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Tarsi butu laisva
Pagausėjus asmeniniams išeivijos vizitams okupuotoje Lietu

voje, padaugėjo ir Įspūdžių rašymas bei pasakojimas ir aplamai 
Lietuvos klausimų gvildenimas, kiek turimi duomenys tai leidžia. 
Deja, tie rašymai dažnai būna nuspalvinti propagandiniais ar kito
kiais dažais. Populiariausi yra raudoni dažai. Jais tepama taip 
gausiai ir taip tirštai, kad Lietuvos veido nebematyt — pro juos 
nesulaikomai skverbiasi ne Vilnius, o Kremlius. Tokiuose raši
niuose bei pasakojimuose vaizduojama Lietuva kaip laisviausias, 
laimingiausias ir pažangiausias kraštas, seniai pralenkęs Ameriką. 
Dar daugiau — jis yra saugiausias. Lietuvai esą negresia joks 
pavojus. “Juk Lietuva niekad nebuvo saugesnėj padėtyj, kaip 
dabar. Ten žmonės dirba, mokinasi, visi rūpinasi lietuvybe, lietu
vių kultūra. Kiek ten lietuviškų laikraščių, knygų! Tikrumoje pa
vojus ne Lietuvai ir lietuvių tautai, o po pasauli išlaksčiusiems 
lietuviškos buržuazijos likučiams, kurie vis dar mušasi už vietas, 
už vadovybę, patys žlugdydami lietuvybę išeivijoje.” Tai būdingas 
komunistinės spaudos balsas, kuriame aidi raudonosios armijos 
šūkiai, skelbę Lietuvos “išlaisvinimą”. Tai ta pati “laisvė”, atnešta 
1940 metais, tik dar labiau įsitvirtinusi. Tai kalinių laisvė, kuri 
yra graži deklamacijoj, sunkiai pakeliama tikrovėj. Ko gi bėgo iš 
tos laisvės S. Kudirka, Bražinskai, Simokaičiai ir visa eilė kitų? 
Viena aišku/raudonosios spaudos ir jos žmonių tvirtinimai yra 
privalomai raudoni ir dėlto nepatikimi.

* * *
Yra kita grupė žmonių, kurie nėra propagandinės mašinos na

riai, tačiau kalba ir rašo apie Lietuvą kaip laisvą kraštą. Tai se
nieji išeiviai, palikę Lietuvą caro laikais, negyvenę nepriklauso
moje Lietuvoje, neturėję galimybių išsilavinti ir pakliuvę raudo
nųjų įtakon. Jie sunkiai atskiria okupantą nuo lietuvio, Sovietų 
Sąjungą nuo Lietuvos. Kai jiem sako, kad Lietuvoje nėra jokio 
pavojaus, kad ten viskas gerai, — jie tiki. Tai paprasti, geros 
valios žmonės, bet suklaidinti. Antai, būdingas laiškas paskelbtas 
“Mūsų Sparnų" 1971 m. 31 nr. Jame ročesterietė rašo: “Susimil
dami nebe rašikite kad musu Lietuwa ira teip pawerkta. aš tik 
ka sugrįžau aplankius musu Tevine Lietuva ir niat kalbėjaus 
su kunigu ir jisai sako kad jau visakas tenai susitvarkė, ir niekas 
kunigu ir BažniČiu nia persiakioja ir nia waržo. tenai labai gražu, 
ir žmonis dabar visi pamokiti ir labai Draugiški ir mandagus, 
tai rodos kad niekas nieko ne pavergė .. .” Tai naivios, nesiorien- 
tuojančios, geros valios tautietės nuomonė. Faktų apie Lietuvos 
pavergimą, religijos persekiojimą yra pilna, bet paprasti žmonės 
nevisuomet juos mato, nes juos moka paslėpti tendencingi infor
matoriai. Lygiai taip, kaip ši moteris, kalbėjo ir augštas pareigū
nas iš Vilniaus, prieš porą metų lankęsis JAV ir Kanados mies
tuose. It jis patarinėjo išeivijos spaudai rašyti apie Lietuvą su 
meile. Kai jam buvo Įirimlnta, kad išeivijos spaudos kirčiai yra 
skirti Maskvai, atšovė: “Mes jos nematom.” Taip, nemato ir ku
rapkos, paslėpusios galvas nuo medžiotojų.

★ ★ ★
Kad taip kalba raudonieji propagandistai ir jų suklaidinti ge

ros valios žmoneliai, suprantama, bet kai tokiu tonu prabyla kaiku- 
rie išeivijos intelektualai, darosi keista. Skaitai jų išvedžiojimus 
ir stebiesi; rašo apie Lietuvą, apie bendravimą su ja tarytum būtų 
laisvas, suverenus kraštas; smerkia išeivijos tautiečius už nenorą 
bendradarbiauti, laiko jį tėvynės išdavimu. Tokie samprotavimai 
būtų pagrįsti, jeigu Lietuva būtų nepriklausoma. Dabargi, kai joje 
šeimininkauja sovietiniai rusai ir vilioja išeiviją savo politikos or
bitom negalima to fakto nematyti ir spręsti problemas akis už
merkus. Visi žinome, kad reikia su savaisiais bendrauti, jiems 
padėti, stengtis išlaikyti tautą vientisą, bet antra vertus turime 
neužmiršti, kad bendravimo vardu talkinimas okupantui yra ken
kimas saviem žmonėm, savajam kraštui. Okupuotoji Lietuva iš sa
vosios išeivijos laukia ne talkos okupantui, o pagalbos pavergtai 
tautai. Todėl pagrindinė išeivijos misija yra telkti laisvės pagalbą, 
kuri įmanoma tiktai laisvame pasaulyje. Siame kontekste turėtų 
būti sprendžiamas ir bendravimo klausimas su pavergta tauta. Ne
paisymas faktinosios būklės, t.y. Lietuvos pavergimo, veda f pro
blemų sprendimą, kurio naudingumu tenka suabejoti. Ypač jauno
ji karta turėtų būti aiškiai informuota bei įsąmoninta, kad ji nepa
darytų fatalinių klaidų, žalingų Lietuvos laisvinimui, mokėtų atsi
spirti propagandinėm vilionėm, kurios plačiai skleidžiamos. Ryšys 
su tauta neabejotinai reikalingas, bet nemažiau reikalingas maty
mas visos tikrovės, kurioje dominuoja nelaisvė. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasaulio įvykiai
PREZ. R. NIKSONAS ATSKLEIDĖ SAVO PATARĖJO H. KISSINGERIO
slaptose derybose Paryžiuje 1971 m. spalio 11 d. S. Vietnamo ko
munistams pasiūlytą ašluonių punktų taikos planą, kuris ligi šiol 
nėra susilaukęs reikiamo dėmesio. Pasiūlymo viešas pakartojimas, 
be abejonės, turi tikslą nutildyti kritikus artėjančiuose prezidento 
rinkimuose, priversti Hanojų, Pekingą ir Maskvą duoti atitinkamą 
atsakymą. Prez. R. Niksonas žada atitraukti JAV kariuomenės da
linius iš P. Vietnamo per pusę metų, jeigu visoje buvusioje Indo
kinijoje būtų padarytos karo paliaubos, pasirašyta taikos sutartis 
ir grąžinti karo belaisviai. P. Vietname jis sutinka leisti laisvus 
rinkimus, kuriuose galės dalyvauti ir komunistų Išlaisvinimo Fron
to partizanai. Esminė nuolaida šiuo atveju yra P. Vietnamo prez. 
N. V. Thieu ir viceprez. T. V. •-------------------—-------- --------

PASIKEITIMAI
Artėjančius federacinio parla

mento rinkimus primena prem
jero P. E. Trudeau įvykdytas 
ministerių kabineto pertvarky
mas, palietęs dešimtį ministe
rijų. Į kitas ministerijas buvo 
perkelti trys ministerial, 
pravestais įstatymais sukėlę dau
giausia triukšmo: finansų minis- 
teris E. J. Bensonas gavo krašto 
apsaugos ministeriją, darbo mi- 
msteris B. Mackasey — darbo 
jėgos ir imigracijos, vartotojų 
reikalu min. R. Basford — mies
tų reikalu. Finansų ministeri
ją perėmė ligšiolinis teisingu
mo min. adv. J. Turner, kurį 
daug kas laiko rimčiausiu kan
didatu į liberalų vadus, jeigu 
pasitrauktų ar būtų priverstas 
pasitraukti P. E. Trudeau. Pasi
keitimai šiose ministerijose sie
kia išlyginti santykius su pra
monininkais, prekybininkais, 
darbo unijomis ir gauti iu para
mą rinkimuose. Dėl pašlijusios 
sveikatos iš nareigu nasitraukė 
žemės turtu ir kasyklų ministe- 
ris J. J. Greene, savo vieta per
leidęs buvusiam kr. ansau°os 
min. D. MacDonald. Kabinetas 
buvo nnnildvtas nauiu ministe- 
riu b“ nnrtM'O p Mnhnnev.

Lėktuvų kontrolieriai nutrau
kė streiką. nasirink^ami knm- 
nrommini arbitraža. Tarn unijos 
ir valdžios vykusių derybų tar-

VYRIAUSYBĖJE
pininkas N. Hali, Britų Kolum
bijos universiteto profesorius, 
iki kovo 17 d. turės padaryti 
abiem pusėm privalomą spren
dimą. Vienintelė sąlyga — at
lyginimų padidinimas negali bū
ti mažesnis kaip 17% sekančių 
27 mėnesių laikotarpyje. Tokį 
padidinimą jau buvo priėmusi 
unijos vadovybė, bet jį atmetė 
unijos nariai. Prof. N. Hali taip 
pat turės išspręsti unijos reika
laujamą darbo savaitės sumaži
nimą iki 30 valandų. Upijos duo
menimis, vidutinis metinis kon
trolieriaus atlyginimas yra $9.- 
135, o algą mokantis valstybės 
iždas vidutiniu atlyginimu skel
bia gerokai didesnę $12.338 su
mą-. Nutraukti streiką kontrolie
rius privertė kitų valdinių įstai
gų tarnautoji) spaudimas. Jie bi
jo, kad Kanados vyriausybė ga
li atšaukti premjero L. B. Pear- 
sono laikais duotą streiko teisę 
valdžios tarnautojams. Bene la
biausiai susirūpinusios yra paš
tininkų unijos, lig šiol jau turė
jusios du streikus ir pradedan
čios šiemetines derybas, kurios 
gali baigtis trečiuoju streiku. 
Reikalavimai didinti atlyginimus 
nasiekia fantastines pronorcijas. 
Pvz. Toronto noliciia 1972 me
tams reikalauja 20% didesnių 
algų. Toronto' gaisrininkai —

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto lietuviai, gausiai susirinkę Prisikėlimo salėje išgirsti VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūno pranešimo 
apie Lietuvos laisvinimo pastangas. Svečią pristato klausytojams KLB krašto valdybos pirm. inž. E. 
Čuplinskas, Dešinėje—J Rinkūnienė, Toronto apyl pirm. J. Karpis, gep konsulas dr. J. Žmuidzinas ir kt.

Anglas laimėjo pasaulio dėmėsi Kudirkai
Pasikalbėjimas su Leonardu Milne, bandžiusiu iškovoti laisvę Simui Kudirkai

Britanijos pilietis, tarnavęs avia
cijoj ir JI D. karo metu dalyvavęs 
bombardavimuose, dabar gyvenąs To
ronte, prieš pat 1971 m. Kalėdas ke
leiviniu lėktuvu per Niujorką nu
skrido i Helsinkį, kur bandė įvyk
dyti savo planą S. Kudirkai išva
duoti. Planas nepavyko, bet pats 
užmojis ' atkreipė plačiojo pasaulio 
dėmesį į S. Kudirkos atvejį. Kurį 
laiką apie tai kalbėjo visos komuni
kacinės priemonės. Rašė apie tai ir 
“T. žiburiai". Dabar norime supa
žindinti skaitytojus su drąsaus už
mojo autorium ir jo paties pateiktais 
faktais. Kadangi jis gyvena Toron
te, nesunku buvo jį surasti ką tik 
grįžusį iš nuotykipgos kelionės.

Leonard (Jock) Milne, bandęs iš
vaduoti Simą Kudirką iš sovietų 
bausmės stovyklos

Iš pažiūros L. Milne atrodo 
kuklus, nedidelio ūgio, džentel
meniškas, ryžtingo veido. Atsi
sėda ir traukia vieną cigaretę po 
kitos.

— Skaičiau, mačiau ir girdė
jau Jūsų užmojį išvaduoti Simą 
Kudirką iš rusų koncentracijos 
stovyklos. Įdomu, kaip Jums ki
lo idėja ryžtis tokiam žygiui?

— Buvau ir esu veiklos žmo
gus. Stebėdamas gyvenimą, pa
mačiau vyraujančią biurokrati
ją, kuriai žmogus mažai terūpi. 
Net ir religinėse bendruome
nėse, kur stengiamasi rūpintis 
pagalba žmonėms, daug kalba
ma, posėdžiaujama, bet pada
roma mažai. Man kilo mintis su- 
purtinti biurokratinį gyvenimą 
specialiu žygiu. Ilgokai jieško- 
jau tokio konkretaus atvejo įvai
riuose kraštuose.

— Kodėl pasirinkote Simą 
Kudirką?

— Tiksliai nebeatsimenu, nes 
apie savo planą ėmiau galvoti 
jau senokai. Galimas dalykas, 
mano skaityti pranešimai apie 
Kudirkos nesėkmingą bandymą 
pabėgti ir jo išdavimą rusams at
kreipė mano dėmesį. Jį pasirin
kau kaip simbolį vergiją ken
čiančių žmonių. Mano suprati
mu, žmoeus, kuris įieško lais
vės ir bėga iš vergijos, nėra 
kriminalistas.

— Ar lietuviai turėjo įtakos 
i Jūsų pasirinkimą bei plana
vimą?

— Ne. Mano pasirinkimas bei 
sprendimas ir planavimas buvo 

atliktas visai savarankiškai.
— Ar ruošdamasis išvaduoti 

S. Kudirką tikėjote savo plano 
realumu?

— Taip. Mano planas buvo 
realus, apgalvotas, nors buvo 
elementų, galinčių jį padaryti 
nesėkmingu. Esu iš profesijos 
miesto planuotojas, įpratęs daly
kus tvarkyti metodiškai. Dėlto, 
prieš skrisdamas į Helsinkį, bu
vau gana tiksliai suplanavęs sa
vo žygį. Nežinant smulkmenų, 
mano planas gal ir atrodo nerea
lus. Deja, ir Jums dar negaliu 
visko atskleisti. Tam yra prie- 
žasčių. .

— Ęai nuskri/otę į Helsinkį, 
ar radote visas 'ridinamas’sąly
gas savo planui Vykdyti?

— Deja, ne. Dėlto turėjau 
savo planą keisti. Pirmiausiai 
man rūpėjo išvengti smurto, 
ginklo, kraujo1. Nesu smurto ša
lininkas. Bandžiau vykdyti savo 
planą švelnesnėm priemonėm. 
Tai buvo viena iš priežasčių, 
kodėl užkalbinau amerikiečių 
lėktuvo kapitoną ir jo bendra
darbį. Iš anksto žinojau, kad 
jie su mano planu nesutiks. Tuo 
momentu jau buvau nusprendęs 
pakreipti savo planą propagan
dine linkme. Kalbėdamas su la
kūnais, laikiau revolverį kiše
nėje taip, kad būtų matomas.

— Spaudoje buvo žinių, kad 
ginklu grasinote lakūnams. Ar 
tiesa?

— Anaiptol. Jokio grasinimo 
nebuvo. Su lakūnais kalbėjomės 
draugiškai viešbučio restorane. 
Jiems buvo problema — ką da
ryti su manimi. Vėliau, matyt, 
nusprendė pranešti policijai. Aš 
to tikėjausi ir buvau pasiruošęs.

— Kaip Jus surado policija?
— Savo kambarį buvau nuro

dęs lakūnams. Be to, policijai 
labai lengva surasti įtartinus 
viešbučio svečius. Policija atėjo 
manęs suimti 2 v. ryto. Pažadi
no mane iš miego viešbučio tar
nautoja, paskambinusi telefonu. 
Pranešė, kad atėjo kažkas ma
nęs pamatyti ir prašė ateiti į 
vestibiulį. Aš atsisakiau. Tada 
du policininkai atėjo į mano 
augšto koridorių, atsirakino 
kambario duris ir labai atsargiai 
įslinko. Abu kalbėjo angliškai. 
Buvo apsirengę kanadiška kari
ne uniforma. Matyt, buvo tarna
vę JT daliniuose Kipro saloje. 
Atrodė kaip “bytnikai”. Aš nu
sišypsojau, juos pasveikinau ir 
nerodžiau jokio pasipriešinimo. 
Kai paklausė kur ginklas, paro
džiau. Paėmė neužtaisytą revol
verį, o mane nugabeno į polici
jos būstinę.

— Ar suomių policija buvo 
mandagi?

— O, taip. Negaliu skųstis. 
Tiktai policijos būstinės vienu
tė buvo labai šalta. Taip pat ir 
tardymo vienutėje buvo šaltoka, 
narai kietoki, bet ir čia ras
davau išeitį.

— Rodos, buvote kalėjime tris 
savaites. Ar tai buvo sunkios 
dienos?

— Kalėjimas, žinoma, lieka 
kalėjimu, bet sunkumu jame ne
turėjau. Tarnautojai buvo man
dagūs. maistas neįprastas, bet 
pakankamas. Tai buvo gana įdo
mios dienos, juoba, kad vienu

tėje buvome du. Antrasis buvo 
gerai angliškai kalbantis asmuo 
iš Azijos.

— Kaip baigėsi byla?
— Teismas truko gal kokias 

penkias minutes. Teisėjas kal
bėjo per suomę vertėją. Polici
jos pareigūnai mokėjo angliš
kai. Kaltinamas buvau tik ne
legaliu ginklo turėjimu. Pasikė
sinimu pagrobti lėktuvą nega
lėjo kaltinti, nes Suomijoj iki 
1972 m. sausio 1 d. nebuvo tokio 
įstatymo. Teismas nubaudė ma
ne tik $10 bauda. Priešteisminis 
laikas kiek prailgo dėl minėto 
lėktuvo įgulos išskridimo. Rei-

Dr. J. K. Valiūnas, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas, kolba gausiai To
ronto lietuvių visuomenei

Nuotr. B. Tarvydo 
kėjo ilgesnio laiko jos narių liu
dijimams gauti.

— Kaip išvykote iš Suomijos? 
Lėktuvu ar kitom priemonėm?

— Mano išvykimu iš Suomi
jos rūpinosi vietos policija. Ofi
cialiai imant, tai buvo deporta
cija. Kaip Britanijos pilietis, tu
rėjau būti deportuotas Britani- 
jon, bet nė viena lėktuvų bend
rovė nesutiko manęs priimti. 
Dėlto policija davė man pasi
rinkti Vokietiją arba Sov. Są
jungą. Žinoma, pasirinkau Vo
kietiją. Plaukiau laivu iš Hel
sinkio į Luebecką, bet kažkodėl 
laivas pirma nuplaukė i Stock- 
holmą ir sustojo uoste 10-15 my
lių nuo miesto. Atrodo, atsakin
giem pareigūnam buvo baimės, 
kad nedingčiau. Luebecke pasi
tiko mane imigracijos pareigū
nai, klausė kaip ilgai noriu pa
silikti Vokietijoj. Kai plakiau, 
kad noriu skristi į Londoną, imi
gracijos pareigūnas davė tvar
karaštį. Nuvykau i Hamburgą 
traukiniu, paėmiau taksį į aero- 
rodromą ir ten be jokių sunku
mų, kain ir visi kiti keleiviai, 
gavau bilietą skristi britų lėk
tuvu. Londone pasitiko mane 
brolis, gyvenąs netoli miesto. 
Turčiau keletą nekalbiu su spau
dos ir televiziios atstovais. Po 
poros dienų JAV lėktuvu atskri- 
dau i Niujorką, kur imigraciios 
pareigūnas perdavė mane FBI. 
Aoklausinėio, davė pasirašyti 
tam tikra raštą ir leido skristi į

(Nukelta į 7-tą psl.)

Huong sutikimas atsistatydinti 
mėnesį prieš rinkimus. Patį rin
kimų pravedimą prižiūrėtų tarp
tautinė komisija. Buvusi Indoki
nija būtų neutralizuota, o Viet
namo sujungimo klausimą spręs
tų Saigonas ir Hanojus. Pirmoji 
vieša Hanojaus, Pekingo ir 
Maskvos reakcija į prez. R. Nik- 
sono pasiūlymą biivo neigiama, 
nors Š. Vietnamo komunistai Pa
ryžiaus derybose planą pažadėjo 
studijuoti ir susipažinti su visais 
jo punktais. Lig šiol jie visada 
reikalavo P. Vietnamo dabarti
nės vyriausybės pašalinimo prieš 
JAV kariuomenės dalinių ati
traukimą ir taip pat pažado, kad 
Vašingtonas sustabdys betkokią 
paramą Saigonui. Prez. N. V. 
Thieu atsistatydinimas prieš rin
kimus iš dalies patenkina ko
munistų reikalavimą, bet jie, 
matyt, bijo laisvų rinkimų, ku
riuose ju kandidatai gali susi
laukti skaudaus pralaimėjimo. 
Paryžiaus slaptose derybose 
prez. R. Niksonas taip pat buvo 
pažadėjęs $7,5 bilijono vertės 
penkerių metų planą karo pada- 
rytiem nuostoliam pašalinti P. 
Vietname, Kambodijoje, Laose 
ir š. Vietname. Šios sumos $2,5 
bilijono būtų tekę Š. Vietnamui.

PAVĖLUOTA KAPITULIACIJA
Žvejai Guamo saloje surado 

Japonijos II D. karo viršilą 
Shoichi Yokoi, kuris 28 metus 
slapstėsi nuo amerikiečių, vyk- 
dyuamas savo vado įsakymą ne
kapituliuoti, kai amerikiečiai į 
šią Ramiojo vandenyno salą išsi
kėlė 1944 m. liepos 21 d. Išti-
kimasis imperatoriaus kareivis 
mito medžių vaisiais, vėžiais, 
žuvimi ir žiurkėmis. Jis nįeko 
nėra girdėjęs apie atomines 
bombas, už garsą greitesnius lėk
tuvus ir televiziją. Didžiausia 
staigmena jam buvo tik tris va
lančias trukusi kelionė lėktuvu 
iš Guamo salos į gimtąjį Na
goya miestą Japonijoje. Už pa
vyzdingą ištikimybę imperato
riui viršilos S. Yokoi laukia la
bai menkas atpildas — lig šiol 
negauta $490 vertės alga su vi
sais priedais ir metinė $420 
pensija.

TAIKOS SUTARTIS
Paskutinėmis II D. karo die

nomis Sovietų Sąjunga paskelbė 
karą Japonijai, kai pastaroji jau 
buvo parklupdyta ant kelių ame
rikiečių karinių jėgų. Sovietai 
tada labai lengvai užėmė ketu
rias Japonijos salas, kurios da
bar yra tapusios rakštimi abiejų 
kraštų santykiuose. Prez. B. 
Niksono pradėta bičiulystė su 
komunistine Kinija paskatino 
Kremliaus vadus pasiųsti užsie
nio reikalų ministerį A. Gromy
ko į Tokijo. Pokalbiuose su 
premjeru E. Šato salų grąžini
mo klausimas, atrodo’ nebuvo 
paliestas, bet jis iškils supla
nuotose taikos derybose, abiejų 
kraštų premjerų vizituose. Kini
jos premjeras Cuenlai japonams 
jau yra pareiškęs, kad Pekin- 
gas rems sovietų užgrobtų salų 
grąžinimą Japonijai. Sostinėje 
Tokijo įvykusioj spaudos konfe
rencijoj A. Gromyko, matyt, tu
rėdamas galvoje Japoniją ir 
JAV, pasisakė už santykių geri
nimą su Kinija, bet įspėjo, kad 
tokiu atveju neturi būti pažeis
tas Sovietų Sąjungos saugumas, 
jeigu norima užsitikrinti drau
giškus ryšius ir su sovietais.

