinimėlius ir pan.

Penktą dieną Eug. Girdauskas 
kalbėjo apie elitą. Elitas — at
rinktas žmogus arba grupė, žmo
nija yra “quantity” — kiekybė, 
o elitas — “quality” arba koky
bė. Pagal Šalkauskį — kiekvie
nas individas turėtų būti savo 
grupės vadu. Pagal Dovydaitį — 
tikėjimas į principus padaro 
ateitininkus elitu.

Paskutinioji kursų paskaita 
buvo V. Kolyčiaus apie Kristaus 
dvasią. Kristus gali būti paveldė
tas — “inherited” ir paties at
rastas, išgyventas. Pastaruoju 
atveju Kristus pasidaro reales
nis, gyvesnis. Yra skirtumas ži
not apie Kristų ir gyvent Kristų.

Tuo ir baigėm visas kursų pa
skaitas. Tą vakarą buvo susikau
pimo vakaras. Visi, parašę naujų 
metų rezoliucijas, paaukojom 
Dievui per Mišias sudegindami 
popierius.

Paskutinė diena jau čia pat. 
Oficialiai užbaigėm kursus. Sekė 
vakaro programa — talentų va
karas ir šokiai. Sutikę naujus 
metus, išklausėm šv. Mišias. Se
kančią dieną liūdnom širdim iš
siskirstėm. Lauksim, kol vėl bal
sai nuaidės per Dainavos kalne
lius sekančiais metais.

Danguolė, Hamiltonas

Tų seselių dainavimas, tų rūtelių žaliavimas .. Nuotr. S. Dabkaus

Pasirodė naujas laikraštėlis 
jaunimo spaudos ratelyje 1971 
metais. Pasivadino “Lietuvių 
Jaunimas”. Tai pasaulio lietuvių 
jaunimo informacijos laikraštu
kas, leidžiamas Bostone. Anks
čiau buvęs tik jaunimo informa
cijos biuletenis paskutiniame 
numeryje (4 — 5, vasara 1971) 
ryžosi veikti platesniu mastu. 
Redaktoriai labai laukia ne tik 
žinių ir veiklos pranešimų, bet 
ir straipsnių, aprašymų. Laikraš
tėlio užmojai yra puikūs: telkti, 
informuoti, išjudinti pasaulio 
lietuvišką jaunimą. Ryšių užmez
gimo darbas tik neseniai pradė
tas, bet matosi jau didelė pažan
ga ir susidomėjimas visokiais 
jaunimo reikalais. Nors ir trum
pos, bet įvairios informacijos 
apie lietuvius, apie Lietuvą, apie 
veiklą, knygas. Ypač Įdomu skai
tyti apie "1971 vasaros kelionę” 
ir keleivių susipažinimą su šiau
rės Amerikos lietuvių jaunimu. 
Medžiagos sutvarkymas galėtų 
būti sklandesnis kalbos ir orga
nizavimo atžvilgiu. Bet tokio 
darbo pradžioje neįmanoma iš
vengti ir trūkumų. Jo dinamiška 
dvasia žada didesnį pasisekimą, 
negu kiti jaunimo biuleteniai, 
kurie yra daugiau literatūriškai 
nus’teike. šie kartais nasirodo 
gražia išore, bet straipsnių vidu
tiniškumas atima dali įspūdingu
mo. “Lietuviu Jaunimas” nepre
tenduoja sužavėti skaitytojus sa
vo forma ar eilumu. nešoka į 
aukštybes. Tokiu paprastumu 
vra gal net artimesnis jaunimui 
ir praktiškesnis. Korespondentai 
nesibiio išreikšti savo nuomo
nių, idėjų, rašyti straipsnių, ku-

Daugelis lietuvių pakraipo 
galvą ar net pasako vieną kitą 
neigiamą žodį, girdėdami bažny
čioje giedantį jaunimą “keistas” 
giesmes, kartais palydimas gita
rų pritarimu.

Toronto Prisikėlimo parapijo
je karts nuo karto laikomos jau
nimo pamaldos atskiroje salėje, 
į 10 v. pamaldas kiekvieną sek
madienį susirenka beveik pilna 
bažnyčia žmonių, kur jaunimo 
nuošimtis gana mažas. Užėjau 
kartą pasižiūrėti ir drauge su 
jaunimu dalyvauti “naujoviško
se” Mišiose. Altoriaus vietoje — 
staltiese apdengtas stalas, dvi 
žvakės ir šv. Mišių indai. Prie al
toriaus — virš šimto jaunimo.

“Sutelk visus šventoj rimty 
Sūnaus aukoj, širdžių taikoj, Ta
ve pagarbint. Viešpatie!” — visi 
pradėjo šia giesme. Tikrai salėje 
jautėsi ta šventa rimtis ir visų 
bendras susikaupimas. Vėliau 
tyloje kiekvienas prisimena,

Ar lietuviai stu
dentai kutūringi?
Lietuvoje svarstomas klausi

mas: ar lietuviai studentai kultū- 
gingi? G. Jusytė “Komjaunimo 
Tiesoje” pateikė įdomių minčių 
ir nurodė, kad kultūra neišmoks
tama, bet įgyjama. Ji teigia, kad 
daugiau kaip pusė Lietuvos stu
dentų savo laisvalaikiu pasiren
ka nesudėtingas meno rūšis (ki
ną, estradą, t. y. lengvo pobūdžio 
koncertus ir televiziją), tuo tar
pu prie sudėtingų meno rūšių 
(muzikos, dailės, teatro) linksta 
tik labiau subrendusios asmeny
bės, ir jų yra mažiau.

Autore pažymi, kad dvasinę 
kultūrą sudaro ne tik meno kū
riniai, bet ir papročiai, moralė, 
ideologija. Pasirodo, pagal Jusy- 
tę, žmogų perauklėti—sunku. Ji 
pateikia būdingą statistiką: vie
noje Lietuvos augštojoje mokyk
loje tik 25—27% studentų yra 
išstudijavę 1—2 marksizmo kla
sikų kūrinius, (mūsų pabr. — 
Red.), o tuo tarpu rekomenduo
jama paskaityti mažiausiai po 
dešimt. Pasak G. Jusytės, stu
dentų kultūros problemos nega
lima suvesti į koncertus, spek
taklius ir laisvo laiko stoką. Esą, 
kaip tokie žmonės “kuria” kultū
rą, matyti iš studentų, kurie di
deliame mieste pradeda aklima
tizuotis nuo .. . restoranų. Da
roma išvada, kad studentui tapti 
kultūringu nelengva, bet galima. 
Tik esą nereikia kultūros matuo
ti matytų spektaklių, girdėtų 
koncertų skaičiumi, sijonų ilgiu, 
kelnių platumu. Studentas esąs 
suaugęs žmogus ir iš jo reikalau
jama, kaip iš suaugusio. E.

Jaunimas"
rių gal nedrįstų dėti kiti leidi
niai. Ypač pagirtinas yra “Lietu
vių Jaunimo” užsibrėžtas tikslas 
mėginti surasti naują būdą, nau
ji! idėjų lietuvių jaunimo tarpe, 
išjudinti veiklą, padaryti ją gy
vesnę. Subūrus ir visus apjun
gus, galima būtų juos išjudinti. 
Betgi norėtųsi, kad išjudinus šis 
užsidegimas nepražūtu. Reikia 
turėti ne tik abstrakčių siekių, 
bet ir konkretaus pobūdžio veik
los. Darbas pradėtas. Jam reiks 
visokios paramos, nes “gražus 
sapnas neilgai išsilaikys be ma
terialinio pagrindo”. Taip pat ir 
jaunimo pareigą yra paremti 
“Lietuvių Jaunimą” savo įnašu: 
siųsti medžiagos, prisidėti geru 
žodžiu ir kitokia talka. R. S. 

Chainauridenė aiš- 
Nuotr. S. Dabkaus

Londono “Baltijos” ansamblio tautinių šokių vadovė p. 
kiną savo dukrai naują šokį

kiek jis tai širdžių taikai yra pa
gelbėjus ar pakenkęs, ir pasiryž
ta ta kryptimi veikti. Šv. Mišios 
laikomos lietuvių kalba. Tarp 
kunigo ir jaunimo jaučiamas gy
vas artimumas.

“Lydėk mūs žingsnį lig alto
riaus, kai nešam auką Tavo šlo
vei, Viešpatie!” Su šia, visų gie
dama giesme ir malda, atneša
mos aukos prie altoriaus. Pa
mokslo žodžiai taiklūs, išgyvena
mi jaunimo dvasioje, jiems sako
mi ir jų pilnai suprantami. Visi 
jaučiasi lyg viena bendra šeima. 
Po kunigo pateiktų intencijų vi
sų maldai viena intencija pride
dama iš jaunimo tarpo ir dar dvi 
pareiškiamos kunigo, pritaikin
tos šios dienos dvasiai. Komuni
ją priima vieni į burną, kiti — į 
rankas.

“Težydi vėlei Lietuva, kaip ta
vo slėnių lelija, tebūna vėl na
muos ramu” giesme užbaigiamos 
Mišios, nors ta rimtimi ir jauni-
mo dvasia dar norėtųsi gyventi.

Prisimenu, kai apie 1930 m. 
moksleivių choras Marijampolės 
parapijos šventovėje pirmą kar
tą užgiedojo “Apsaugok, Augš
čiausias, tą mylimą šalį”, tai la
bai plačiai buvo kalba, kad pa
saulietiškom dainom išniekino 
šventovę. Tą patį teko išgirsti 
dar Toronte 1948 m., kad “dypu- 
kai” bažnyčioje gieda “Kur bėga 
Šešupė”. Pagaliau visi apsiprato 
su “Apsaugok, Augščiausias” ir 
visa kita eile naujų lietuviškų 
giesmių, sukurtų nepriklauso>- 
mos Lietuvos laikotarpyje. Da
bartinė naujoje aplinkoje išau
gusi karta yra kūrybinga, jautri, 
tautiška ir religinga. Ji savo 
jausmus išreiškia naujais žo
džiais, nauja melodija.

M. Vitas

Liolita Burokaitė
EILĖRAŠČIAI

1.
Krenta angelų sparnai — 
apkloja žemę, 
paliečia mano
skruostą — raudoną ...
Nurieda kaip ašara 
paliečia žemę, 
gimsta ...

2.
Tu čia buvai, 
gyvenai mano namuose, 
ėjai mano 
išvaikščiotais keliais, 
pajutai, 
pajutai saulės spindulius 
ant savo veido...
Norėjau, kad laikas sustotų, 
nes Tu atrodei toks augštas 
ir tvirtas, J
linksmas, laimingas ... 
Bet aš laiko negalėjau 
sustabdyt...
Atėjo valanda, 
ta karti valanda ... 
Lauke lyja.

3.
Laikyk mano šalta 
drebančia ranka 
tą ranką, kuri 
laikė saulės kamuolį, 
davė šviesą 
visiems, kurie artėjo. 
Bet saulė krito 
sudužo 
ir ranka sušalo.

4.
Nauja diena, 
nauja naktis, 
naujas gyvenimas kitiems, — 
mano dienos vis 
tuščios, 
naktys tamsios, neramios. 
O gyvenimas?
Gyvenimas mano eina 
savo keliu į tamsias 
padanges, 
jieškoti, jieškoti 
tos laimės, kuri man 
buvo suteikta 
pradžioje.
O, praradau 
kelyje.

5.
Dovanos duotos, 
šypsenos grąžintos.
Meilė duota, 
bet ji — viena dovana 
taip pat negrąžinta.
Dovanų duosiu, 
šypsenas priimsiu, 
bet didžiausios dovanos 
niekad neišduosiu ...
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SENELIO PASAKA

Kaip karalius išsirinko virėję
Senovėje karalius turėjo gerą 

virėją, kuris mokėjo labai gar
džias sriubas virti. Kai virėjas 
paseno ir nebegalėjo dirbti, ka
ralius liepė tarnams paskelbti vi
sam kraštui, kad reikalingas 
naujas virėjas. Į pilį suplaukė 
daug virėjų, bet niekas negalėjo 
jam įtikti. Karalius kiekvienam 
duodavo po 3 žirnius, kad iš jų 
išvirtų sriubą. Kai virėjai atneš
davo sriubą, karalius pasižiūrė
davo į ją ir net neragavęs pasa
kydavo: “Tu negali būti mano 
virėju!” Susirūpino visi, kad ka
raliui niekas negali įtikti.

Netoli pilies gyveno neturtin
gas žemdirbys su gausia šeima. 
Vieną rytą jis tarė savo žmonai: 
“Brangioji, einu į pilį pabandyti 
almės.” Nustebusi žmona pradė
jo bartis: “Kaip tu drįsti eiti pas 
karalių? Jis atmetė tokius žy
mius virėjus! Bene tu geriau iš

Milijonierius pasakoja
— Kai aš buvau vaikas, — pa

sakoja Albertoje gimęs milijo
nierius, — kaimynų berniukas, 
kuris priešindavosi savo tėvams, 
man atrodė didvyris. Kai mes 
norėjome eiti žuvauti, o jo moti
na prašė atnešti malkų, jis atšo
vė: “Atsinešk pati.”

Aš jaučiausi nejaukiai prieš 
pavargusią moterį, bet kartu at
rodė, kad motinos trukdydavo 
vaikų malonumams. Kai mano 
mama paprašė mane atnešti 
malkų, norėjau pasirodyti sava
rankiškas ir pasakiau: “Esu užsi
ėmęs.” Kieta tėvo ranka pasie
kė mane ir pačiupo už apikaklės. 
Gavau lupti už visą gyvenimą. 
Po to tėvas pasikvietė pokalbiui. 
Papasakojo, kaip motina prieš 
gydytojo įspėjimą rizikavo savo 
gyvybe, kad aš gyvenčiau. Papa
sakojo apie tą baisią naktį, kai 
aš gimiau ir apie jų džiaugsmą 
sulaukus sūnaus. Jis papasakojo 
apie sunkią motinos - ūkininkės 
dalią ir priminė, kad toje dėžėje,

Skubam, skubam, skubam.
Taip tas laikas bėga, kad rei

kia skubėt ir mums. Gal todėl 
praeities metai taip greit atrodo 
prabėgę. Kartą užkalbinau senu
tę, 80 metų amžiaus: “Ar ilgas 
buvo laikas?” Ji sako: “Vaike
li, atrodo, kad prašvilpė kaip vė
jas. Atrodo, tiek metų ir negyve
nau.” Gal todėl ir negalima eiti 
su gyvenimu kartu, nes jis taip 
greitai ir nesulaikomai lekia. 
Štai, įvairūs išradimai, spaudos 
lenktynės, dienraščių nesuskum
bi perskaityti. Radijo ar televi
zijos žinios pranešamos kas va
landą.

Pirmasis ledas
Vieną rytą Paulius atsikėlė ir 

pamatė, kad sniegas uždengė že
mę. Jis tuoj pat nubėgo į virtu
vę, pavalgė pusryčius. Greitai 
apsirengęs išbėgo lauk. Vos iš
ėjo, plumpt — parpuolė. Gulė
damas ant žemės galvojo: “Ar 
visur ledas, ar tik šitoj vietoj?” 
Atsikėlė ir vėl puolė, bet šį kar
tą tiesiog ant veido. Pradėjo 
verkti. Mama išgirdusi, išbėgo į 
lauką. Bet ji buvo tik su šliurė
mis ir tuoj pat parpuolė. Sušalu
si ji nušliaužė ant kelių prie 
Pauliaus. “Einam į vidų”, — ta
rė mama, — čia pavojinga." 
Paulius atsakė: “Au! Prašau, 
mama, aš noriu eiti čiuožti!” Ma
ma leido eiti į kiemą ant žolės. 
Žolė buvo uždengta ledu ir snie
gu. Paulius nukasė sniegą, užsi
dėjo pačiūžas ir pradėjo čiuožti. 
Čiuožė gerą pusvalandį. Staiga 
parpuolė. Negalėjo pasijudint, 
koją skaudėjo. Mama išgirdo jį 
šaukiant. Pamačiusi, kad jis gu
li, pašaukė tėvą. Šis išbėgęs pa
kėlė Paulių ir atnešė į vidų. Vai
kas rėkė ir rėkė — jam baisiai 
skaudėjo. Nuvežė j ligoninę. Gy
dytojas pasakė, kad jis koją išsi
suko ir turės kelias dienas gulė
ti. Gailestingoji sesuo stipriai 
aprišo jo koją ir išleido namo.

Ramona Keršytė,
IX skyr., Hamiltonas

Jei aš būčiau turtingas
Jei aš būčiau turtingas, tai 

pirmiausiai nusipirkčiau didelį, 
naują, gražų namą. Ten būtų di
delis kiemas ir maudymosi ba
seinas. Taip pat aš nusipirkčiau 
gražų automobilį. O gal ir du. 
Vieną sau, o kitą tėveliui.

Nusipirkčiau gražių drabužių 
sau ir visokių dovanų mamytei, 
tėveliui ir sesutei. Duočiau daug 
pinigų tėveliui, nereikėtų dirbti. 
Mamytei nupirkčiau visas nau
jausias automatines mašinas. Se
sutei nupirkčiau šunį, katiną, ke
letą paukščių, nes ji labai tuos 
dalykus myli.

Vasarą atostogų metu visi va
žiuotume aplink pasauli pama
tyti naujų kraštų bei žmonių. 
Labai įdomu. Norėčiau nuva
žiuoti ir į Lietuvą aplankyti ten 

virsi už juos?” Bet artojas kaip 
pasiryžo, taip ir padarė.

Karalius, kaip ir visiem ki
tiem, davė jam tris žirnius, kad 
išvirtų sriubą. Už pusės valandos 
artojas atnešė karaliui sriubą. 
Karalius, pasižiūrėjęs į sriubą, 
paklausė: “O kodėl sriuboje tik 
vienas žirnis? Juk tau daviau 
tris! Artojas ramiu balsu atsakė: 
“Jūsų Didenybe, vieną žirnį su
valgiau bevirdamas, kai sudėjau 
visus prieskonius, antrą — kai 
sriuba buvo išvirta, o Jums liko 
tik vienas žirnis.” Dar pridūrė: 
“Kaip aš galėčiau karaliui duoti 
sriubą jos neparagavęs!” Kara
lius nusišypsojo ir tarė: “Tu esi 
geriausias virėjas iš visų. Apsi
gyvenk su savo šeima mano pi
lyje.”