NAUJOJI RESPUBLIKA
Bengalijos premjeras M. Rah

manas beveik kasdien papildo 
šiai respublikai diplomatini pri
pažinimą suteikusių valstybių są
rašą. Stambiausias jo ligšiolinis 
laimėjimas buvo Sovietų Sąjun
gos suteiktas pripažinimas, gero
kai pavėluotas dėl Pakistano 
prez. Z. A. Bhuto grasinimo nu
traukti dinlomatinius ryšius su 
tais kraštais, kurie nrinažiria 
nauiaia Bengalija. Diplomatini 
prinažinima Bengalijai ruošiasi 
suteikti Britanija, Australija. N. 
Zelandija ir Kanada. Šį klausimą 

jau yra pasiruošę svarstyti to
kiais atvejais vieningai veikian
tys Europos Bendrosios Rinkos 
šeši kraštai. Bengalijos premje
ras M. Rahmanas įspėjo Vašing
toną, kad jam gali tekti uždaryti 
JAV atstovybę Dacca sostinėje, 
jeigu nebus susilaukta oficialaus 
diplomatinio pripažinimo. Naują 
įtampą tarp JAV, Indijos ir Ben
galijos sukėlė Vašingtono net 20 
valandų uždelstas karo paliaubų 
paskelbimas. V. Pakistano ka
riuomenės vadas gen. Itn. A. 
Niazi, bombardavimo metu pra
radęs paskutinį radijo siųstuvą, 
paprašė JAV atstovybės diplo
matus Daccoj painformuoti In
dijos kariuomenės dalinių vadą 
gen. S. Manekshaw, kad pakista
niečiai priima jo sąlygas ir yra 
pasiruošę kapituliuoti. Ši radio
grama skubiai buvo pasiųsta į 
Vašingtoną, kur prasidėjo ne
pateisinamas delsimas, nors per 
porą valandų JAV ambasadorius 
Islamabade J. Farland patvirti
no, kad kapituliacijai yra gau
tas Pakistano anuometinio prez. 
gen. Y. Khano sutikimas. Kelio
lika valandų vyko betikslės kau
tynės tarp indiečių ir pakistanie
čių, daug aukų pareikalavę bom
bardavimai vien tik dėlto, kad 
Vašingtonas dar nenorėjo su
tikti su Indijos pergale ir Pa
kistano prąlaimėjimu. Po 19 va
landų Valstybės Departamentas 
pagaliau teikėsi kapituliacijos ži
nią perduoti savo ambasadoriui 
New Delhi, kur jis tuojau pat 
painformavo Indijos vyriausybę.

KRITIKUOJA KRITIKUS
Sovietų kompartijos centrinis 

komitetas specialiu potvarkiu 
žada sustiprinti meno ir litera
tūros kritiką, redakcijas ir lei
dyklas papildydamas kietosios 
linijos kritikais, išleisdamas žur
nalą, kurio puslapiai kritikams 
nurodys jų ideologinę linkmę. 
Kompartijos nuomone, kritikai 
dabar garbina visokį ideologinį 
šlamštą, į padanges kelia savo 
bičiulius bei jų grupes, nekovo
ja su posūkiu į buržuazinę kul
tūrą, marksizmui svetimas idė
jas ir netgi revizionistinę ateiz
mo sampratą. Kadangi šiame po
tvarkyje pavardėmis neminimi 
nei nusižengę kritikai, nei me
nininkai, nei rašytojai, jį tenka 
laikyti Įprastiniu kompartijos 
Įspėjimu — valymo banga tur
būt nebus pradėta.

BONNOS SUTARTYS
Kanclerio W. B r a n d t o su 

Maskva ir Varšuva pasirašytų 
sutarčių laukia nelengvas ratifi
kavimo processas. Opozicinės 
krikščionių demokratų partijos 
90 politikų centrinis komitetas 
vienbalsiai atmetė abi sutartis. 
Jų nuomone, negalima pritarti 
sutartims, kurios gali būti pa
vojingos dabartinei jėgų pu
siausvyrai Europoje ir kurių pa
ragrafai neįpareigoja Sovietų 
Sąjungos gerbti pagrindines 
žmogaus teises. Labai nežymaus 
pritarimo buvo susilaukta Bun
desratu vadinamuose augštuo- 
siuose parlamento rūmuose. Jų 
užsienio reikalų komitetas 6:5 
balsų santykiu pasisakė už sutar
tis.

JUGOSLAVIJOS PROBLEMOS
Prez. Tito buvo sušaukęs tris 

dienas trukusią kompartijos va
dovybės konferenciją. Esminis 
nutarimas — 15 partiečių vyk
domąjį biurą sumažinti iki 6 na
riu. kad jis galėtų daryti grei
tesnius sprendimus. Vykdomojo 
biuro narius skiria kompartijos 
prezidiumas. Pasak prez. Tito, 
grėsmę Jugoslavijai sudaro ne 
tik Kroatijos nacionalistai, bet 
ir priešai užsienyje. Ypač veik
li yra Serbijos išeiviu Ustači or
ganizacija. Jos atstovas nainfor- 
mavo švediios laikraščius kad 
i Jiieoslavijoie nukritusi lėktuvą 
buvo idėta bomba. Žuvo 27 ke
leiviai. Kita bomba sproco iš 
Belgrado į Viena važiavusiame 
traukinyje, pareikalaudama 6 
gyvybių.
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Mergaičių bendrabutis jau vainikuotas
KUN. BR. LIUBINAS

Vokietijoje šią žiemą sniegas 
ir šaltis buvo pasirodę lapkri
čio mėnesį, o po to vėl prasidėjo 
kone pavasariškas oras ir jis tę
sėsi iki sausio vidurio. Tai įga
lino Vasario 16 gimnazijos bend
rabučio statybą sparčiai varyti 
į priekį. Visos sienos jau išmū
rytos ir sparai stogui suremti. 
Sausio 14 buvo pakeltas vaini
kas. Nors didesnių iškilmių atsi
sakyta, tačiau nepraleista progos 
susirinkti prie naujojo namo ir 
pasidalinti mintimis. Direkto
rius Vincas Natkevičius pasi
džiaugė sparčia statybos pažan
ga, padėkojo architektui ir dar
bininkams, aišku, nepamiršda
mas pagrindinių geradarių — 
Vokietijos vyriausybės ir viso 
pasaulio lietuviškosios visuome
nės. Lietuviai jiems skirtąją DM 
137.000 dalį jau baigia sudėti, 
vokiečiai pinigus yra paskyrę ir 
jų pusę jau įmokėjo. Neabejoja
ma. kad pradedant 1972-1973 
mokslo metus šį rudenį mergai
tės jau gyvens naujame pastate. 
Tuo uždaviniai ir darbai nebus 
baigti, nes pastatas berniukams 
bus brangesnis, o taip pat savo 
duoklės pareikalaus ir bendrojo 
naudojimo patalpos tarp abiejų 
bendrabučių. Todėl savo kalbo
je dir. V. Natkevičius prašė lie
tuviškąją visuomenę nepavargti, 
aukoti ir toliau. Lėšų telkimo 
vajaus vedėjas kun. Alf. Berna
tonis dar labiau išryškino visą 
užmojį ir prašė neužmiršti, kad 
šis vainiko pakėlimas liudija tik 
gražią ir sėkmingą darbo pra
džią. Atsikvėpti bus galima tik

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
165. Galinio ■ Basanavičiaus Alf.

atm. $100
166. Mockus, Vladas 100
467. Skaržinskas, Vytautas 100

įnašus papildė:
23. KLB Otavos apyi. v-ba iki $1200 
77. L. Kredito Koop. “Talka” iki 600

. KLB Hamiltono apyl.'v-ba iki 300
Visi trys naujieji Lietuvių Fondo 

nariai priklauso mažutei, bet veikliai 
Sault Ste. Marie apylinkei, kuri lie
tuviškų reikalų supratimu ir rėmimu 
įUi būti pavyzdžiu visiems. — Prieš 
10 metų mirusio Alfonso Galinio-Ba- 
kanavičiaus Įamžinimu KLF pasirū
pino velionies žmona Regina, kuri yra 
veikli bendruomenininkė ir sporto 
klubo “Briedis” sekcijos vadovė. — 
VI. Mockus — buvęs ilgametis Tautos 
Fondo įgaliotinis ir KLB apylinkės 
pirmininkas. — Vyt. Skaržinskas —

Kaip Kanada rūpinasi pensininkais?
Kanadoje yra rūpinamasi se

nų žmonių pragyvenimu. Nežiū
rint žmogaus turtingumo, kiek
vienas, sulaukęs 65 metų 
amžiaus, gali gauti senatvės pen
siją — $80 į mėnesį, jei atitinka 
vietoje išgyvento laiko sąlygas.

Kiekvienas asmuo, sulaukęs 
65 metų. amžiaus ir išgyvenęs 
Kanadoje bent 10 metų, gali pa
duoti pensijai gauti prašymą. 
Pensininkai gali gyventi ir ki
tuose kraštuose. Pavyzdžiui: jei 
pensininkas yra išgyvenęs 25 
metus Kanadoje po savo 21 gim
tadienio, tai jis gali gyventi bet- 
kuriame pasaulio krašte ir gauti 
pilną Kanados pagrindinę pensi
ją. Jei jis yra gyvenęs Kanadoje 
trumpesnį laiką, gali išvykti iš 
Kanados tik 6 mėnesiams ir gau
ti pilną pensiją. Po 6 mėnesių 
pensijos mokėjimas nutraukia
mas ir pradedamas mokėti tik 
pensininkui grįžus į Kanadą.

Asmuo, kuris Kanadoje gyve
no ir dirbo 40 metų po savo 18 

M O HAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
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Nemokamas į namus pristatymas.
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tada, kai visi moksleiviai bus 
apgyvendinti naujuose namuose. 
Kun. Alf. Bernatonis kreipėsi į 
Vasario 16 gimnazijos mokyto
jus, juos skatindamas nepavarg
ti, diegiant į jaunimo sielas ryž
tą siekti Lietuvos laisvės taip, 
kaip to reikalauja gimnazijos 
vardas ir jos kūrėjų bei rėmė
jų valia. Moksleivius skatino jis 
nė tik mokslintis ir auklėtis ge
rais žmonėmis ir nuoširdžiais 
lietuviais, bet ir įsisąmoninti, 
kad Vasario 16 gimnazija yra vi
so laisvojo pasaulio lietuvių soli
darumo institucija, kad visi jos 
auklėtiniai privalo likti dėkin
gais visiems laikams lietuvių 
tautos norui likti gyva tauta pa
saulio tautų tarpe. Vasario 16 
gimnazija, įžengusi į savo egzis
tencijos trečiąjį dešimtmetį, te
bėra jauna ir pajėgi atlikti savo 
istorinio pobūdžio užduotį.

Kalbų klausėsi visi mokslei
viai, dalis lietuvių mokytojų, o 
taip pat iš toliau atvykę — ku- 
ratorijos valdybos vicepirminin
kas kun. Bronius Liubinas ir bu
vęs Vasario 16 gimnazijos moks
leivis ir mokytojas kun. Vingau- 
das Damijonaitis. Dalyvavo taip 
pat lietuvių katalikų sielovados 
atstovas kuratorijai J. Lukošius 
ir statybos vedėjas architektas 
Hutter.

Vainiko pakėlimo proga, pa
gal Vokietijos papročius, darbi
ninkams buvo sudarytos galimy
bės pasivaišinti. Nuo bendrų vi
su dalyviu vaišiu atsisakyta.

(ELI)

vienas iš pirmųjų atvykęs Į Sault Ste. 
Marie vietovę ir daug prisidėjęs prie 
KLB suorganizavimo, ėjo valdybos 
pirmininko ir kitas pareigas.

Štai kita nedidutė Otavos lietuvių 
apylinkė, kuriai nedaug kas gali pri
lygti. Ji savo įnašais KLF užima pasi
gėrėtinai gražią vietą. Pažymėtina, 
kad pastaroji jų šimtinė, pakėlusi 
bendruomeninį įnašą iki $1200, buvo 
sudaryta iš kalėdinių sveikinimų. — 
Lietuvių Fondo stipriais ramsčiais 
laikytini lietuvių kredito kooperaty
vai. Neseniai su papildomu įnašu atė
jo Hamiltono “Talka”. — Didžiai ver
tingo įnašo susilaukta iš KLB Hamil
tono apylinkės valdybos, kuri staigiai 
iš vieno šimto pašoko iki trijų. Vi
siems nuoširdus ačiū!

P. BASTYS, ižd.
140 Glendale Ave, Toronto 3, Ont..

gimtadienio, bet dėl kokių nors 
priežasčių išvyko užsienin prieš 
pensijos amžių, gali prašyti Ka
nados vyriausybę pensijos iš gy
venamojo krašto.

1967 m. sausio mėnesį buvo 
įsteigtas garantuotų papildomų 
pajamų priedas. Asmenims, gau
nantiems tiktai senatvės pensiją, 
dabar garantuojami $135 i mė
nesį nevedusiam arba $225 ve
dusių porai, jeigu abu yra pensi
ninkai. šis priedas yra moka
mas, kai pensininkai neturi kitų 
pajamų šalia senatvės pensijos. 
Pensininkai turi prašyti šito 
priedo. Jis nėra mokamas tiems, 
kurie gyvena už Kanados ribų il
giau kaip 6 mėnesius.

Pilnas mėnesinis priedas ne
vedusiam asmeniui, gaunančiam 
$80 senatvės pensijos, yra $55, o 
vedusių pensininkų porai, gau
nančiai $160 į mėnesį senatvės 
pensijos, tas priedas pakyla iki 
$95.

Canadian Scene

Vyriausybė su savo šalininkais 
veda akciją už sutarčių ratifika
vimą, gi opozicija — už jų atme
timą. Šitoje kovoje daugiausia 
linksniuojama Bonnos — Mask
vos sutartis, nes ji yra pagrindas 
Varšuvos, Berlyno ir kitų sutar
čių, kurios bus sudarytos su 
Maskvos satelitais. Daugiausia 
ginčijamasi dėl jos trečio parag
rafo:

Šie (t. y. šalys) verpflichten sieli, 
die territoriale Intcgritaet aller Sta- 
aten in Europa in ihren heutigen 
Grenzen uneingeschraenkt zu acht- 
en;... šie betrachten heute und 
kiinftig die Grenzen aller Staaten in 
Europa als unvcrletzlich, wie šie am 
Tage der Unterzeichnung dieses 
Vertrages verlaufen, einschliesslich 
der Oder-Neisse-Linie, die die West- 
grenze der Volksrepublik Polen bil- 
det, und der Grenze zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Repub
lic

Lietuviškai: jos (t.y. šalys) įsi
pareigoja gerbti teritorinį inte
gralumą visų valstybių Europoje 
dabartinėse jų sienose; ... jos 
laiko šiandien" ir laikys ateityje 
nepažeidžiamomis visų Europos 
valstybių sienas, kurios yra su
tarties pasirašymo dieną, įskai
tant Oderio — Neissės liniją, su
darančią Lenkijos liaudies res
publikos vakarinę sieną, ir taip 
pat dabartinę Vokietijos Fede
racinės bei Vokietijos Demokra
tinės Respublikų sieną.

Priešingos nuomonės
V. Vokietijos vyriausybės nuo

mone, Bonnos — Maskvos sutar
ties trečiame paragrafe kalbama 
vien apie esamą padėtį. Girdi, 
sienos nėra privalomai pripažin
tos; suverenioms valstybėms 
esanti palikta teisė keisti jas 
laisvais susitarimais. R. Vokie
tija nesanti pripažinta tarptauti
ne prasme. Nesą atsisakyta ir 
Vokietijos sujungimo taikingu 
bei laisvu būdu. Jos suvienijimui 
Maskva nesanti priešinga. Paga
liau į šias sutartis tereikia žiū
rėti kaip į atoslūgio politiką, sie
jama su Europos saugumo kon
ferencija. šioms sutartims įsiga
liojus, seksiančios kitos, kurios 
esą įgalins vokiečius galutinai 
susitaikjdi su visais kaimynais 
rytuose ir vakaruose.

Opozicijos nuomone, šitos su
tartys esančios priešingos V. Vo
kietijos konstitucijai. Remiantis 
oficialiais pareiškimais, padary
tais bei tebedaromais Maskvos ir 
pastarosios satelitų, Bonnos — 
Maskvos sutarties trečiasis pa
ragrafas galutinai pripažįsta da
bartines Europos valstybių sie-

r:

LIETUVIAI laukia

SIH®

M

(Tęsinys iš praeito numerio) 
NUMATOMAS RUSŲ —

VOKIEČIŲ KARAS
Laukdami karo, lietuviai turė

jo galvoje tik vokiečių-rusų ka
rą. Nuo pat sovietinės okupaci
jos pradžios Lietuvoje vyravo 
visuotinis įsitikinimas, kad toks 
karas neišvengiamas ir greitu 
tempu artėįa. Ne todėl, kad vie
šieji bolševikų ir nacių santykiai 
būtų tokį karą artimoj ateity 
pranašavę. Iš paviršiaus jų san
tykiai atrodė net geri. Jau’1939 
m. buvo pasirašyta Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos nepuolimo su
tartis, o 1940 m. vasario mėnesį 
ir ekonominė, pagal kurią SSSR 
tiekė Vokietijai didelius kiekius 
karui reikalingų medžiagų. Pa
galiau, tarsi likviduodami pasku
tinius savo interesus Lietuvoje, 
vokiečiai repatriavo ir ligi tol 
Lietuvoje gyvenusius tautiečius. 
Gi dar mažiau būtų buvę panašu 
į artimą karą, jei lietuviai būtų 
anuo metu žinoję apie vokiečių 
ir sovietų prie minėtos nepuoli
mo sutarties pasirašytus slaptus 
protokolus. 1939 m. rugsėjo 28 
d. pasirašytu slaptu protokolu 
Vokietija sutiko, kad SSSR oku
puotų Lietuvą. Tik Sūduva tuo 
atveju turėjo atitekti Vokietijai. 
O kai 1940 m. sovietai, okupuo
dami Lietuvą, užėmė ir numaty
tą vokiečiams palikti Sūduvą, šie 
sutiko ją sovietams parduoti. 
Tuo reikalu buvo pasirašytas šis 
protokolas:

Vokietijos ambasadorius grafas 
von Schulenburg, Vokietijos Reicho 
vyriausybės Įgaliotas, iš vienos pu
sės ir SSSR Liaudies Komisarų Tary
bos Pirmininkas V. M. Molotovas, 
SSSR vyriausybės įgaliotas, iš antros 
pusės susitarė:

1. Vokietijos Reicho vyriausybė at
sisako savo pretenzijų į Lietuvos te
ritorijos juostų, minimą 1939 m. rug
sėjo 28 d. papildomame slaptame 
protokole ir atžymėta žemėlapyje, 
pridėtame prie protokolo;

2. SSSR vvriausybė yra pasirengusi 
kompensuoti Vokietijos Reicho vy- 
riausvbei už teritoriją, minimą šio 
protokolo pirmame punkte, — sumo
kėti Vokietijai 7 500.000 aukso dole
rių arba 31.500.000 relchmarkių.

SSSR vyriausybė 31,5 milijono

Likiminio sprendimo belaukiant
Vakarų Vokietiįos vyriausybė ir opozicija ruošiasi svarbių sutarčių tvirtinimui. Ta proga 

minimos ir Baltijos valstybės, kurių neužmiršo kancleris Adenaueris 
J. KAIRYS 

Mūsų bendradarbis Vokietijoj
nas. Ta sutartimi V. Vokietijos 
vyriausybė atsisakanti nuo ka
daise Vokietijos turėtų rytinių 
sričių, įteisinanti Vokietijos pa
dalinimą, pripažįstanti R. Vokie
tiją tarptautine prasme ir tuo 
būdu atsisakanti Vokietijos su
vienijimo taikiu, laisvu būdu, 
paneigianti 1955 m. Adenauerio 
sudarytą su Maskva sutartį. Be 
kitko, kancleris Adenaueris, pa
sirašydamas aną sutartį, rastu 
pareiškė Maskvai" esą tai nereiš
kia, jog Bonna pripažįsta ir Bal
tijos valstybių inkorporavimą. 
Gromyko pareiškimas, kad Vo
kietijos suvį&nijimas yra gali
mas, reiškiąs komunistinį sujun
gimą po raudona vėliava, apie 
kurį kalbanti ir R. Vokietijos 
konstitucija. Todėl, opozicijos 
nuomone, šitos sutartys yra lai
kytinos nuolaidomis Maskvai. 
Jos esą tarnauja ne atoslūgiui, 
bet įtampos padidinimui. Pana
šiai buvę ir su Chamberlaino 
nuolaidom Hitleriui — jos nuve
dė į antrą pasaulinį karą. Mask
va laikanti sutartis priemone sa
vo imperializmo plėtimui. Pvz. 
inkorporavimui į savo imperiją 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
Maskva panaudojusi su šiomis 
valstybėmis anksčiau sudarytas 
sutartis. Nekitaip ji pajungusi 
Bulgariją, Čekoslovakiją, Len
kiją, R. Vokietiją, Rumuniją ir 
Vengriją. Joms dabar nesą kelio 
atgal. Jei šitie kraštai pabandytų 
trauktis nuo Maskvos, būtų pri
taikyta Brežnevo doktrina, pa
remta karine jėga. Taigi, pasak 
opozicijos, ratifikavimas Bon- 
nos su Maskva sudarytos sutar
ties reikštų patvirtinimą Mask
vos neteisėtumų. Opozicija prie
šinasi šiai sutarčiai dar ir todėl, 
kad už ją gautas užmokestis — 
Berlyno sutartis neišsprendžia 
Vokietijos vidaus problemų: V. 
Vokietijos ir V. Berlyno vokie
čiams susisiekimas tebėra suvar
žytas ir galimas tiktai viena 
kryptimi į rytus. Iš R. Berlyno ir 
R. Vokietijos teleidžiaina tik 
pensininkams lankytis V. Berly
ne ir V. Vokietijoje. Nėra laisvos 
informacijos R. Vokietijos vidu
je, nėra galimybės pasikeisti 
laisvai nuomonėmis. Bonnos ry
šiai su V. Berlynu tebėra silpni, 
tebešaudoma į bėglius nuo mūrų 
ir spygliuotų vielų ir t. t.

Opozicijos vado vizitai
Dabartinei Bonnos vyriausy

bei ir Maskvai F’i Varšuva bei ki-

reichsmarkių sumokės šiuo būdu: 
vieną aštuntąją dalį, t. y. 3.937.500 
reichsmarkių, negeležies metalo tieki
mais trijų mėnesių būvyje nuo šio 
protokolo pasirašymo dienos, o liku
sias septynias aštuntąsias dalis, arba 
27.562.500 reichsmarkių, auksu, at
skeliant iš vokiečių auksu mokėjimų, 
kuriuos Vokietija turi sumokėti 1941 
m. vasario 11 d. pagal laiškus, pasi
keistus tarp Vokietijos ekonominės 
delegacijos pirmininko dr. Schurre ir 
SSSR užs. prekybos liaudies komisa
ro pono A. J. Mikojano ryšium su 
1941 m. sausio 10 d. susitarimu dėl 
tarpusaviu tiekimų sutarties antrojo 
periodo metu pagal ekonominį susita
rimą, 1940 m. vasario pasirašytą tarp 
Vokietijos Reicho ir SSSR.

3. šio protokolo surašyta po du 
originalius egzempliorius vokiečių ir 
rusų kalbomis; protokolas įsigalioja 
jį pasirašius.
Maskva, 1941 m. sausio 10 d.

Už Vokietijos Reicho vyriausybę 
Schulenburg

SSSR vyriausybės įgaliojumn 
V. Molotov

Tačiau jei lietuviai būtų ir ži
noję apie tokio protokolo buvi
mą, jų nuomonė, jog karas tarp 
bolševikų ir hacių neišvengia
mas, greičiausiai nebūtų pakitu
si, nors okupantai ir stengėsi ją 
pakeisti. Jų agentams surinkus 
žinias, kad lietuviai laukia vokie
čių — sovietų karo, jie net pa
kartotinai spaudoje kaltino ang
lus, kurie provokaciniais tikslais 
esą skleidžia gandus apie tokio 
karo galimybę. Bet tai lietuvių 
neįtikino. Lietuviai tvirtai laikė
si pažiūros, jog tokios dvi siste
mos, kaip nacių ir bolševikų, ne
gali viena kitos ilgesnį laiką pa
kęsti, nes jos iš esmės yra nesu
taikomi priešai ir siekia nesude
rinamų tikslų. Bolševikai siekia 
sukomunistinti ne tik visą Euro
pą, bet ir likusį pasaulį, o naciai 
— įsigalėti Rytų Europoje (tai 
galėjo padaryti tik sunaikinę so
vietus). Sutartis ir viešas kalbas 
apie gerus sovietų ir vokiečių 
santykius lietuviai laikė tik abie
jų pusiu suktais manevrais, ku
riais ir viena ir kita pusė susirė
mimą bando nustumti ligi to lai
ko. kada jai atrodys atėjęs tinka
mas momentas smogti. Ir tą jų 

tais satelitais skirtingai aiški
nant Maskvos ir Varšuvos sutar
tis, opozicijos vadas Barzelis, no
rėdamas pats patikrinti jų inter
pretaciją pas sutarčių partne
rius, buvo nuvykęs į Varšuvą ir 
į Maskvą. Jo kelionė vokiečių ir 
pasaulio buvo įvairiai vertinama. 
Barzelis po pasimatymų bei pa
sikalbėjimų su Kremliaus valdo
vais dar plačiau praregėjo. To
kią išvadą tenka daryti iš jo pa
reiškimų, sakančių, kad dabarti
nės sutartys yra nepriimtinos, ir 
parlamente opozicija balsuosian
ti prieš jų ratifikavimą.

Barzelis yra užsimojęs pats iš
girsti ir JAV-bių prezidento 
Niksono bei kitų politikų nuo
mones dėl šių sutarčių, painfor
muoti juos apie opozicijos nusi
statymą.

Savo tvirtinimams paremti vy
riausybė ir opozicija yra surin
kusios teisininkų nuomones. 
Opozicija žada šią medžiagą pa
naudoti ir skundui konstitucinia
me teisme, jei prie to bus priei
ta.

Maskva spaudžia
Keturių didžiųjų sutartis, lie

čianti Berlyno reikalus, nėra dar 
pasirašyta. Maskva galvoja pir
moje eilėje apie ratifikavimą 
Bonnos pasirašytos sutarties. Ži
nodama, kad V. Vokietijos vy
riausybė labai vertina Berlyno 
sutartį, kad koalicija teturi 6 
balsų daugumą parlamente ir 
kad gali kaikurie jų balsavimo 
metu susilaikyti arba priešingai 
balsuoti, — Maskva V. Vokieti
jai pareiškė pasirašysianti Ber
lyno sutartį tik po to, kai Bonna 
ratifikuos su ja pasirašytą sutar
tį.

Niekad V. Vokietijos parla
mentas nesvarstė ir nesprendė 
tokio sunkaus klausimo, koks 
yra Bonnos su Maskva ir Varšu
va padarytų sutarčių ratifikavi
mas. Be kitko, čia jo nariai tu
rės parodyti savo nusimanymą 
apie atsakomybę prieš tautos ir 
valstybės istoriją, net prieš visą 
Europą, o gal ir prieš visą pa
saulį. Mat, kas ką besakytų, šio
mis sutartimis parceliuojamas 
buvusis Vokietijos Reichas ir 
stiprinamas Maskvos imperializ
mas.

Nors vyriausybė turi tik 6 bal- 
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mirus, jos vyrui JUOZUI ir seseriai STASEI GINDRĖ- 
NIENEI nuoširdžiausią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime —

pažiūrą rėmė visa eilė dalykų. 
Patys sovietų okupantų pareigū
nai nekartą ir lietuviams prasi
tardavo, jog visokie sų vokiečiais 
susitarimai esą tik taktikos da
lykas, kad kapitalistai, tarp sa
vęs kovodami, nusilptų ir tuo 
būdu susidarytų sąlygos pasau
lio proletariato pergalei. Nevie
nas jų net girdavosi, jog netru
kus bus Berlyne. Karininkų bei 
politinių vadovų susirinkimuose, 
kuriuose turėjo dalyvauti ir lie
tuviai karininkai, komisarai il
gainiui pradėjo vis dažniau atvi
rai kalbėti, jog artėjąs karas, 
kad jis esąs neišvengiamas, kad 
teksią kariauti su pikčiausiu 
SSSR priešu — nacine Vokieti
ja. Iš repatriavusių vokiečių, ku
rių tarpe buvo ir nemažas skai
čius vokiečiais apsimetusių lietu
vių, gauti pagal susitarimą rašy
ti laiškai taip pat teigė, jog ka
ras nebetoli. Lietuviai manė, jog 
vokiečiai savo tautiečius iš Lie
tuvos repatriavę tik tam, kad ka
ro atveju bolševikai jų neišžudy- 
tų. Užsienio radijas, kurio tuo
met uoliai klausėsi kiekvienas, 
kas tik turėjo galimybės, taip 
pat skelbė žinias, kurios lietuvių 
laukiamą karą pranašavo. O kai 
sovietai pradėjo plačiu mastu 
statyti aerodromus bei įtvirtini
mus ir kasti apkasus, neliko jau 
niekam abejonių, jog karas ne
betoli. Šalia Lietuvoje buvusių 8 
aerodromų, pradėta statyti 88 
nauji. Tai pakankamai aiškiai 
bylojo, kas artėja.

Pastebėtina, jog lietuviai nė 
trupučio neklydo laikydamiesi 
nuomonės, jog karas prasidės 
netrukus. Hitleris jau buvo nu
sprendęs pulti sovietus ir tik 
laukė tinkamo momento. Jau 
1940 m. gruodžio 18 d. Wehr- 
machto vadovybei jis buvo pa
skelbęs: “Wehrmachtas privalo 
būti nasiruošes dar ir nrieš karo 
su Anglija nabaigą greitu žypiu 
narblokšti Sovietu Rusija.” (Die 
Deutsche Wehrmacht muss dar- 
auf vorbereitet sein, auch vor 
Reedinpung dės Krieees gegen 
England Sowjetrussland in 
einem schnellen Feldzug nieder- 
zuwerfen. — Nationalsozialis- 
mus Dokumente, 243 p.).

(Bus daugiau) 

sų persvarą parlamente ir per 
balsavimą gali kaikurie koalici
jos atstovai susilaikyti nuo bal
savimo arba pabalsuoti prieš su
tartis, bet tokių mažai tebus. Be 
to, ir iš opozicijos pusės gali kai
kurie balsuoti už sutartis. Todėl 
susumavus paskutinio meto pa
dėtį ir pasireiškusių nuomonių

1
A. A. URŠULĖ DRAZDIENĖ

mirė 1972 m. sausiq 19 d. Hartforde, Conn. Paliko liū
dintį vyrą Joną, sūnų Albio Hartforde, du brolius ir seserį 
Klevelande, dvi seseris Lietuvoje.

Velionė gimė 1887 m. Būdviečio kaime, Keturvalakių 
valsčiuje, Marijampolės apskrityje. "Tėviškės Žiburių" 
skaitytoja nuo jų įsisteigimo dienos. Apie 30 metų gyveno 
Toronte. Šią žinią pranešė liūdintis jos vyras —

Jonas Drazdts
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mirus, liūdinčius — dukrą EUGENIJĄ ir jos vyrą PRANĄ 
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VI. G. Stabingia'i

VI. R. Bartninkai

Vincentui U ž d r a v i u i
mirus, žmoną MATILDĄ, dukrą EUGENIJĄ su vyru, 

sūnų BENJAMINĄ su šeima ir sūnų ZIGMĄ nuoširdžiai 

į užjaučiame —

AfA

Vincui U ž d r a vi u i
mirus, dukrą EUGENIJĄ ir jos vyrą PRANĄ LESEVIČIUS 
nuoširdžiai užjaučia —

Petras, Adelė, Aldona ir Vladas Katelės

Čikagos lietuviu horizonte
 Vladas Ramojus

NEĮPRASTAS SEKMADIENIS
Sekmadienis, sausio 16, jūsų kores

pondentui buvo ypatingas, nes tą die
ną jam prasidėjo trumpos žiemos 
atostogos ir nuo praėjusio pavasario 
buvo pirmasis laisvas sekmadienis. O 
sekmadieniais geriausiai gali pajusti 
laisvojo pasaulio lietuvių sostinės 
lietuviškąjį gyvenimą, kai įsijungi į 
tą bėgantį srautą. Sausio 15 d. Čika
goje buvo istorinė ta prasme, kad 
temperatūra buvo kritus net iki 20 1. 
žemiau nulio. Bet ir tokiame sibiri- 
nlame šaltyje į “šviesos - Santaros” 
ruoštą sol. Aid. Stempužicnės ir 
komp. D. Lapinsko koncertą sulėkė 
ketvirtis tūkstančio žmonių. Buvo 
klausytojų ir iš Lietuvos, dabar vie
šinčių Čikagoje. Vienas tų svečių, iš
girdęs sol. A. Stempužienę dainuo
jant Lietuvoje gyvenančio kompoz. 
Br. Kutavičiaus kūrinius, pareiškęs, 
kad Čikagoje Br. Kutavičiaus kūriniai 
nuskambėję dar puikiau, negu Lietu
voje. šis komplimentas buvęs pats 
maloniausias viešniai iš Klevelando 
— sol. Aid. Stempužienci.

LIETUVIŠKOS OPEROS
ŠĮ kartą aplenksiu milžinišką į 82 

šokėjus išaugusi “Grandies” tautinių 
šokių būrį, kurio repeticiją su įdo
mumu stebėjau ano laisvojo sekma
dienio popietę Jaunimo Centre. 
“Grandies” šokėjai ruošė scenon iš
vesti lietuviškų vestuvių fragmentą. 
Tą pačią popietę reikėjo skubėti- ir 
i Čikagos Lietuvių Operos spaudos 
konferenciją svetinguose Margaritos 
ir Vaclovo Momkų namuose. Kažkaip 
likimas taip susipina, kad mosiantis 
lietuvių kompotorių operų pastaty
mams dažniausia vis susirenkam pas 
Momkus. Sekmadienio spaudos kon
ferencijoje dalyvavo operos meno 
vadovai, dalis solistų, operos valdy
bos nariai ir lietuvių spaudos bei ra
dijo atstovai. Jau įžangoje ČL Oneros 
v-bos pirm. Vyt. Kadžius atskleidė 
įdomių statistinių žinių. Pvz. Lietu
voje per 20 nepriklausomybės metų 
buvo pastatytos tik keturios lietuvių 
kompozitorių operos; ČL Opera, ati- 
dainavusi 15 sezonų, šį pavasarį sce
non išves trečiąją lietuvio kompozi

pasiskirstymą, atrodo, minėtos 
sutartys bus ratifikuotos. Žino
ma, tuo šis klausimas nebus 
baigtas. Laikydama šias sutartis 
priešingomis V. Vokietijos kons
titucijai, opozicija yra nuomo
nės, jog čia turėtų už jų ratifi
kavimą pasisakyti parlamento 
kvalifikuota dauguma. Jei tokios 
daugumos koalicija nesurinks, 
opozicija žada kreiptis į konsti
tucinį teismą, kuriame, atrodo, 
turėtų laimėti. Šiuo metu vyksta 
intensyvūs svarstymai. Apie tai 
teks dar nekartą rašyti.
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J. Karaliūnas

A. Muliuolis
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Bersėnų šeima

N. Kisiūnienė ir dukros

S

toriaus operą. Jei įskaitysime 1965 m. 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbi
mo koncerte šalia G. Verdi "Req
uiem” taip pat tos pačios operos cho
ro bei solistų atliktą Br. Markalčio, 
SJ, kantatą “Vilniaus varpai”, tai 
skaičiuose nepriklausomą Lietuvą jau 
ir būsim pasiviję. Tad kalbos, kad 
CL Opera egzistuoja tik svetimtaučiu 
kūriniams statyti, neturi pagrindo.

“JŪRATE IR KASTYTIS”
K. V. Banaičio naujosios operos 

“Jūratė ir Kastytis”, kurios spektak
liai įvyks balandžio 29, 39 ir gegu
žės 6, 7 d. d. Čikagoje, dirigentas bei 
meno vadovas vėl bus muz. Al. Ku- 
čiūnas. Jo žodžiais, tartais spaudos 
konferencijoje, prieš metus buvo at
likta naujosios K. V. Banaičio operos 
redakcija, šis kūrinys būsiąs vienas 
svarbiausių mūsiškės operos pastaty
mų. Šiais laikais muzika yra savotiška
me" sąmyšyje, o Banaitis suteiks at
vangą, poilsį su gražių lietuviškų me
lodijų pyne. Maestro džiaugėsi ČL 
Operoje užsiauginęs gražaus prieaug
lio dirigentų, solistų, ir choristų.

DAILININKO ŽODIS
Šiais metais operos dailininkas bus 

mūsų dailės veteranas A. Valeška. 
Tai bus jo debiutas CL Operoje, šis 
dailininkas jaunystės metais dirbo 
kaip padėjėjas prie dekoracijų nepri
klausomos Lietuvos operoje, artimai 
pažino kompoz. K. V. Banaitį. Tokie 
sentimentai monumentalių kūrinių 
kūrėją bei pedagogą dail. A. Valeška 
paskatino ateiti į talką ir ČL Operai. 
Jo parodyti dekorącijų bei aprangos 
eskizai "Jūratės ir Kastyčio” operai 
pasigėrėtinai įdomūs. Tai buvo pade
monstruota spaudos konferencijoje. 
Kartu buvo pristatyta aprangos pro
jektų vykdytoja M. Krlpkauskienė, 
scenos apšvietėjai — C. Rukuiža ir 
K. Cijūnėlis, grimo meistras akt. J. 
Kelečius. Dail. A. Valeška, užbaig
damas pranešimą ir aptaręs ateinan
čia operą kaip vieną esminių išeivijos 
kultūrinių darbų, pastebėjo, kad tai, 
ką rusai emigrantai, pasitraukę po 
revoliucijos iš Rusijos, padarė kul
tūrinėje plotmėje, buvo visos Rusi-

(Nukelta j 3-Čią psl)
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Okupuotoje Lietuvoje išleistas pašto atvirukas su Vilniaus miesto vaizdais. 
Iš kairės viršuje — “Gintaro” viešbutis, išniekintoji katedra (dabar — pa
veikslų galerija), Aušros Vartai, respublikinė biblioteka

MIRAŽAI IR KAS TOLIAU?
Al.. GIMANTAS

Lietuvių tarpe gyvai diskutuo
jamos mintys, pareikštos JAV 
Valstybės Departamento parei
gūno politinėse svarstybose Fi
ladelfijoj. Visiškai atviras pa
reiškimas daug kam buvo neti
kėtas, daug ką šaltu vandeniu 
užpylė. Tas pareiškimas yra po
litinės realybės įvertinimas. 
Staiga teko pajusti, kad tikrų 
draugų svetimų galybių tarpe 
mūsų tauta kaip ir neturi... 
Kaikas turėjo vilčių vokiečiuose, 
angluose, amerikiečiuose. Dabar 
dar kartą paaiškėjo, kad lietuvių 
tautos ateitį sprendžiant galima 
pasitikėti tik pačia tauta ir susi- 
dėjusiomis aplinkybėmis bei kai- 
kuriais pašaliniais faktoriais.

Amerikiečio pareigūno primi
nimas, tegu taktiškas ir švelnus, 
JAV piliečių pareigų bei lojalu
mo savajam kraštui, o tik po to 
rūpesčio užsienio kraštais, ne
abejotinai išreiškia augštųjų sos
tinės politinių sferų nusistaty
mą. Būtume daugiau negu nai
vūs, jei tikėtume, kad šioje plot
mėje kas pasikeistų demokra
tams atėjus valdžion. Pagaliau 
ir mums patiems laikas suprasti, 
kad lietuvių tautos interesai ne
būtinai turi sutapti su JAV inte
resais. Iki šiol matėme ženklus, 
mus apie tai įspėjančius, bet nie
kada rimčiau apie tai negalvoda
vome. Greičiau buvome linkę 
manyti, kad kažkas kažkur klys
ta, nėra pakankamai informuo
tas. gal net kladinąs save ir mus.

Atrodo, kad tik mes netikime

sovietine karine galybe, laikyda
mi mitu, vaizduodami ją popie
riniu tigru, milžinu molinėmis 
kojomis. Mes to, atrodo, tebesi
laikome ir šiandien, vis atsisaky
dami Lietuvos laisvės galimybes 
svarstyti dabarties politinės tik
rovės rėmuose, šaipomės iš so
vietinio atominio arsenalo, lai
vyno, nors vargiai ar pasauly be
liko jūra, kur beveik laisvai ne
plaukiotų karinis jų laivynas. 
Kažkaip netikime ir jų raketiniu 
apsiginklavimu, turbūt galvoda
mi, kad visa tai tik žaislas jų 
pionierių vaikų organizacijos na
riams linksminti.

Bet visu tuo, atrodo, tiki ir vi
sai kitaip galvoja JAV politikos 
ir strategijos planuotojai, kurie 
gauna kasdieninius ir vis naujus 
duomenis iš padangėse skriejan
čių savų satelitų, kuriems teikia
mi kasdieniniai ar net ir valandi
niai ČIA ir kitų žvalgybos orga
nų pranešimai. Pastarieji nėra 
prieinami nei mūsų veiksniams, 
nei platesniems visuomenės 
sluogsniams.

šios visos mintys nėra pilko 
pesimizmo skleidimas. Jos tėra 
priminimas, kad pagaliau laikas 
pabusti iš dešimtmečiais kurtų 
miražų, kad padėtis nėra jau vi
siškai tokia, kaip mūsų manyta. 
Nėra jokio reikalo kalbėti anie 
betkokią kapituliaciją ar visišką 
rezignaciją', o tik įžvelgti, kad 
mūsų veikios metodu keitimas ir 
žymiai didesnis lankstumas yra 
būtinas dalykas.

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Mūsų tautos priežodis teisin
gai sako: "kieno vežime sėdi, to 
ir giesmę giedi”. Yra žinoma, 
kad gyvenant svetimame krašte, 
nors ir jo nepamėgtum, būsi pa
veiktas, kad ir neilgam būtum 
ten gyvenęs. Prisimenu, vienas 
mūsų pulkininkas Lietuvoje, 
studijavęs kelis metus Prancūzi
joje, kaip ir visi kiti ten mokslus 
ėjusieji, buvo didelis prancūzų 
kultūros šalininkas. Jis visuomet 
karštai tvirtindavo, jei karas 
prasidės, Prancūzija lengvai nu
galės Vokietiją...

Įsikūrę šiame kontinente, esa
me tuojau pastebėję, koks dide
lis tarpas skiria mus nuo seniau 
atvykusių tautiečių, o dar dides
nis — nuo jų vaikų. Žinoma, ra
dome ir daug džiuginančių išim
čių. “Čia, brada, Amerika!” — 
su pasididžiavimu sakydavo mū
sų globėja. Jų dauguma šio kraš
to gyvenimą priėmė nekritiškai, 
nelabai jį ir perprato. Pvz. mi
nėta globėja kiekvieną savaitgalį 
siųsdavo visus savo vaikus iš sa
vo sunkiai uždirbtų pinigų į ki
no teatrus, kad ką nors geresnio 
pamatytų, daugiau išmoktų. Pati 
neidavo, nes buvo labai užsiėmu
si ir pavargusi. Ji nepagalvojo, 
kad ten tik nuotykius ir visokios 
rūšies nusikaltimus rodo ...

Ir šiuo metu čia televizija yra 
vyriausioji auklė ir vadovė mūsų 
jaunimo. Jos turinys yra mums 
labai svetimas ir labai žalingas. 
Aplamai, tik labai rūpestingi ir 
apdairūs tėvai šių dienų sąlygo
se dar gali išauginti padorius 
žmones. Dažniausiai būna jau 
pervėlu, kai pastebi jų prieauglį 
einant niekais. Vardan laisvės 
čia tėvams yra nurodoma leisti 
laisvai augti vaikams. Esą, tegu 
patys viską patiria ir patys apsi
sprendžia.

Daugelis tą blogį mato, spau
doje ir privačiai padejuoja, ta
čiau niekas rimtai nebando veik
ti, kad to priežastys būtų paša
lintos, kad kita aplinka ir tvar
kinga bei padori demokratija 
būtų sukurta, šiuo metu jau pra
sidėjo sąjūdis, skatinąs apvalyti 
aplinką nuo fizinio užteršimo. Ir 
šios pastangos nebus labai sėk
mingos, jei neprasidės kova, ska
tinanti sulaikyti moralinį užter
šimą. Juk nesąžiningas, savanau
diškas ir apsileidęs žmogus la
biausiai šiukšlina ir teršia.

Mūsų laikraščių ir organizaci
jų pareiga būti labiau kritiškais 
šio krašto gyvenimo blogybėms. 
Jei tai ir nieko nepakeis, tai 
bent savieji bus labiau įspėti ir 
apdairesni savo ir savo šeinių 
gyvenime. Gaila, kad kaikūriė 
laikraščiai tos kritikos vengia ar 
nepajėgia suprasti tų tikrųjų 
blogio priežasčių. Net ir labiau
siai idėjiški laikraščiai pro tas 
pagrindines blogybes praeina 
kaip ir nepastebėdami ar prisi
bijodami, kad tenai priešų spau-

da nesijuoktų ir savo piktai pro
pagandai nepanaudotų.

Stebint stovyklų ir suvažiavi
mų paskaitas bei diskusijas, 
ypač jaunosios kartos intelektua
lų, matyti amerikiečiams būdin
gas laisvumas ir trūkumas aiš
kesnių išvadų. Pasisakoma lyg ir 
neužmetant savo ar kito nuomo
nės, lyg tai būtų vienas iš dau
gelio pasisakymų, paliekant 
daug vietos kitų įvairiems pasi
sakymams, kurie kartais savo 
kraštuninumu ar net kvailumu 
užtemdo ar nerimtai pastato visą 
svarstomą problemą.

“Amerikietiškas” rašymas jau 
yra pastebimas ir pas nevieną 
lietuviškos spaudos bendradarbį. 
Pavyzdžiui, rašant apie Indijos- 
Pakistano karą ilgame rašinyje 
rasi daug bendrb pobūdžio šne
kos, tačiau jokios informacijos, 
kodėl ir kaip tas karas prasidė
jo, kokia jo eiga ir ko juo yra 
siekiama. Jei straipsnio autorius 
nebūty "anglosaksas”, tuojau 
pat aiškiai pasakytų, kad toli
mesnieji ir pirmoji to priežastis 
yra nevykęs anglų palikimas. 
Kaip žinome, anglosaksai nemo
ka tvarkos padaryti nei savo vi
duje, nei tarptautinėje srityje. 
Visi žino, kad po I D. karo tarp
tautinė padėtis buvo palikta to
kia, kad tuojau pradėjo augti 
įtampa naujam karui, o po II D. 
karo dalykai buvo palikti dar 
bjauresnėje padėtyje. Britanija, 
pasitraukdama iš anksčiau val
dytos Indijos, padalino ją į dvi 
dideles valstybes — Indiją ir Pa
kistaną pagal dviejų dominuo
jančių religijų apytikrę ribą. Ne
buvo atsižvelgta į kitas tautybes 
toje srityje. Iš tikro pačioje pra
džioje galima buvo Indiją su
skaldyti į kelias savarankiškas 
valstybes’pagal etninį daugumos 
pasiskirstymą. Kai bengaliečiai 
rinkiminiu būdu aiškiai apsi
sprendė savo Rytų Pakistaną pa
daryti autonominė arba ir visiš
kai’ nepriklausoma valstybe, 
jiems niekas teisėtai negalėjo 
sutrukdyti. Ir kai Vakarų Pakis
tano kariai juos žiauriai tramdė, 
tai abiejų religijų laisvei apsi
sprendę bengaliečiai bėgo Indi
jon, tuo įrodydami, kad čia nėra 
religijų karas. Buvusi jų visų 
okupante Britanija nebandė nie
kam padėti, nei teisėtų tautų rei
kalavimų pripažinti, nei jų savo 
Bendruomenės ribose išspręsti. 
Prieš kelerius metus iškilęs karo 
pavojus buvo sovietų pastango
mis nuramintas, o šių metų ben- 
galiečių tragiška padėtis priver
tė Indiją įsikišti, sovietams da
vus didelius^ pagalbos pažadus. 
Amerika šiai o'yla'i teisingai iš
spręsti nieku svariai neprisidėjo. 
Be to, ji savo apkaltinimu Indi
jos, kaip užpuolikės, labai prie
šiškai nuteikė indiečius prieš sa
ve, pastūmėjo į sovietų rankas ir 
susikompromitavo kaip laisvės 
bei teisingumo skelbėja.