Artojo šeimos džiaugsmui ne
buvo galo. Jie apsigyveno pilyje 
ir laimingi ilgai gyveno. A. Abr.

kur laikomos malkos, niekad ne
būtų tuščio dugno!

Motina niekada neleisdavo 
kritikuoti tėvo. Jis buvo protin
giausias, maloniausias, stipriau
sias, drąsiausias ir teisingiausias 
tėvas, kokį berniukas gali turėti. 
Mano tėvai suprato, kad šeimos 
laimei išlaikyti yra reikalinga vi
sapusiška vaikų pagarba tėvams!

Iš anglų kalbos vertė B. V.

Prisiminimas
Balta ramunė pievoj, 
rugiagėlė rugiuos, 
ten toli prie upelio 
tėvynės laukuos.
Saulutė jas paglostys, 
vėjelis pabučiuos, 
žiogeliai — muzikantai, 
dainelę joms pagros. 
Aš jas ilgai atminsiu, 
matysiu vis sapnuos, 
ten toli prie upelio 
tėvynės mylimos!

B. Vytienė

Pašėlusiu tempu laikui le
kiant, žmogus automatiškai yra 
verčiamas skubėt. Tik išeik į 
gatvę ir stabtelk minutei, tuojau 
pasijusi atsilikęs, o masė nu
plauks tolyn. Bėga, kad nepasi
vėluotų į kitą susisiekimo prie
monę, bėga, nes jau greit Švie
sos keisis. Bėga, kad nesuvažinė
tų ir t. t. Visų laikas apskaičiuo
tas kelionėj, darbovietėj ir na
muose. Reikia skubėt, nes laikas 
mūsų nelaukia. Jis nematomai, 
kas sekundė mus palieka ir 
skrieja ateitin.

R. Ledas
Man patinka
Man patinka mokykla, 
Man patinka čiuožykla.
Per šalta, orą bėgti, 
Už mažo krūmo pasislėpti. 
Man patinka akordeonu groti, 
šokėjams gerą taktą duoti. 
Šaltą žiemą sniegą šluoti, 
O vėliau pinigus skaičiuoti.
Man patinka krepšinis, 
Daug geriau negu suktinis.
Per Kūčias sūrią silkę valgyti, 
Ir su kisieliumi pasisaldyti. 
Geriausiai patinka Kalėdos, 
Nes gavęs dovanų užmiršau savo 

bėdas.
Eduardas Stungcvičius,

15 m., Hamiltonas

Sekmadienio 
mokykla

Mūsų mokykloje yra 11 moki
nių. Mes renkamės kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų į klebo
niją. Visi sėdime prie didelio 
stalo ir mokomės lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Esame susi
skirstę į grupes, bet kaikuriuos 
dalykus mokomės kartu. Vietoje 
pertraukos mes žaidžiame, šoka
me ir dainuojame. Baigiantis pa
mokoms, klebonas kun. J. Gu
tauskas mums aiškina tikybą.

Mokykloje išmokstame visko 
po truputį. Mokytis smagu!

Nijolė V., Delhi, Ont.

likusių tėvelių giminių. Nuves
čiau daug visokių dovanų ir pi
nigų palikčiau.

Jonas Besąsparis
ŽIEMA

Žiemą yra labai gražu. Iškri
tęs sniegas papuošia eglių ir pu
šų šakas. Visi gyvuliai pasislepia 
savo namuose ir miega. Tik bal
tas kiškis bėgioja po miškus. Kai 
prisninga daug sniego, visi va
žiuoja su rogėm ir slidėm. Man 
patinka, kai vaikai iš sniego pa
daro sniego senį: uždeda kepurę, 
padaro rankas, nosį, akis ir sa
gas.

Kai važiuoji per mišką, matai, 
kad visi gyvuliai pasislėpę mie
ga. Laukai apsnigti storu sniego 
sluogsniu. Vilija Gačionytė

Latvių mokinukė šeštadieninėje mokykloje pasiruošusi maldai prieš pamo* 
Nuotr. J. lagerio

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus -------

PER 2,000 JAUNIMO
Liepos 4 d. didžiajam Amfiteatre 

Įvyks IV laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventė. Iki šiol tokios 
šventės vadindavosi “JAV ir Kanados 
Lietuvių ...” šį kartą šventės vardas 
pakeistas platesne prasme, nes šven
tėje, šalia gausių šokėjų iš JAV bei 
Kanados, dalyvaus taip pat šokėjų 
grupės iš V. Vokietijos, Anglijos, Ar
gentinos, Urugvajaus ir kitur, šven
tėj dalyvaus per 2,000 šokėjų. Apie 
tai ir apie kitus su švente surištus 
reikalus lietuvių spaudos bei radijo 
atstovai plačiai buvo painformuoti 
spaudos konferencijoje, įvykusioje 
sausio 12 d. šventės rengimo k-to 
pirm. dr. L. Kriaučeliūno namuose, 
Palos Parke.

KURSANTU TALKA
JAV LB cv pirm. inž. Vyt. Volertas 

1970 m. gruodžio pabaigoje pakvietė 
dr. L. Kriaučeliūną, pavyzdingai va
dovavusį III taut, šokių šventei, su
tikti vadovauti ir ketvirtajai. Dr. L. 
Kriaučeliūnas sutiko siūlomas par
eigas priimti. Šventės meno vadove 
pasikvietęs hamiltonietę G. Breich- 
manienę, rašančiam šią skiltį pažįs
tamą dar iš Flensburgo laikų V. Vo
kietijoje, sudaręs šventės komitetą, 
dr. L. Kriaučeliūnas rimtai kibo į 
darbą. Jau seniai buvo jaučiamas ne
mažas taut, šokių mokytojų trūku
mas. Todėl praėjusią vasarą Jonynų 
vasarvietėje, Indianos valstijoje, bu
vo surengti taut, šokių mokytojų kur
sai. Juos baigė 37 mokytojai iš lais
vojo pasaulio. Nors kursų suruošimas 
LB kainavo $3,500, bet iŠ jų 37 kur
sus baigusių, daugiausia jaunuolių, 
24 su savo vadovaujamomis grupė
mis jau dalyvaus būsimoje šventėje. 
Tad, kaip skaičiai rodo, kursai ne
daug kainavo, bet jų vertė ryški.

AUGANTYS SKAIČIAI
Darydamas išsamų pranešimą spau

dos bei radijo atstovams, IV taut, 
šokių šventės rengimo pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas plačiai bei vaizdžiai 
naudojosi skaičiais. II taut, šokių 
šventėje dalyvavo 1043 šokėjai, III — 
1510, gi IV taut, šokių šventei jau 
užsiregistravo per 2,000 šokėjų, vy
resniųjų ir mokyklinio amžiaus jau
nuolių. Su dalyvių skaičiumi kyla 
ir šventės sąmata. Jei II taut, šokių 
šventės sąmata sukosi apie $35-40,- 
000, III — $69,000, tai IV taut, šokių 
šventės išlaidos sieks $90,000. Išlai
dų toli gražu nepadengs išparduoti 
bilietai. Teks surinkti ir nemažai 
aukų. Todėl kovo bei balandžio mė
nesiais pats pirmininkas paskelbs 
vajų.

DU ORKESTRAI
Kaikuriuos šokius palydės dainos. 

Taip pat bus specialus maršas IV 
taut, šokių šventei, kurį užprašytas 
kuria komp. Br. Jonušas. Prisidės ir 
himnai. Todėl šventės muzikinės da
lies vadovas muz. Alv. Vasaitis šven
tei angažavo du orkestrus — pučia
mųjų ir liaudies instrumentų. Pas
tarasis bus iŠ Montrealio, vadovauja
mas Z. Lapino. Iš Kanados užsire
gistravo 4 šokėjų grupės, o šalia jų 
dar ir didžiulės Toronto šeštadieni
nės mokyklos šokėjai. Muz. A. Vasai
tis, eilę sezonų dirbęs su Čikagos 
Lietuvių Opera kaip chormeisteris, o 
paskutiniais metais dirigento asisten
tu, kvietimą būti IV taut, šokių šven
tės muzikinės dalies vadovu priėmė 
su džiaugsmu. Jo žodžiais, “iškelti 
lietuvių jaunimo garbę ir ją išlai
kyti tinkamoje augštumoje man tik

rai miela”. Yra nemažai vargo su gai
domis, ypač pučiamųjų orkestrui. Bet 
šias kliūtis bando nugalėti pats muz. 
A. Vasaitis, perrašydamas gaidas ir 
paruošdamas jas orkestrui.

PRAMOGOS SALIA ŠVENTES
Daugumą į šventę suvažiavusių šo

kėjų bus bandoma išlaikyti krūvoje, 
kad lengviau būtų visus nuvežti į 
bendras repeticijas ir i pačią šven
tę. Šokėjams jau yra užsakyta 130 
kambarių viešbučiuose, gi iš užjūrio 
atvykstančius globos kaikurios čika- 
giečių šokėjų grupės. Šventės išva
karėse, vieną ar kitą vakarą, numa
toma visiems suvažiavusiems kultū
ringa pramoga Marijos Augšt. Mo
kyklos koncertų salėje. Po šventės 
milžiniškas visų dalyvių bei svečių 
banketas bus surengtas tame pačia
me Amfiteatre, kur vyks šokių šven
tė. Nuobodžiauti ar važinėti dešim
tis mylių iš vienos vietos j kitą ne
reikės.

ISTORINIS ŽYGIS
Spaudos konferencijoje dalyvavęs 

JAV LB tarybos pirm. inž. Vyt. Ka- 
mantas ypač įvertino faktą, kad bu
simosios šventės rengimo pirm. dr. 
L. Kriaučeliūnas savo iniciatyva bei 
lėšomis pasiuntė į P. Ameriką IV 
taut, šokių šventės meno vadovę G. 
Breichmanienę. Ji pati galėjo aplan
kyti tenykščias šokėjų grupes, patik
rinti šventei ruošiamą repertuarą, o 
taip pat juos padrąsinti ir tolimes
nei egzistencijai. Tas vieno asmens 
iniciatyvos žygis padarė tai, ko iki 
šiol negalėjo padaryti Lietuvių Bend
ruomenė.

Sausio 12 d. spaudos konferencija 
IV taut, šokių šventės reikalu buvo 
gerai organizuota, spaudos bei radijo 
atstovai gavo daug įdomių žinių. 
Baigdami konferenciją bei paklausi
mus, mes tegalėjom pakartoti įžan
ginius dr. L. Kriaučeliūno žodžius: 
“Didelių kliūčių nebėra, o mažų — 
kas jų neturi”. Spaudos konferenci
joje dalyvavo ir šventės k-to vice- 
pirm. A. Modestas, sekretorė B. Viii- 
dašienė, informacijos k-jos pirm. R. 
Rudaitienė ir kiti. Šventei parinktas 
šūkis — “Mūsų jaunystė tau, tėvyne 
Lietuva!”

BAISIOS DOLERIŲ SUMOS
Kaip minėjau, IV taut, šokių šven

tei teks surinkti aukų apie $30-40,- 
000. II jaunimo kongresui užsimota 
surinkti $150,000, Čikagos Jaunimo 
Centro statybai užbaigti iki vasaros 
reikia dar $120,000, Čikagos Lietu
vių Operos statomai “Jūratei ir Kas
tyčiui”, šalia orkestracijos, dar trūks 
keliolikos tūkstančių dolerių. Taip 
kad ateinantis pavasaris bei vasara iš 
aktyviųjų laisvosios lietuvių bendruo
menės narių pareikalaus ir nemažai 
piniginių aukų. įsidėmėtina, kad ran
kų niekas nenuleidžia, nes artėjančių 
didžiųjų įvykių svarba kalba pati už 
save. O, svarbiausia, tie įvykiai, kaip 
ir daugybė praėjusių, liudijo, liudija 
ir liudys laisvųjų lietuvių tautinę bei 
kūrybinę gyvybę.

A.A. ANTANAS GINTNERIS
Šiemet žiemos Čikagoje kaip ir ne

buvo. Bet sausio 12 d. vėlų vakarą 
grįžtant iš spaudos konferencijos, įvy
kusios pas I. ir dr L. Kriaučeliūnus, 
vėlesnius keliautojus pasitiko snai
gės. Iki ryto privarė daug sniego. 
Po to atsekė istorinių šalčių banga, 
kai termomentras Čikagoje nukrito 
net 20° žemiau nulio. Iš ryto, prieš 
šalčiams atslenkant, žmonės kasė 
apie namus sniegą, valė automobilius.

Jaunimo projektu
Kokie projektai priimami • Kiek skiriama lėšų * Kur kreiptis

Kanados vyriausybė paskelbė 
taisykles jaunimo projektams fi
nansuoti pagal “Opportunities 
for Youth” programą. Tuo būdu 
norima aprūpinti vasaros dar
bais moksleivius studentus. Tai 
atskira programa, nemaišyįina 
su etninių kultūrų finansavimo 
programa (multiculturalism).

Jaunimo projektai turi būti 
pačių studentų paruošti ir įteik
ti vyriausybės įstaigom. Jie bus 
atrenkami pagal šiuos reikalavi
mus: 1. jaunimo dalyvavimas, 2. 
naujumas, 3. nauda bendruome
nei, 4. įvykdomumas, 5. numaty
tų darbų skaičius, atlyginimai ir 
projekto sąmata.

1. Jaunimo dalyvavimas. Pro
jektai turi būti planuojami, ad
ministruojami ir vertinami (ga
lutiniame pranešime) pačių stu
dentų. Jie gali tartis su specia
listais ir organizacijomis, turin
čiomis panašių interesų, bet vi
sais atvejais atsakomybė pri
klauso projekto nariams. Jo da
lyviai gali prašyti rajoninių arba 
vietinių OFY pareigūnų pagal
bos.

2. Naujumas. OFY teiks pir
menybę projektams, organizuo
jantiems naujas tarnybas bend
ruomenei arba naujai papildan- 
tiems esamas tarnybas. Nauju
mo reikalaujama ne tik iš tyri
mo darbų (išskyrus projektus, 
kurie yra tiktai tęsinys darbo 
magistro arba daktaro disertaci
jai), bet ir iš socialinių, kultūri
nių, ekonominių, mokslinių ir 
pramoginių projektų.

3. Nauda bendruomenei. Pro
jektai turi būti tikrai naudingi 
bendruomenei. Jie privalo atsi
žvelgti į pagrindinius bendruo
menės reikalus, konkretų jų 
vykdymą ir gauti tos bendruo
menės pritarimą.

4. fvykdomumas. Projekto ne
sėkmė apvilia ir dalyvius, ir 
klientus. Grupė, pateikianti pro
jektą, turi įrodyti sugebėjimą jį 
įvykdyti, nurodant turimus žmo
nes, išsilavinimą, priemones ir 
laiką.

5. Darbai, atlyginimai, sąmata. 
Programa, parūpindama darbus 
bedarbiam studentam, moka at
lyginimą — iki $90 į savaitę. 
Bendra projekto sąmata gali 
svyruoti pagal projekto pobūdį. 
Visdėlto jis turi pasilikti fizinėse 
ir administracinėse ribose, ku
rias nustato siekiamas tikslas ir, 
palyginti, trumpas laikas.

Nors neįmanoma visų projek
tų vienodai apriboti, tačiau 1971 
m. OFY patirtis rodo, kad nepa
prastai sunku sėkmingai bei 
sklandžiai dirbti didesnei nei 
10—15 asmenų grupei. Todėl, 
siekiant didžiausio efektingumo, 
OFY pataria siūlyti daugiausia 
tokius projektus, kurie apima 10 
—15 asmenų ir gali būti atlikti 
nėr 3 mėnesius. Projektai, kurių 
įvykdymas reikalauja daugiau 
kaip 4 mėnesių, nebus svarsto
mi.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugota nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jos 
sunaikina.“ADAMS GARLIC PEARLES“ 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama 
Per ištisus šimtmečius milijonai Įmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk “ADAMS GARLIC 
PEARLES“ dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Įlos česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
'r sužadina naujų audiniu augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti te$>a 
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus gražinti, jei nebūsi not i

Vienam iš aktyviųjų mūsų bendruo
menės narių — Antanui Gintneriui 
— sniego kasimas tą rytą atnešė 
mirtį. Jis mirė nuo širdies smūgio.

Antanas Gintneris darbavosi dau
gelyje klubų. ypač iŠkeltina jo veik
la BALFe. Buvo plunksnos žmogus, 
parašė ir išleido dvi knygas, ilgesnį 
laiko dirbo LŽS centro valdyboje, o 
paskutiniais keleriais metais buvo 
LŽS Čikagos sk. pirmininkas. Ve
lionis savo laiku daug pasidarbavo 
blėstančiai LŽS veiklai pagyvinti bei 
pačiai sąjungai išlaikyti.

šie nuostatai yra pakankamai 
platūs, įgaliną daugelį naujų, 
originalių projektų. Jiems vyk
dyti OFY nustatė keletą taisyk
lių, kurių bus griežtai laikomasi. 
Štai jos.
Projektai nebus priimami, jeigu:

1. Nesiderina su anksčiau mi
nėtais nuostatais.

2. Bus įteikti federacinių arba 
provincinių vyriausybių departa
mentų, savivaldybių arba jų įga
liotinių. Privačių organizacijų 
bei agentūrų projektai bus 
svarstomi, jeigu jie suplanuoti, 
formuluoti ir vykdymui paruošti 
pačių studentų.

3. Siekia pelno. Visdėlto pri
vačiose srityse OFY pareigūnai 
bandys rasti kontaktą tarp tokių 
projektų iniciatorių ir jų numa
tomų rėmėjų.

4. Yra grynai politinio po
būdžio. Tai tokie projektai, ku
rių pagrindinis tikslas yra poli
tinė partija, siekianti savo užmo
ju-Leidiniai, kurių pagrindinis 
tikslas yra komentavimas ir puo
limai (confrontation), o ne in
formavimas, nebus remiami.
Visiem projektam privalomos 

taisyklės
1. Ilgiausias projektui numa

tomas laikas yra keturi mėnesiai 
ir turi būti įvykdytas tarp 1972 
m. gegužės 15 ir 1972 m. rugsėjo 
15 d.

2. Visi dalyviai turi būti Ka
nados piliečiai arba legalūs jos 
gyventojai.

3. Nors vienas asmuo gali pa
teikti daug projektų bei pasiūly
mų, tačiau dalyvauti leidžiama 
tik viename. Nesilaikymas šios

Neilgai Lietuvoje gyveno, bet ją mylėjo
1971 m. gruodžio 31 d. mirė žino

mo senosios Vokietijos lietuvių kar
tos veikėjo Vinco Martišiaus našlė 
a.a. Pranciška Martišienė • Juozapai- 
tytė. Velionė buvo gimusi 1897 m. 
liepos 29 d. Lietuvoje, Suvalkijos 
Karališkiuose. Trylikos metų mergai
tė atvyko pas savo dėdę į Dortmun- 
dą ir pradėjo užsidirbti duoną. 1918 
m. birželio 24 d. Dortmundo prie
miesty Husene ištekėjo už V. Mar
tišiaus ir apsigyveno Westickerstr. 58 
nr. Čia ji praleido didžiausią savo 
gyvenimo dalį, čia ji priiminėjo, vai
šino, globojo daugelį lietuvių. Ka
dangi vyro angliakasio uždarbio to
kiam “plačiam” gyvenimui nebūtų už
tekę, tai Martišienė kiekvieną lais
vą valandą dirbo darže, šėrė kiaules, 
bėgo dirbti pas ūkininkus. Juk reikė
jo aprūpinti savo du sūnų ir duk
terį. Sūnus Juozas Australijoje įstei
gė gerai veikiančią firmą. Pranas yra 
dažymo meistras, o dukters sūnus 
Jonas 1971 m. Huettenfelde baigė 
Vasario 16 gimnaziją.

Tiek vyrui gyvam tebesant, tiek 
po jo mirties Martišienė uoliai da
lyvavo lietuviškuose parengimuose: 
tautiniuose, ypač religiniuose. Kai 
1921 m. vasario 27 d. buvo įsteigta 
Dortmundo ir Apylinkės Lietuviij 
Draugija, be Martišienės dalyvavimo

NUO L 0 S N O S IKI DAMGORAItlOt 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

JSIDEMĖTINAS išradimas
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haorpflegc-Lotlon" preparatas sulaiko 
plaukų Slinkime, naikina pleiskanas, poialina nleiijlmų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų taknls, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. jraSytl vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTA1- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Bloor Autorite Garage 2(£r6p E„^asCirKcžiJge)
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

a g nr r? o T R A v E LAOlIkU SERVICE
2198 Bloor St. West 
Toronto 9, Ontario 
Pigios kelionės po visq pasaulį. Informacijų teirautis: 
--------------  Mrs. Vera Vasara, tel. 766-1118 --------------  
• Sutvarkome dokumentus giminių imigracijai arba ilgam vizitui *

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors
------------—- ■■ _

taisyklės
• Kada paduoti prašymus 

taisyklės gali baigtis tokiam as
meniui darbo netekimu.

4. Dalyvių atlyginimas negali 
būti didesnis kaip $90 į savaitę.

5. Administracinės išlaidos 
negali būti didesnės kaip 10% 
bendrosios sąmatos. Išimtiniais 
atvejais administracinės išlaidos 
gali būti leistos iki 20%.

6. Pirkimas kapitalinių reik
menų projektui vykdyti nėra lei
džiamas, bet jų nuomojimas pri
imtinas.

7. Kartą patvirtinus projektą, 
pakeitimai dalyvių skaičiaus, lai
ko ir atlyginimo paskiriem as
menim reikalingi naujo peržiū
rėjimo bei naujos sutarties.

Pateikiant projektą OFY, rei
kia užpildyti anketą — atsakyti į 
visus jos klausimus ir pridėti vi
sus reikalaujamus dokumentus. 
Projektas turi būti įteiktas iki 
1972 m. kovo 8 d. vidurnakčio 
šiuo adresu: Opportunities for 
Youth, (indicate province) Desk, 
Postal Box 2500, Ottawa, Cana
da KIP 5VI.

Po sausio 24 d. projektų parei
gūnai bus rajoninėse provincijų 
įstaigose ir padės paruošti pro
jektus. Jų adresai ir telefonų nu
meriai bus netrukus paskelbti. 
Projektai bus svarstomi nuo ko
vo 8 iki balandžio 17 d. ir pateik
ti atitinkamam ministeriui tvir
tinti. Balandžio 17—27 d. d. bus 
padaryti galutini sprendimai. Su 
priimtų projektų grupėmis bus 
sudaromos sutartys. Lėšos bus 
išmokamos dalimis. Pradžioje 
bus išmokama 40% visos pro
jekto sumos, įpusėjus ir patikri
nus projekto vykdymą — vėl 
40%, užbaigus ir paruošus galu
tinį pranešimą — 20%.

retai kada apsiėjo betkoks susirinki
mas. Daugeliui senųjų narių išmi
rus, buvo pasiūlyta minėtą draugi
ją panaikinti ir prijungti prie kokios 
nors kitos apylinkės. Martišienė tam 
pasipriešino, ir Dortmundo bei apy
linkės lietuviai Vokietijos LB rė
muose liko savarankišku vienetu. 
Prieš trejus metus ji buvo išrinkta 
apylinkės pirmininke. Kai 1971 m. 
gruodžio 4 d. dėl ligos iš pareigų 
turėjo pasitraukti, buvo išrinkta gar
bės pirmininke. Kaip tokią Dortmun
do ir apylinkės lietuviai nutarė ją 
pagerbti — vietoj vainikų prie kapo 
iš kuklių savo pajamų paskyrė 50 DM 
naujo Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio statybai. Pati velionė tam pa
čiam tikslui trumpai prieš mirtį bu
vo paskyrusi iš savo našlės pensijos 
šimtinę, o lietuviams saleziečiams — 
kitą. Ji ilgus metus prenumeravo 
“Europos Lietuvį” ir iki pat mirties 
buvo ištikima “šv. Pranciškaus Var
pelio” skaitytoja. Domėjosi ir kita 
lietuvių spauda.

Liūdna į kapus palydėjus tokią 
šviesią lietuvę ir giliai tikinčią kata
likę, bet džiugu girdėti, kad Vinco 
ir Pranciškos Martišių tvirtai palai
koma Dortmundo ir Apylinkės Lie
tuvių Draugija rodo atgijimo bei stip
rėjimo ženklų, (ks)

* Telefonas 766-1118



P. Orintaitės “Liepalotų medynuose”
Petronėlė Orintaitė, skaityto

jams gerai žinoma ankstesniais 
beletristikos, poezijos ir jauni
mo literatūros raštais, 1971 m. 
vėl davė apybraižų knygą “Lie
palotų medynuose”. Apybraiža 
nėra griežtai nustatytas beletris
tikos kūrinys. Jos turinyje gali 
būti atskleidžiami gamtos įspū
džiai, charakterizuojami žmonės, 
aprašomos vietovės, liečiami net 
visuomeniniai ir kultūriniai rei
kalai. Apybraiža kartais užgrie
bia publicistiką ir filosofiją. Ir 
grynai asmeninis lyrinis elemen
tas tinka apybraižai. Kartais 
apybraižos yra įjungiamos i di
desnius, vėliau parašytus kūri
nius, kaip organinės dalys (Vaiž
gantas “Aukštaičių vaizdus” 
Įjungė į “Pragiedrulius”).

P. Orintaitė savo naujausioje 
knygoje davė 9 apybraižas. Jose 
ryškūs yra atsiminimų ir tėvynė
je praleistų jaunystės metų no
stalginiai elementai. Pirmoje 
apybraižoje “Vakaras Metropo
lyje” autorė, tuo metu jau gim
nazijos mokytoja, vaizduoja pra
leistą vakarą su savo buvusiais 
profesoriais: V. Krėve, Putinu, 
Karsavinu. Atskleidžiamas išti
sas, kiek humoru nuspalvintas, 
to vakaro pasikalbėjimas, ęrasi- 
dėjęs kukliam studentiškam 
kambarėlyje ii' pasibaigęs puoš
niame Metropolyje prie geros 
vakarienės stalo. Autorė ne tik 
leidžia tiems savo profesoriams 
kalbėtis, bet ir juos, lyg iš šono 
stebėdama, charaktęrizuoja. Pa
sikalbėjime dar paliečiami: S. 
Čiurlionienė, A. Harbačiauskas, 
V. Šilkarskis, J. Tumas, B. Sruo
ga, F. Kirša, L. Gira, Vabalas- 
Gudaitis, K. Būga, Roemeris ir 
kt. Tai tikrai įdomių atsiminimų 
pluoštas, papasakotas vaizdžiai, 
su atkurtais dialogais ir taiklio
mis pastabomis. Tik V. Krėvė, 
atrodo, autorės kiek sušaržuotas, 
jo aštrus, kandus liežuvis dar pa
aštrintas.

Atsiminimai apie B. Sruogą 
apybraižoje “Valstietis nuo Va
balninko” yra surišti su giles
niais kultūros filosofijos svarsty
mais. Pradžioje mėginama duoti 
jauno Kauno universiteto stu
dento dvasinis paveikslas, jo po
linkiai, elgsena, idėjos, kultūri
nis paveldėjimas ir naujų tradi
cijų kūrimasis, apibūdinama 
įvairiavertė labai marga profe
sūra, svetimybėmis apdulkėjusio 
miesto ir žaliojo kaimo kultūros 
susidūrimas ir to susidūrimo po
veikis mokslo ištroškusiam, ide
alizmu degančiam lietuviškam 
jauhimui. šitų svarstymų viršū
nėje pastatomas B. Sruoga — 
augšto išsilavinimo profesorius 
su iš kaimo atsinešta išvaizda ir 
elgsena. Autorė įieško tų dviejų 
pradų — augštos kultūros, pasi
semtos iš Rytų ir Vakarų mokslo 
Įstaigų, ir pirminio mūsų liau
dies savitumo — sintezės. Jinai 
ją randa sudėtingame, giliame 
B". Sruogos charakteryje. Tai tik
rai įdomus psichologinis - etno
grafinis svarstymas. Beletristinė 
forma šioje apybraižoje apkrau
nama didžiuliu minties svoriu.

Su universitetiniais laikais ri- 
šasi ir apybraiža “Kalnų gatvė
je”, sudėta iš dviejų epizodų. 
Pirmasis atskleidžia vaizdą, ko
kiose vargingose sąlygose siekta 
mokslo, kaip maža tereikėjo pa
togumų anų idealistinių laikų 
studentui. Antrasis epizodas ^ra 
novelės pobūdžio, praskleidziąs 
kaikurių sulenkėjusių žmonių 
santykius su jauna Lietuvos 
valstybe, jų artėjimą prie psi
chologinio lūžio.

Vienintelė kiek atsieta nuo 
lietuviškos stichijos apybraiža 
yra “O, Gott sei Dank!” Tai 
tremtinio vargų ir karo pabaigos 
vaizdai baigiamoje sugriauti Vo
kietijoje. Vaizdžiais realistiniais 
brūkšniais duodama neužmiršta
mų žmonių paveikslų ir sugriau
tos buities skeveldrų. Literatū
riniu atžvilgiu ši apybraiža vis- 
dėlto priklauso prie silpnesnių
jų-

Kitose penkiose apybraižose 
autorė nukelia skaitytoją į savo 
tėviškę ar netoli jos’ Įspūdingai

M

Algirdas Gustaitis kalbasi su filmų žvaigžde Ann-Margret Hollywoodo
Nuotr. Foreign Press Assoc.

PR. NAUJOKAITIS 
graudus yra “Kapas dirvoje”. 
Tai neužmirštamas tėvo paveiks
las, toks šviesus savo dvasios 
gelmėmis, ta nuo amžių susidės- 
čiusia lietuvių liaudies kultūra, 
įgimta dora, tauriu žmoniškumu 
ir savos žemės meile. Nei karo 
audros, nei raudonasis tvanas 
nepajėgia tokio žmogaus ati
traukti nuo jo prakaitu aplaisty
tos žemės .. . “Ilgatrobė” nuke
lia skaitytoją prie Kudirkos at
vaizduoto tilto anais laikais, kai 
autorė lankė progimnaziją Nau
miestyje, kai sudėtingos gyveni
mo paslaptys ir nuostabi gamta 
bei mokslo žinios brandino jau
ną žmogų. Ten įpinta ir lyrinių 
įspūdžių apie Naumiestį, Sintau
tus, Sakius. Tuos pat gimnazistės 
laikus rodo ir “Tarpušventis” — 
kiek padriki žiemos įspūdžiai Za
navykuos kaime, kaimietiškas 
humoras, kiek šiurkštokas, bet 
psichologiškas.

Tikrai impresionistiškai ir su 
giliu meniniu įsijautimu yra pa
rašytos dvi apybraižos — “Vieš
keliu” ir “Liepalotų medynuo
se”. Tokius kūrinius sukuria tik 
begalinė savo gimtųjų vietų mei
lė. Pulgis Andriušis sukūrė $3.00.

“Palikite ją Vietname, ir mes laimėsim"
Pasikalbėjimas su filmų žvaigžde Ann-Margret

ALGIRDAS GUSTAITIS
Kad Ann-Margret yra graži ir 

patraukli filmų žvaigždė, visi ži
no. Filmas gali būti geriau ar 
menkiau pagamintas, bet jos 
vardas išperka įdėtas pastangas, 
sutraukia daugelį žiūrovų visa
me pasaulyje ir filmų gaminto
jams duoda pelno. Ypač svarbus 
paskutinysis motyvas, kuriuo re
miasi visa Hollywoodo filmų 
pramonė, dažnai braškanti, tu
rinti milijoninių nuostolių.

Į pasimatymą nuvažiavau ke
liomis minutėmis anksčiau ir, 
pasirinkęs patogų staliuką, ra
miai gurkšnojau kavutę, užsikąs- 
damas skaniu pyragaičiu. Lygiai 
paskirtu laiku įėjo Ann-Margret 
su savo vyru Roger Smith, kuris 
yra filmų gamintojas ir rašyto
jas.

Buvau ką tik atsikandęs ska
naus kepinio gabalėlį. Jiedu 
greitai atėję atsisėdo. Aktorė bu
vo apsirengusi bronziniu drabu
žiu. Du dideli žiedai ant kairės, 
vienas — ant dešinės rankos 
pirštų. Pulkas fotografų, mikro
fonų. Kalba negarsiai.

Gimusi Švedijoje, Olsson šei
moje. Į JAV atvyko turėdama 
penkerius metukus. Apsigyveno 
Fox Lake, Illinois, apie 40 my
lių nuo Čikagos. Studijavo Nort- 
western universitete.

Tėvai pradėjo ją mokyti muzi
kos, šokių nuo 10 metų. Dalyva
vo daugelyje mokyklos^ kolegijų 
pasirodymų. Iš Čikagos nuvyko Į 
Reno ir Las Vegas. Goerge 
Burns parūpino galimybę pasi
rodyti “Sahara” viešbutyje Las 
Vegas. Tai praskynė jai tolesnį 
kelią. Jack Benny parodė ją vi
sam kraštui per CBS televizijos 
programą. “20th Century Fox” 
patikėjo jai pagrindinį vaidmenį 
Rodgers ir Hammersteino “Sta
te Fair”’. Patraukliame Colum
bia filme “Bye, Bye Birdie” 
Ann-Margret vaidino su Diek 
Van Dyke, su Elvis Presley — 
filme “Viva Las Vegas”, su Ste
ve McQueen — “The Cincinnati 
Kid”, su Laurence Harvey — 
filme “The Puzzle”, su Anthony 
Quinn — filme “R. P. M.” ir 1.1. 
Paskutinis filmas yra “Carnal 
Knowledge”. Pastarojo filmo 
rankraštį, sakėsi, nenorėjo pri
imti, bet vėliau sutiko. Be per
traukos dirbo 8 mėnesius. Ma
no, kad Mike Nichols, to filmo 
režisorius, yra genijus. Tuo 
spaudos atstovai abejojo.

Vienas žurnalų rašė, ji netru
kus lauksianti kūdikio. Ar taip? 
— To ji nežinanti. Čia jos vyras 
pridėjo, kad tai gali įvykti. Jei 
sulauktų kūdikio, mestų artistės 
darbą.

— Ar kartais spauda neteisin
gai aprašo? Jei taip, tai kaip 

“Anapus ežero”, P. Orintaitė ap
metė ir spalvingais raštais atau
dė Zanavykuos lygumų peizažą. 
Abiejų autorių impresionistiškai 
atkurti savo gimtųjų vietų peiza
žai yra pilni poezijos, gyvai pla
kančios širdies, puikaus lietuviš
ko žodžio. Galėjai manyti, kad 
toje tarmėje, kurioje užaugo J. 
Jablonskis ir kuri tapo pagrin
du bendrinei lietuvių kalbai, jau 
visi žodyno ir sakinio turtai iš 
kalbinių sietuvų išsemti. O pa
skaitęs P. Orintaitės apybraižas, 
pamatai, kokių kalbinių perlų, 
kitų nepastebėtų, dar buvo ir te
bėra zanavykų tarmėje. Tie kal
biniai turtai, sujungti su nepa
prastu autorės įsijautimu į savo 
gimtinės peizažą, jų lyrinis ry
šys su giliai išgyventa tikrove 
įtaigiai pagauna skaitytoją ir jį 
nuteikia lyg tyliai plaukianti 
mūs žemės muzika, kurią dva
sios ausimis girdi tie, kurie ka
da nors taip arti buvo prigludę 
prie gimtosios žemės, kaip šių 
apybraižii autorė.

Petronėlė Orintaitė, LIEPALOTŲ 
MEDYNUOSE. Apybraižos. Išlei
do “Nida”, 1971 m., 216 psl., kai
na: nariams $2.00, nenariams —

reaguojate?
— Nieko nedarau. Vieni para

šo neteisingai, kiti, išlygina.
— Rašyta, kad turėjote skil

vio žaizdą. Ji — taip. Jis — to aš 
nežinojau.

Ann-Margret kaikurių savo 
filmų eina žiūrėti keletą kartų. 
Ji žaidžia tenisą, sportuoja sli
dėmis. Vaidino jau 22 filmuose.

Atsimenu, kartą amerikiečių 
karys Pietų Vietname džiaugėsi 
pamatęs Ann-Margret ir pasakė: 
“Palikite ilgesniam laikui Ann- 
Margret Pietų Vietname, ir mes 
laimėsime karą”. Deja, jis liko 
su jos atvirukais, bet karo nelai
mėjo ...

Ją bandė sugauti būrelis jau
nuolių, ją atpažinusių. Jie laukė 
koridoriuje — nebuvo įleisti pa

sižiūrėti. Spaudos pokalbį baigus, 
su vyru išėjo pro šalutines du
ris. Kai pasakiau jaunuoliams, 
tie galvotrūkčiais išdūmė, bet 
jau nesugavo.