Jaunimo kongreso spaudos konferencijoj informuoja apie nuveiktus paruo
šiamuosius darbus ir ateities planus. Iš kairės: A. Zailskaitė, J. Šlajus — in
formacijos komisijos pirm., R. Sakadolskis — kongreso rengėjų komiteto 
pirm., R. Kviklytė Nuotr. P. Maletos

ONTARIO ,
KOVOKI OF OFFOmmin

ČIKAGOS LIETUVIŲ HORIZONTE
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

jog didybė. Bolševikai tik žymiai vė
liau tegalėjo jais sekti. Tokių, toli 
šviečiančiu meno viršūnių reikia dau
giau parodyti ir mums išeivijoje.

GYDYTOJŲ OPERA
ČL Opera, ruošdamasi “Jūratės ir 

Kastyčio” operos premjerai, turėjo 
pereiti du etapus: išleisti operos kla- 
vyrų, operų orkestruoti ir ją išvesti į 
sceną. Pirmąjį etapą — klavyro išlei
dimą Įvykdė specialus komitetas. 
Antrasis etapas — orkestracija taip 
pat buvo pavesta tam pačiam komite
tui. Jame daugiausia darbo bei šir
dies Įdeda augštai tenorų padangėje 
iškilęs mūsiškis St. Baras. Pats būda
mas didelis a. a. komp. K. V. Banai
čio gerbėjas, jis įspūdingai sugreti
no Brahmso, Beethoveno ir kitų lai
mėta amžiną garbę vokiečių tautai. 
Panašią garbę lietuvių tautai esą tei
kia K. V. Banaičio, VI. Jakubėno ir 
kitų kompozitorių vardai. Todėl per 
eile met’i jo didžiausias noras buvo 
iškasti iš stalčių “Jūratę ir Kastvtį” 
bei išvesti scenon. Platindamas nau
josios oneros klavvrą, iš Ohio valsti
joje gyvenančių lietuvių gydytojų jis 
jau surinko SI.<>00, tain pat $1,000 
paaukojo ir {Ilinojaus Lietuvių Gydy
toji Dr-ia. Tai graži pradžia anie 
$8,000 kainuosiančiai orkestracijai. 
St. Barns taip pat užsiminė, kad nau
joji ’i^tuviška opera būsianti lietuvių 
gydytojų opera.

SUMOS IR AUKOS
Administraciniais naujosios lietu

viškos oneros reikalais rūpinasi ope
ros v-ba: Vyt. Radžius, G. Bičiūna’tė, 
J. Vidžiūnas, V. Momkus, A. Bliskis, 
VI. Stropus ir Br. Mačiukevičius. Ope
ros snmnta sieks apie $50,000, o bi
lietai toli gražu nepadengs išlaidų.

Spaudos konferencijoj buvo paskelb
ta stambi auka — G. ir A. Lietuvnin
kai paaukojo $500. Orkestracijos Fon
dui muz. A. Stephens vadovaujamos 
“Aldutės” paaukojo $100.

KORESPONDENTAS UGNYJE
Tą patį vakarą, po operos spaudos 

konferencijos, turėjom skubėti i 
“Lietuviai Televizijoje” programą, 
kuri buvo skirta LŽS-gos centro val
dybai. čia ir papuoliau į kolegų 
kryžminę ugnį. Prieš kurį laiką lietu
vių spaudai naujoji LŽS cv išsiuntinė
jo savo veiklos gaires, prašydama pa
skelbti skaitytojams. Visi redaktoriai 
tai ir padarė, išskyrus vieną — “Tė
viškės Žiburių”. Kadangi pats esu 
LŽS centro valdyboje, kolegų buvau 
kalama^, kad protesto ženklan gal 
nevertėtų bendradarbiauti tokiame 
laikraštyje, ignoruojančiame valdybą, 
kurioje yra ir minimo laikraščio nuo
latinis bendradarbis.

RED. PASTABA. Esame gavę LŽS 
centro valdybos raštą, kuriame išdės
tytos būsimos veiklos gairės, su pa
geidavimu supažindinti “TŽ” skaity
tojus. Panašių raštų gauname iš įvai
rių organizacijų. Jeigu juos tokius ir 
spausdintume, reikėtų gana didelę 
dalį laikraščio skirti valdybų dekla
racijoms, bendraraščlams, praneši
mams, planams ir t. t. Tai medžiaga, 
kuri kartojasi keliuose laikraščiuose 
ir įdomumu nepasižvmi. Ir LŽS cent
ro valdyba neprašė ištisai raštą spaus
dinti, o tik supažindinti. Mums būtų 
daug priimtinesnė individuali supa
žindinimo forma nei bendraraščial. 
Dėlto mielai lauksime iš čikaeiškio 
bendradarbio rašinio, supažindinan
čio su LŽS darbais. Tai nėra valdvbos 
ignoravimas, o tik noras sunažind<nti 
visuomenę netokiu šablonišku būdu.

ASTRO TRAVEL
SERVICE

2198 Bloor St. West 
Toronto 9, Ontario

* Telefonas 766-1 118

Pigios kelionės po visg pasaulį. Informacijų teirautis: 
--------------  Mrs. Vera Vasara, tol. 766-1118 --------------- 
* Sutvarkome dokumentus giminių imigracijai arba ilgom vizitui *

Studentas neužmiršta savo profesoriaus
Dr. Prano Padalio artėjančių mirties metinių proga

Pranas Padalskis-Padalis tuo 
metu buvo tik ką grįžęs iš studi
jų Paryžiuje. Dar neturėjo dok
torato. Buvo V.D. universiteto 
teisių fakulteto ekonominių 
mokslų skyriuje jaunesniuoju 
asistentu. Pirmojo kurso studen
tams skaitė, berods, tik tris eko
nominių mokslų dalykus.

Visados judrus ir gyvas. Ele
gantiškai apsirengęs. Dažniau
siai dėvėjo tamsiai mėlynos spal
vos aprangą. Vidutinio’ūgio, tie
sios, gražios laikysenos, tvirtos 
ir staigios eisenos. Gražūs, tam
siai juodi plaukai ir antakiai, di
delės judrios akys. Beveik visa
da su šypsena. Toks atrodė Pa
dalskis tada studentams.

Nedaug kas iš teisių fakulteto 
profesorių galėjo Padalskio ele
gancijai prilygti. Gal doc. D. 
Krivickas, dr. D. Cesevičius ir 
dr. Jurgis Brožaitis. Tačiau jie 
buvo lėtesnio būdo, nors irgi 
skoningai mėgo rengtis.

Dr. Padalskis buvo prof. VI. 
Jurgučio auklėtinis-numylėtinis, 
ypač gabus dėstytojas. Dalyką 
skaitė gyvai ir įdomiai. Studen
tai įdėmiai sekdavo jo paskai
tas ir užsirašinėdavo. Jo paskai
tų auditorija būdavo visada gana 
gausi. 1938 m. apgynęs doktora
tą, vedė ekonominės politikos 
proseminaro ir seminaro kated
rą. Ir čia turėjo daug klausvtojų. 
Pro- ir seminaro darbus praves
davo įdomiai ir produktyviai. 
Kiekvienas dalyvis turėjo para
šyti referatą, perskaityti ir vie
šai apginti. Be to. kiekvienas tu
rėjo paruošti kritiką kito studen
to referato. Pro- ir seminaro lan
kymas buvo privalomas. Dr. Pa
dalskis iš seminaro dalvviu lau
kė aktvvaus dalyvavimo diskusi
jose. Pats jis būdavo stebėtoiu- 
vertintoiu. Jis tik panildvdavo 
ir andaįlindavo studentų paruoš
tą darbą ir kritiką.

Mėgo gabius ir moksle nažan- 
giiis studentus. Buvo teisus ir 
ohiektvvus. Kovojo dėl oahiu 
studentu, stengdamasis sudėti
niuose egzaminuose išgauti 
jįp-^s kuo geriausia pa^vmj.

Rusams užėmus Pabaltijo

valstybes, dr. Padalskis uoliai 
mokėsi rusų kalbos. Ir rusų oku
pacijos laikais nepamiršo jis ga
bių studentų. Stengėsi prastum
ti juos universiteto dėstytojų ei- 
lėsna.

Okupacijos ir karo veiksmai 
nutraukė mano ryšius su dr. Pa- 
dalskiu. Teko jieškoti naujų ke
lių, kovoti dėl ateities ir egzis
tencijos. Paskutinį kartą mačiau 
dr. Padalį per Vasario 16 minė
jimą Toronte, kai jis čia buvo 
pagrindiniu kalbėtoju. Jau kiek 
pražilęs, gal kiek nustojęs ir di
namikos. Pertraukos metu pasi
sveikinęs, prašė mane nesakyti 
savo pavardės. Po kelių sekun
džių ją prisiminė ir pridūrė: “Sa
vo pro- ir seminaro dalyvių pa
vardžių nepamirštu”.

Dr. Padalis mirė Detroite 
1971 m. balandžio 4 d. Jo buvę 
studentai ilgisi jo ir linki jam 
ramaus amžino poilsio, la.

Kas naujo 1972 metą televizijoj?
BAL. BRAZDŽIONIS

Kiekvienais metais televizijų 
bendrovės stengiasi įvesti ką 
nors naujo į priimtuvus. Įvairių 
bendrovių įmonės turi naujus 
planus, kurie yra vykdomi nau
juose modeliuose. Kartais sunku 
pirkėją įtikinti, kodėl vienos 
bendrovės toks pats didumo pri
imtuvas skiriasi kaina. Lankant 
tų bendrovių rengiamas parodas 
ir paskaitas, tenka išgirsti apie 
naujoves 1972 m. televizijos pri
imtuvuose.

Televizijos pramonė mažėja. 
Televizijų įmonės prastina ga
mybą. Daugelis JAV bendrovių 
įvairias dalis ir kitus elektroni
nius įtaisus gamina užjūrio vals
tybėse, kur darbo jėga pigi, o 
savo krašte turimas įmones už
darinėja. Kitur gaminti priimtu
vai betgi nėra tokie patvarūs: 
bendrovėms duoda nuostolį, su
kelia vartotojų nepasitikėjimą, o 
amerikiečiai netenka darbo. 
Žmonės jau bijo pirkti kitur ga
mintus televizijos ar radijo pri
imtuvus. Dėlto elektroninių 
įmonių gaminiai nebeperkami. 
Mat, sugedus sunku gauti dalis, 
planus. Taigi prieš įsigyjant įvai
rius elektroninius gaminius, rei
kia žiūrėti, kur jie yra pagamin
ti, kur galima gauti dalis.

O dabar pažiūrėkime, kas yra 
naujo televizijų priimtuvuose.

Admiral bendrovė skelbia iš
leidžianti 18 ir 25 inčų priimtu
vus su “Solar” spalvų kontrole. 
Priimtuvų viduj 80% išlieti ta
kai. Bendrovė mano, kad 
“Solar” spalvų sistema perduos 
signalus į vaizdo lenmpą 100% 
geriau ir šviesiau. Taip pat ir au
tomatinė kontrolė, kuri pakeičia 
stotis, balsą ir spalvas, bus pato
gesnė. Balso stiprintuvas, ilgųjų 
ir trumpųjų bangų signalų de
rintojas yra iš dviejų dalių — 
viską išlygins. Priimtuvų vidus 
yra suprastintas, todėl ir jų kai
na įvairi. Vaizdo lempų garanti
ja — dvejiem metam.

Electro-Home bendrovė išban
dė, kad įdėjus į augšto dažnumo 
sistemą Selikono pertiekėją, jo
kios X-Ray radiacijos nebūna. 
Selikonas įgalina normalų pulsa
vimą ir duoda gerą vaizdo ap
švietimą. Išleidžiami 26 inčų pri
imtuvai, kurių vidus lengvai iš
imamas ir taisomas. Įdedami au
tomatiniai perjungėjai ir regu
liatoriai.

Magnavox praneša, kad jų pri
imtuvai turi totalinę, automati
nę spalvų liniją. Jų vidus turi 
naują vadinamą “Magna” jėgą 
su tranzistoriais ir lempom. Kai- 
kuriuose modeliuose vietoj lem
pų įrengti pagrindiniai reakto
riai, pakeista augšto dažnumo 
lempa ir ryškumo išlygintojas. 
Bendrovė yra privati, gaminius 
pardavinėja tiesiai pirkėjams, 
todėl daugelis televizijos par
duotuvių jų neturi.

Zenith bendrovė, kuri buvo 
plačiausiai žinoma pasaulyje.

Toronto medžiotojų ir meškeriotojų klubo “Tauras” narys K. Žulys, antrą 
kartą iš eilės laimėjęs pirmų vietą šaudyme Nuotr. B. Tarvydo

labai praturtino priimtuvų vidų 
įvairiais naujais priedais. Jau 
antri metai garsinamas vaizdo 
lempos "Chromacolor” ištobuli
nimas. Daug ryškiau matomi pa
veikslai. Dvejų metų garantija 
lempai. Prie automato, kuris pa
deda spalvas išryškinti, įdėjo 
saugomąjį jungiklį, kuris pade
da kiekvienai stočiai - kanalui 
spalvas suderinti. Yra ir vadina
mas “Chroma” stiprintuvas. 
Naujieji 1972 m. modeliai daro
mi daugiausia su tranzistoriais, 
žodžiu, paprastų lempų amžius 
jau baigiasi.

Zenito priimtuvo vidus labai 
praktiškai padarytas, sudėtin
gas, ypač spalvotųjų. Įvairūs ly
gintuvai, šviesų ir balso signalų 
pastiprintojai, įvairūs ditekto- 
riai, modeliatoriai. Augšto daž
numo voltažas yra 23000—25000 
voltų. Taisymas parankus, pla
nai nesudėtingi. Zenito radijas ir 
fonografai, magnetofonai taip 
pat visi su tranzistoriais. Yra 
gražių naujų modelių.

Motorola bendrovė rūpinasi 
pašalinti radiaciją savo priimtu
vuose, kurių pas vartotojus yra 
3000. Visi, kas turite 19 inčų 72 
m. modelį WP58IHW, praneški
te “Motorola” pardavėjams. 
Bendrovės lėšomis priimtuvai 
bus sutaisyti jūsų namuose. Jie 
yra pavojingi naudoti. Jų viduje 
yra daugiausia tranzistorinės 
“Quasar II” vaizdų lempos nuo 
16 iki 25 inčų, “mini” linijos; vi
dus padarytas lyg atskirom ply
telėm— jeigu vienoj kurioj ply
telėj kas sugenda, tuoj galima 
pakeisti kita. Toks taisymo bū
das parankus, tačiau vartotojam 
atsieina brangiau. Nauji mode
liai turi “Quick set” mygtuką, 
kuris parodo, kaip keičiasi spal
vos kanaluose. “Motorola” bend
rovė yra bankrutavusi — ją per
ėmė “General Electric”.

RCA ir GE. RCA, viena pir
mųjų televizijos bendrovių Ame
rikoje, gamina tik tranzistori
nius priimtuvus. Šiemet sako, 
esą jos priimtuvų vaizdas, ypač 
spalvotas, labai ryškus, turi “Ac- 
eumatie” spalvų derintoją, kuris 
jas išskiria ir užrakina. Bendro
vė duoda vienerių metų taisymo 
bei dalių garantiją ir dvejų me
tų garantiją vaizdo lempom. GE 
bendrovė išleido įvairių mažų 
spalvotų ir nespalvotų priimtu
vų. Dalis jų yra su tranzisto
riais ir lempom. “Philco” ir ki
tos bendrovės, kaip “Sylvania”, 
nieko ypatingo neišrado — ga
mina suprastintus priimtuvus.

Sonny ir Panasonic, Japonijos 
bendrovės, gal plačiausiai išplė
tė savo prekybą Amerikoj. Jos 
pagamino 7 inčų priimtuvus su 
AC ir DC elektros srove, kuriuos 
kiekvienas keliautojas, automo
biliuose įsijungęs, gali žiūrėti 
televizijos. Viskas paremta tran
zistoriais. Tos bendrovės turi sa
vo dalių sandėlius ir taisymo 
skyrius, todėl gyventojai, įsiei- 
je šiuos priimtuvus, nevarąs. Vo
kietijos bendrovės iau sumažino 
savo eksportą. Dar laikosi 
“Grunding”, “Telefunken” ir 
dar kelios bendrovės. “Philips” 
•r kitos Olandijos bendrovės ma
žina savo apyvartą. Britanijos ir 
Ttaliios Paminiu mažai bematyti. 
Elektroniniu įtaisu prekvba ma- 
žėia, nes žmonės jų daug turi.

AR JAU ATNAUJTNOT
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 

PRENUMERATĄ?

Government

IŽDO BEI EKONOMINIŲ 
REIKALŲ DEPARTAMENTAS 
PAPILDOMA SĄMATA IR 
MOKESČIŲ ĮSTATYMAS 
Ontario provincijos vyriausybė 
pateikė parlamentui sekančius 
mokestinius pakeitimus, kurie 
buvo priimti:
1. Asmeninių mokesčių sumaži

nimas, jau anksčiau paskelb
tas 1971 ir 1972 metam

1971 m. spalio 8 d. Ontario 
ministeris pirmininkas pasiūlė 
sumažinti federacinius paja
mų mokesčius paskatinti eko
nominiam atkutimui ir paža
dėjo prisidėti prie federacinės 
vyriausybės iniciatyvos, atitin
kamai sumažinant provinci
nius pajamų mokesčius. Ka
dangi federacinė vyriausybė 
spalio 14 d. biudžete sumažino 
asmeninius ir korporacinius 
pajamų mokesčius, Ontario 
vyriausybė taip pat gali suma
žinti savo mokesčius, kaip 
anksčiau buvo skelbta.

Ontario asmeninių pajamų 
mokesčių sumažinimas bus 
vykdomas dviem tarpsniais. 
Pirmasis tarpsnis apima šešis 
mėnesius: nuo 1971 m. liepos 
1 iki 1971 ui. gruodžio 31 d. 
Jam taikomas 3,6% mokesčių 
sumažinimas. Antrasis tarps
nis apima dvylika mėnesių: 
nuo 1972 m. sausio 1 d. iki 
1972 m. gruodžio 31 d. Jam 
taikomas 3% mokesčių suma
žinimas.

2. Peržiūrėtas įstatymas, leidžiąs 
sumažinti sveikatos draudos 
įmokas, vyriausybės paskelb
tas praėjusį rugsėjį. Naujas 
įstatymas numato keturis 
svarbius pakeitimus:
— panaikinimą įmokų asme
nims, turintiems 65 ar dau
giau metų, Įskaitant atitinka
mus šeimos narius, nuo 1972 
m. sausio 1 d.
— Įvedimą jungtinės sveika
tos draudos Įmokos vietoje at
skiri; OIISIP ir OHSC Įmokų 
nuo 1972 m. balandžio-1 d.
— suiiiažinhną Įmokų iki $11 
per mėnesi paskiriem asme
nim ir iki $22 per mėnesį ve
dusiam bei šeimom nuo 1972 
m. balandžio 1 d.
— išplėtimą mokestinės pa
galbos nepasiturinčiom šei
mom ir asmenim.nuo 1972 m. 
balandžio 1 d.

3. Pakeitimas korporacijų mo
kesčių, kad federacinė pagal
ba darbams finansuoti nebūtų 
apmokestinama Ontario vy
riausybės.

4. Nemaži pakeitimai paveldėji
mo mokesčių srityje nuo 1972 
pi. sausio 1 d., nes federacinė 
vyriausybė atsisakė nuo šios 
srities mokesčių.
Apmokestinamų palikimų mo
kesčiai bus padvigubinti.
— Panaikinami ligšioliniai 
pridėtiniai palikimų mokes
čiai: 20% nuo šeimos ir 25% 
nuo kitų asmenų. Šie mokes
čiai buvo pridedami prie regu
liarių palikimo mokesčių.
— Palikimai iki $100.000 ne
bus apmokestinami; iki šiol 
buvo — $50.000. Našlės ar 
našlio palikimo neapmokesti
nama suma pakeliama nuo 
$250.000 iki $500.000.
— Visos dovanos, velionles 
duotos iki penkiolikos metų 
prieš jo inirtĮ, bus laikomos 
velionies nuosavybe, jeigu tai 
bus padaryta 1972 m. sausio 1 
d. ar po jos.

Vyriausybė mano, kad suminė
tieji pakeitimai bus palengvini
mas visiem. Jie palengvins mo
kesčiu naštą palikimams iki 
$100.000 vertės ir gerokai suma
žins spaudimą perduoti šeimi
nius Kanados verslus bei ūkius.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PRIME MINISTER OF ONTARIO

ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

• Statom ir taisom antenas •
• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių •

672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Rįnnr Gai-asta 296 BROCK Ave.moor Mukome oarage (tarp Dun(Jag !r ColIew)
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305
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© LIETUVIAI IASAUIYII
N. METŲ EGLUTE
V. Radvilavičienė “Tiesos” sausio 

13 d. laidoj karčių žodžių nepagaili 
Vilniaus profsąjungų rūmuose su
rengtai naujametinei eglutei ir kom
partijos iš Maskvos į Vilnių atvež
tam komunistinių tradicijų Seniui 
Šalčiui. Tėvus prie paradinių durų 
sustabdė dvi karingos tetos. Pasiro
do, vidun įleidžiami tik vaikai, o tė
vam nevalia kojos įkelti net į dra
bužine: “Kadangi nebuvo kitos iš
eities, teko vaikus nurengti priean
gyje (vos ne lauke, ant laiptų). O su 
paltais rankose buvo pasiūlyta likti 
gatvėje..." V. Radvilavičienės nusi
vylimą dar labiau sustiprino nevykęs 
dovanėlių išdalinimas: "Senelis Šal
tis dingo, net neatsisveikinęs su vai
kais. Per mikrofoną skelbė, kad ge
riausia dovanėles atsiimti vestibiulyje
— ten eilė mažesnė ... Taip ir ne
matėme, kas sėdi ir kas dalija do
vanėles dailiame pasakų namelyje. 
Vestibulyje jas dalijo suplukusi te
ta — pakvietimas — dovana, p ... — 
do... Apie “prašau” ir “ačiū” čia 
nebuvo nė kalbos...” V. Radvilavi
čienė nusiskundžia, kad ant spalvin
gų dėžučių buvo surašyti jose esan
tys saldainiai, jų svoris ir kaina. Nau
jametinės eglutės rengėjams ji patei
kia rimtų pastabų: "Matyt, nepa
prasta surengti masine šventę. Bet. 
mano manymu, šventėje svarbiausia
— gera nuotaika. O dabar — prie 
durų “sargyba”, dovanos — kori
doriuje, ir kuo skubiau reikia baig
ti programą... Ką išsineš į šventę, 
į susitikimą su Seneliu Šalčiu atėję 
valkai? Ar taps čia pabuvę geresni, 
jautresni, mandagesni? Vargu.... At
simenu, tolimoje vaikystėje Senelis 
šaltis man įteikė skepetaitę su “Kau
no audinių" emblema, spėjo paste
bėti, kad aš — mergaitę ir net var
do paklausė ..." Toj tolimoj vaikys
tėj V. Radvilavičienė greičiausiai bu
vo susitikusi ne su Seneliu šalčiu, bet 
su Kalėdų seneliu.