Po visko atskirai kalbėjausi su 
Britanijos ir Pietų Afrikos spau
dos bendradarbiais ir ką tik iš 
Prancūzijos atvykusiu fotografu. 
Pastarajam neleido Ann-Marg
ret fotografuoti, nes jis nėra šios 
užsienio spaudos organizacijos 
narys. Kaip visada, nemažai kal
bėjau apie Lietuvą. Prancūzas 
beveik nieko apie Lietuvą nebu
vo girdėjęs, klausėsi išsižiojęs.

VYTAUTAS ČĖSNA

Rožės
Likime, bėk, aš vysiuosi... 
Juokiesi? — Netiki gal tu .. . 
... Pagautas žiedlapių baltų. 
Ilsiuos! rožių lysvėse.
Aš suklupau? Nejaugi?-----
Kam rožės bėgančių kely, 
Kam baltos čia išaugot?
Ar tu suprasti negali? —
Žiedai mane paklausė
Ir glaudžias švelnūs ir mieli... 
Pasirenku balčiausių — 
Ir lūpos linksta, ir širdis — 
Bučiuoju, nesiklausiu-----
-----Kas tai? Ant žiedlapių baltų 
Mano širdis ir lūpų kraujas.

Likime, dovanoju tau ja — 
Tikėsi rožėmis gal tu.
Vilkaviškis, 1943
Eilėraštis iš okupuotos 
Lietuvos

Tau
t 'žmirškim šešėlius
Dienų negerų,
Taisykime plunksnas 
Nulaužtų sparnų.
Iš žemės, iš upių 
Iš saulės dangaus . .. 
Surinkime visa, 
Ka rasim brangaus.
Ir neškim ant delno —
Aš Tau, o Tu man 
Per jūras šaltąsias ' 
Toliausian kraštan.

Paimk, ir matysi —
Nėra jau tamsos 
Tik lašas mažytis 
Gimtinės rasos... K. S.

VYTAUTAS AIDAS

Tundroj
Brendu audroj per sniegų gilų — 
Aš per gyvenimų brendu.
Išseko jėgos... ir kelio nerandu. 
Norėčiau grįžt — užpustė pėdas. 
Norėčiau šaukt — nieks neišgirs.
Brendu, o baimė širdį ėda — 
Argi šioj tundroj teks numirt?
Sibiras, 1947. II. 7

Gamtovaizdis (akvarelė, gouache) Dail. Rimas Paulionis

sudiev! as išeinu../'
Atsiliepimas į Pr. Naujokaičio recenziją

“Tėviškės Žiburiuose" 1971. XI. 25, 
nr. 47, buvo atspausdinta Pr. Naujo
kaičio recenzija “Birutės Kemežaitės 
debiutinis romanas”. Šiuo atsiliepi
mu norėčiau duoti vieną kitą paaiš
kinimą.

Pirmiausia, mano romane niekur 
nebuvo pažymėtas Audronės Gulbi- 
naitės amžius, tad kaip gerb. recen
zentas jį galėjo apriboti tokiu aiškiu 
14 metų skaičiumi?

Recenzijoje rašoma: “Pro jos 
(Audronės) išgyvenimus ir nuoty
kius autorė rodo to laikotarpio 
paveikslą. Tas paveikslas, tiesa, ne
pilnas, bet pilnumo ir nereikia, nes 
atsimename, kad jis rodomas pro 
gimnazistės įspūdžius ir jos gyvenimo 
supratimą”. Jeigu gįmnazistai, ma
no nuomone, sugeba dirbti tą patį 
darbą, atlikti tuos pačius žygius, au
kotis kaip ir suaugusieji su diplo
mais, tai jų to laikotarpio gyvenimo 
supratimas nėra nė kiek menkesnis. 
Gimnazistų bei studentų net mirties 
auka yra didesnė, nes jie už tėvynės 
laisvę atidavė ne likučius, bet jau
nystę, visą savo neišgyventą gyveni
mą. Nevienas diplomuotas veikėjas, 
su egoistiniu atsargumu spręsdamas 
pavergtos tėvynės problemą, nužy
giuoja į oportunizmo lankas ... Štai, 
šita mintis mane paskatino parašyti 
romaną: “Sudiev! Aš išeinu ...” Ne 
Audronės išgyvenimai, bet Juozuko 
ir Dariaus tragedija.

Recenzijoje sakoma, kad mano ro
mano forma turi daugybę trūkumų, 
bet minimas tik vienas, kad yra daug 
nuo tiesioginio veiksmo atsijusių vei
kėjų. Paskum tas pats priekaištas vėl 
kartojasi: “Vardų vardai, ypač mer
gaičių, bet iš kur tie jaunimo atstovai 
ateina, koks jų vaidmuo romane ir t. 
t.”. — Audronė buvo paskirta į mer
gaičių klase, ne i berniukų, todėl jai 
ir teko dažniausiai susidurti su mer
gaičių vardais. Teisingai, ta mokinių

Atsiųsta paminėti
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., 

TREČIASIS SV. PRANCIŠKAUS OR
DINAS. 750 metų jubilėjaus proga. 
Viršelis ir vinjetės — dail. P. Jur
kaus. 286 psl. minkštais viršeliais. 
Kaina nepažymėta. Tiražas 600 egz. 
Išleido 1971 m. Trečiojo ordino šv. 
Kazimiero provincija. Spaudė Tėvų 
pranciškonų spaustuvė, 910 Willoug- 
by Ave., Brooklyn, N.Y. 11221, USA.

Marija Sims • Čemeckytė, ANT 
KRYŽKELIŲ SENŲ. Eilėraščiai. 
Antroji papildyta laida. Redagavo 
Vyt. Atlantas. 296 psl. kietais virše
liais. Kaina nepažymėta. Tiražas — 
500 egz. Spaudė Galinda Press, Ine., 
Klevelande 1971 m.

Kazvs S. Karnius. ALMIS KĘSTU
ČIO IŠLAIVINTOJAS. Istorinė apy
saka. Autoriaus pataisyta II laida. 
232 psl. kietais viršeliais. Tiražas — 
1000 egz. Kaina $5. Išleido 1971 m. 
Vilties Draugija, 6907 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio, USA.

Sv. Pranciškaus Varpelis nr. 11, 
1971 m. lapkritis. Tėvų pranciškonų 
leidžiamas religinio-patriotinio turi
nio mėnesinis žurnalas. Leidėjų adre
sas: Franciscan Fathers, Kennebunk
port, Me. 04046, USA.

1972 metų maldos kalendorius. Ki
šeninio formato. Išleido Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa.

Lietuvių Dienos nr. 10, 1971 m. 
gruodis. Mėnesinis žurnalas lietuvių 
ir anglų kalbomis. Adresas: 4364 Sun- 
s-t Blvd., Hollywood, Cal. 90029, 
USA.

Laiškai Lietuviams nr. 11, 1971 m. 
gruodis. Religinės ir tautinės kultū
ros žurnalas. Adr.: 2354 W. 56th St., 
Chicago, III. 60636, USA. 

grupelė nebuvo individualizuota, ka
dangi grupėmis veikiančių niekas 
neindividualizuoja. Koks jų vaid
muo? Pavyzdys 170—171 puslapiuose.

Rašoma: "Silpniausios vietos roma
ne yra tie pavojingi nuotykiai”. — 
Tačiau kokioje knygos vietoje jie 
randami ir kodėl laikomi silpniau
siais, vėl nieko nepasakyta.

Keista, kad gerb. Pr. Naujokaičio 
nei psichologiškai, nei tikroviškai ne
įtikina Juliaus atneštas įspėjimo laiš
kas ir Audronės vykimas į pafrontę. 
Mano romane Julius nebėga pasikar
ti, kaip Judas budeliams išdavęs Kris
tų. Jis pasirenka stipresnį kelią: gai
lesčio ir sugrįžimo. Tad jau savaime 
pats šis faktas yra giliai psichologiš
kas. Todėl ir Juliaus pastangos įspė
jimo laišku atitaisyti padarytą skriau
dą negali būti netikroviškos. Taip pat 
ir Audronė gal nebūti] ryžusis vykti 
j pafrontę gelbėti Dariaus, jei nebūtų 
jo mylėjusi, dargi tokiu momentu — 
būdama dvasiškai sukrėsta Vilionie- 
nės atstūmimo, jausdamasi vieniša, 
niekam nereikalinga. Šioje tremtyje 
aš turiu asmeninių draugų, kurie vy
ko į pafrontę išsikasti ten užkastų 
drabužių ir maisto. Ar šitoks faktas, 
jei būtų mano romane, gerb. Pr. 
Naujokaitį psichologiškai labiau įti
kintų?

Pačioje pabaigoje rašoma: “Kūri
nio vertė yra ne tik turinyje, bet ir 
formoje. Be meninės formos nėra 
meno kūrinio”. O šiame romane for
ma — su daugybe trūkumų”. Aš ne
paneigiu meninės formos reikalingu
mo, bet knygos augščiausiši vertei 
nuspręsti pirmoje vietoje jos nesta
tau. Aš kūrinyje pirmiausiai jieškau 
minties gilumo, sklandžios, taisyklin
gos kalbos, augštos moralės, dvasinių 
bei psichologinių reiškinių ir t. t. 
Todėl, rašydama savo romaną, aš j 
tai stengiausi labiausiai įsigilinti. Tuo 
keliu eisiu ir ateityje, žinoma, neat
sisakydama ir meninės formos.

Jei visi kritikai augščiausiajai kū
rinio vertei nustatyti laikytųsi to pa
čio masto, tai rašytojams nesudarytų 
nroblemos. Bet, kaip praktika rodo, 
literatūros vertintojai nevisados turi 
vienodą nuomonę knygą vertindami. 
Dažnai rašytojas, net ir nedebiutuo
jantis, po jo knygos išleidimo susi
renka iš kelių laikraščių kritiki] skir
tingas nuomones, kartais net viena 
kitai labai prieštaraujančias, ir ne
žino kuo tikėti... Gaila, kad visi 
skaitytojai neturi progos savo nuo
monių spaudoje pareikšti...

Nežinau ar skaitytojai atkreipė dė
mesį, bet man labai nemalonu, kad 
mano romane yra net 160 korektūros 
klaidų. Daug sukeistų raidžių, pridė
ta nosinių kur nereikia, o kur turėtų 
būti nevisur uždėta, trūksta raidžių 
arba jų perdaug. Pasitaiko taškų vi
duryje sakinio. Daugybė praleistų žo
džių, kurių trūkumas ne tik sugadina 
sakinio sklandumą, bet kartais net 
padaro klaidų skyryboje. Pvz. origi
nale buvo parašyta: “Kažkas balta no
sine apriša sužalotą dešinę koją ir, 
paėmęs po ranka, veda skersai gat
vę.” O atsnausdinta: “Kažkas balta 
nosine apriša sužalotą dešinę koją ir, 
paėmęs veda skersai gatvę.” Yra visai 
pakeistu žodžiu: vietoje "neraštiškus” 
atsnausdinta “neraštingus", vietoje 
“blinksinčias” — “spinksinčias” (dar
gi su “k” raide) ir t. t. Yra net šitaip 
sudarkytų žodžių: vietoje “žnekteli” 
— “šenkteli”, vietoje "visgi” — “viz
gi”, vietoje “sužalotą” — “sušalotą”, 
vietoje "gąsdinti" — "gązdinti”, vie
toje “sublykčioja” — sublykšioja”, 
vietoje "marmeladu" — “marmale- 
du” ir t. t.

Birutė Kemežaitė
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O lillLTIIIililiHI: VEIKLOJE
PLATAUS PRIPAŽINIMO susilau

kė detroitiečio prof. dr. Justino Piku- 
no veikalas apie žmogaus ugdymo ei
gą “Human Development: A Science 
of Growth”. 1969 m. McGraw-Hill lei
dykla išleido jo papildytą laidą. Lei
dyklos pranešimu, dėl didelio profe
sorių ir studentų susidomėjimo prof, 
dr. J. Pikūno veikalas buvo įtrauktas 
j tarptautinių studijų programą. Pra
ėjusiais metais veikalą išleido Tokijo 
“Kogakusha” ir Madrido "Ediciones 
Studium” leidyklos. Prof. dr. J. Pi- 
kūnas yra Detroito universiteto mo
kyklinės psichologijos programų ir 
vaikų psichodiagnostinės klinikos va
dovas.

DAIL. GIEDRE 2UMBAKIENE 
sausio 15—23 d. d. surengė įdomią 
emalio tapybos darbų parodą Čikago
je, M.' K. Čiurlionio galerijoje. Ji 
turbūt yra vienintelė mūsų dailinin
kė, pasirinkusi emalio techniką. Apie 
šį kūrybinį procesą dail. G. Zumba- 
kienė pasakoja: “Vietoje dažų čia 
vartojamas maltas stiklas, o drobės 
yra pakeičiamos metalais, paprastai 
variu ar plienu. Išrinkus spalvas ir 
paruošus kūrinį, jį reikia išdeginti 
specialiose krosnyse 1500 laipsnių F 
temperatūroje. Kiekvieną darbą ten
ka deginti du, tris, kartais net ketu
ris kartus. Stiklo milteliai ištirpsta, 
susilieja ir gaunasi naujos spalvos. 
Jų suderinimas yra žymiai sunkesnis 
emalio technikoje negu tapyboje. 
Reikia kur kas daugiau bandymų, 
kol prieini prie tikslių, pageidaujamų 
spalvų. Aplamai, ši technika reika
lauja daugiau kantrybės nei tapy
ba ..." Dail. G. Žumbakienė yra gi
musi 1940 m. Lietuvoje, Čikagoje bai
gusi Sv. Ksavero kolegiją, emalio ir 
tapybos studijas gilinusi Čikagos me
no institute.

DR. H. BUDDENSIEGO V. Vokie
tijoje leidžiamas žurnalas "Mickie- 
wicz - Blaetter” 45-tame sąsiuvinyje 
paskelbė R. Lankausko novelę “Kars
tas už pigią kainą", vokiečių kalbon 
išverstą E. Kavolio. Bibliografiniame 
skyriuje skaitytojai supažindinami su 
lietuvių kalba išleistais R. Lankaus
ko kūriniais, recenzuojama 1970 m. 
R. Vokietijoje vokiečių kalba išleis
ta lietuvių apsakymų rinktinė "Žu
vys neturi atminties".

LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIS, vadovaujamas rež. Dailios 
Mackelienės, sausio 15 d. Thomas 
Starr King gimnazijos salėje suvai
dino Algirdo Landsbergio melotragi- 
komediją “Paskutinis piknikas”. Či
kagoje įvykusiame lietuvių teatrų 11 
festivalyje “Paskutinis piknikas" bu
vo pripažintas geriausiu spektakliu. 
Jį režisavo D. Mackelienė, scenovaiz
džius sukūrė A. Žaliūnas.

KULTŪRINIAI 1971 M. SUBAT 
VAKARIAI Bostone buvo užbaigti 
Harvardo universitete doktoratui be
siruošiančio Ramūno Kondrato pa
skaita apie medicinos mokslo isto
riją. Ypatingo dalyvių dėmesio su
silaukė ta paskaitos dalis, kur R. 
Kondratas palietė Vilniaus Medicinos 
Draugiją XVIII-XIX šimtmečiuose. 
Kruopščiai surinktais duomenimis 
paskaitininkas atskleidė anuometinio 
Lietuvos medicinos mokslo ir sveika
tos apsaugos organizacijų augštą lygį, 
tamprius ryšius su V. Europa ir įtaka 
visai carinės Rusijos imperijai.

LITUANISTIKOS INSTITUTO III 
tomui dr. Pr. Skardžius yra parašęs 
1970 m. Vilniuje tragiškai žuvusio 
kalbininko J. Kazlausko "Lietusių 
kalbos istorinės gramatikos” recenzi
ją-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ poezi 
jos antologiją “Terra Australis” spau
dai paruošė Juozas Almis Jūragis. 
Knyga bus išleista šių metų pradžio
je.

E. DAUGUVIETYTĖS - KUDABIE
NĖS vadovaujamas Kanados liet, sa
viveiklinis teatras “Aukuras” buvo iš
vykęs gastrolių į Klevelandą. šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėje hamil- 
toniečiai sausio 15 d. suvaidino Balio 
Sruogos 3 veiksmų komediją "Dobilė
lis penkialapis”, šiai viešnagei "Au
kurą” pakvietė Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninės mokyklos tėvų komite
tas.

ARGENTINOS LIETUVIŲ jauni
mo studijų savaitė buvo surengta sau
sio 6—9 d. d. Villa Elisa “Šiluvos” va
sarvietėje. Dalyvavo apie 30 jaunuo
lių. priklausančių “Atžalyno”, “Atei
ties” ansambliams ir Argentinos Lie
tuvių Centrui Buenos Aires mieste. 
Keturias dienas trukusiem renginiam 
vadovavo kun. Juozas Margis. Di
džiausio dalyvių dėmesio susilaukė 
dr. Vytauto Dambravos vadovautos 
diskusijos apie rezistenciją Lietuvo
je ir Gintaro Dambravos pranešimas 
apie tautų laisvinimą. Dr. V. Dambra
vos parūpinti “Amerikos Balso" įra
šai jaunuosius Argentinos lietuvius 
supažindino su Sibiro lietuvaičių mal
daknyge, B. Armonienės knyga "Pa
lik ašaras Maskvoje" bei kitais mūsų 
tautai reikšmingais momentais. Jau
nimo sąskrydis, dalyvaujant gausiam 
būriui svečių, buvo užbaigtas ant 
jiešmo kepto jaučio pietumis, laužu 
su įdomia programa, Argentinos ir 
Lietuvos vėliavų nuleidimu.

STASYS SANTVARAS paruošė 
spaudai pomirtinį Fausto Kiršos po
ezijos rinkinį ir įteikė Lietuvių Ra
šytoju Draugijai, kuri rūpinasi rinki
nio išleidimu.

VYTAUTO ALANTO Mindaugo lai
kus vaizduojančio romano “Šventa
ragis” I tomas jau renkamas Kleve
lande, "Vilties” snaustuvėje. Leidė
jas — "Vilties" draugija.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIEČIAI IR KAUNIEČIAI 

1972 metus sutiko tradiciniais G. 
Verdi “Traviatos” spektakliais. Kau
no istoriniu inuzėjumi paversto Vy
tauto D. muzėjaus bokšto varpais 
skambino kompozitoriai Viktoras ir 
Giedrius Kuprevičiai. Senuosius me
tus paskutiniuoju savo koncertu iš
lydėjo P. Bingelio vadovaujamas 
Kauno choras. N. Metų sutikimo tra
diciją Vilniuje papildė du koncertai: 
filharmonijos simfoninio ir kameri
nio orkestrų. J. Domarko diriguoja
mas simfoninis orkestras programop 
buvo įtraukęs J. Strausso valsus. S. 
Sondeckio diriguotame kamerinio or
kestro koncerte skambėjo A. Vival
di "Concerto grosso”, J. Haydno 
“Atsisveikinimo simfonija” ir keli 
vargonais L. Digrio atlikti J. S. Ba
cho kūriniai.

VILNIAUS TEATRO IR MUZI
KOS muzėjuje buvo surengta kon
kurso "Liaudies menas-71!i kerami
kos, drožyboj, audimo ir metalo ge
riausių darbų paroda. Už kalinėtą 
metalą ir papuošalus I premija pa
skirta radviliškiečiui V. Jaručiui, II 
— vilniečiui S. Glinskiui, III — pa
nevėžiečiui A. Galiauskui. Kitų žan
rų darbai nebuvo verti pirmųjų pre
mijų. Medžio drožybos II premiją 
laimėjo kaunietis D. Vizgaitis už 
“Vestuves”, III — S. Riauba už 
“Kanklininkę". Dviejų II premijų už 
tautinius drabužius susilaukė vilnie
tės M. Krukelienė ir V. Zaronskie- 
nė. Antrąja premija buvo įvertintas 
žinomas uteniškis puodžius A Va- 
liušis, trečiąja — E. Povilaitytė iš 
Prienų rajono.

KAUNO MUZIKINIAME TEATRE 
R. Skučaitės eiliuotą pjesę “Mergai
tė jieško pasakos” pastatė rež. V. 
Mikštaitė, talkinama dailininko ir ju
desio rež. M. Tenisono, kompoz. V. 
Ganelino. Atostogaujantiem moks
leiviam skirtame premjeriniame 
spektaklyje pagrindinius vaidmenis 
atliko solistai S. Rapalienė, G. Gon- 
tytė, Z. Masiulevičiūtė, V. čepkus, 
pantomimos aktoriai Z. Banevičius, 
J. Mikšytė, S. Pauliukonis ir kt.

VILNIAUS UNIVERSITETO penk
tą kartą surengtame tradiciniame me
tiniame literatų konkurse dalyvavo 
apie 50 laimę literatūroje bandančių 
studentų. Geriausiu 1971 m. poetu 
buvo pripažintas I kurso lituanistas 
Antanas Jonynas, geriausiu prozinin
ku — III kurso lituanistas Danie
lius Mušinskas.

VILNIAUS OPEROS TEATRE vie
šėjo du kubiečiai solistai — tenoras 
Orestas Luisas ir bosas Romanas 
Santanas, Havanos operos daininin
kai. Vilniuje jiedu atliko pagrindi
nius vaidmenis G. Verdi “Rigoletto” 
ir G. Rossini “Sevilijos kirpėjo” 
operose.

MASKVOJ SURENGTAME lietu
viškosios dramaturgijos aptarime da
lyvavo jos kūrėjai J. Grušas, V. Mi
liūnas, Just. Marcinkevičius, K. Saja. 
V. Rimkevičius, R. Skučaitė ir žy
mieji sovietų dramaturgai, literatūros 
bei teatro kritikai. Pranešimą apie 
lietuviškąją dramaturgiją skaitė fi
lologijos mokslų kandidatas J. Lan
kutis. Diskusijose paaiškėjo, kad Jus
tino Marcinkevičiaus poetinę dramą 
“Mindaugas” ir Juozo Grušo pjesę 
"Adomo Brunzos paslaptis" j savo 
repertuarą yra linkęs įtraukti V. 
Andrejevo vadovaujamas žymusis M. 
Jermolovos teatras Maskvoje.

REGINA TUMALEVIČIŪTĖ, Vii 
niaus operos sopranas, keliais rečita
liais paminėjo amžiaus penkiasde
šimtmetį. 1942. m. įstojusi į Kauno 
dramos teatro studiją, pirmuosius 
žingsnius pradėjo dramos scenoje, ly
giagrečiai studijuodama dainavimą. 
Ji sukūrė pagrindinį vaidmenį rež. 
Viktoro Dineikos dramos teatre pa
statytoje operetėje "Mažasis rūmų 
koncertas”. Tenoras Paulius Rūtenis, 
jos partneris šioje operetėje, dabar 
dainuoja Australijos operoje, Kauno 
operos dirigentas Mykolas Bukša dra
mos aktorę R. Tumalevičiūtę pakvie
tė operiniam debiutui P. Čaikovskio 
operos “Pikų dama” nedideliame 
Piemenukės vaidmenyje. 1944 m. ru
denį ji buvo priimta į Kauno ope
ros teatrą ir atliko lyrinį Ramunės 
vaidmenį J. Karnavičiaus “Gražino
je.” R. Tumalevičiūtės didžiausiu lai
mė iimu laikytinas 1948 m. sukurtas 
Žiuljetos vaidmuo Ch. Gounod ope
roje “Romeo ir Žiuljeta", padaręs ją 
Kipro Petrausko partnere. Konserva
toriją ji baigė 1949 m. Dabartiniame 
sukaktuvininkės repertuare yra apie 
40 vaidmenų įvairiose operose.

I). HERMANO AMERIKIETIŠKĄ 
operetę “Hello, Dolly!” Kauno mu
zikiniame teatre pastatė rež. A. Ra
gauskaitė. Pagrindinius vaidmenis 
nremjeriniam spektakliui sukūrė V. 
Blažys, S. Repečkaitė, S. Viržonytė, 
E. Mackevičiūtė ir A. Kunčius.

PRANAS GUDYNAS “Kultūros 
Barų” 1971 m. paskutiniame nume
ryje paskelbė rašinį "Kūrybinis ne
rimas — žmogiškas nerimas" apie 
niujorkiečius dailininkus Vytautą ir 
Aleksandrą Kašubas bei jų kūrybą. 
V. Kašubą jis pristato skaitytojams 
kaip skulptorių, ištikimą klasikinei 
dailei, realizmui, grožiui, lietuviškos 
skulptūros tradicijoms, iš J. Zikaro 
ir J. Mikėno gautiems kūrybiniams 
pagrindams Kauno meno mokykloje. 
Didžioji rašinio dalis yra skirta A. 
Kašubienės erdvės-laiko koncepcijai, 
jos originaliem jieškojimam interje
ro srityje. Rašinys iliustruotas daili
ninku V. A kašubų nuotraukomis ir 
jų kūrybos pavyzdžiai. V. Kst.



RUNNYMEDE — ANNETTE, 
$23,300 paršoma kaina. Mūrinis, 
6 kambarių namukas. Didelė ir 
moderni virtuvė. įrengtas rūsys. 
Tuojau galima užimti. Gerai pri
žiūrėtas.
HIGH PARK — BLOOR, trijų 
butų mūrinis pastatas, 14 metų 
senumo. Du butai po 3 miega
muosius ir vienas 2-jų. Garažai, 
moderni šildymo sistema. Prašo 
$12,000 įmokėti.
lįLOOR — DURIE, atskiras, mū
rinis 7 kambarių namas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Dvi mo
dernios virtuvės. Nauja šildymo 
sistema. Prašoma kaina $33,800. 
Tuojau galima užimti.
ISLINGTON, 6 kambarių, vieno 
augšto mūrinis namas (bunga
low), privatus įvažiavimas ir ga
ražas. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Prašo $35,000.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad.......... 10-3
Antrod........... 10 - 3
T rečiad. uždaryta
Ketvirtad......10-3

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

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

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St W. Tel. 534-9286
BLOOR — HIGH PARK. Netoli požeminio susisiekimo ir parko 7 

" ’ambarių atskiras namas. Dvi naujai įrengtos virtuvės, dvi prausyk
los, ekstra kambarys rūsyje. Garažas su šoniniu privažiavimu. įmokėti 
ik $4.000.
tONCESVALLES 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 dviem 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
simu.
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

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

t

lietuvio savininko vaistinė

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

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

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose » ' ~ .

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VYt v TIRDAlKkA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus  V’

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

w. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS T I G 24
863 BLOOR St. W., Toronto 4, OnL 1 el* *><54-/OZO

EXTRA REALTY LTD.
3S6 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

BLOOR — WINDERMERE, $25,000 įmokėti, mūrinis, atskilas 10 
metų senumo, po 6 kambarius butas, užbaigtas rūsys, 2 garažai, pri
vatus įvažiavimas. Pilna kaina $53,000.
BATHURST — EGLINTON, $7,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 bu
tai per 2 augštus, po 6 kambarius, garažas, privatus įvažiavimas. 
Pilna kaina $42 000
ROYAL YORK — BLOOR, $10,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, viena
augštis (bungalow), garažas, privatus įvažiavimas. Pilna kaina $30,000. 
BLOOR — DOVERCOURT, $5,000 įmokėti, 2 butai po 4 kambarius. 
Pilna kaina $24,000.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

UNITED TRUST
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WESTWAY — ROYAL YORK, 8 
didelių kambarių, vieno su puse 
augšto mūrinis namas (bunga
low), dvigubas garažas, privatus 
įvažiavimas. Moderniai įrengtas 
rūsys. Viena skola.
MIMICO, 6 butų, atskiras, mūri
nis pastatas. Garažai ir privatus 
įvažiavimas. Vandeniu-alyva šil
domas. Prašoma kaina $89.900. 
Apie $20,000 įmokėti. Arti centrų. 
SWANSEA, 12 kambarių dvi- 
butis ir moderniai įrengtas rū
sys. Du garažai ir privatus įva
žiavimas. Didelis sodas su įvai
riais vaismedžiais. Reikėtų bent 
$20,000 įmokėti.
BLOOR — RUNNYMEDE, $4,900 
įmokėti, 8 kambarių, dviejų augš- 
tų, atskiras, mūrinis namas. Gara
žas ir įvažiavimas, vandeniu - aly
va šildomas. Prašoma kaina $31, 
900. Dvi virtuvės.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

MOKA:

už term, indėlius 2 metam 6'/2%
už term, indėlius 1 metam 61Zi%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas 5%%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 81/2% 
nekiln. turto— iki $30.000 8Va%

SbSPORTAS
SPORTAS VISUR

Pasibaigė didelis šachmatų turny
ras, surengtas buvusio pasaulio meis
terio Aliochino prisiminimui Sov. Są
jungoje. Sį turnyrą laimėjo rusų did- 
meisteriai Šteinas ir Karpovas. Da
bartinis pasaulio meisteris B. Spas- 
kis telaimėjo penktą vietą. Sis tur
nyras jam turėjo būti tik apšilimas 
prieš kovą dėl pasaulio meisterystės 
su amerikiečiu R. Fisheriu, bet išėjo 
kitaip. Rusai tvirtina, kad Spaskis 
šiame turnyre nenorėjo parodyti vi
sų savo sugebėjimų, ruošdamasis atei
nančiam svarbesniam susitikimui. Pa
žymėtina, kad šiame turnyre vienas 
iš teisėjų buvo lietuvis V. Mikėnas.

Olimpinis atrankinis vyrų krepši
nio turnyras įvyks gegužės 2-14 d.d. 
Olandijoj. Dalyvaus 17 komandų, ir 
tik dvi geriausios komandos galės 
žaisti Miuncheno olimpiadoje. Siame 
turnyre dalyvaus Lenkija, Vengrija, 
Italija, Prancūzija, Bulgarija, Čeko
slovakija ir kitos.
SPORTAS LIETUVOJ

Geriausiu Lietuvos sportininku ir 
vėl išrinktas krepšininkas M. Pau
lauskas. Jo artimiausias varžovas 
buvo šuolininkas K. Sapka.

Pabaltijo lokomotyvų draugijos 
jaunių bokslo varžybos įvyko Daug
pilyje. Lietuviams atstovavo Šiaulių 
rinktinė, kuri laimėjo pirmą vietą. 
Geriausiai pasirodė lengvasvoris A. 
Čepaitis, laimėjęs pirmą vietą.

Gagruose pradėjo treniruotis Sov. 
Sąjungos olimpinės rinktinės kandi
datai — ilgų nuotolių bėgikai. Jų ei
lėse yra ir 3 lietuviai: N. Sabaitė, P. 
Simonėlis ir R. Bitė.

Kauno Žalgirio rankininkės vie
šėjo R. Vokietijoj. Rostocke jos lai
mėjo —> įveikė pajėgų “Rostocką” 
8:6, Rostocko jaunių rinktinę 16:6; 
su Bukareštu sužaidė lygiomis 8:8.

Sov. Sąjungos jaunių krepšinio pir
menybėse sėkmingai dalyvauja Lietu
vos žaidėjai. Tiek jauniai, tiek mer
gaitės pasiekė po 4 pergales.

Uždarų patalpų lengvosios atleti
kos pirmenybės įvyko Vilniuje. Ma- 
rijampolietė B. Gudžinskaitė 
šuolyje į augštį pasiekė 1.66 m. Tai 
naujas Lietuvos mergaičių rekordas.

VYČIO ŽINIOS
Visuotiniame susirinkime sausio 23 

d. išrinkta nauja valdyba dvejiem 
metam: P. Berneckas, J. Nacevičius, 
A. Klimas, A. Supronas, V. Akelai
tis, B. Vitkus, S. Dargis, R. Undery- 
tė, D. Ramanauskaitė. Vyrų krepši
nio vadovu pakviestas A. Juozaitis, 
jaunių A — R. Vaitkevičius. Į revi
zijos komisija išrinkti: L. Radzevi
čius, A. Klimas ir J. Budrys. Gausus 
susirinkimas padėkojo senajai valdy
bai už sėkmingą praeitų metų veiklą.

Vyrai Etobicoke lygos pirmenybė
se nugalėjo Avon, jr. komandą 78:76. 
Sį sekmadienį jie žaidžia Etobicoke 
didžiuliame Crystal Bali turnyre.

Jauniai A B-C lygos pirmenybė
se pralaimėjo latviams 48:64. žaidė. 
’Akelaitis 15, Duliūnas 8, Nacevičius 
17, Saplys 4, R. Kaknevičius 4, Rama
nauskas, V. Kaknevičius.

V TORONTO
Lietuvių studentų ateitininkų 

susirinkimas įvyko sausio 23 d. 
Prisikėlimo ateitininkų kamba
ryje. Dalyvavo gražus būrys stu
dentų bei studenčių — apie 25. 
Kun. Pr.‘Gaida gvildeno temą: 
“Kanados lietuviai ateiviai ir jų 
konfliktai”, remiantis duomeni
mis knygos “Lithuanians in Ca
nada”. Studentai domėjosi neto
lima savo tautiečių praeitimi ir 
pateikė visą eilę klausimų. Susi
rinkime dalyvavo ir kun. Ant. 
Prakapas, draugovės dv. vadas. 
Draugovei pirmininkauja — J. 
Vaškevičius ir Vaičiūnas.

Miesto tarybos narys Ben 
Grys “Tž” atsiųstame rašte pri
mena, kad miesto taryba nuo š. 
m. sausio 1 d. yra įvedusi mokes
tines lengvatas, t. y. mokestines 
paskolas (kreditus) kaikuriem 
pensininkam. Tam tikslui miesto 
rotušės I a. įsteigtas biuras pri
imti prašymams ir veikia kas
dien nuo 10 v. r. iki 4 v. p. p. 
Terminas įteikti prašymams — 
1972 m. vasario 29 d. Smulkiąu 
apie tai buvo skelbta “TŽ” 1971 
m. 52 nr. 2 psl.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos 1972 m. valdybą sudaro: 
pirm. Jonas Samulevičius, vice
pirmininkas Adomas Kuniutis, 
sekr. Stasys Balčiūnas, finansų 
sekr. Viktoras Štreitas, ižd. An
tanas Stankus; revizijos komisi
ja: Povilas Jarašiūnas, Petronėlė 
Urbonienė, Adomas Kuniutis.

Mišrios santuokos (tautiniu 
požiūriu) pastaraisiais metais 
abiejose Toronto lietuvių katali
kų parapijose padidėjo. Šv. Jono 
Kr. parapijos bažnyčioje susituo
kė: 1966 m. 10 liet, porų, 6 miš
rios; 1967 m. 7 1. p., 4 m.; 1968 
m. 10 1. p.; 1969 m. 5 1. p., 4 m. 
p.; 1970 m. 6 1. p., 5 m.; 1971 m. 
5 1. p., 3 m. Mišrių santuokų per 
pastaruosius 5 metus šioj nara-
pijoj buvo 32,6%. Prisikėlimo savo giminių.

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. užbaiu

Mergaitės (16) CYO lygos pirme
nybėse nugalėjo B. Sacrament 22:16. 
Žaidė: Žalnieriūnaitė 10, Duobytė 3, 
Ąžuolaitė, Seckington 4, Underytė 2, 
G. Žukauskaitė 3, Zubrickaitė, Valiu
kaitė, L. Žukauskaitė.

Mūsų rėmėjams — A. Prisui, p. 
Nemikui, S. Grizickui, A. Žičkui, J. 
Lasiui, A. Rūkui, A. Martišiui, P. Si- 
darui, M. Empakeriui, V. Kasperavi
čiui, A. Klimui, J. Budriui ir mūsų 
nuolatiniam rėmėjui L. Kirkiliui nuo
širdžiai dėkojame. A. S.
AUSROS ŽINIOS

Slidinėtojai-jos, susidomėję lietu
vių ir baltiečių slidinėjimo pirme
nybėmis Niujorko valstybėje vasario 
mėnesį, prašomi nedelsiant susisiek
ti su sekcijos vadovu S. Kėkštu (233- 
1317).

Kanados sporto apygardos pirme
nybėse, kurios įvyks vasario 5 ir 6 
d., Toronte, Aušros klubas dalyvaus 
su 9 krepšinio komandom. Rungtynės 
vyks keliose salėse, bet svarbiausios 
rungtynės bus Prisikėlimo salėje. ■— 
Vasario 6 d„ prieš krepšinio rung
tynes, parapijos salėje, nuo 12 iki 
12.45 J. Klevinas, stalo teniso vado
vas, organizuoja parodomąsias rung
tynes.