SANTUOKOS IR IŠTUOKOS
Alg. Mikoliūno pranešimu “Kom

jaunimo Tiesos" š. m. sausio 1 d. lai
doje, Naujųjų Metų išvakarėse Vil
niaus civilinės metrikacijos biure bu
vo sutuokta 1971 m. 4000-toji pora: 
“Aidi Mendelsono “Vestuvių maršas”. 
I aktų salę jaudindamiesi įeina jau
nieji — “Raudonosios aušros" stiklo 
fabriko presuotojas Česlovas žan- 
dauskas ir elektros skaitiklių gamyk
los sandėlininkė Marija Nevcrke- 
vič ... ” Sprendžiant iš jaunosios pa
vardės, tautiniu požiūriu mišrių ve
dybų problema aktuali ne tik išeivi
joje, be i ir senojoje Uetuvos sostinė
je. Jeigu 'a Marija nenorėjo vadintis 
X e verk .'iūte ar Neverkevlčienc, 
matyt, Lenkija jai arčiau Širdies, šia 
proga statistinių duomenų pateikia 
Alg. Mikoliūno cituojamas Vilniaus 
metrikacijos biuro skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Pranas Savickas: “4000- 
oji vilniečių santuoka—malonus skai
čius. Džiugu, kad 1971 metais vežimė
lius mažiesiems įsigijo sostinės 6780 
šeimų. Nenutylėsim ir skyrybų faktų; 
1315 ištuokų — įspėjantis skai
čius ...” Vaizdas iš tikrųjų liūdnas, 
kai ištuokos prilygsta beveik trečda
liui santuokų skaičiaus.

KOMJAUNIMO VADAI
Sausio 11 d. Vilniuje įvyko kom

jaunimo aktyvo pasitarimas, kuriame 
dalyvavo centrinio komiteto nariai, 
kandidatai, miestų, rajonų, įmonių, 
mokyklų komjaunimo sekretoriai. 
Pagrindinį pranešimą padarė kom
jaunimo centrinio komiteto I sekr. V. 
Morkūnas, bene didžiausią dėmesį 
skirdamas Sovietų Sąjungos kompar
tijos XXIV suvažiavimo nutarimų įgy
vendinimui. Jo kalbos santrauką pa
skelbė “Komjaunimo Tiesa” sausio 13 
d. laidoje. Komjaunimo uždavinius 
V. Morkūnas nušviečia šiais žodžiais: 
“... respublikos komjaunimo organi
zacijos, vadovaujamos partinių orga
nų. atlieka didelį darbą, idėjiškai po
litiškai auklėjant jaunimą, formuo
jant vaikinų ir merginų marksistinę- 
lenininę pasaulėžiūra, ugdant kom
jaunuolių ir jaunimo darbinį bei vi

LONDON, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 

sekmadienį, vasario 13 d., 6 v., para
pijos salėje. Paskaitą skaitys Londo
no Vakarų Universiteto teisės fakul
teto studentas Algis Puteris, dar Lon
done negirdėtas. Programą atliks 
“Baltijos” ansamblis, šeštadieninė 
mokykla ir “Rašo s” kvartetas. Po 
minėjimo studentai pavaišins visus 
kavute ir pyragais. Visi kviečiami ir 
laukiami, ypač iš artimesnių kaimy
ninių kolonijų.

KLB Londono apylinkės valdyba 
tradicinis Užgavėnių ba

lius, rengiamas KLK Moterų Dr-jos 
Londono skyriaus, įvyks vasario 12. 
šeštadienį, parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E. Pradžia 8 v. v. Rengė
jos tikisi, kad Londono ir apylinkių 
lietuviai, nežiūrint parengimų gau
sos, baliun atsilankys. Bus linksma 
prie orkestro muzikos, o svarbiausia 
bus turtingas bufetas su gėrimais, 
blvnais, lietuviškomis dešromis, ko
pūstais ir t. t. Pageidaujami laimi
kiai (fantai) loterijai.

DVIGUBOS LAIDOTUVĖS. 1972 
m. Londone pradėti ne su džiaugsmu, 
bet su rauda. Pirmą sykį šios anylin- 
kės istorijoje tą pačia dieną palaidoti 
du lietuviai, būtent, Vincentas Uždra- 
vis ir Paulina Katelienė. V. Uždravis 
ištiktas širdies smūgio mirė savo 
kambaryje sausio 12 d., sulaukęs 76 

suomeninį politinį aktyvumą ...” Iš 
jo kalbos sužinome, kad daugiau kaip 
300.000 Lietuvos jaunuolių yra įsi
pareigoję dalyvauti maksvinės kom
partijos XXIV suvažiavimo nutarimų 
įgyvendinime. V. Morkūną vis dar 
gąsdina socializmo priešai, pasiryžę 
atgaivinti tautines nuotaikas, ir anti
komunizmo apologetai. Atsvaros jis 
siūlo kasdien jieškoti internaciona
linio auklėjimo procese. V. Morkū
nas negali užmiršti ir ateistinio fron
to: “Kai kurios respublikos komjau
nimo organizacijos skiria nepakan
kamą dėmesį ateistiniam jaunimo 
auklėjimui, šiuo metu ateizmo koor
dinacinė mokslinė metodinė taryba 
sudarė vieningą kompleksinį planą 
ateistiniam darbui sustiprinti. Veikia 
respub’ikos lektorių ateistų mokyk
la. Rajonų, miestų komitetų, pirmi
nių komjaunimo organizacijų uždavi
nys pasiekti, kad visur būtu sudary
tos ir įgyvendinamos konkrečios veik
los programos šioje svarbioje auklė
jimo srityje,..” Netrūksta spragų ir 
politiniame auklėjime: “Komjaunimo 
komitetai dar neretai dirba atskirai 
nuo kitu studentų susivienijimų, rate
lių, klubų, kuriuose formuojamos bū
simo specialisto savybės, nemobili
zuoja jų pastangų vienam tikslui — 
studentų komunistiniam auklėji
mui ...” Iš šio prasitarimo sužinome, 
kad studentai dar turi ratelių ir klu
bų, atsietų nuo komjaunimo propa
gandos. V. Morkūnas susirūpinęs ir 
pedagogų ištikimybe: “Reikėtų dau
giau Įtraukti mokyklų komjaunimo 
sekretorių į pedagogų tarybos sudėtį, 
o direktorių pavaduotojus mokymo ir 
auklėjimo darbui — j komjaunimo 
organų nomenklatūrą...” Savo kal
bą V. Morkūnas užbaigė išvada, kad 
Lietuvos komjaunimas nepagailės jė
gų komunistinės statybos planams 
įgyvendinti, o kelrode žvaigžde jam 
bus maskvinės kompartijos XXIV ir 
vilniškės XVI suvažiavimų nutarimai.

DUKRYTĖ IR MAMYTĖ
“Tiesos” sausio 11 d. laidos redak

cijos skiltyje “Dienos aidai” Danutė 
Kadžiulytė atkreipia skaitytojų dė
mesį į kaikurias mamytes ir jų duk
rytes: “Autobusas. Visi šypsosi ma
žai bendrakeleivei. Visi giria “Ach, 
koks vaikutis”. Mergytė iš tikro dai
li. Jai greit pabosta ant mamytės 
kelių. Ji spardo greta sėdintį vyriškį 
tol, kol tas kukliai nutapnoja į prie
kį — pastovėti. Mamytė — nė žo
džio. Priešais sėdi senyva moteris. 
Mažoji tampo ją už plaukų ir šū
kauja: “Mano kasytės gražioji, o tavo 
biaurios!” Mažosios plaukeliai iš tik
ro gražūs. Ir mamytė nieko nesako. 
Paskiau mažytė eina pasivaikščioti. 
Tarsi nujausdamos nelaimę, islkniau- 
biam su drauge į laikraštį. Bet ji 
jau čia pat. Mums pasisekė — ji tik 
deklamuoja, tik visa gerkle rėkia: 
“Tu eglute, tu žalioji!” Rėkia, rėkia, 
o paskiau šitaip apie mus išsireiš- 
kia: “Dūmės!” Ir vėl mamytė — nė 
žodžio. įdomi buvo kelionė.”

ORGANOLA “VILNIUS”
Žymusis vargonininkas Leopoldas 

Digrys džiaugiasi vilniečių inžinie
rių R. Nomico, V. Mitriko, V. Juod
valkio, V. Starkaus ir J. Seduikio 
sukurtais elektroniniais vargonėliais, 
kurių eksperimentinį modelį jie pa
vadino “Vilniaus” organola. Modelis 
turi vieną penkių oktavų klaviatū
rą ir septynių oktavų garsų skalę, 
vargoninį ir gęstantį skambėjimą su 
reguliuojama trukme. Skambėjimas 
ir jo išlyginimas visoje skalėje esąs 
geresnis už latvių konstruktorių su
kurtos organolos “Preliudija”, kuri 
jau gaminama serijiniu būdu ir turi 
didelę paklausą. Vilniečiai inžinie
riai savo “Vilnių” žada tobulinti, di
dinti, kad naujoji organola tiktų stu
dijoms ir koncertinei praktikai.

PLUNGĖS LIGONINĖ
Plungėje jau pradeda darbą nese

niai baigta statyti 350 lovų ligoninė 
su moderniai įrengta poliklinika, gy
dymo kabinetais. Pirmiausia buvo ati
daryti vidaus ir vaikų ligų skyriai. 
Ligoninė aptarnaus ne tik Plungės, 
bet ir rajono gyventojus. V. Kst.

m. amžiaus. Jis buvo kilęs iš Slavikų 
parapijos, Šakių apskr. Kanadon at
vyko po II D. karo. P. Katelienė ki
lusi iš Šimonių, Panevėžio apskr,, mi
rė Marijos viloje sausio 13 d., sulau
kusi 75 m. amž. Ji 12 metų sirgo pa
ralyžiaus liga. Kanadon atvyko prieš 
karą. Jų palydėti atvyko daug lietu
vių. Abu palaidoti sausio 15 d. šv. 
Petro katalikų kapinėse.

“EGLUTĖS” ŽURNALO adminis
tracija pasidžiaugė, kad jos žurna
liukas užsakytas visiems Londono 
šeštadieninės mokylos mokiniams. Ta 
proga ji paaukojo Londono šeštadie
ninės mokyklos bibliotekai 14 ver
tingų knygų ir pažadėjo nemokamai 
siuntinėti jai “Eglutę”. D. E.

LIETUVIAI STUDENTAI, giedo
dami kalėdines giesmes savo tautie
čiams, surinko $28 ir nutarė juos per
siųsti misijonieriui kun. Bendoraičiui, 
dirbančiam Amazonės džiunglėse. Be 
to. studentai užsakė 6 tomų “Encyclo
pedia Lituanica” ir kitas lietuviškas 
knygas Western universiteto Lowson 
Memorial Library už $99.50, kuriuos 
gavo iš Western studentų, tarybos. 
Neoficialiai lietuvių kalbos kursas 
jau prasideda Western universitete. 
Dėstytoja — G. Petrauskienė. Smul
kesnes informacijas teikia Londono 
lietuviai studentai

V. Jonynas

I
'   Paremkime sportuojantį jaunimę atsilankydami į  

KAUKIU BALIU
Hamiltone R",to ,L5 K "KOVAS"• 10 v. y. bus premijuojamos keturios 

geriausios kaukės

• L a i m ė s staliukai
• Gros žinomas "Highlight'" orkestras 

įėjimas — $2.50, studentams — $1.00

Jaunimo Centro salėje----- |

VASARIO 12, šeštadienį. |
• PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARO • <

Tradicinis UŽGAVĖNIŲ BLYNU
vasario 15, antradienį,
7 Jaunimo Centre.
įėjimas — $2.50, jaunimui — $ 1.00.

* Įvairių patiekalų vakarienė - nemokamai.
•Geras bufetas, linksma muzika.

Rengia KLK Moterų Dr-jo$ Hamiltono skyrius ir visus kviečia atsilankyti

s

ST. CATHARINES, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIME paskaitą 

skaitys dr. Antanas Klimas, Ročeste- 
rio universiteto profesorius. Meninę 
programą atliks “Nemuno” ansamb
lis. Po to — pasilinksminimas, šven
tė įvyks slovakų salėje vasario 13 d. 
Pradžia — 6.30 v. v. Sekmadienį — 
iškilmingos pamaldos, vainiko padė
jimas ant Laisvės paminklo. Laukia
ma straipsnio “Standarte” ir gal ra
dijo valandėlės. Kadangi ukrainiečiai 
kasmet kviečia lietuvius ir visuomet 
priima su išskirtiniu dėmesiu, tai 
šiemet bus kviečiamas tik jų atstovas. 
Kiti bus kviečiami platesniu mastu 
rengiama proga.

NAUJAI APYLINKĖS VALDY
BAI, išrinktai Bendruomenės susi
rinkime — iš trijų narių, buvo suteik
ta teisė pakviesti savo nuožiūra dar 
du valdybos nariu. Tai jau ir padary
ta. Valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. šarapnickas, vicepirm. K. Ja

HAMILTON, ONT.
SKAUTU SUEIGA. Vasario 6, sek

madienį, 3.30 v.p.p., salėje po baž
nyčia įvyks "Širvintos” ir "Nemuno” 
tuntų iškilminga sueiga. Skautams 
dalyvavimas būtinas. Kviečiami tėve
liai ir svečiai. Bus įdomi programa 
ir vaišės. — Bendruomenės rengia
mame Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 13 d. baž
nyčioje 11 v. ir Scott Park salėje 4 
v. skautai dalyvauja uniformuoti. — 
Skautai, kurie dar nesumokėjo na
rio mokesčio, prašomi sumokėti Ire
nai Zubienei sueigoje arba siųsti šiuo 
adresu: 36 Sherman Ave. So. L. S.

Advokatas

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos: 

į pirmadieniais 
.. antradieniais 

trečiadieniais 
s ketvirtadieniais 

penktadieniais 
, šeštadieniais 

; Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

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

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

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

KQIIPUT RADIO & 
RRIUEll TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

SVTFŽTA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

'ennincjer Limited
284-288 King Sf. E. — 528-8468 — 740 Upper James St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

4

3.

cevičius, sekr. K. Stundžia, ižd. Z. 
Jakubonis, narys S. šetkus.

STIPRI UKRAINIEČIU BEND
RUOMENĖ beveik kasmet rengia iš
kilmingus savo nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimus, į ku
riuos kviečia visą eilę kitų tautybių 
atstovų. Kadangi čia gyvena visa ei
lė žymių ukrainiečių, tai tų garbės 
svečių neretai susidaro iki pusšimčio. 
Apatinėje salėje surikiuoti svečiai ei
na į salę, kur būna pristatomi pub
likai. Po iškilmingų pietų prasideda 
kalbos, trunkančios iki 3 valandų. Pa
sibaigus kalboms, pasižiūrėjus j pub
likos veidus atrodo, kad jie pasiryžę 
klausytis dar toliau. Tada atsidaro 
scena, sugroja orkestras, o salė gie
da nepaprastai gražų himną. Jokios 
kitos programos, šiemet pagrindiniu 
kalbėtoju buvo min. Robert Welsh. 
Lietuvių atstovus ukrainiečiai sutin
ka labai šiltai, šiemet pasitiko adv.

Hamiltono “Aukuras” Klevelande su
vaidino Balio Sruogos 3 v. komediją 
“Dobilėlis penkialapis”. Nuotraukoje 
— Stasys Ilgūnas grimuoja aktorę A. 
Žilvitienę. Stovi — D. Enskaitienė 
ir A. Riekus Nuotr. VI. Bacevičiaus

Mokame už: 
depozitus ________ 5%
šėrus ir sutaupąs___ _____ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius . ...____ 614%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš . 10%
nekiln. turto paskolas iš 814% 

<

/

Dolichny su ponia. Dalyvavo J. ša
rapnickas ir S. Šetkus. Pastarojo pa
sakytą kalbą ukrainiečiai palydėjo 
stipriais plojimais. Dalyvavo visa ei
lė žymių miesto atstovų. Kor.

JONAS KALAINIS sausio 15 d. 
buvo pagerbtas 60 metų sukakties 
proga. I organizatorių p.p. Stankų, 
Meškauskų ir Panumių suruoštą 
staigmeną susirinko ne tik vietiniai 
artimieji, bet ir svečiai iš kitų vie
tovių. Iškilmę pradėjo p. Stankus ir 
pakvietė kun. J. Liaubą, OFM, pa
laiminti stalą. Šalia sukaktuvininko 
sėdėjo jo žmona Petronėlė, neseniai 
atvykusi iš Kauno. Vaišių metu kun. 
J. Liauba, OFM, pasakė kalbą, ku
rioje papasakojo, kaip J. Kalainis rū
pinosi leidimu žmonai atvažiuoti į 
Kanadą ir kaip santūriai gyveno, 
gražiai reikšdamasis lietuviškoje 
veikloje. Dėlto jis buvęs pakviestas 
ir j parapijos komiteto pirmininkus. 
Tas pareigas jis tebeina ir dabar. 
Baigdamas kalbą, klebonas paprašė 
susirinkusius sugiedoti “Ilgiausių 
metų". Sveikinimo kalbas taipgi pa
sakė A. Šukys ir apyl. pirm. J. ša
rapnickas. Viešnia iš Lietuvos papasa
kojo savo įspūdžius. Ji džiaugėsi iš
eivių vieningumu bei patriotiškumu. 
Sukaktuvininkui dalyvių vardu įteik
ta dovana — rankinis laikrodis. To- 
rontiečiai p.p. Jonikiai įteikė atskirą 
dovaną. Sukaktuvininkas visiems pa
dėkojo nuoširdžia kalba. Baigiantis 
vaišėms, p. Kalainienė visus daly
vius pakvietė rytojaus dieną pietums. 
Kai vėl susirinko svečiai, prie stalo 
sukaktuvininko vietoje sėdėjo 1 pa- 
gerbtuvių rengėjai. Užbaigoje šeimi
ninkams palinkėta geriausios sėkmės 
ateities gyvenime. A. š.

PADĖKA
Aš dėkoju Visagaliui Dievui ir 

Svenč. Dievo Motinai Marijai, kad 
leido man sulaukti 60 metų amžiaus 
ir apdovanojo taip gausiomis malo
nėmis. Taipgi labai didelę padėką 
reiškiu p.p. Panumiams, p.p. Meš
kauskams ir p.p. Stankams, nes jų 
pastangomis buvo surengta man tik
rai didelė staigmena — aš nesitikė
jau tokio didelio dalyvių skaičiaus. — 
Labai nuoširdžiai dėkoju mūsų gerb. 
klebonui Tėvui Juvenaliui, OFM, už 
dalyvavimą vaišėse ir už atlaikytas 
padėkos Mišias. — Reiškiu labai di
delę padėką visiems už pasakytas 
sveikinimo kalbas ir tokius nuošir
džius linkėjimus: gerb. klebonui Tė
vui Juvenaliui, OFM, mūsų Lietuvos 
kariuomenės kūrėjui-savanoriui, ap
dovanotam dviem Vyčio kryžiais, A. 
Šukiui, mūsų Bendruomenės valdy
bos pirm. J. šarapnickui, P. Meš
kauskui, S. Janušoniui, J. Dainorai ir 
visiems kitiems. — Didelę padėką 
reiškiu visiem už dalyvavimą ir taip 
brangias, gražias dovanas bei gėles: 
gerb. Tėvui Juvenaliui, OFM. gerb. 
Tėvui Benediktui Bagdonui, OFM. p. 
p. B. M. Satkevičiams, K. P. Šukiams,
O. A. Šukiams, J. K. Stundžiams, V. 
J. Žemaičiams, K.J. Grigams, M.J. Gri
gams, J. J. Kazragiams, S. K. Galdi
kams, P.J. Skeivėlams, E. J. Satkams, 
V.J. Liangiams, S.S. Zubrickams. J. A. 
Zubrickams, M. V. Jasiulioniams. E. 
L. Pūsliams, A. J. Ališauskams, M. J. 
Tarvydams, P. B. Radzevičiams, O.
P. Meškauskams, A. A. Panumiams, 
J. K. Stankams, E. Zakaržauskienei. 
J. šarapnickui, S. Kuktai. A. Klimui, 
A. Viskosui, A. Zosinui. S. Vaitkui. 
Taipogi už dalyvavimą ir brangias do
vanas dėkoju p.p. Jonikiams iš To
ronto ir p. E. Zakaržauskienei iš Lie
tuvos, kuri šiuo metu vieši pas savo 
gimines. Nuoširdžiai dėkoju visom 
poniom, kurios padėjo mano žmonai 
virtuvės reikaluose. Dėkoju akordeo
nistams S. Zubrickui ir J. Liangei, 
nes jų dėka labai gražiai skambėjo 
lietuviškos dainos.

Jūsų atsilankymas suteikė man 
daug džiaugsmo, o jūsų brangios do
vanos pasiliks neužmirštamos visą 
mano gyvenimą. Visoms ir visiems 
su nuoširdumu ir meile labai dė
koju.

Jūsų — J. Kalainis

L A. Valstybės
VYSK. B. FLANAGAN, Worces

ter, Mass., vyskupijos valdytojas, pa
kvietė Tėvus marijonus perimti se
niausią lietuvių šv. Kazimiero para
piją Worcester mieste, kurią, mirus 
kun. J. Jutt-Jiitkcvičiui, laikinai ad
ministravo kun. J. Bakanas. Vyskupą 
B. Flanagan šauktis marijonų pagal
bos privertė trūkumas kunigų, gerai 
mokančių lietuvių kalbą. Tėvų mari
jonų provincijolas kun. J. Dambraus
kas kvietimą priėmė ir naujuoju šv. 
Kazimiero par. klebonu paskyrė kun. 
A. Miciūną. Šv. Kazimiero parapijos 
steigėjų gretoms priklauso 1891 m. 
pradėjusi veikti Šv. Kazimiero Drau
gija ir kun. J. Jakštys, pastatydi
nęs medinę bažnytėlę. Parapijos or
ganizacinį darbą užbaigė ir mūrinę 
bažnyčią pastatydino klebonas kun. 
J. Jakaitis, vėliau tapęs marijonu, 
šios vienuolijos provincijolu ir mi
sijos steigėju Argentinoje.

POLAROID BENDROVĖ visų savo 
filmų gamybos administratorium pa
skyrė bostonietį inž. Romą Bričkų, 
gimusį Lietuvoje, mokslus baigusį 
JAV. Filmų gamybos metinė apyvar
ta siekia $250 milijonų. Anksčiau 
inž. R. Bričkos yra vadovavęs ne
spalvotų filmų gamybai, pastaruo
sius 18 mėnesių — naujo spalvoto 
filmo išvystymo projektui. Polaroid 
bendrovė yra pagarsėjusi savo apa
ratais ir filmais, kurie patys tuojau 
pat pagamina nuotraukas.

LIETUVOS VYČIAI birželio 22 — 
liepos 7 d.d. rengia ekskursiją į Ko
lumbiją, Argentiną, Urugvajų, Brazi
liją ir Venecuelą. Kelionės tikslas — 
ne lik pamatyti tuos kraštus, bet ir 
aplankyti juose įsikūrusius lietuvius. 
Kelionės kaina vienam asmeniui, 
įskaitant lėktuvą, nakvynes viešbu
čiuose, pusryčius ir pietus, tėra $850. 
Skrendama bus iš Niujorko Kolumbi
jos Avianca bendrovės keleiviniu 
lėktuvu. Informacijas teikia Pleasant 
Travel Service, 6 Sea Girt Crossroads, 
Sca Girt, NJ. *■

TARPTAUTINĖSE JAUNIŲ LAU
KO TENISO varžybose Miami Beach, 
Floridoje, II vietą laimėjo septynio
likmetis Vitas Gerulaitis, niujorkie
čių Aldonos ir Vytauto Gerulaičių sū
nus. Jo tėvas Vytautas trejus metus 
yra buvęs lauko teniso čempijonu Lie
tuvoje, vienerius metus — Pabalti
jyje. Sūnus Vitas žengia tėvo pėdo
mis. Jam priklauso I vieta Rytinės 
Amerikos jaunių grupėje, V vieta 
visos Amerikos jaunių klasėje ir IX 
vieta Amerikos vyrų klasėje.

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
II kongrese JAV lietuvių jaunimas 
turės 90 atstovų: iš Vld. Vakarų apy
gardos — 43, Niujorko — 13, Det
roito — 7, Hartfordo — 7. New Jer
sey — 7, Pietryčių — 7, Klevelando 
— 6, Bostono 5, Vakarti apyg. — 5.

KPT. JURGIS GLIAUDYS, rašy
tojo Jurgio Gliaudos sūnus, išvyko į 
Tailandiją. kur paskirtas vienos ame
rikiečių karinės bazės nekilnojamo 
turto viršininku.