P. Klevinas stalo teniso turnyre 
Vašingtone laimėjo I v. 15 m. am
žiaus grupėje.

Mergaitės, jaun., laimėjo prieš 
Transfiguration 20:18. žaidė: L. Ra
džiūnaitė 6, R. Gustainytė 4, R. Cal
laghan 6, T. Bush 3, D. Hunter 1,
D. Miniotaitė, R. Kulnytė ir D. Ra
džiūnaitė.

B. C. lygoj, estams negalėjus da
lyvauti, jaunių rungtynės neįvyko, o 
vyrų komanda lengvai susitvarkė su 
Tridents 98:74 rezultatu. Pats tre
neris A. Stonkus surinko 10 taškų, 
S. Kaknevičius 19, D. Žutautas 13,
A. Kareckas 6, K. Grigaitis 6, J. Nor
kus 4, O. Kušneraitis 4, E. Norkus 2, 
R. Kuzmickas 1, Wagamor 18 ir 
Wheitley 15.

Šeštadieniais 2-4.30 v.p.p. K. Gri
gaitis treniruoja jaunius nuo 8 iki 
12 metų amžiaus St. Helen’s mokyk
los salėje (College ir Brock). Kvie
čiame visus to amžiaus jaunuolius.
KOVO ŽINIOS

Jaunių A komanda CYO lygoje 
nugalėjo St. Joseph parapijos koman
dą 44:33. Kovui atstovavo: V. Stukas 
12, A. Gureckas 12, A. Kairys 10,
E. Adomauskas 6, A. Stonkus 4, G. 
Rusinavičius.

Berniukai B prieš tos pačios para
pijos komandą laimėjo 22:9. Taškus 
iškovojo: P. Gutauskas, R. Trum- 
pickas 6, L. Kairys 5, T. Čerškus 3,
B. Zubas 1, E. Sįungevičius 1.

Mergaitės A miesto lygoje turi 4 
laimėjimus ir du pralaimėjimus. Ko
mandą sudaro: L. Zubaitė, A. Luko
šiūtė, V. Stukaitė, V. Riekutė, L. 
Solow, L. Kareekaitė, R. Kareckaitė, 
V. Turcott, D. Grajauskaitė, R. Ker- 
šytė, A. Pakalniškytė.

Kaukių balius Hamiltone, ruošia
mas sportininkų, įvyks vasario 12 
d. Jaunimo Centre. A. G.

parapijoj: 1967 m. 5 liet, poros, 
4 mišrios; 1968 m. 9 1. p., 8 m.; 
1969 m. 91. p, 6 m.; 1970 m. 91. 
p., 11 m.; 1971 m. 8 1. p., 13 m. 
Tai rodo 51,3% mišrių santuo
kų. Į šią statistiką neįeina lietu
vių santuokos kitose parapijose.

Apie bandžiusį išgelbėti Simą 
Kudirką iš Potmos koncentraci
jos stovyklos L. Milne plačiai te
berašo torontiškė spauda ir skel
bia radijas. Galimas dalykas, jo 
pavardė, o kartu ir S. Kudirkos, 
dar labiau išgarsės grįžus į To
rontą. Bene išsamiausią reporta
žą apie jį paskelbė “The Globe 
a. Mail” sausio 13 d. Reportažo 
autorius Colin McCullough, ku
rio žmona yra Toronto lietuvai
tė, kalbėjosi Britanijos Londone 
su ten apsilankiusiu L. Milne. 
Pastarasis, išsėdėjęs Suomijos 
kalėjime 3 savaites, buvo nu
baustas $10 už nelegalų ginklo 
turėjimą ir laivu deportuotas V. 
Vokietijon. Iš čia jis nuvyko i 
Britaniją — savo pilietybės 
kraštą. Kaip matyti iš pareiški
mų dienraščio atstovui, L. Milne 
turėjo dvejopą tikslą — atkreip
ti pasaulio dėmesį į Simo Ku
dirkos likimą ir bandyt jį išva
duot. Pirmąjį tikslą esą pavyko 
pasiekti, o antrajam buvę 60-40 
% sėkmės, kuri paskatinusi jį 
rizikuoti. Nors ir nukentėjęs, L. 
Milne neatsisako ir ateityje rū
pintis politinių kalinių išlaisvi
nimu. Šį kartą" jis pasirinkęs S. 
Kudirką, nes jis tapęs simboliu 
pavergtu žmonių, kurie negali 
gintis. “Nesu iš pamaldžiųjų, 
bet manau, kąd neužtenka sėdė
ti ir apgailestauti susidariusią 
būklę. Dvidešimtame amžiuje 
reikia mums požeminio trauki
nio, kuris padėtu oolitiniam ka
liniam atgauti laisvę.”

P. p. Žutautai išskrido Aust
ralijon aplankyti ten gyvenančių

Ateitininkų žinios
Jaun. mergaičių susirinkimas — 

sausio 30, sekmadienį, 2 v.p.p., L. V. 
Namuose.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
nuo liepos 23 iki rugpjūčio 5 d. jau
nučiams ir vyresniesiems. Dainavoje 
stovykla vyr. moksleiviams prasidės 
birželio 19 d.

Moksleivių sąjungos centro valdy
ba, kuri šiuo metu yra Toronte, bai
gia savo dvejų metų kadenciją šią 
vasarą. Dainavos stovyklos metu bus 
renkama nauja centro valdyba. Prieš 
tai centro valdybą sudarė irgi toron
tiškiai. Taigi, Torontas vadovauja 
moksleivių sąjungai jau ketvirti me
tai.

Visi tėvai prašomi padėti platinti 
tėvų komiteto ruošiamos loterijos bi
lietų knygutes. Tik su tėvų komiteto 
finansine parama yra įmanoma ge
resnė veikla.

Ateitininkai yra prašomi sekma
dieniais per 10 vai. Mišias Prisikėli
mo parapijoje užimti pirmuosius suo
lus ir įsijungti į bendrą giedojimą.

Skautų veikla
• Romuvos stovyklavietei paau

kojo: ps. inž. G. Sernas $160, I. Si- 
manavičienė — $*15. Skautiškas ačiū.

• Aukojusieji Romuvai 1971 m. ir 
norintieji gauti oficialius pakvitavi
mus prašomi kreiptis į s. V. Sen- 
džiką, 19 Bermuda Ave. Tor. 18.

• Toronto skautininkai, šiuo me
tu nepriklausą vienetams, gali regist
ruotis tiesiog per "Rambyno” tunto 
iždininką s. V. Sendžiką, sumokėda
mi $3 metinį nario mokestį.

• Vyr. skautės dail. J. Batūraitės 
tapybos darbų paroda bus Prisikėli
mo parodų salėje sausio 29-30 d. Ati
daryta bus nuo 12-5 vai. p.p. šeštadie
nį ir nuo 11-5 vai. p.p. sekmadienį. 
Kviečiame atsilankyti.

• Jūrų skaučių “Baltijos” ir “Jū
ratės” laivų bendra sueiga įvyko 
sausio 19 d. Jai vadovavo v. vi. A. 
Kairytė. Pasiruošta Kaziuko mugei. Į 
sueigą vėliau įsijungė jūrų skautai. 
Ruošiantis jūrų skautų-čių 50 m. su
kakčiai, naujų dainų pamokė jūr. ps. 
J. Kuprevičius.

• Jūrų skautų-čių ruošimasis 50 m. 
sukakčiai vyksta kiekvieną trečiadie
nį, 8 v. v., Prisikėlimo muzikos stu
dijoje.

• Kas antrą sekmadienį “Baltijos" 
laivo sueigos vyksta ps. A. Biškevičie- 
nės namuose 22 Fabian Pl., Weston, 
Ont. 1 v. p.p.

• Sekmadienį, sausio 30 d., skau
čių “Aušrinės” dr-vė, vad. si. R. Ša- 
počkinaitės, važiuoja iškylauti į 
Black Creek Pioner Village. Visos 
skautės prie būklo renkasi 9.45 v.r.

• Sį sekmadienį, sausio 30 d., 12 
v., skautų būkle — metinis skau
tų-čių tėvų susirinkimas.

• Sį šeštadienį, sausio 29 d., nau
juose Lietuvių Namuose I ir II vil
kiukų dr-vių kandidatų sueiga tuoj 
po lietuvių mokyklos pamokų. C. S.
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REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nan
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 GATVĖS, 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 parka; viena atvira skola 10-čiai metų. 
Kas mėgstate paukščių muziką, paskambinkite!
TRIBUTIS, 17 kambarių, maždaug 10 metų senumo, gražūs, erdvūs 
butai su balkonais; apie $20.000 įmokėti, viskas išnuomota.
BLLOR WEST, apie $15.000 įmokėti, krautuvė ir 2 butai, įvažiavimas 
su dvigubu garažu, puiki vieta, tinka betkokiam verslui; viena atvira 
skola 10-čiai metų.
PALIKIMAS—INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, šiurkš
čių plytų, 6 kambarių, atskiras platus namus, garažas su šoniniu įva
žiavimu, geros — stiprios statybos, reikalingas nedidelio, vidutinio 
remonto; tuoj galima užimti.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA

5Y2% ui depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6’/2% už 2 m. term. dep.

IMA-

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą -— 66% įkainoto turto. 
VISU NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos Ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. •Telefonas LE 2-8723

"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$10: Jonas Jonikas, prel. Pr. Juras, 

P. A.; $8: E. Rakauskienė; $6: Jonas 
Mikšys, kun. V. Stankūnas; $5: L. Žy- 
vatauskas, J. Vėgelis, J. Seperys, U. 
Opanavičius; rėmėjo prenumeratas 
po $10: J. Stravinskas, J. Dadurka, 
Ąldona Bandža, E. Rakauskienė,, Z. 
Rėvas, J. E. Paleckiai, Br. Grajaus
kas, dr. Silv. Čepas, Vikt. Endzelis, 
Vine. Butrimas, Nelle Strazdienė, 
Vyt. Mačikūnas, Petras Augaitis, Leo
nas Kirkilis, J. žadeikis, Vacį. Morkū
nas, P. Juodvalkis, Ant. Vinskas, E. 
Surkienė, J. Rankauskas, K. Vaitkū- 
nas, Myk. Petronis, dr. R. Karka, V. 
Norkevičienė, A. Paulaitis, P. Žemai
tis, Anna Kalnina, Vine. Čerškus, Jo
nas Jonikas, A. Jurjonas, Liudas 
Bilkštys, V. Karasevičius, M. Guoba, 
Pr. Radzevičiūtė, J. Sendžikas, prel. 
J. A. Karalius, J. Kviecinskas, M. Po
cienė, Kaz. Daunys, J. Pikelis, Vacys 
Urbonas, D. Slavinskas, J. Timmer
man, R. Paškauskas, A. Tarvydas, P. 
Raudys, V. Jokūbaitis, J. Januška, J. 
Kelminskas, Justas Vaičius, D. Ražu- 
levičius, kun. Aug. Sabas, A. Ališaus
kas, S. žvirblys, P. Linkevičius, J. La- 
dyga, A. Kelmelis, J. Mackevičius, J. 
Karaliūnas, dr. S. Pacevičius, Vyt. 
Turūta, A. Rukšys, J. B. Lukoševi
čiai, P. Sidaras, Z. Girdauskas, J. 
Petravičius, VI. Ališauskas, E. Matu- 
šaitienė, F. Girdauskas, M. Jasionytė, 
Mrs. E. Conrad, D. Keršienė, V. Kiau- 
pa, J. Naujokas, Ant. Šukys, dr. J. 
Skaudys, A. Panumis; prie regulia
rios metinės prenumeratos ar siųsda
mi už loterijos bilietus pridėjo aukų: 
$3: dr. J. Puzinas, M. Kizis, M. Moge- 
nis, A. Stankus, L. Bilskis, Vikt. En
dzelis, St. Dalius, Leon. Kirkilis, kun. 
V. Katarskis, kun. E. Abromaitis, dr. 
D. Jasaitis, Jonas Petraitis, St. Vasa- 
rais, Pr. Radzevičiūtė, J. Kviecinskas: 
$2: F. švabauskas, Myk. Krivickas, A. 
Strimaitis, J. Danilevičius; $1: B. Gra
žulis, P. Mačėnas, O. Dobaitienė, M. 
Žaliauskas, P. Murauskas, A. Rudokas, 
O. Indrelienė, A. I. Slivinskai, R. Ky
mantas, P. Seibutis, P. Lukošius, B. 
Petronis, A. Dronsatavičius, J. Sam- 
kovas, Pr. Lackus, V. Senkevičius. J. 
Mickeliūnas, S. Zatorskienė, Gil. Ur
bonas, B. Kavaliauskas, A. Bilda, V. 
Rupkalvienė, VI. Saulis, A. Švažas, G. 
Budnikas, J. Brazlauskas, J. Aleksa, 
L. Pevcevičienė, J. Kriščiūnas, A. 
Kuncaifis, A. Karlis, J. Beržinskas. B. 
Saulėnas, Vyt. Simanavičius, D. Žal- 
dokas. V. Radauskas, kun. Iz. Grigai
tis. Al. Gustaitis. I. Vilimas, V. Se
maška, M. Kizienė, K. Čepaitis, A. 
Usvaltas, P. Liorentas, Z. Barysas, Ju
lius Bakšys, V. Petruškevičienė, K. 
Stankus, kun. J. Bertašius, V. V. Mi
lukas, J. Sarpalienė, A. Sams. Nuo
širdus ačiū visiem spaudos rėmėjam. 
Vėliau bus paskelbti ir kiti aukotojai.

A. J. M 0 R K I S
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 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių {vairiose 
vietose Ir Įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORK1S, A. BLIUDŽIUS

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. VV., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stoti. 
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.

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

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

Homiltone įkyrius: ‘
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilė! gaminiui pigiausiomis kainomis; > 
didelis pasirinkimas skareliu, megztiniu ir kitų dalykų, ' 
kuriuos gave giminės Ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. ,I.................   ■.............4

LITMO-ART SPAl'STCV:
971 College St., Toronto 4, Ont..

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos 0 
darbai: leidiniai, B 
programos, 
visi verslo bei fe
reklaminiai B
spaudiniai
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SKAITYTOJAI PASISAKO
UETUVIŲ FONDAS

1971 m. K. L. Fondas skelbė nau- 
jus Fondo narius ir įnašus, prisilai
kant senos tvarkos, kaip buvo daro
ma per septynerius metus. Tai labai 
gerai, tik pasitaikė keletas klaidų, 
kurios liko nepataisytos, nors buvo 
prašyta pataisyti. Pranešimuose 1971 
m. “TŽ" 19, 25, 24 nr. parodyti "Tal
kos”, “Lito”, V. Montvilo ir J. Prišo 
įnašai yra klaidingi, nes tokio dydžio 
jų įnašai buvo 1970 m. (paskelbti 
1970 m. “TŽ” 15, 18, 49 nr.) Jei tie 
nariai 1971 m. papildė po šimtinę, tai 
jų įnašai turi būti: “Talkos” $500, 
“Lito” $600, Montvilo $500 ir Prišo 
$400. Paskutiniame 1971 m. prane
šime “TŽ” 52 nr. paminėtas J. Popi- 
kaitis iš Edmontono įmokėjęs $60. Jis 
jau 1967 m. buvo įmokėjęs $40, tai 
jam nebereikėttĮ daryti "dar vieną 
žingsnį", kad taptų Fondo nariu.

Iki narių susirinkimo gruodžio 11 
d. Fondo kapitalas paaugo ne $12000, 
kaip A. R. minėjo “TŽ” 52 nr., 
bet tik $7366.19 ( 76219 — 68852.81). 
Gautų nuošimčių negalima skaityti 
prie Fondo kapitalo (įnašų).

"TŽ" 1972 m. 2 nr. paskelbtame 
KL Fondo naujų narių, įnašų ir pa
pildymų sąraše paminėta, kad dr. V. 
Suima, Lumsden, Sask., papildė įna
šą iki $200. 1971 m. “TŽ" 2 nr. jau 
buvo skelbta tokio dydžio jo įnašas. 
Kadangi dr. Suima prieš praėjusias 
Kadėdų šventes yra atsiunts dar $100 
papildymą, tai jo įnašas dabar yra 
$300.

Pilnai sutinku su A. R. ir kitų nuo
monėmis, kad su tarybos narių skai
čiaus padidinimo nutarimo vykdymu 
būtų palaukta iki rudens, kai bus 
renkama nauja taryba, kuri gal “tą 
klaidą” pataisys. Dešimtį kartų dides
nis Amerikos Lietuvių Fondas turi 18 
tarybos narių, tai mūsiškiam Fondui 
pilnai užtektų 9 tarybos narių.

P. Lelis, 
tarybos narys ir buvęs ižd.

"BIRBYNES” ATEITIS”
Jau senokai sklido gandai, kad To

ronto “Birbynės” ansamblis turi sun
kumų. Liūdni, slegiantys montrealie- 
čiui gandai, nes Dalios Viskontienės 
darbą laikom išskirtinu, neturinčiu 
sau lygaus laimėjimu, siekiančiu 
įdiegti jaunimui pagarbą autentiškai 
lietuvių liaudies dainai. Ir tai juo la
biau, kad jai pavyko įjungti į “Bir
bynės" gretas studijuojantį jaunimą.

Visaip spėliojom išgirdę, kad gra
žiai pradėtas darbas sutriko. Aišku, 
buvom linkę kaltę suversti jauni
mui. Sunku buvo įsivaizduoti, kad pa
grindine nedarnos priežastim būtų vi
suomenės priešiškumas “Birbynės” 
pasirinktajai linijai. Deja, toks įspū
dis susidaro iš atviro Andriaus Jage- 
vičiaus laiško redakcijai, mano ma
nymu, vieno iš brandžiausių pasisa
kymų apie gyvąją lietuvybę, kokį ka
da teko išgirsti iš jaunimo lūpų. Pi
liečių, kurie bodisi lietuviška daina 
ir alpuliuoja nuo banaliausio, sen
timentaliausio Schmaltzo, pilna vi
sose kolonijose. Nė kiek nenuostabu, 
jei jų esama ir Toronte. Apmaudu 
tačiau, kad šLs liaudies balsas (vox 
populi) pasidarė toks stiprus, jog il
gainiui pakirto birbyniečių prierai
šumą rimtam muzikiniam darbui, 
praretino išskirtinai svaraus išeivi
jos vieneto gretas.

Nėra jokių abejonių, kad išardžius 
"Birbynę" rasis pastangų skubomis 
sulipdyti galybę smulkių grupelių. 
Jau dabar jų priviso nemažai, net 
ir smulkiose kolonijose. Visi jaučiam 
jų menkumą ir nuobodumą. Kulti
vuodama specialų žanrą, “Birbynė” 
buvo kaip tik vertu pasididžiavimo 
pavyzdžiu, rodančiu, kad galima išei
vijoj sukurti meninius vienetus, ne
pataikaujančius masės skoniui. Už
tat padėti jai šioj krizėje, padėti iš
tverti ne tik iki tautinių šokių šven
tės, kaip kad viliasi Jagevičius, bet 
ir toliau — turėtų būti visų Kanados 
lietuvių ir bendruomeninių instituci
jų pareiga. Vytautas A. Jonynas

TEATRŲ FESTIVALIS
Jūsų redaguojamame laikraštyje 

1971 m. gruodžio 30 d. laidoje buvo 
atspaudintas Vytauto Kairio pasikal

bėjimas su Hamiltono grupės “Auku
ras” nariais ryšium su jų dalyvavimu 
II JAV ir Kanados teatro festivalyje. 
Nesakau, kad straipsnyje nebūtų tie
sos, tačiau yra kaikurių netikslumų, 
kuriuos man, kaip minėto festivalio 
organizatoriui, rūpi patikslinti ir pa
pildyti.

Pirmiausia noriu paliesti festivalio 
organizacinę pusę, kuriai padaryti ke
li priekaištai. Tiesa, festivalyje buvo 
gana daug dėmesio kreipta į pelną, 
nes LB Kultūros Fondas yra Bend
ruomenės institucija, ir kiekvienas 
nuostolis sukelia visuomenėje kartė
lio. Nors buvo stengtasi išeiti lygio
mis, festivalis davė apie $750.00 nuo
stolio. Tai maža suma, tačiau ir tai 
mus nuliūdino. Antra, Čikagoje, kaip 
pastebi p. Kudabienė, “mūsų niekas 
nepasitiko. Priėmimas buvo šaltokas. 
Mes savo lėšomis nakvojome viešbu
čiuose ir maitinomės. Pasigedome ofi
cialaus žmogaus kaip sveikintojo, glo
bėjo ir ryšininko.” Tai atsitiko dėl 
dviejų priežasčių. Visų pirma sunkiai 
vyko susirašinėjimas. I laiškus atsa
kymai neateidavo, nors buvau prašęs 
p. režisorę viską pranešti iš anksto. 
Ji man paskambino telefonu 3 dienas 
prieš festivalio pradžią. Susitarėm, 
kad ji atvažiuos 1 v. p. p. ir aš pasi
tiksiu Jaunimo Centre.

Antra, parūpinau nakvynes pas p. 
p. Petersonienę, Grėbliūnienę ir Šla
jų. Aktoriai atvažiavo, berods, 11 ar 
11.30 priešpiet, taigi žymiai anksčiau, 
negu buvo susitarta. Skambino man, 
bet manęs namuose nerado. Ponia 
Visockienė pranešė, kad Hamiltonas 
jau atvažiavo 12.30, ir aš tuoj nuvy
kau į Jaunimo Centrą. Tuo tarpu p. 
režisorė atrado kelis pažįstamus, pas 
juos pasiprašė nakvynės ir visai ne
sinaudojo mano parūpintomis. Mais
tas nė vienam sambūriui niekada ne
buvo parūpinamas, tačiau vaidinimo 
metu ir tuoj po jo buvo užsakyta ka
va ir pyragaičiai skautų kavinėje čia 
pat.

Trečia, gėlės. Nežinau, kaip atsiti
ko, bet įvyko taip, kaip Jūsų laikraš
tyje parašyta. Nežinau kodėl. Kaltę 
prJsiimu, nors ir nesijaučiu kaltas. 
Taip jau būna, kad dalis gerų inten
cijų virsta nevisai gerom. Tai, saky
čiau, neišvengiama darbą dirbant.

Ketvirta, žymenys. Teatrų festiva
lis yra ne vien pirmininko, bet viso 
komiteto darbų rezultatas. Todėl ne
galiu atsakyti, kodėl įvyko vienaip, o 
nekitaip. Tai gal ir nebūtų įdomu vi
suomenei, nes tai dažniausiai nule
mia vienas ar du balsai, kai nuomo
nės pasiskirsto lygiomis. Žymenis 
skyrė vertintojų komisija. Ji buvo 
kompetentinga, vertino labai atsar
giai bei objektyviai ir, mano many
mu, nė vieno ansamblio nenuskriau
dė, nors vienokio ar kitokio nepasi
tenkinimo turėjo ir kiti vienetai.

Penkta, bendras įspūdis, kad Ha
miltono "Aukuras" išvyko iš Čikagos 
liūdnai nusiteikęs. Nuoširdžiai apgai
lestauju. Kiekvienas teatralas yra 
mano brolis ir sesuo. Myliu visus ir 
stengiuos. Ir kartu su visais pergyve
nu nepasisekimą. Kad taip neatsitik
tų, kodėl nesurengti III Teatrų Fes
tivalio Toronte? Du surengė JAV, o 
dabar eilė 'Kanadai. Torontą ir Ha
miltoną sudėjus, lietuvių būtų nema
žiau, kaip Čikagoje. Iš anksto pažadu, 
kad Čikaga dalyvaus. LB Kultūros 
Fondas šiam sumanymui pritaria, ti
kiu, kad ir JAV LB centro valdyba 
pritars. Maloniai prašau atitinkamus 
asmenis atkreipti dėmesį į šį laišką 
ir man pranešti savo adresą, aš asme
niškai parašysiu.

Anatolijus Kairys,
JAV LB Kultūros Fondo pirmininkas

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

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

BALIO MASKELIŪNO
I

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA—LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 • 7991

vestuvines nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

IŠSIUNTIMAS 22.2 MILIJONO
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BROŠIŪRŲ
YRA DIDELIS DARBAS

Mokesčių reformos įstatymas įau priimtas 
parlamento ir tapo įstatymu.

Kq mokesčių reforma reiškia Jums? Kaip 
palies Jūsų reikalus?

Atsakydamas į šiuos klausimus, mokesčių 
departamentas vykdo masinę programą visame 
krašte. Dabar spausdinamos brošiūros ir siunti
nėjamos paštu visiem mokesčių mokėtojam, kai 
tik išeina iš preso.

Siuntinėjimas bus baigtas maždaug per tris 
savaites.

Visi mokesčių mokėtojai gaus mažiausiai

bent po dvi brošiūras: "Highlights for Individuals" 
ir "Valuation Day". Jose rasite atsakymus j dau
gumą savo klausimų.

Kažkurie mokesčių mokėtojai gaus papildomas 
informacijas pagal jų specifinius poreikius.

Perskaitykite tas brošiūras. Tada, jei bus 
kas neaišku, klauskite mus. Mes mielai padė
sime Jums.

Pamatysite, kad tos brošiūros palengvins Jums 
užpildyti 1973 metų pajamų mokesčių blankus, 
nes padės pasiruošti jau dabar.

ŠYPSENOS
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Patenkintas kaimynas
— Kaimyne, tamstos žmona 

anksčiau dainuodavo ir skambin
davo, o dabar jau kuris laikas 
nieko nebegirdėti.

— Matote, ji susilaukė kūdi
kio.

— Ačiū Dievui, tie vaikai tik
ra Dievo palaima.

Kas yra cirkas?
Cirkas — tai yra toji vieta, 

kur žvėrys elgiasi kaip žmonės, 
o žmonės — kaip beždžionės.

Televizijos įtaka
— Niekas taip nepadeda žmo

gui lavintis, kaip televizija!
— Argi?
— Ir dar kaip! Kai tik žmona 

įjungia televiziją, aš tuoj išbėgu 
į kitą kambarį ir imuosi skaity
ti knygą.

Pusė etato
Tarnautojas savo šefui:
— Aš jūsų įstaigoje turiu tik 

pusę etato, todėl prašau ant ma
nęs rėkti tik puse balso.

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pot persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas, gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki l93/4 svorų 
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 o_|«« C n 480 RONCESVALLES AVi.,
.ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

A&B TAILORS
Sov. A. e. BERESNEVIČIUS

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

. VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Mokesčiu reforma
N

ir Jus
u National Revenu

I WM? Revenue, national,
■ Taxation Impčt

Jūs vedęs?
— Liudytojau, jūs vedęs?
— Ne, ponas teisėjau. Aš tik 

taip atrodau.
Žvilgsniai

— Tik įsivaizduokite, vakar 
autobuso konduktorius taip į 
mane žiūrėjo, lyg aš neturėčiau 
bilieto.

— O tu ką?
— Nieko. Aš ir toliau į jį žiū

rėjau taip, lyg turėčiau bilietą.
(“šluota”)

Plėšikas pavojuje
Viename Paryžiaus policijos 

komisariate suskamba telefonas. 
Budintis pakelia ragelį. Ragely
je baisus triukšmas, girdėti vy
riškio šauksmas:
.— Kalbu iš pagyvenusių po

nių pensionato! Greitai siųskite 
pagalbą! įsilaužė plėšikas ...

— O kas čia kalba?
— Plėšikas!

Netikėkite...
— Jeigu kas sakys, kad jūs 

esate tobulas idiotas, netikėkite. 
Nieko nėra tobulo.

Kupranugaris
Kupranugaris — tai gyvulys, 

susigadinęs nugarą belįsdamas 
pro adatos skylutę.

Diplomatas
Diplomatas — yra toks žmo

gus, kuris sugeba įtikinti savo 
žmoną, kad minko kailiniai ją 
daro storesnę. Parinko Pr. Alš.

Pajieškojimai
Algimantas Pleskus Lietuvoje jieš- 

ko savo dėdės Petro Pleskaus, gyve
nančio Toronte, Kanadoje. Jį patį 
arba žinančius prašome pranešti 
Juozui - Z o r u b a i, 4401 S. Talman, 
Chicago, Ill. 60632, USA.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• 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 atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Didžiousios ir groiiousios europietiikot mėtei ir tkonėttų krautuvė*.
Geros kokybės gaminiai, nidebs pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

SPECIALŪS _ - į M MM M ■■

kXa«.tĘ t i p -top ME ATS
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio Stoti)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Volley Parkway)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir T1 greitkelis)

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980
Priėmimo laikos pagal 

susitarimą telefonu.
DR. V. J. MEILUVIENE 

DANTŲ GYDYTOJA
18 4 Ė L L 1 S AVĖ 

(prie Queenswayi
Tel. 762-1909

Priima pacientus pagal 
susitarimą

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILuYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136, TėL LE 2-5191

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
Eagles Nest

Telefonas 534 - 0563

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, K.O 
Wiktorla BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. 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

INSURANCE
DŪDA 769*4612

2231 Bloor Street W.
/
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-wa„- SPAUDOS BALIUSTradicinis SAUSIO
šeštadienį,
trijose Prisikėlimo salėse
Baliaus pradžia — 7 vai. vakaro
Programos — 7.30 vai vakaro

TORONTO
$v. Jono Kr. par.- žinios
— Sausio 19 d. iš parapijos baž

nyčios lietuvių kapinėse palaidotas 
a. a. Pranas Žaliaduonis. Velionies 
dukrai ir jo šeimai nuoširdi užuo
jauta.

— Tikybos pamokos po Kalėdų 
atostogų vyksta sekmadieniais po 10 
vai. pamaldų klebonijoje.

— Sv. Mykolo ligoninėje pirma
dienį padaryta operacija Ver. Mok- 
lickaitei. Tame pat kambaryje, stai
ga susirgus darbovietėje, patalpinta
A. Tutlienė.

— Lietuvoje mirus a.a. Onai Ro- 
vienei, jos sūnui Juozui ir jo šeimai, 
gyvenantiems Toronte, nuoširdi užuo
jauta.

— Statybos fondui aukojo: $200 K. 
O. Ivanauskai, $50 M. Meilūnas.

— Bažnyčioje įvesti garsiakalbiai, 
kurie bus naudojami pamaldų metu. 
Už įvedimo darbą nuoširdi padėka 
VI. Paliuliui.

— Pamaldos: šį sekmadienį: 10 v. 
už a.a. Salomėją Polikaitienę (užpra
šė I. S. Girdzijauskai), 11 v. už a.a. 
Joną ir Oną Prisus; 12 v. už a.a. 
Juozą Simonaitį.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v. vak., kon- 

firmandų pamokos bažnyčioje.
— Sekmadienį, 9.30 v. ryto, pamal

tos. Prieš ir po pamaldų platinamos 
knygos bei pardavinėjami KLB kul
tūros komisijos loterijos bilietai. 
Taip pat parapijiečiai skatinami grą
žinti su aukomis Vasario 16 gimna
zijos vokelius.

— Vasario 6 d., 9.30 v. ryto, bend
ros pamaldos bei visuotinis parapi
jos susirinkimas.

— Sveikiname Adelę ir Jurgį Dau
ginius, kurie sausio 22 d. savo drau
gų, parapijiečių bei giminių tarpe 
atšventė savo 50 metų vedybinę su
kaktį. Praėjusį sekmadienį prie alto
riaus jiedu atnaujino savo vedybinį 
ryšį, kurį- pradėjo 1921 m. rugsėjo 4 
d. Kelmės ev. reformatų bažnyčioje. 
Tėvynėje jie buvo sutuokti kun. dr. 
Kurnatausko. Jurgis Dauginis yra bu
vęs Išganytojo parapijos tarybos na
riu. Jis savo darbštumu tebep*asireiš- 
kia parapijoje ir dabar, atrakindamas 
bažnyčią kas sekmadienį ir sąžinin
gai patarnaudamas prie altoriaus, 
biuletenius dalindamas bei aukas 
rinkdamas.

— "... mano mylimieji broliai, 
būkite pastovūs, nepajudinami, vi
suomet pertekę Viešpaties dariau, ži
nodami, kad jūsų triūsas neveltui 
Viešpatyje (1 Kor. 15, 58).”

Solistas Jonas Vaškevičius, 
akompanuojamas Jono Govėdo, 
sėkmingai koncertavo Detroite 
sausio 15 d. studentų sąjungos 
surengtame jaunųjų, vakare.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai.
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvailes Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 • 8008.
NAUJA LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
plokštelė “Kur gimta padangė”. Įra
šyta Kauno radijo stotyje. Naujos ir 
gražios dainos. Išleido Vankuverio 
“Atžalynas”. Kaina $5, persiuntimas 
— 85 et. Užsakymus siųsti: B. Vlleita, 
2366 W. 7th Ave., Vancouver 9, B.C.
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS KREDITO KOOPERATYVO 
ĮSTAIGAI reikalingas nuolatinis tar
nautojas arba tarnautoja. Informaci
jų reikalais kreiptis į vedėją.
ATLIEKU VISUS NAMU MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles Ir įrengiu poilsio 
kambarius. Tel. 535-4724.
MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo i naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON
TO medžio darbus, tain pat darau 
ir naujus Įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotu 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.
NEBRANGUS ORKESTRAS Įvairiom 
progom, didesnės ar mažesnės sudė
ties. Skambinti J. ZAREMBA, tel. 
767 • 7084 po 5 v. p. p. .

ŪTLIEKU GRINDI 
atnaujinimo 

(sanding) poliravimo ir blh- 
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LF 8-2805.

—

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

Prisikėlimo par. žinios
— Winnipege mirus a.a. Viktori

jai Smaižienei, vyrą, vaikus, anūkus 
ir artimuosius giliai užjaučiame, ypač 
Toronte gyvenančią dukrą Liuciją.

— Mišios: penktad., 7 v. seserų 
koplyčioje — už a.a. I. Kilinskienę, 
užpr. A. I. Žemaičių; šeštad., 9 v. — 
už a.a. K. Jokubauskienę, užpr. V. P. 
Gudaičių kaip užuojauta J Sarūnie- 
nei; 9.30 v. — už a.a. V. Gutauską, 
užpr. C. Gutauskienės velionies mir
ties metinių proga; sekmad., 9 v.
— už a.a. P. Dailidienę, užpr. Daili
dės; 11.15 v. — už a.a. Kalinauskų 
šeimos mirusius, užpr. J. O. Kalinaus
kų; 12.15 v. — už a. a. L. Matukie- 
nę, užpr. S. Bubelienės kaip užuo
jauta šeimos nariams; pirmad., 8 v.
— už a.a. Z. Ivinskį, užpr. O. Gai- 
liūnaitės.

— Religinis kursas suaugusiems — 
trečiadienį, vasario 2 d., 7.30 v.v., 
Parodų salėje. Tema — “Kuo žmo
nės laiko Jėzų?”

— Sį sekmadienį prie bažnyčios 
plaunamas leidinys “Ontario Catho
lic Directory”. Jame randama Onta
rio vyskupijų statistika, parapijų ir 
misijų bažnyčios, jų pamaldų laikas 
ir kt. Labai naudinga įsigyti, ypač 
vykstantiems atostogų ar keliaujan
tiems po Ontario šiaurę.

— T. Rafaelis tebėra Ročestery.
— Pokalbis su Toronto jaunesnio- 

siomis šeimomis — šį trečiadienį, 
sausio 26 d., 7.30 v.v. Parodų salėje. 
Kviečiame gausiai dalyvauti.

— Pensininkų laisvavakaris — tre
čiadienį, vasario 9 d., 6.30 v.v. Pa
rodų salėje.