PEDAGOGINIAME LITUANISTI
KOS' Institute Čikagoje neakivaizdi
niu būdu studijuoja 9 Kanados lie
tuvių jaunuoliai: Kęstutis šeštokas, 
Danguolė Juozapavičiūtė, Dalia Gra- 
jauskaitė, Vaidote Riekutė, Aida Ke- 
zytė, Rita Urbonavičiūtė iš Hamil
tono, Lydija Keraitė iš Londono, Ra
mūnė Sakalaitė iš Toronto ir Daiva 
Kerbelytė iš Montrealio.

GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ, 
IV-tosios tautinių šoklų šventės me
ninės dalies vadovė ir Kanados lie
tuvių atstovė, sausio 29 d. lankėsi Či
kagoj ir tarėsi su vietos bei apylin
kių tautinių šokių vadovais. Ta proga 
buvo paruoštos muzikinės juostos, ku
rios bus išsiųstos visom užslreglst- 
ravusioni tautinių šokių grupėm.

Venecuelą
LIETUVIŠKAS ŠEIMAS SUKŪRĖ: 

studentas Algimantas Dugnas ir So
fija Šulcaitė Caracas mieste, inž. Li
nas Mažeika iš Caracas ir Nijolė Ku- 
kanauzaitė iš Maracay.

NAŠLĖS VANDOS BIELICNIE- 
NĖS prekybos namus “Casa Europa" 
Maracay mieste N. Metų išvakarėse 
apiplėšė įsilaužę vagys. Dėl švenčių 
vagystė tebuvo pastebėta sausio 3 d. 
Išnešti laikrodžiai bei brangenybės 
yra verti apie 60.000 bolivarų ($13.- 
000).

LIGONIAI: Kazimieras Nausėda 
buvo sužeistas automobilio nelaimėje 
Caracas mieste; širdies priepuoli Ma
racay mieste turėjo "Punto de Oro" 
prekybinės įstaigos savininkas Juo
zas Gineika; Vilių Folkmaną, Mara
cay gyventoją, širdies priepuolis išti
ko darbovietėje, Las Tejerias stiklo 
gaminių fabrike.

Argentina
IŠKILMINGĄ VASARIO 16 MINĖ 

JIMĄ rengia Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų ir Spaudos Tarybos suda
rytas komitetas Buenos Aires mies
te. Vasario 16 bus padėtas vainikas 
prie gen. San Martin paminklo, da
lyvaujant lietuviškų organizacijų jau
nimui su vėliavomis, kitų tautų atsto
vams ir garbės svečiams. Pagrindi
nis minėjimas įvyks vasario 19 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje, kur 
įvadinį žodi tars ALOS Tarybos pirm. 
A. Mičiūdas. Vasario 16 reikšme lie
tuviškai nušvies A. Rastauskas, ispa
niškai — A. Ruplėnas. Menine pro
gramą atliks jaunimo ansamblis “At
eitis", muz. V. Rymavičiaus diriguo
jamas jungtinis Šv. Cecilijos ir “Auš
ros” choras su akompaniatore E. Mi- 
kučioniene. Minėjimo dalyvių tarpe 

bus JAV ambasadorius John Davis 
Lodge. Vasario 20 d. Santo Domingo 
bazilikoje pamaldas lietuviams lai
kys vysk. E. Segura, giedant jungti
niam chorui. Po pamaldų bus iškil
minga eisena į Plaza, de Mayo aikštę 
padėti vainiko prie Laisvės pirami
dės. I šiuos renginius jau pakviesti 
radijo, televizijos ir spaudos atsto
vai.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATA

LIKŲ Federacijos X suvažiavimas 
įvyko Melburne 1971 m. gruodžio 27- 
29 d.d. Jis buvo pradėtas pamaldo
mis lietuvių bažnyčioje, kur Mišias 
koncelebravo kun. P. Butkus, kun. 
dr. P. Bačinskas ir kun. P. Vaseris, 
o pamokslą sakė kun. dr. P. Bačins
kas. Giedojo muz. P. Morkūno va
dovaujamas Melburno lietuvių para
pijos choras. Suvažiavimo posėdžius 
parapijos namuose Kensingtone ati
darė ALK Federacijos valdybos pirm.
J. Petraitis. Malda buvo prisiminti 
ALK Federacijos mirusieji darbuoto
jai — organizatorius ir pirmasis dva
sios vadas kun. J. Kungys, valdybos 
narė A. Zubrickienė, “Tėviškės Al
dų” pirmoji administratorė M. šešta- 
kauskienė ir V. Vokietijoje miręs žy
musis istorikas prof. dr. Z. Ivinskis. 
Suvažiavimo dalyviai išklausė prane
šimo apie eucharistinį kongresą 1971 
m. vasario 18-25 d.d. ir dviejų pa
skaitų: kun. A. Spurgio — “Krikščio
nybės kryžkelė ir katalikų uždavi
niai", V. Laukaičio — “Mūsų gyveni
mo tikslas Australijoje”. Buvo pada
ryti ALK Federacijos valdybos, revi
zijos komisijos, “Tėviškės Aidų” re
dakcijos ir administracijos praneši
mai. “TA” administratorius kun. P. 
Dauknys nusiskundė, kad kasmet iš 
gyvųjų tarpo pasitraukia apie 50 pre
numeratorių, kuriuos nelengva pa
keisti. ALK Federacijos naujojon vai- 
dybon buvo išrinkti ir pasiskirstė par
eigomis: pirm. V. Laukaitis, vice
pirm. V. Čižauskąs, sekr. V. Žemai
tis, jaunimo reikalams H. Statkuvie
nė, nariai — V. Vaitiekūnienė, P. 
Vaičaitis ir J. Jurgelionis; revizijos 
komisijom P. Baltutis, J. Petraitis ir
K. Mieldažys. Priėmus rezoliucijas, 
suvažiavimas baigtas dvasios vado 
kun. P. Vaserio žodžiu, malda ir Tau
tos himnu. Dalyvavo 42 užsiregistravę 
atstovai.

MELBURNO DIENRAŠČIO “The 
Sun,” pranešimu sausio 8 d. laidoje, 
sraunioje Gordon upėje sausio 6 d. 
nuskendo pasižymėjęs alpinistas ir 
Tasmanijos tyrinėtojas Olegas Tru- 
chanas, prieš 22 metus Tasmanijon 
atvykęs iš Lietuvos. Ekspedicijon jis 
buvo išvykęs su draugu. Baidarę su
rado jieškojiman įjungto malūnspar
nio pilotas, o po kelių dienų buvo 
surastas ir vellonies Iškilęs lavonas. 
Apie a.a. O. Truchaną dažnai rašy
davo spauda, pabrėždama, kad drą
susis tyrinėtojas yra ateivis iš Lie
tuvos.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS Evan

gelikų Jaunimo Ratelis, vadovauja
mas mokytojo Fr. Skėrio prieš Kalė
das surengė tradicinę adventinio su
simąstymo šventę, kurioje dalyvavo 
mokiniai evangelikai ir jų svečiai. 
Eglutės žvakutes uždegė skautų tun- 
tininkas šiušells, skiltininkė A. Vil- 
činskaltė, ateitininkų moksleivių pir
mininkas P. Dauknys ir lietuvių stu
dentų atstovas P. Veršelis. Šventėje 
dalyvavo ir atitinkamą žodį tarė lie
tuvių ev. liuteronų vyr. tarybos 
narys kun. Adomas Gelžinlus, jos 
dalyviams atlaikęs lietuviškas pamal
das Huettenfeldo kaimo bažnyčioje. 
Pietų metu kalbėjo šventės organi
zatorius Fr. Skėrys ir gimnazijos ka
talikų kapelionas kun. J. Dėdinas 
bei kiti dalyviai. Kalėdinių eilėraš
čių ir muzikos programą atliko gim
nazijos evangelikai mokiniai.

Italija
POPIEŽIUS PAULIUS VI sausio 

5 d. specialioje audiencijoje priėmė 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos istorijos mokslų sekcijos Romoje 
gyvenančius narius — prof. kun. P. 
Rabikauską, prel. P. Jatulį, prel. J. 
Bičiūną, kun. dr. J. Vaišnorą, MIC. 
ir kun. R. Krasauską. Popiežiškojo 
G'‘'*''oriaiis universiteto istoriios fa
kulteto dekanas prof. P. Rabikaus
kas popiežiui Pauliui VI Įteikė L. K. 
Mokslo Akademijos išleistą istorinių 
dokumentų rinkinį “Relationes dioce- 
siuin Samogiticnsi et Vilnensi". Pau
lius VI linkėjo lietuviams istorikam® 
toliau tęsti šį reikšmingą darbą ir 
garsinti Lietuvos vardą. Visiems au- 
dienciįos dalyviams jis įteikė Pasau
linės Taikos Dienai paminėti išleistą 
medali. Popiežius Paulius VI prašė 
istorikus priminti visiems lietuviams, 
kad jis už juos meldžiasi ir linki 
laimingos ateities.

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA Ka 
ledų proga išsiuntinėtu raštu pra
neša, kad 1971-72 akademiniais moks
lo metais koleeiioje yra 9 klierikai, 
Ir studijas tesiantys kunigai, šiuos 
mokslo metus kolegijoje pradėjo du 
italai ir vienas lietuvis. Pastarasis 
yra klierikas William Nadwarskis iš 
Meridden, Conn., JAV. atsiųstas ir 
globojamas kun. V. Bitino. Studijų 
gilinti iš JAV grįžo kolegijos auklė
tiniai kun. J. Langas ir kun. A. Sa
vickis. Vieno lietuvio klieriko galbūt 
pavyks susilaukti iš škotiios. Kole
gijos vadovybė apgailestauja lietuvių 
klierikų trūkumą ir ragina visus rū
pintis. kad susidariusi snraea būtu 
pašalinta ir kad kolegija susilauktų 
daugiau lietuvių klierikų.
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Maltiečių STUDIJOS ŠVEDIJOJ
Baltiečių institutas Stockhol- 

me išleido savo pirmą darbų lei
dinį — “Simpoziumas apie bal- 
tiečius Švedijoje”. Tai didelio 
ftfrmato iliustruotas leidinys, ku
rį sudaro 25 moksliniai prane
šimai, skaityti praeitą vasarą, 
birželio 4-6 dienomis, baltiečių 
instituto suorganizuotame sim
poziume apie Švedijoje gyvenan
čių Baltijos kraštų žmonių moks
linę ir kultūrinę veiklą. Simpo
ziumas įvyko Stockholme, Haes- 
selby pilyje, šiaurės kraštų sos
tinių kultūrinių mainų centre. 
Tai buvo ne tik patogi, posė
džiams pritaikinta vieta, bet ir 
giliai prasminga, nes gyvai pri
minė, kad šiame šiaurinės kultū
ros centre, šalia Helsinkio, 
Stockholmo, Oslo, Kopenhagos 
ir Rejkjaviko, pasigendama dar 
trijų sostinių — Talino, Rygos 
ir Vilniaus.

Simpoziume dalyvavo apie 
200 baltiečių mokslininkų, rašy
tojų ir kultūrininkų su svečiais 
iš Anglijos, Danijos, JAV-ių, Ka
nados, Suomijos ir V. Vokieti
jos. Švedijos vyriausybė paden
gė rengimo išlaidas, o jo darbus 
stebėjo oficialūs mokslo, švieti
mo ir imigrantų reikalų parei
gūnai, spaudos atstovai. Per tris 
dienas perskaityti 25 moksliniai 
pranešimai, kuriuose apžvelgtas 
baltiečių atsikėlimas j Švediją 
1940-45 m. laikotarpyje, jų kul
tūrinis indėlis per praėjusį am
žiaus ketvirtį ir laimėjimai at
skirose kalbotyros, literatūros, 
istoriografijos ir politinių moks
lų srityse, nušviestos naujų tyri
nėjimų galimybės. Pirmoje eilė
je lietuvį skaitytoją šiame leidi
nyje domina lektoriaus Juozo 
Lingio du pranešimai, skirti lie
tuvių literatūros (67-70 psl.) ir 
istoriografijos (90-92 psl.) ap
žvalgoms. Dauguma pranešimų 
išspausdinti švediškai, o leidinio 
gale duodamos jų trumpos san
traukos angliškai. Leidinys gau
siai iliustruotas simpoziumo da
lyvių nuotraukomis.

Su šiuo simpoziumu ir jo dar
bų leidiniu baltiečių institutas

"UŽBURTOS
Tai pasakojimai apie senovę, 

Vandos Frankienės-Vaitkevičie- 
nės nauja knyga, skirta mokyk
linio amžiaus vaikams. 166 pus
lapių knygoje yra 17 atskirų ap
sakymų, kurie apima tą laikotar
pį, kai gintaro šalyje vaidilutės 
saugojo šventąją ugnį, o žmonės 
garbino Perkūną ir kitus gamtos 
reiškinius. Pabaigos puslapiuose 
iškeliama Lietuva, kunigaikščio 
Kazimiero atvykimas į Vilnių ir 
jo stebuklas jau po mirties, 
knygos pavadinimas “Užburtos 
kanklės” paimtas iš vieno jos 
apsakymo.

Gražiai atkurtuose meniniuo
se vaizduose autorė priartina se
novę. Apsakymai legendinio po
būdžio, trumpi, pilni veiksmo, 
įdomių nuotykių apie dievaičių 
jėgas, laumes, pirmas kankles^ 
karalaitę Gintarę ir t. t.

Veikėjų charakteristika su
prantama ir naudinga vaikams. 
Jų santykiuose yra daug drąsos, 
pasiaukojimo, meilės šeimai, sa
vo kraštui, skriaudžiamiems 
žmonėms. Linelė audėja trokš
ta išgarsinti savo raštuotus au
dinius svetimtaučiu pirkliu tar
pe.

NAUJĄ 1972 ar 
1971 metų mo
delį — parduoda 
žymiai papiginta 

kaina

1972 metų

FORDO
gaminiai

CHURCH
MOTORS

Lietuviškai kal
bantis savininkas 
mielai patarnau- į 
ja tautiečiams, 

i

IKI $1,000
$5 ĮMOKĖTI
CHURCH MOTORS
2100 Bloor St. W.

prie High Park

767-2111
Ford, Torino, Galaxic, LTD, 
Mustang, Maverick, Pinto 

ir Fordo sunkvežimiai

Stockholme pradėjo savo viešą
ją veiklą. Jis įsteigtas 1970 m. 
kovo 4 d. žymaus švedų moksli
ninko ir didelio Baltijos tautų 
bičiulio velionies profesoriaus 
Birgerio Nermano iniciatyva. 
Instituto tikslas — moksliniu 
tyrimu, mokymu ir studijine 
veikla skleisti žinias apie Balti
jos tautas — estus, latvius ir 
lietuvius, apie jų istorines, geo
grafines, visuomenines ir kultū
rines sąlygas.

Šiuo metu skandinaviškasis 
baltiečių institutas jungia apie 
30 Švedijoje gyvenančių baltie
čių mokslininkų, susibūrusių į 
tris sekcijas: kalbos ir literatū
ros, istorijos ii' visuomenės 
mokslų. Instituto valdybą suda
ro: pirmininkas — dr. B. Kal
nins, vicepirmininkai — dr. K. 
J. Čeginskas, doc. dr. E. Nyman, 
sekretorius — A. Horm, nariai 
— prof. dr. V. Rukė-Dravinia 
ir rašytojas K. Lepik. Leidinio 
įžangos žodyje (3 psl.) dr. Kal
nins pastebi, kad prieš karą bal
tiečių institutas veikė prie 
Stockholmo universiteto, bet to
ji vienintelė tyrimo įstaiga, be
sidomėjusi Baltijos problemo- 
momis, po karo buvo uždaryta 
ryšium su Baltijos valstybių 
okupacija. Tuo pačiu universite
tas ir mokslinės įstaigos liovėsi 
domėtis baltiškųjų problemų ty
rimu. Pokariniais metais nepasi
rodė jokia švediška disertacija 
šioje srityje, šią spragą dalimi 
užpildė baltietiškosios kilmės 
mokslininkai. Tokia padėtis, pa
sak dr. Kalninš, buvo nenorma
li. Kadangi Švedija yra artimai 
susijusi tiek geografiniais, tiek 
istoriniais ryšiais su Estija, Lat
vija ir Lietuva, todėl kaip tik 
čia turėtų būti išvystytas baltiš
kųjų problemų tiriamasis ir stu
dijinis darbas.

SYMPOSIUM OM BALTERNA I 
SVERIGE. Stockholm 1971. 113 
psl. Kaina nepažymėta. Leidė
jas: Baltiška Institute!, Box 16 
042, S-103 21, Stockholm 16.

A. Leinbergas

KANKLĖS"
Knyga parašyta gyvu stiliumi, 

apsakymai nuoseklūs, turi auk
lėjamos ir didaktinės vertės. 
Autorės kalba turtinga, žodinga, 
joje daug vaizdingų žodžių, po
sakių, palyginimų. Pvz. 108 psl. 
žalioji giria buvo briedžių kara
lystė'. Vaikštinėjo jie lyg kara
liai, pasipuošę šakotomis karū
nomis, išdidūs, plaukuoti, pla- 
čiasprandžiai. Kasdieninėj kal
boj nevartojami žodžiai pareika
laus vyresniųjų paaiškinimo, 
kaip pvz. kaukas, mužikai, vien
sėdis, šipuliai, kūtė, žynys, eik
lus ir kt. Kur įmanoma, autorė 
sumaniai veikėjų lūpomis pra
turtina vaikų žodyną.

Šio žanro knyga yra didelis 
įnašas j vaikų literatūrą, į litu
anistinę mokyklą išeivijoje. Per 
paruošiamuosius skaitymui po
kalbius mokytojas padės moki
niams suvokti aprašomų įvykių 
laikotarpį ir suprasti to laiko 
žmonių visuomeninio gyvenimo 
būdą, jų tikėjimą, moralės 
bruožus, didvyriškumą ir pan. 
Taip pat žemėlapyje nurodys 
vaizduojamų įvykių vietas, kaip 
Kuršių marios, Šatrijos kalnas, 
Kilučių ežeras, upės ir kt. Moki
niai lengvai pasisavins vietovių, 
paukščių, medžių pavadinimus, 
nes apsakymuose jie kilę iš vei
kėjų vardų. Nemunas — narsus 
kunigaikštis, Medvėgalis — žve
jys, Kilutis — piemuo, Lakštin
gala — mergaitė, Vyturys—ber
niukas ir pan. Jaunesniuose sky
riuose mokytojas panaudos ap
sakymus pasakojimui, vaikų at
pasakojimui ar skaitymui. V ir 
VI sk. mokiniai pajėgs savaran
kiškai skaityti, nes pasakojimai 
apie senovę papildys tėvynės 
pažinimo programą.

Knyga “Užburtos kanklės” 
teigiamai paveiks skaitytojų es
tetinius ir moralinius jausmūs, 
formuos jų charakterį, kels pa
sididžiavimą lietuvių tautos ver
tybėmis, jos senove, ugdys mei
lę kraštui, kurio nėra matę.

ši knyga turėtu nasiekti visas 
lituanistines mokyklas ir šei
mas. Ji praskins kelia i sunkes
nio žanro knygas. Reikėtų ska
tinti mokinius skaityti įvairaus 
turinio knygas, kad jos pratur
tintu žodyną ir padėtų visapusiš
kai auklėtis.

Viršelis ir 17 iliustracijų — 
sesers M. Marcedes, SSC. dar
bas. Jos atliktos estetiškai ir pa
pildo turini.

Vanda Frankienė-Vaitkevičlenė, 
UŽBURTOS KANKLĖS. Pasako 
jimai apie senovę. Išleido “Laiš
kai Lietuviams”, Čikagą 1971 m., 
166 psl. Viršelis ir iliustracijos 
sesers M. Mercedes, SSC. Spau
dė Immaculata Press. Putnam, 
Connecticut. Kaina $3, kietais 
viršeliais — $4. Prie knygos iš
leidimo prisidėjo Antanas .1. Va- 
saitis, dinlomuotas miškininkas, 
buvęs mišku mokslu fakult°to 
dekanas Vilniaus universitete. 
JAV LB švietimo taryba pripa
žino šia knvga tinkama skaityti 
lituanistinėse mokyklose.

A. Abr.

Detroito lietuvių studentų meno darbų parodos atidaryme studentų pirm. Robertas Selenis pristato visuomenei 
jaunuosius dailininkus. Iš kairės: Irena Sventickaitė, Aldona Petrauskaitė, Robertas Selenis, Algis Skrebutėnas, 
Antanas Vaškus, Karote Veselkaitč, Liucijus Kulikauskas, Regina ir Liucija Garliauskaitės Nuotr. K. Sragausko

"Dvidešimt viena Veronika”
Penktoji Kazimiero Barėno 

beletristikos knyga turi vardą 
“Dvidešimt viena Veronika”. Iš 
tikrųjų pagrindinis knygos per
sonažas tėra tik viena Veronika, 
kurios svarbiausieji vidinio gy
venimo momentai yra atskleisti 
21 novelėje. Kartu su Veronika 
daugelyje veiksnio scenų rodosi 
ir jos vyras Kostas Sventaris. 
šie du personažai jungia atskiras 
noveles į vienumą. Knygos ant
raštėje nėra žanrinio apibrėži
mo, nėra ir ištisinės fabulos, ta
čiau tai nėra ir paprastas atsi
tiktinių novelių rinkinys. Kin
tančių Veronikos ir Kosto cha
rakterių atskleidimas leidžia 
knygą vadinti mozaikiniu arba 
noveliniu romanu. Kūrinio vie
ningumą pabrėžia ir per visas 
noveles išlaikyta vieninga nuo
taika bei lengvo humoro tonas.

Pirmoji novelė nukelia skai
tytoją į pagrindinio knygos 
veiksmo vietą ir laiką: tai laikai, 
kai dalis tremtinių iš Vokieti
jos stovyklų nusikėlė į Angliją 
dirbti pramonėje ir kai angių 
Saugumas dar labai domėjosi 
naujųjų imigrantų politinėmis 
pažiūromis. Laiko ir vietos apta
rimas, reikalingas ir toliau vaiz
duojamiems knygos įvykiams, 
čia atskleidžiamas natūraliu šios 
novelės veiksmu, beletristiniu 
vaizdavimu. Tai rodo autoriaus 
puikų kompozicinį planą. Bet ir 
šioje ekspozicinėje novelėje dė
mesys sutelktas ne į išorinius 
ivykius, bet į vidaus psichologinį 
ir moralinį lūžį (Veronikos ir 
Skrebutienės susitikimas ir at
sisveikinimas).

Į tokius vidaus mažesnius ar

Atsiųsta paminėti
Antans Skirka, ILGIUOSI TAVĘS. 

175 psl. kietais viršeliais. Kaina — 
$3. Tiražas 750 egz. Aplanką piešė 
inž. A. Jakštas, žemaičių knygos mė
gėjų ratelio “Gintaras” leidinys nr. 
3, 1971 m. Spaudė “Minties" spaus
tuvė, 417 Burwood Rd., Belmore, 
N.S.W. 2192, Australia.

Algirdas Gustaitis, 200,000,000 AND 
LITHUANIA. Informacinis 15 psl. 
leidinėlis angliškai skaitantiems lie
tuvių draugams. Brėžiniai — Kęs
tučio Stropaus. Kaina nepažymėta. 
Išleido JAV LB Los Angeles sky
riaus jaunimo sekcija. Leidėjo adre
sas: Lithuanian-American Communi
ty, Inc. of Los Angeles Youth Coun
cil, P.O. Box 17687, Los Augeles, 
Cal. 90017, USA.

“Keleivio” kalendorius 1972 me
tams, redaguotas S. Michelsono. 66 
psl., pilni įvairių pasiskaitymų. Kai
na $1.50. Gaunamas pas leidėja: Ke
leivis, 636 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127, USA.

Labai svarbu!
Automobiliai 
į LIETUVĄ

I
 Puikiausia dovana savo gimi

nėm. TIK TRUMPAM LAIKUI 
GREITAS IR GARANTUOTAS

PRISTATYMAS

Seniai lauktas ir visiškai 
NAUJAS MODELIS

ŽIGULIS VAZ 2101 
Pilna kaina^AV $3275.00 

MOSKVIČ 412 IE 
Liuksusinis modelis 
Pilna kaina JAV $3275.00

I MOSKVIČ 402 IE 

Pilna kaina JAV $3009.50 
ZAPOROŽEC Z A Z 9 6 6 
Pilna kaina JAV $2012.50 
Duotas labai ribotas kiekis. 
Todėl nelaukite UŽSAKYKITE

DABAR TIK PER
Intertrade Express Corp. 
125 Eos* 23rd. Street, Fifth Floor 
NEW YORK, N.Y. 10010, USA.

Telefonas: 982-1530
Mes turime 23 metų patyrimą 
ir turime daug tūkstančių 

patenkintų klientų.

PR. NAUJOKAITIS
didesnius lūžius, į Veronikos ir 
Kosto charakterių atskleidimą ir 
yra sutelktas autoriaus dėmesys 
visoje knygoje. Keliose novelėse 
parodytas Veronikos atsitiktinis 
susitikimas su buvusiais drau
gais, jos susidūrimas su kiek 
keistais kambario nuomininkais, 
su tokiais pat žmonėmis darbo
vietėje, su bankrutuojančiu mė
sos krautuvininku, su senosios 
kartos lietuviu darbdaviu, kuris 
seniau kitų išnaudotas ir 
skriaustas, dabar pats kitus iš
naudoja ir skriaudžia, su suk
čium lietuviu kaimynu, su keis
tuoliais lietuviškos mokyklėlės 
mokinių tėvais (motinomis). . . 
Ir visuose tuose pasakojimuose 
— daug ryškių spalvų, švelnaus 
humoro, gyvo Veronikos tempe
ramento.

Veronikos charakteriui at
skleisti nepagailėta spalvų. Ta
riamuose sapnuose ir kitokiuose 
prisiminimuose iškyla jos var
ginga jaunystė, menka trobelė, 
girtuoklis ir darbui netinkąs tė
vas, motinos darbštumas ir tei
giamoji jos įtaka vaikams. Bro
liai ir sesuo, visai kitais keliais 
ėję negu Veronika, mažai terodę 
jai šilumos, o daugiau ją skriau
dę, visdėlto jos širdyje tebeturi 
svarbią vietą. Toliau — Veroni
kos mokslas, jos darbas mokyk
loje, susitikimas su Kostu, vedy
bos ir visokie nusivylimai, vaiz
duojami įvairiose situacijose, ap
gaubti reikiarna nuotaika, pra- 
skleidžią vis naujų psichinių 
bruožų'. JausmirffS'efementas vy
rauja Veronikos būde, kartais 
net gaivališkai prasiveržiąs ne
numatyta linkme (santykiai su 
pirmą kartą sutiktu daktaru 
“Saulėtose atostogose”).

Nuosekliai atskleistas Veroni
kos charakteris rodo, kad ši yra 
ne tik emocinga, bet ir pakanka
mai valinga, blaivaus proto mo
teris. Tik kaikada jos veiksmus 
nulemia emocinis momentas. Ta
čiau į gyvenimo pabaigą Veroni
kos nuosaiki linija lyg įlūžta. 
Testamentas ir jo vykdymas iš
naudojančių ją brolių ir sesers 
naudai, skriaudžiant save ir vy
rą, atrodo, turi kiek peraštrių 
šaržo brūkšnių. Tačiau baigminė 
novelė “Viena” vėl rodo Vero
niką atsitiesusią, nors kiek me
lancholišką, bet susiradusią sau
lėlydžio dienų pusiausvyrą. Ve
ronika — gyvas žmogus, jos kiek 
vingiuota charakterio linija iš
vesta įgudusio rašytojo ranka. 
Tai teigiamas charakteris, tik jos 

Nuo Kanados dailininko Kornelijaus Krieghoffo mirties 1972 metais sueina
100 metų. Nuotraukoje — būdingieji dailininko gamtovaizdžiai

Office d‘informatlon et de publicity

žmogiškų silpnybių autorius ne
slepia, jos neidealizuoja. Eida
mas kartu su Veronika per 21 
epizodą, rašytojas sukuria daug 
įdomių situacijų, kuriose atsi- 
.skleidžia vyriausios veikėjos psi
chologiniai - moraliniai charak
terio niuansai. Geriausi, meniš
kai išbaigti epizodai yra “Kara
lienė motina”, “Velnias”, “Sau
lėtos atostogos”, “Protingi lietu
viai.”

Veronikos vyras Kostas Šven- 
taris daugelyje epizodų rodomas 
santūriu, protingu, nuosaikiu 
žmogumi. Pamiltos Veronikos 
menka gimtoji trobelė ir jos ne
turtas jo neišgąsdino, jis turėjo 
valios pasisakyti prieš priversti
nį Smetonos raštų pirkimą, šei
moje jis neprimeta savo valios 
žmonai, nors kartais kokia pasta
bėle ir suabejoja jos žygio tiks
lumu, bet visada leidžia jai veik
ti, kaip ji nori. Tik vieną kartą 
pabėga iš namų, bet ir vėl su
grįžta. O jo kantrybė ir darbš
tumas — galėtų būti pavyzdys 
kitiems. Tačiau autorius leidžia 
abejoti visišku Kosto gerumu. 
Darbštumas ir ištvermė dirbti 
fabrike antvalandžius rišasi su 
pinigo ir turto geidimu. O dvie
jų okupacijų metais Kosto gyve
nimo linija pasidaro labai vin
giuota, nepastovi, neaiški. Neži
nia, kodėl ją autorius ir paliko 
neaiškią. Tą Kosto blaškymosi 
miglotumą reikia laikyti kūrinio 
silpnybe.

Antraeiliai, epizodiniai novelių 
veikėjai yra puikiai apmesti, pa
kankamai ryškūs ir spalvingi. 
Gal tik Dievagonis, mėsininkas, 
ir Daujotienė silpniau įtikiną, 
mažiau atskleistas jų vidus.

K. Barėno vaizdavimo būdas 
yra realistinis. Sakinys — sklan
dus, vaizdingas, blaivus, neper
krautas. Žodis — taupus ir taik
lus. Keli natūralistiniai vulgaru
mai reikia laikyti netyčia įsibro
vusiomis silpnybėmis, nesideri
nančiomis su geru estetiniu sko
niu. Perstiprių šaržo brūkšnių 
pasitaiko nedaug. Lengvas hu
moras puikiai derinasi su ramiu 
epiniu tonu. Knyga “Dvidešimt 
viena Veronika” ir žmogaus vi
daus atskleidimu, ir originalia 
kompozicija, ir stilistinėmis 
priemonėmis K.- Barėno belet
risto kelyie yra ne tik penktoji, 
bet ir augščiausia jo kūrybos pa
kopa.

Kazimieras Barėnas, DVIDEŠIMT 
VIENA VERONIKA. "Nidos” lei
dinys nr. 83, 1971 m., 460 psl. 
Kaina: nariams — $3.50, nena- 
riams $4.50.

d KILTM
JĄV LB ŠVIETIMO TARYBA skel

bia konkursą parašyti jaunimui (pa
augliams) tinkamą literatūrinį veika
lą — romaną, novelę, apysaką. Vei
kalas turi būti netrumpesnis kaip 
150 mašinėle rašytų puslapių. Laimė
tojui skiriama $1000 premija. Rank
raščius, pasirašius slapyvardžiu ir į 
atskirą vokelį įdėjus savo tikrąją pa
vardę, adresą bei telefoną, siųsti jau
nimo skaitiniams ruošti komisijos 
pirmininkui šiuo adresu: Juozas Vaiš- 
nys, 2345 W. 56th Street. Chicago, Ill. 
60636, USA. Rankraščiams įteikti ter
minas — šių metų gruodžio 31 d. 
Konkurso vertinimo komisija bus pa
skelbta vėliau. Ji turės visiškai lais
vas rankas: pavyzdžiui, reikalui esant, 
galės net skelti premiją j dvi dalis. 
Premijuoto veikalo spausdinimu pa
sirūpins švietimo taryba, o su nepre
mijuotų, bet spausdintinę veikalų au
toriais bus tariamasi atskirai, kaip 
jų veikalus išleisti.

MIUNCHENO 1972 M. PASAULI
NĖS olimpiados atidarymui rengėjų 
komitetas užsakė operą pas korėjietį 
kompozitorių Isang Yung. Jo opera 
"Sim Tjong” reiškia iš dangaus pa
saulio gerinti nužengiantį angelą, bu
distišką sielų inkarnaciją. Kompoz. I. 
Yung, išgirdęs V. Berlyne dainavusią 
sol. Liliją šukytę, sutiko priimti 
olimpiados komiteto užsakymą su są
lyga, kad šioje operoje dainuotų lie
tuvaitė. Taigi, sol. L. šukytei teks 
dainuoti 1972 m. pasaulinės olimpia
dos atidaryme. Šia proga patartina 
lietuviams, kurie važiuos į pasaulinę 
olimpiadą, neužmiršti Bavarijos vals
tybinės operos Miunchene, užsisakyti 
bilietus ir dalyvauti sol. L. Šukytės 
spektakliuose.

"TĖVYNĖS GARSU" radijo prog
ramos vedėjas Juozas Stempužis sau
sio 11 d. skaitė pranešimą Klevelan- 
do Shaker Heights gimnazijos abi
turientams apie lietuvių įsikūrimo 
šiame mieste 100 metų sukaktį. Pa
skaita buvo įliustruota tautodailės 
darbais ir lietuvių kompozitorių kū
riniais.

- SAN FRANCISCO LB VALDYBA 
šios apylinkės lietuviams surengė įdo
mų vakarą, kuriame buvo paminėtas 
Lietuvos operos penkiasdešimtmetis. 
G. Verdi "Traviatos” ištraukas atliko 
rež. Algimanto Žemaitaičio iš Los 
Angeles atsivežti solistai Birutė ir 
Rimtautas Dabšiai, Antanas Pavasa
ris ir pianistė Raimonda Apeikytė.

DETROITO LIETUVIU NAMUO
SE sausio 9 d. buvo pristatytos dvi 
naujos knygos — poetės Marijos 
Sims-Cerneckytės eilėraščių rinkinys 
"Ant kryžkelių senų” ir Anatolijaus 
Kairio romanas “Ištikimoji žolė”. Da
lyvius su autoriais bei jų kūryba su
pažindino Vytautas Alantas ir Lilė 
Gražulienė. Ištraukas skaitė Vytautas 
Ogilvis ir Giedrė Sirutytė. šią litera
tūros šventę surengė Jono Švobos va
dovaujama St. Butkaus šaulių kuopos 
kultūrinė sekcija.

LIETUVIU VISUOMENINĖS Kul
tūros Draugijos Varšuvos skyriuje 
pernai buvo surengta įdomi paskaita. 
Lenki) istorikas dr. Piotr Losowski 
kalbėjo tema "Lietuvos neutralumo 
klausimas ir jo reikšmė 1938-39 m. 
prieš antrąjį pasaulinį karą.”. Po pa
skaitos buvo iškelta nemaža klau
simų.

DAILĖS PARODĄ Niujorke, Kul
tūros Židinyje, vasario 19-27 d. d. 
rengia Niujorko LB apylinkės valdy
ba Vasario 16 proga. Papildomai 
pranešama, kad parodoje kviečiami 
dalyvauti visi JAV ir Kanadoje gy
venantys lietuviai dailininkai. Kūri
nius parodai atrinks dail. V. K. Jo
nyno vadovaujama vertintojų komi
sija. Iš kiekvieno dailininko laukia
ma nedaugiau kaip trijų darbų. Iki 
vasario 6 d. juos reikia atsiųsti šiuo 
adresu: V. K. Jonynas. 182-39 Jamai
ca Ave., Hollis, N.Y. 11423, arba pri
statyti į Kultūros Židinį, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y., vasario 7, 
pirmadienį, nuo 10 v.r. iki 8 v.v. 
įrėminti kūriniai negali būti didesni 
kaip 50 x 84 colių, o skulptūros turi 
sverti nedaugiau kaip 50 svarų ir 
savo erdvės tūriu privalo tilpti 36 co
lių kvadrate. Jeigu kūrinys parduoda
mas. dailininkas turi pažymėti jo 
kainą. Parodos rengėjai stengiasi su
organizuoti dvi M. K. Čiurlionio pre
mijas — $1.000 ir $200-250. Pagrin
dinė $1.000 premija tektų geriausiam 
parodos kūriniui, ir jis būtų pado
vanotas M. K. Čiurlionio galerijai 
Čikagoje. Antrąją garbės premiją su 
$200-250 priedu norima paskirti dai
lininkui, kuris meno studijas po II 
D. karo yra baigęs užsienyje ir čia 
pradėjęs reikštis. Tai būtų paskati
namoji premija, išskirianti vilčių tei
kiantį talentą.

"SANTARA-ŠVIESA” Čikagos Jau
nimo Centre surengė mezzo-soprano 
Aldonos Stempužienės ir kompoz. Da
riaus Lapinsko koncertą. Viešnia iš 
Klevelando atliko keturias J. Rodri
go ispaniškas dainas, vilniečio kom
poz. B. Kutavičiaus dainų ciklą “Avi
nuko pėdos”, keletą mūsų klasiko J. 
Gruodžio dainų ir porą arijų iš G. 
Verdi "Kaukių baliaus" ir “Don Car
los” operų. Antrojoje koncerto da
lyje skambėjo G. Mahler dainų cik
las "Kindertotenlieder” ir premjeri
nis D. Lapinsko kūrinys “Ein Thea
ter Stueck”, atkuriantis Pirčiupio tra
gediją. Kompoz. D. Lapinskas šiam 
savo kūriniui panaudojo Justino Mar
cinkevičiaus žodžius, iš salės ir sce
nos kampų skambantį įvairių garsų 
junginį. Tai buvo savotiškas akom
panimentas sol. A. Stempužienei, at
skleidęs Pirčiupio tragedijos klaiku
mą ir beprasmiškumą.

EJE VEIKLOJE
OKU PUOTOJ LIETUVOJ
N. METŲ IŠVAKARĖSE Kepene- 

ko pilyje, R. Berlyno priemiestyje, 
buvo atidaryta du mėnesius truksian
ti lietuvių gintaro dirbinių paroda. 
Gintaro meistrų kūriniai užpildo net 
tris senosios pilies sales. Parodos 
atidaryme dalyvavo ir vokiečius su 
gintaro dirbiniais supažindino Lietu
vos dailės muzėjaus direktoriaus pa
vaduotojas Romualdas Budrys.

KOMPOZ. B. GORBULSKIO 1971 
m. sukurtus pramoginės muzikos kū
rinius Vilniaus filharmonijoje atli
ko R. Balčiūno vadovaujamas pu
čiamųjų orkestras “Trimitas", “Vil
niaus bokštų" dainininkų konkurso 
laureatai O. Valiukevičiūtė. A. Le- 
manas, estrados dainininkai V. Ra
kauskaitė, L. Jurkšaitis, V. Vorono
vas. Ypač šiltai buvo sutiktos B. Gor- 
bulskio dainos V. Bložės, R. Girkon- 
taitės, V. Palčinskaitės ir S. Žlibino 
tekstais. Koncertui dirigavo pats B. 
Gorbulskis.

VAIKŲ DAINOS KONKURSO re
zultatus paskelbė kompoz. P. Tarnu- 
liūno vadovaujama vertintojų komi
sija. Pirmąją premiją laimėjo B. Ku
tavičiaus “Tėviškės papartis", antrą
sias premijas — V. Budrevičiaus "Pu
šynėlis", V. Juozapaičio dainų cik
las “Mano draugai”, trečiąsias — V. 
Bagdono ciklas "Pievų dainelės”, 
J. Novakausko “Lapė ir meškinas”, 
L. Povilaičio “Už dainelę šią — pen
ki". Premijuotų dainų teksto autoriai 
— S. Geda, K. Lukėnas, S. Žlibinąs, 
V. Barauskas, P. Stunžėnas, T. 
Dambrauskienė. Teksto autoriam 
skirta I premija teko S. Gedai už 
“Tėviškės papartį", II — S. Žlibinui 
už “Mano draugus”, V. Barauskui 
už “Pievų daineles", III — J. Ne
krošiui už muzikinės premijos ne
laimėjusias “Dvi daineles apie dan
tis”.

ŽIŪRU ETNOGRAFINIS ansamb
lis Vilniaus universiteto Aktų salėje 
atliko dviejų dalių spektaklį — “Va
karonę” ir “Mergvakarį". Spektaklio 
scenarijaus autoriai yra K. Jazukevi- 
čius ir A. Latkauskienė, ansamblio va
dovas — mokytojas P. Kalanta. An
sambliui talkina Vilniaus universite
to kraštotyrininkų ‘'Ramuva",

LIETUVOS* FIZIOLOGŲ DRAU
GIJA sausio 13 d. Kauno medicinos 
institute surengė gydyojo ir fizio
logo Vlado Lašo atminimui skirtą 
mokslinę konferenciją. Akademikas 
V. Lašas yra gimęs 1892 m. sausio 
13 d., miręs 1966 m. sausio 2 d. Pra
nešimus apie velionies mokslinius 
darbus ir jo sukurtos Lietuvos aler
gologų mokyklos reikšmę skaitė Fi
ziologų Draugijos pirmininkas ir 
Kauno medicinos instituto prof. B. 
Padegimas, Vilniaus universiteto 
prof. D. Mikalauskaitė i K.-<< ne 
dicinos instituto docent Pi:..--- 
vičiūtė

TARPTAUTINĖJE MENINIŲ 
NUOTRAUKŲ parodoje Sidnėjuje. 
Australijoje, dalyvauja fotomeninin 
kai V. Butyrinas, V. Kapočius, R. Ra 
kauskas, L. Ruikas, A. Sutkus ir A 
Zavadskas. Parodos diplomą laimėjo 
R. Rakauskas už nuotrauką "Paukš 
čiai”.

G. VERDI “OTELO” SPEKTAK
LIU Vilniaus.operos teatras paminė
jo savo tenoro Valentino Adamke- 
vičiaus sceninės veiklos trisdešimt
metį. Sukaktuvininkas dainininko ke
lią pradėjo 1942 m. Kauno operos 
chore ir 1949 m., dar būdamas kon
servatorijos studentu, debiutavo G. 
Bizet operos “Carmen" Chose vaid
menyje. Baigęs konservatoriją 1950 
m., keturis sezonus dainavo S. Ki- 
rovo operoje Leningrade, kur paruo
šė apie 20 tenoro vaidmenų. Vilniaus 
operoje jam teko pakeisti Kiprą Pet
rauską tokiuose draminiuose vaidme
nyse. kaip Radamesas G. Verdi “Ai
doje”, Otelas to paties pavadinimo 
G. Verdi operoie, Germanas P. Čai
kovskio "Pikų damoje", šie vaidme
nys ir dabar neturi kito atlikėjo. V. 
Adamkevičius repertuare yra apie 60 
tenoro vaidmenų.

VILNIAUS FILHARMONIJOJ su
rengtame koncerte italų XVII-XVIII 
š. baroko muzikai atstovavo G. B. 
Pergolesi, A. Scarlatti, L. Boccheri
ni bei kitų kompozitorių kameriniai 
kūriniai. Juos atliko jaunųjų muzikų 
styginis kvartetas — A. Vainiūnaitė, 
P. Kunca, D. Katkus ir A. Vasiliaus
kas- su kontrobasistu A. Kurklinsku, 
obojistu J. Rimu, klavesinu grojusia 
G. Lukšaite ir dainininke sol. R. Ma
ciūte.

PAGAL VYT. BUBNIO APYSAKĄ 
“Aberonas” lietuvišką filmą “Mažoji 
išpažintis” sukūrė rež. A. Araminas. 
Filmas nagrinėja septyniolikmečio 
jaunuolio dvasinį pasaulį. Rež. A. 
Araminas spaudai pareiškė: “Manau, 
kad daugelio auklėjimo priemonių 
trūkumas — jų abstraktumas, nepa- 
llečlantis žmogaus dvasinio pasaulio. 
Jaunuoliui išaiškinti, kad lis netei
sus, ne taip sunku, žymiai sunkiau 
pasiekti, kad jis suprastų tai. Saky
kim, šiame filme parodyti nesutari
mai tarp tėvo ir sūnaus. Lengviau
sia apkaltinti sūnų. Bet kodėl turi 
būti teisus tėvas, nemokėjęs įsigilinti 
j sūnaus būseną, suprasti, kas deda
si jo širdvie? Tėvas — geras, teisin
gas žmogus, bet blogas auklėtojas. Iš 
čia ir išplaukia skeptiška jaunųjų 
pažiūra j vyresniąją kartą ...” šia
me filme pagrindinius tėvo ir sūnaus 
vaidmenis atlieka tėvas ir sūnus — 
Panevėžio dramos teatro aktorius V. 
Karka ir Panevėžio muzikos mokyk
los moksleivis A. Karka. Filmas ski
riamas jauniesiems kino žiūrovams.

V. Kst.



UNITED TRUST fS

ANNETTE — RUNNYMEDE, 
$21,900 prašoma kaina, mūrinis 
6-ių kambarių namas, moderni 
virtuvė, naujas šildymo įrengi
mas. Kambarys rūsyje. Tuojau 
galima užimti.
RONCESVALLES — HOWARD 
Pk., $3,900 įmokėti ir viena atvi
ra skola. 8 kambariai, atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės. Ga
ražas.
SWANSEA, $25,000 prašoma įpi
na. 5 kambarių, atskiras, mūri
nis, vieno augšto namas su plačiu 
įvažiavimu ir dvi e m garažais. 
Priedo du kambariai rūsyje.
BLOOR — RUNNYMEDE, $4,900 
įmokėti. 8 kambariai dviejuose 
augštuose. Atskiras, mūrinis na
mas, garažas ir įvažiavimas. Dvi 
modernios virtuvės, vandeniu- 
alyva šildomas. Tuojau galima 
užimti.
ROYAL YORK — BLOOR, $26,-

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kasos valandos:
Pirmad. 10-3
Antrad. .10-3
T re čiad. uždaryta
Ketvirtad 10-3 

ir 4.30-7
Penktad. 10-3 

ir 4.30-8
Seštad. 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 ųž nekiln. turtą, 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
MIDLAND — BALM BEACH, 35 akrai žemės ir 7 kambarių mūrinis 
namas, apaugęs vaismedžiais. Virš 700 pėdų ant asfaltuoto kelio ir 
tik 1 mylia nuo Georgian Bay ežero. Ideali vieta, geras pirkinys, 
įmokėti $5.000 ir prašo tik $20.000.
RUNNYMEDE — ANNETTE, įmokėti tik $4,000 už 6 kambarių namą. 
Moderni virtuvė, naujas šildymas, platus šoninis Įvažiavimas, gara
žas. Idealus vienos šeimos namas.
BLOOR — DURIE ST., gerai įrengtas 10 kambarių dvibutis. Patogus 
gyventi ir nuomoti. Naujas alyva šildymas, dvigubas garažas. įmokėti 
$8,000 ir viena atvira skola išmokėjimui.
PORT CREDIT — MISSISSAUGA RD., 5 kambarių vienaaugštis ir 
didelis sklypas 83 x 400 apaugęs medžiais. Graži aplinka, puošnių 
namų rajonas. Įmokėti $8.000.
HIGH PARK BLVD. — RONCESVALLES, šeši dideli kambariai, aly
va šildomas, moderni didelė virtuvė. Arti krautuvių ir gero susisie
kimo. įmokėti apie $5,000.
BLOOR — JANE, gražių plytų, naujesnės statybos šešių kambarių na
mas. Vandeniu-alyva šildomas, dvi prausyklos. Arti požeminio susisie
kimo ir krautuvių. Įmokėti apie $8,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO savininko vaistine

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

408 Roncesvalles Ave. Pel. 535- 1944
V a i > t a i, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

YOUNG a, BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose • ■ 1 —

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- wy-r x/ riRnAllSKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus Y1LY-

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

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS T . 7Z-?-
863 BLOOR St. W„ Toronto 4, Ont. 1 ‘ 0X0

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

BLOOR — WINDERMERE, $25,000 įmokėti, mūrinis, atskiras 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

700 prašoma kaina. Mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Gra
žūs 6 kambariai, didelis sklypas. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR —WINDERMERE, $6,900 
įmokėti. 7 kambarių, atskiras mū
rinis namas su dviem garažais 
ir privačiu įvažiavimu. Dvi vir
tuvės ir naujas šildymo įrengi
mas.
ISLINGTON — RICHVIEW, mo
demus 3 didelių miegamųjų vie
naaugštis, gražių plytų namas su 
dviem garažais. Priedo du dideli 
kambariai rūsyje su patogumias. 
Prašoma kaina — $42,900.
HIGH PARK — TRI B UTĮ S, 
$10,000 įmokėti. 14 metų senumo, 
gražių plytų pastatas su dviem 
garažais ir vieta trečiam. Du bu
tai po 3 miegamuosius ir vienas 
dviejų miegamųjų. Lengvos išsP 
mokėjimo sąlygos.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

MOKA:

už term. indėPus 2 metam 6/2% 
už term, indėlius 1 metam
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas 51/2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 8'Z? % 
nekiln. turto— iki $30.000 8%%

SPORTAS
KANADOS SPORTO APYGARDOS KREPŠINIO ŽAIDYNĖS

Šeštadienį, vasario 5
Prisikėlimo auditorijoje, 1021 College Street, Toronte

9.00 v.r. salės atidarymas
9.30 v.r. Toronto Vytis

11.00 v.r. Londono Tauras
12.30 v.p.p. Torontą Vytis
2.00 v.p.p. Toronto Vytis
3.30 v.p.p. vyrų rungtynių pralaimėtojai dėl 3-4 vietos

Kent Senior School, 980 Dufferin Street (vienas blokas j pietus nuo Bloor-
Dufferin gatvių kampo):

9.00 v.r. salės atidarymas
9.30 v.r. Hamiltono Kovas — Toronto Aušra

10.30 v.r. Toronto Vytis — Toronto Aušra
12.00 v.r. Hamiltono 

1.00 v.p.p. Hamiltono
2.30 v.p.p. Hamiltono
3.30 v.p.p. Hamiltono

Kovas — Toronto Vytis
Kovas — Toronto Aušra 
Kovas — Toronto Aušra 
Kovas — Toronto Aušra

4.30 v.p.p. Toronto Vytis — Toronto Aušra
Sekmadienį, vasario 6 

Prisikėlimo auditorijoje, 1021 College Street
1.00 v.p.p. Hamiltono Kovas — Toronto Aušra
2.30 v.p.p. vyrų rungtynių laimėtojai dėl 1-2 vietos
4.00 v.p.p. Toronto Vytis — Toronto Aušra

SPORTAS VISUR
Ateinančio] žiemos olimpiadoj Sa- 

poro bus įdomu stebėti greituosius 
čiuožėjus. Vyrų grupėje V. Vokie
tijos W. E. Keller neseniai pasiekė 
500 m. pasaulio rekordą — 38,3 sek. 
Olandas A. Schenk, pasaulio ir Eu
ropos meisteris, yra pajėgus visuose 
nuotoliuose. Kitas olandas K. Ver- 
kerk neseniai pagerino pasaulio re
kordą 10.000 m. čiuožime. Iš jo 
laugiama didelės konkurencijos. Ne
reikia užmiršti ir ruso V. Muratov, 
japono T. Hida ir švedo H. Berjess.