— Kt. savaitę lankomos šeimos 
Dunkirk Rd., Greenwood Ave., Ho
garth Ave., Holborne Ave., Seymour

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos vakaras-b alius, 
rengtas tėvų komiteto, praėjo 
su dideliu pasisekimu. Ypač gra
žiai dainavo Londono mergaičių 
kvartetas “Rasa”.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyriaus susirinkime sausio 
16 d. peržvelgta pereitų metų ir 
numatyta šių metų veikla. 1971 
m. skyrius talkino Vasario 16, 
karnavalo ir kituose parengi
muose, dėvėtų drabužių išpar
davime ir ligonių bei vargan pa
tekusių lankyme. Skyrius skyrė 
lėšų Toronto Maironio šeštad. 
mokyklai ir visoms lietuvių jau
nimo organizacijoms. Vasario 12 
d. skyrius rengia tradicini Užga
vėnių balių, nuo kurio pasiseki
mo priklausys, kiek pajėgsime 
ir toliau skirti labdarai. Po to 
sekė įdomi Tėvo Placido paskai
ta ir diskusijos. E. Cižikienė

Stambieji aukotojai. Atnaujin
damas “TŽ” rėmėjo prenume
ratą, V. Staškūnas iš Sault Ste. 
Mąrie, Ont., atsiuntė $50 auką. 
Jis yra stambus rangovas, pa
statydinęs įvairių didelių pasta
tų — bažnyčių, mokyklų, įstaigų 
ir kt. Algirdas Kaunas, torontie- 
tis, kurį laiką dirbęs Čilėje, at
naujindamas prenumeratą, įtei
kė $23 auką. A. Gužiauskas, irgi 
torontietis, prie savo rėmėjo 
prenumeratos pridėjo $10. 
Iš Hamiltono bankelio “Talka” 
gauta $50. Religinė Lietuviu Šal
pa atsiuntė $25, KLB Vankuve
rio apylinkės valdyba — $15. 
Jiems priklauso nuoširdi pa
dėka.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į |jetUVIU SpOrtillillklJ

ŠOKIU VAKARA ««.5
Prisikėlimo parapijos auditorijoje 1021 College Street Toronte
• Šokiams gros Algio Dimskio trijulė Įėjimas asmeniui — $2.50,
• Veiks bufetas su Įvairiais gėrimais studentams — $1.50

1
šeštadienį,
7.30 vai. vakaro

Iffl MONTREAL
/) MONTREALIO LIETUVIŲ ŽVEJOTOJŲ-

| MEDŽIOTOJŲ KLUBAS NiMH |
(Į VASARIO 5, šeštadienį, 7 v. vakaro, |

AUŠROS VARTŲ SALĖJE RENGIA j
Į JAUNUJĮI TALENTy |

VAKARĄ
m Meninę programą atliks Montrealio jaunimas, solistės m
(( Elzbietos Kardelienės muzikos studijos mokiniai ir Mont- H 

realia lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaras” atžalynas.

ffl • Šilta vakarienė • Bufetas • Ukrainiečių orkestras • III 
m • Šokiai • Loterija. Įėjimas — $3.50, jaunimui — $1.50 \\

■i

■ '
K;’:

Taip pat kviečiame ir į---------------------------------- , v v

Kanados sporto apygardos 1972 m. KREPŠINIO ŽAIDYNES
Vasario 5, šeštadienį, nuo 9.30 v. r. 
vyrų ir jaunių A klasės rungtynės Prisikėlimo parapijos 
auditorijoje; jaunių B, C ir D klasės rungtynės Kent Senior 
School, 980 Dufferin Street; moterų ir mergaičių klasės 
rungtynės Bloor Collegiate Institute, 1141 Bloor St. VV.

Vasario 6, sekmadienį, nuo 1 v. p. p. 
baigminės rungtynės Prisikėlimo parapijos auditorijoje. 
Įėjimas — $1.00; galioja visoms vienos dienos rungtynėms! 
RENGĖJAI: Toronto L. S. K. “Vytis” ir P. P. S. K. “Aušra”

PLIAS Toronto skyriaus valdyba

gi g įvyks Islington© golfo klube

dALIUo VfiSARI° 12> šeštadienį
■“* " ■ M Pradžia — 7.30 v.v., vakarienė — 8.00-9.00 v.v.

Staliukų ir pakvietimų reikalu prašome GrOS BABECKO Orkestras 
kreiptis pas inž. V. Sičiūnų tel. 233-2043 
ir pas skyriaus narius iki vasario 9 d

Metinis inžinierių ir architektų =

PARENGIMAS

Dail. Jūratės Batūraitės tapy
bos darbų paroda įvyks Prisikė
limo parapijos Parodų salėje. 
Bus auuaryta sausio 29, šešta
dienį, nuo 12 v. iki 5 v.p.p. ir 
sausio 30, sekmadienį, nuo 11 v. 
r. iki 5 v. p.p.

KLB Toronto jaunimo sekcija 
šį sekmadienį, sausio 30 d., 6 v. 
v., naujuose Liet. Namuose, 
1573 Bloor St., šaukia susirinki
mą norinčių būti renkamais kan
didatais į jaunimo kongreso at
stovus. Siame susirinkime bus 
išaiškintos kandidatavimo tai
syklės bei reikalavimai. Visi su
interesuoti kandidatai kviečiami 
dalyvauti. Norintieji smulkesnių 
informacijų tesikreipia laišku; 
Lietuvių Namai, Jaunimo Sekci
ja, 1573 Bloor St. W„ Toronto 
3, Ont.

“Dainos” grupės susirinkimas 
— šį sekmadienį, sausio 30 d., 
3 v.p.p., pas narę L. Novogrods- 
kienę, 28 Ormskirk Crt. Tel RO 
9-8846. Visos narės ir šalpai pri
jaučiančios prašomos atsilanky
ti. M. F. Y.

KLB švietimo komisija yra pa
skelbusi kovo mėnesį tėvų mė
nesiu ir išsiuntinėjo apyl. valdy
boms bendraraštį, skatinantį per 
tą mėnesį rengti tėvams paskai
tas, svarstybas ir pan. Ji tain pat 
siuntinėja apylinkių valdyboms 
platinti PLB švietimo tarybos iš
leistą V. Cižiūno knygą “Seimą 
tautinėje bendruomenėje”.

Pranešame, kad dabar per 
galima užsakyti automobilius savo giminėms
tuvoje ar kitur.

mus

Lie
Automobilių yra:

MOSKVIČ 412 IE ŽIGULIS VAZ 2101
MOSKVIČ 408 IE NEW ZAPOROŽEC ZAZ 966
Smulkesnių informacijų prašome rašyti ar skambinti:

BALTIC EXPORTING Co.
480 Roncesvailes Avenue, Toronto 3, Ontario

Tel. LE 1-3098 4. Ir s. Kalūza

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

PARKSIDE mIrket
335 Roncesvailes Avė., Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios savo pastote rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

; BARONESSA BEAUTY SALON ■;
[ Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 ![

' 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių !’
Į Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, «[

dažymas, perukai ir t. t. Prieinamos kainos /

Lietuvių kalba gimnazijose. 
KLB Toronto apylinkės valdyba, 
pasinaudodama Ontario vyriau
sybės švietimo ministerio naujo
mis taisyklėmis, imsis iniciaty
vos gauti leidimą įvesti lietuvių 
kalbos bei literatūros kursą bent 
vienoje Toronto gimnazijoje (11, 
12 ir 13 klasėse). Tokiai teisei 
gauti reikia sudaryti bent 30 mo
kinių grupę. Mokiniai lituanisti
nėm pamokom gali suvažiuoti ir 
iš kitų gimnazijų. Pvz. High Par
ko rajone lietuviai galėtų pasi
rinkti tokią gimnaziją. Apylin
kės valdyba kviečia tėvus, moky
tojus ir mokinius bei visus suin
teresuotus tautiečius prisidėti 
prie šio . svarbaus klausimo 
sprendimo. Mokiniai, kurie nori 
lituanistinių pamokų gimnazijo
se ir už jas duodamų kreditų, 
prašomi registruotis pas apylin
kės valdybos narius arba jos pir
mininką J. Karpį tel. 231-5373 
arba 533-9030. Pageidaujama su
daryti lietuvių mokinių sąrašus 
pagal gimnazijas. Tai reikia pa
daryti nedelsiant, jei norima 
gauti vyriausybės paramą.

Aukos Tautos Fondui. Jau ei
lė metų broliai Benius, Stasys 
ir Zigmas Jackai pirmieji auko
ja. Nelaukiant Tautos Fondo 
metinio lėšų vajaus, kuris prade
damas Vasario 16 minėjimu, 
gauta iš jų $100. Nuoširdus ačiū.
— 1971 m. nemaža tautiečių liko 
neaukoję, nes nebuvo įmanoma 
visus aplankyti. Prašome tą tau
tinę pareigą atlikti šiais metais. 
Tautos Fondas finansuoja VLI- 
Ko vedamą laisvinimo akciją, 
kuri yra plati ir reikalinga daug 
lėšų. Einamosios sąskaitos yra 
Toronto lietuvių bankeliuose. 
Prisikėlimo parapijos bankely
je sąskaitos nr. 1255, “Paramos”
— nr. 763.

TF Toronto apyl. v-ba
Studijinė baltiečių konferen

cija, rengiama mokslinės draugi
jos Association for the Advan
cement of Baltic Studies, įvyks š. 
m. gegužės 11—14 d. d. Toronto 
universiteto patalpose. Rengėjų 
komitetas sudarytas iš estų, lat
vių ir lietuvių. Pastariesiems ats
tovauja archit. Algimantas Bane- 
lis. Parodų komisijon įeina p. 
Mockuvienė-Jurgulytė (knygų) ir 
archit. V. Petrulis (dailės). Tiki
masi dar kelių lietuvių talkos ki
tose komisijose.

“TŽ” spaudos baliaus loteri
jai paaukojo laimikius: Irena ir 
Mečvs Pranevičiai — sienos pa
puošalą (du varinius povus); Ka
zys Gečas, “Wychwood Esso 
Service Station savininkas 
Port Sydney, Muskoka, — 50 ga
lionu gazolino, kuri nats laimėto
jas turi pasiimti; Viktoras Pet
raitis — vieneriu metų “TŽ” 
nrenumeratą — $7.00.

Bilietai į “T. žiburių” spau
dos balių jau išparduoti. Užim
tos vietos visose trijose Prisikė
limo salėse. Prie įėjimo bilietai 
nebus pardavinėjami. Rengėjai 
labai dėkingi visuomenei už dė
mesį lietuviškajai spaudai ir 
kartu apgailestauja, kad šį kartą 
negalėjo patenkinti visų norin
čių dalyvauti spaudos baliuje.

Spaudos baliaus loterijai, be 
anksčiau skelbtųjų, gauti šie lai
mikiai: naujausias J. Kralikaus- 
ko romanas “Vaišvilkas” (Šv. Jo
no knygyno dovana); trys J. Vai- 
čeliūno parašytos knygos apie 
Lietuvos kariuomenę (autoriaus 
dovana). Dar tikimasi gauti lai
mikių, kurie bus paskelbti spau
dos baliuje. Juos laimėti galės ir 
nedalyvaujantieji baliuje.

Geriausias būdas siųsti pini
gus “T. Žiburiams” yra pašto 
perlaida (money order), ypač gy
venantiem JAV-se. Nuo jų čekių 
Kanados bankai atskaito 15 et. 
už patarnavimą. Tai netaikoma 
Kanados bankų čekiams.

PADĖKA

Mūsų 25-ių metų vedybų jubilėjaus 
proga susilaukėme daug dėmesio. 
Nuoširdžiai dėkojame Sv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonui kun. 
P. Ažubaliui už specialias Mišias, gra
žų pamokslą bei dalyvavimą pobūvy
je. Nuoširdus ačiū vargonininkams J. 
Govėdui ir B. Mackevičiui, mūsų sū
nui Juozukui, šeimininkei p. Simonai- 
tienei už puikų vaišių paruošimą. Gili 
padėka visiems už brangias dovanas Ir 
dalyvavimą: Mary Adams, J.V. Alek- 
nevičiams, J. O. Ažubaliams, J. Ba- 
brauskui, p. Baikauskienei, V. Bau- 
binienei, T. Benotienei, W. Bucevi- 
čiui, B. Budrevičienei, Z. Budrevičie- 
nei, A. Beržiniams, O. K. Celiaus- 
kams, S. Caplikienei, A. Diksoniencl, 
J. B. Dundziams, O. Evaškienei, J. G. 
Juzėnams, J. Juzėnui, K. M. Janeliū- 
nams, B. O. Jankauskams, S. M. Jo- 
kūbaičiams, J. A. Gelažiams, P. D. 
Gurkliams, V. A. Katelėms, P. Ka
telei, C. Gutauskienei, M. S. Kniukš
toms, P. G. Kripams, A. P. Lackams, 
J. K. Liutkams, A. A. Lukošiams, P, 
E. Lukošiams, p. p. Mačiukams, M. 
Makarenkienei, V. Moklickaitei, M. 
Normantienei, M. Pargaliauskienei, J. 
Pargaliauskui, A. J. M. Paršeliūnams, 
J. Petrauskui, A. Petraitytei, K. B. 
Poškams, S. B. Prakapams, B. Ra
kauskui, K. Rickienei, P. O. Ročiams, 
V. O. Rutkauskams, P. A. Skrups- 
kams, K. O. Šalčiams, J. M. Sefle- 
riams, J. A. Šulcams, M. B. Stun- 
džiams, M. Traškevičienei, E. Und- 
raitienei, J. M. Vaseriams, M. Vel- 
kienei, P. A. Vilučiams, J. A. Zake- 
vičiams, J. P. Žaliauskams, L. Zig- 
mantavičienei.

Jūsų parodytas dėmesys šios su
kakties proga pasiliks visuomet mūsų 
širdyse. Jums dėkingi —

Monika ir Juozas Vaškevičiui

KAS IJŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS | LIETUVIU FONDA STOJA!

Aušros Vartų parapijos žinios
— Su praėjusiais metais pasibaigė 

parapijos komiteto narių — Bro
niaus Bužo ir Romo Otto kadencija.

— Parapijos 1971 m. finansinė 
apyskaita buvo paruošta kun. K. Rau- 
deliūno, SJ, patvirtinta parapijos ko
miteto posėdyje 1972 sausio 12 d. ir 
pateikta visuotiniam parapijiečių su
sirinkimui. Apyskaita bus pasiųsta 
Montrealio arkivyskupijai ir federa
cinei krašto valdžiai. Čia duodame 
tos apyskaitos santrauką.

Pajamos
Mišių aukos (vokeliuose

$6,637.75) $12,443.80
Parapijiečių mokestis 2,074.00
Mišios, krikštai, jungtuvės,

laidotuvės 1,009.50
Votyvinės žvakutės 1,355.06
Au}cos bažn. fondui ir

parengimai 7,436.66
Salė 993.40
Gautos palūkanos 178.28
įvairios pajamos 535.49

$26,026.19
Likutis banke 1971. 1. 1. $ 4,729.41

$30,755.60
Išlaidos

Ostijos, vynas, žvakės $1,513.73
Patarnautojų algos 2,540.00
Pensijos ir įvairūs

patarnavimai 1.621.01
Klebonijos maistas ir

skalbimas 1,421.94
Šildymas, elektra, telefonas 2,382.96
Pastatų priežiūra 605.07
Draudos 717.75
Remontai 648.00
Mokesčiai vyskupijai 150.00
Mokesčiai miestui 510.35
Kelionės 300.00
Raštinės išlaidos ir svečiai 1,477.63
Naujas inventorius 447.98
Išmokėtos skolos 6,900.00
Išmokėtos palūkanos 1,222.79
Labdara, organizacijos ir kt 2,919.18

$25,378.39
Likutis banke 1971.XII.31 $5377.21

$30,755.60
— Parapija dar turi $48,000.00 

skolų.
— Sausio 30 d. po 11 vai. pamaldų 

bus Sv. Onos Draugijos susirinki
mas.

— Katekizacija vaikams pirmajai 
Komunijai pasiruošti prasideda sau
sio 30 d. po 10 v. Mišių.

Jaunųjų talentų vakaras, ren
giamas “Nidos” klubo, įvyks va
sario 5 d. Juo rūpinasi J. Siau- 
čiulis. Panašus vakaras ruošia
mas jau antrą kartą, nes susilau
kė gero pasisekimo. Programoje 
dalyvaus: operos sol. E. Karde
lienės muzikos studijos moki
niai, “Gintaro” atžalynas ir visa 
eilė kitų talentingų dalyvių. “Ni
dos” klubas atlieka pagirtiną 
darbą organizuodamas panašų 
vakarą.

Lietuviško radijo pusvalan
džio vedėjas L. Stankevičius iš
leido penktą lietuviškos pramo
ginės muzikos plokštelę “Tėviš
kės vėjas”, kurioje įrašyta 13 
lietuvių kompozitorių kūrinių: 
“Tėviškės vėjas”, “Vieną kartą”, 
“Gėlių šauksmas”, “Mylimos 
akys”, “Aš mėgstu šokių muzi
ką”, “Neptūno žemė”, “Linksma 
polka”, “Tėvynė”, “Žvirbliai”, 
“Tėviškės rytas”, “Motinos var
das”, “Pavasariu žemė gyva”, 
“Atsisveikinimo valsas”. Dides
nę dalį kūrinių atlieka solistai - 
solistės, palydint Kauno radijo- 
televizijos orkestrui. Kelis kūri
nius atlieka duetas, oktetas bei 
liaudies kapela “Armonika”. 
Plokštelės viršelį piešė dail. R. 
Bukauskas. Kaina — $6. Gauna
ma kioskuose ir pas leidėją, 
1053 Cr. Albanel, Lavai P. Q.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
spaudos balius bus vasario 12 d. 
Sv. Kazimiero par. salėje. J. L.

Jurgis Sablauskas, ilgametis 
montrealietis, pastaraisiais me
tais gyvenąs Vidurio Amerikoj, 
neseniai išrinktas “Bartkus In
ternational, LTD” vicepreziden
tu. Jo įstaiga atidaroma Gvate
maloje su poskyriu Belitz, Britų 
Hondūre. Inž. E. A. Bartkus, šios 
bendrovės steigėjas ir preziden
tas, šia proga paryškina, kad be
siplečiant darbo organizacijai 
Vidurio ir Pietų Amerikoje, rei
kėjo pasidalinti sritimis. Taip 
inž. J. E. Guevara, vicepreziden
tas su įstaiga Sąn Salvadore, va
dovaus kelių ir greitkelių dar
bams P. Amerikos valstybėse, o 
inž. J. Sablauskas — pramonės 
ir prekybos projektams Vidurio 
Amerikoje ir Karibų salose.

Australijos lietuvis Edmundas 
Kūdžius vedė Nijolę Kizerskaitę 
ir įsikūrė Brisbanės mieste.

PETRAS

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONISINSURANCEAGENCYINC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _ _ _ __ 5.0%
Taupomąsias s-tas____ __ _ 6.0%
Term. ind. 1 metams_____6.25%

i- Term. ind. 2 metams 6.75%
' Term. ind. 3 metams„____ 7.0 %
i Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
’ dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______ 8.5%
Nekiln. turto 
čekiu kredito __ 9.0%
Investacines __ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. Iki ibiooo 
už paskolos sumą.

8.75%

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo to 30 il.ūi 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien. Išskiriant uttadi- 
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., teL 722-8545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečlad. 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.