Amerikiečiai pagaliau susilaukė 
pasaulinės klasės čiuožėjų. Tai A. 
Henning, kuri neseniai pasiekė 1.000 
m. čiuožimo rekordą — 27.3 sek. Se
nasis rekordas priklausė rusei L. Ti- 
tovai. Dėl aukso medalių žiemos olim
piadoje su šiomis čiuožėjomis var
žysis japonė S. Saito ir olandė A. 
K. Deelstra. Ypač pajėgi yra olandė, 
kuri neseniai tapo Europos meistere 
ir, surinkusi 182.817 taškų, pagerino 
pasaulio rekordą.

VYČIO ŽINIOS
Nešukaityčių laimėjimai. Vašing

tone įvyko rytinės Amerikos stalo 
teniso pirmenybės, kuriose dalyvavo 
355 asmenys. Kadangi šiuo metu sta
lo tenisas siejamas su politika, jos 
buvo iškilmingesnės, ir jas stebėjo 
daug augštų pareigūnų. Šiose pirme
nybėse sėkmingai žaidė Vyčio stalo 
tenisininkės Violeta, Flora ir Glo
rija Nešukaitytės. Violeta laimėjo 
pirmą vietą moterų vieneto varžy
bose, o poroje su Flora — pirmą vie
tą moterų dvejete. Abi pergalės bu
vo sunkiai, bet pelnytai iškovotos. 
Amerikoje atsiranda jaunų ir pajė
gių žaidėjų. Mišriame dvejete Viole
ta poroje su torontiškiu Caetano 
pralaimėjo baigmėje. Sėkmingai žai
dė ir jauniausia Nešukaitytė Glorija 
— 13 metų grupėje laimėjo pirmą 
vietą. Baigmėje ji nugalėjo būsimų 
meisterysčių varžovę — Niujorko 
Gvildytę. Nešukaityčių pasirodymas 
Vašingtone sukėlė didelį lietuvių su
sidomėjimą. Gausus būrys Vašing
tono ir apylinkės lietuvių atidžiai 
sekė vytiečių žaidimus. Po rungty
nių Violetai jie įteikė gėlių ir lie
tuvišką dovanėlę. Tose pačiose rung
tynėse J. Nešukaitis vyrų varžybose 
pralaimėjo 3-me rate, o Niujorko P. 
Gvildys — pirmame. Pirmenybėse 
dalyvavo ir daugiau lietuvių.

Naujoji valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. P. Berneckas, sporto 
vadovas J. Nacevičius, ižd. V. Ake
laitis, sekr. A. Supronas, parengimų 
vad. B. Vitkus, nariai — St. Dargis, 
R. Underytė, D. Ramanauskaitė. Į 
valdybą įeina taip pat stovyklos va
dovybė: adm. M. Duliūnas, techni

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.)
17.5%. Tuo tarpu Kanados Ban
kas jau Įspėjo kanadiečius, kad 
šiemet vėl gali atsinaujinti in
fliacija, jeigu bus leista kilti kai
noms ir logiką prašokantiems 
unijų reikalavimams.

Komunistinė Kinija naujuoju 
ambasadoriumi Kanadai paskyrė 
veteraną diplomatą Y. Kuang, 
1970-71 m. buvusį ambasadoriu
mi Varšuvoje, kur vyko neofi
cialios derybos tarp Kinijos ir 
JAV. Jis pakeis Į Jungtines Tau
tas perkeltą pirmąjį ambasado
rių H. Hua. Iš Otavos taipgi bu
vo atšauktas Kinijos žinių agen
tūros korespondentas P. Chao- 
min, atsiųstas Kanadon 1964 m. 
Jo pakaitu buvo parinktas kitas 
veteranas korespondentas W. 
Chang-yun, dirbęs Rangūne ir 
Londone, gerai mokantis anglų 
kalbą.

Premjeras P. E. Trudeau už
baigė 1971 m. gruodžio 2 d. dėl 
įtamnos parlamente nutrauktą 
vizitą Toronto italams ir libe
ralams. Nemažos kritikos susi
laukė italams padarytas jo pa
reiškimas, kad Kanadoje yra 
daus darbų, bet bedarbiai neno
ri važiuoti i kitas vietoves ir 
dirbti už minimalu atlvginimą. 
Tas minimalus valandini*; atly
ginimas yra tik $0.95 Princo 
Edvardo saloje ir $1.65 Ontario 
r>rovin<’iio’e. Aštriausiai nrem- 
jerą P. E. Trudeau kritikavo 
NDP socialistų vadas D. Lewis,

— Hamiltono Kovas
— Toronto Aušra I
— Toronto Aušra II
— Toronto Aušra

jauniai A 
vyrai 
vyrai 
jauniai A

mergaitės A 
mergaitės B 
jauniai C 
jauniai B 
jauniai C 
jauniai D 
jauniai C

jauniai A 
vyrų baigmė

moterys 

kinis vadovas And. Klimas ir sekr. 
Vyt. Staškevičius.

Kanados krepšinio pirmenybėse da
lyvaus 5 Vyčio komandos: vyrų, jau
nių A, jaunių C, moterų ir mergai
čių B klasėse.

B-C lygos pirmenybėse Vyčio jau
niai pralaimėjo estams 53:66. žaidė: 
Ignatavičius 24, Nacevičius 12, Du
liūnas 2, R. Kaknevičius 8, Akelaitis 
2, V. Kaknevičius 1, Saplys.

Crystal Ball turnyre Vyčio krep
šininkai žaidė trejas rungtynes, ku
rių vienas laimėjo. Vytiečiai įveikė 
Londoną 79:70, bet pralaimėjo N. 
Falls 65:78 ir Avon, jr. 68:71.

Mūsų rėmėjams V. Butkiui, V. Ra
manauskui, K. Pajaujui, J. Bleizgiui, 
E. Miliauskui, B. Vitkui, A. Matu
laičiui ir S. Jonavičiui nuoširdžiai 
dėkojame. Taip pat dėkojame sėk
mingam aukų rinkėjui V. Ramanaus
kui. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Klubo valdybos ir sekcijų vadovų 
posėdis — vasario 9 d., 7 v.v., kle
bonijos patalpose. ,

P. Klevinas ir B. Plučaitė pakvies
ti dalyvauti JAV stalo teniso turny
re kovo mėnesį Noujorke.

BC lygoj jauniai skaudžiai pralai
mėjo Latvians YMCA 50:94. Pirmam 
puslaikyje rungtynės ėjo gana ly
giai, bet antrame puslaikyje, Auš
rai praradus du žaidikus dėl baudų, 
latviai lengvai išėjo į priekį, žaidė: 
A. Nakrošius 12, B. Stočkus 8, A. 
Grigonis 7, V. Radžiūnas 4, J. Gri
gonis 2, D. Salvaitis 2, A. Strimaitis. 
Treneris — A. Žaliauskas.

Moterų komanda iki šiol turi tik 
vieną pralaimėjimą ir yra pirmoj 
vietoj. Paskutinis laimėjimas iškovo
tas iš Parnell 43:38 rezultatu.

Mažiausios mergaitės nugalėjo 
Transfiguration 20:18 ir Corpus 
Christi 20:17. žaidė: L. Radžiūnaitė 
9, R. Gustainytė 4( R. Callaghan 22, 
T. Bush 3, D. Hunter 2, D. Radžiū
naitė, D. Miniotaitė, R. Kulnytė, A. 
Vaitkutė. Mergaites treniruoja A. 
Stuopis.

Vyrų komanda pralaimėjo prieš 
Latvian Hawks 97:81. Po pirmo pus- 
laikio Aušros vyrai vedė 41:31, bet 
latviai, surinkę net 66 taškus ant
ram puslaikyje, pasivijo ir pralenkė 
smarkiai kovojančius aušriečius. Žai
dė: treneris A. Stonkus 16, S. Kak
nevičius 31, W. Wagmon 15, J. Nor
kus 8, P. Wheatley 8, D. Žutautas 5, 
K. Grigaitis, O. Kušneraitis, R. Kuz
mickas, J. Laurinavičius, A. Nakro
šius, E. Norkus.

Sį šeštadienį St Helen's mokyk
loj jauniams treniruočių nebus. Pa
rapijos salėje treniruotės įprasta 
tvarka.

apsiginklavęs pačios Otavos sta
tistiniais duomenimis, pagal ku
riuos 1971 m. pabaigoje Kana
doje buvo 530.000 bedarbių ir 
tik 44.300 siūlomų darbų. Dalis 
tų tėra laikiniai, su nepilnom 
darbo valandom. D. Lewis, pats 
būdamas parlamento nariu, nu
tylėjo kitą reikšmingą faktą, kad 
parlamentarai net 50% pasidi
dino savo atlyginimus ir įsivedė 
pasakiškas pensijas, kurioms 
gauti nereikia nė 65 metų am
žiaus, privalomų kitiem kana
diečiam. Spaudoje buvo paskelb- 
taątrumms ^ranoš'^as. k^d nas 
konservatorius perėjo premje
ro P. E. Trudeau rinkiminės 
apylinkės Mount Royal Mont- 
realvje liberalas Victor Pod, 
1968 m. rinkimuose vadovavęs 
P. E. Trudeau lėšų telkimo ir 
propagandos komitetui. Pasak 
V. Pod, šį žingsnį jį privertė 
nadarvti nusivylimas ekonomine 
liberalų politika ir paties prem
jero P. E. Trudeau nenakanka- 
mas dėmesys ji išrinkusiems 
Mount Royal gyventoiams.

Ontario prekybos ministerio 
A. Grossmano nranpči-'Mt ko"o 
11 d. komunistinėn Kinijon iš
vyks provincinė delegacija, ku
ria sud^rve JO k-tnidišku Įmo
nių atstovų ir keletas preky
bos ministerijos naraim'mu viri, 
to tikslas — padidinti prekybi
nius mainus. Ontario nynsHnHia 
nori WĮnipi narduoti lėktuvu, 
chemijos, plieno gaminių, elekt
roninių įrenginių.

Ateitininkų žinios
SEKMADIENĮ, VASARIO 6, įvyks 

šie susirinkimai: jaun. berniukų ir 
mergaičių — 2 v.p.p.; berniukai ren
kasi ateitininkų kambaryje, mergai
tės — L. V. Namuose. Vyr. mokslei
vių — 5 v.p.p. ateitininkų kamba
ryje.

MAS centro valdyba paruošė vyr. 
moksleiviams veiksmo programą pa
gal metinę temą “Esame krikščionys 
— kovokime". Centro valdyba prašo 
visas kuopas į tą programą atkreip
ti dėmesį. Ta pati tema bus nagrinė
jama ir šių metų vasaros stovyklose.

f MAS centro valdybą sekretorės 
pareigose įsijungė Rasa Bukšaitytė.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno" tuntų 

vadijų posėdyje sausio 25 d. per
žvelgtos šventės ir didesni parengi
mai. Lietuvos nepriklausomybės at
statymo šventė bus paminėta vasario 
13 d. Mišiomis Prisikėlimo bažnyčio
je 11.15 v.r. Po jų didžiojoj salėj 
bus bendra abiejų tuntų sueiga. Ko
vo 5 d., 9.45 v.r., bus atidaryta tra
dicinė Kaziuko mugė.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų metinis susirinkimas įvyko sau
sio 30 d. skautų būkle. Dalyvavo 
apie 30 tėvų. K-to pirm. K. Sapoč- 
kinas pakvietė pirmininkauti B. Sap- 
lį, sekretore G. Stauskienę. Praneši
mus padarė pirm. K. Sapočkinas, ižd. 
p. Sriubiškis ir tunttninkai. Į naują 
komitetą išrinkti: p.p. Ciplijauskas, 
Asevičius, Grybas, Sapočkinas, Sriu
biškis, Sbnanavičienė, Kišonienė, 
Vaitkuvienė, Sinkevičienė, Žulienė. 
Revizijos komisijon: p.p. Ciplijaus- 
kienė, Matulevičienė. Stauskienė.Dis
kusijose daugiausia gvildenti Romu
vos dešimtmečio reikalai. Naujasis 
tėvų k-tas įsipareigoja kreiptis į 
skautų-čių mamas, prašant talkos sto
vyklautojų maitinimo darbuose. Atei
tyje numatoma maitinimą decentra
lizuoti, pastatant eilę lauko virtu
vių.

• Jaun. skaučių “Tulpės" dr-vės 
sueigos vasario mėn. bus kiekvieną 
šeštadienį po lietuvių mokyklos pa
mokų pas draugininkę v. si. B. Ab- 
romaitienę, 118 Indian Rd. Sueigo
se bus ruošiamasi Kaziuko mugei; 
jos baigsis 4 v.p.p.

• "Šatrijos” tunto “Aušrinės” dr- 
vės iškyloje sausio 30 d. prie Black 
Creek dalyvavo 22 skautės. Dalyvavo 
tunt. ps. P. Saplienė, s. N. Sapoč- 
kinienė. Vadovavo dr-kė si. R. Sapoč- 
kinaitė, talkino v. sk. si. A. Scnke- 
vičiūtė. Skautės dėkoja tėvams už 
transportą: p.p. J. Dambarui, Dūdai, 
Marciui, Jankaičiui, sk. vyčiams M. 
Rusinui ir L. Sapliui už visokeriopą 
talką. C. S.

• Skautams-ėms, vyresnio amžiaus 
moksleiviams, studentams tikimasi 
parūpinti vasaros metu maždaug 10 
savaičių fizinį darbą gamtoje apie 
150.200 mylių nuo Toronto. Suintere
suoti prašomi raštu pranešti savo 
vardą, pavardę, amžių, adresą, ką ir 
kur mokosi, studijuoja, kurioje kla
sėje ar kurse. Žinias siųsti: Mr. P. 
Regina, 83 Six Point Rd., Toronto 18, 
Ont.

• Šią vasarų Romuvos stovykla
vietėj vyks kelios stovyklos: liepos 
8-15 II-jo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso stovykla; liepos 16-22 jūros 
skautų-čių 50 m. jubilėjinė stovykla; 
liepos 23 — rugp. 6 Romuvos jubilė- 
jinė stovykla. Iš anksto prašome va
dovus ir stovyklautojus apsispręsti 
kuriose stovyklose dalyvaus. Numa
toma ankstyva registracija. K. B.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiagu 
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 
žiną 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 nuostabus, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį menesių.

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H" vardu. Prairkite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te oatenKIntl

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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

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

■ ......... ■*»,>

LITHO-ART SPAUSTUVĖ | 
programos. m 

97 Į College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reKj°rn!r?.!.<?J |

LIETUVIAI SAVININKEI spaudiniai
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___ GARBENS
REAL ESTATE

■anadot, 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 
toniniu įvaiiarimtL
NETOLI JANK GATVĖS, apie $7.000 Įmokėti, gražus 6 didelių kam
barin atskiras namas, pilnai užbaigti 3 kambariai rūsyje su baru ir 
■Ūkini išėjimu į kiemą, 2 modernios 4 dalių prausyklos, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiulis gražus beveik vieno akro sklypas su 
įvairiau medžiais, kuris tiekia parka; viena atvira skola 10-čiai metų. 
Km mtgaUte paukščių muziką, paskambinkite!
TR1BUTIS, 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 vienaaugščlų (bungalow)

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

Pardavusiems bei plrkusiems per mus
SPECIALUS P ATAR N AVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5'/2% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6%% už 1 m. term. dep. 
61/2% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8%% už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE 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)
BUSTLINE: Lietuvių Narnai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

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 ŽEMĖS arti 400 greitkelio, 40 mylių nuo Toronto su mažu 
upeliu, $6.000 įmokėti, prie Innisfil Beach Rd.

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

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

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

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI JR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.
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Anglas laimėjo pasaulio dėmesį Kudirkai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Torontą, kur gyvena mano 
šeima.

— Apie Jūsų žygj labai daug 
rašė spauda. Ar teisingi buvo 
jos pranešimai bei reportažai?

— Pradžioj buvo klaidingų 
pranešimų. Pvz. buvo rašoma, 
kad aš įsiveržiau i lėktuvo ka
pitono kambarį viešbutyje ir 
jam grasinau. Nieko panašaus 
nebuvo. Nepatenkintas esu 
spaudos pranešimais ta prasme, 
kad perdaug dėmesio buvo 
kreipta i mano asmenį bei už
mojį. Man rūpėjo visą dėmesį 
nukreipti į Simą Kudirką, jo 
būklę bausmės stovykloje ir rei
kalą jį išlaisvinti. Vienas geriau
sių pasikalbėjimų su manimi 
buvo padarytas CBC Londone ir 
lėktuvu atgabentas į Torontą.

— Ar būdamas Suomijoj ne- 
susidūrėt su rusais, kurių Hel
sinkyje netrūksta, ir ar nejautėt 
jų įtakos?

— Tiesiogiai ne. Turėjau rei
kalų tiktai su suomiais, bet iš 
pastarųjų laikysenos mačiau, 
kad jie labai atsargūs, nes ru
sai neabejotinai sekė mano by
los eigą. Jaučiau simpatijų iš 
suomių pusės, bet jie ėjo savo 
pareigas korektiškai, kaip rei
kalavo jų įstatymai.

— Ką manote dabar po nepa
vykusio bandymo išvaduoti S. 
Kudirką?

— Aš manau, kad Kudirkos 
išvadavimas galimas. Iš atlikto 
žygio kaiko pasimokiau ir jau
čiu, kad mano užmojis visdėlto 
nebuvo tuščias. Kalinamo lietu
vio neišvadavau, bet atkreipiau 
viso pasaulio dėmėsi i jo bylą, 
kurioje yra du kaltininkai — ru
sai ir amerikiečiai. Be to, ma
nau, kad apie tai sužinojo ne tik

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel, 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

Didžiausios ir gražiausios ouropietiikos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybes gaminiai. Didelis pasirinkimo*. Konkurencinės kainos.

SPECIALŪS _ e g m jm M ■■:=„tip-toPMĘATS
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stoti)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

NUO L O i N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEtlORA IR KITI DARBAI

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

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

' paprastu ir oro paštu.
Dovanos bo muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos piumtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki l93/4 svotų 
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 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO j, Ontario

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

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

'.Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Kudirka, bet ir kiti sovietų ka
liniai, jog yra žmonių Vakaruo
se, kurie jais rūpinasi. Tai buvo 
mano plano dalis, kuri gali būti 
reikšminga ir ateityje.

— Užsiminei apie ateitį. Ką 
dabar planuojate?

— Vienokiu ar kitokiu būdu 
bandysiu tęsti akciją kenčian- 
tiem žmonėm padėti bei kovoti 
už jų laisvę. Kaip minėjau, esu 
veiksmo žmogus. Jieškosiu pa
našių veiklos žmonių. Man svar
bi yra atrama visuomenėje. Be 
to, nepaprastiem užmojam rei
kia ir lėšų. Savo kelionėje į Hel
sinkį išleidau savo pinigus. Tuo 
tarpu esu bedarbis, bet tikiuosi 
netrukus susitvarkyti. Radęs 
daugiau paramos, galėčiau ir 
daugiau rizikuoti.

— Kur tikitės rasti daugiausia 
paramos savo idėjoms bei pla
nams?

— Tuo tarpu dar nežinau. 
Kaip mano planai kristalizuosis 
ateityje, paaiškės tik vėliau. Pa
ramos — moralinės ir finansi
nės — tikiuosi iš įvairių sluoks
niu. Mano idėjos turėtų būti 
ypač artimos etninėm grupėm. 
Apie jas mažai težinau. Tik man 
kyla klausimas, ar tos grupės 
nėra “comfortable majority”, 
besirūpinančios tiktai savo as
meniniais ir medžiaginiais rei
kalais. Jos galėtų ir turėtų dau
giau padaryti.

Taip baigėsi dvi valandas tru
kęs pokalbis. Padėkojau ir pa
linkėjau geriausios sėkmės, pri
mindamas, kad lietuviai dėkin
gi už jo pastangas. Daugelis jų 
mano, kad Kudirkos išvadavimas 
tuo būdu neįmanomas, tačiau 
labai vertina tokį visuotini dė
mesio atkreipimą į nekalto tau
tiečio, o per ji ir į visos tau
tos, kalinimą. Sp. B.

Namų tel. 277-0814

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

SKAITYTOJAI PASISAKO
NESURAŠYTI SUSITARIMAI"

Jau keliais atvejais mano pavardė 
buvo minėta polemikoje, kuri kilo 
“TŽ” puslapiuose tarp Pr. N. Savėno 
ir Stasio Žymanto. Patyręs apie tai, 
nors ir pavėluotai (mane, gyvenantį 
toli pietuose, “TŽ” labai sunkiai pa
siekia), norėčiau Jus prašyti, kad 
įdėtumėte šį mano pareiškimą, pa
tikslinantį kaikuriuos toj polemikoj 
pasirodžiusius tvirtinimus. Būtų ge
ra, kad mūsų viešoji nuomonė suži
notų iš manęs paties, kiek aš esu nu
sipelnęs figūruoti šiame incidente.

1. Neturiu nė mažiausios nuojau
tos, kas yra Pr. N. Savėnas, kuris sa
vo rašinyje mini mano pavardę, 
remiasi tariamais mano pasisakymais 
apie prof. St. Žymanto vaidmenį re
zistencinėje kovoje pereito karo me
tu. Jei Pr. N. Savėnas yra slapyvar
dis, man atrodo, kad šis metodas yra 
daugeliu atžvilgių nepageidautinas, 
spausdinant istorinius atsiminimus, 
ypač kai tuose atsiminimuose cituo
jami kitų asmenų liudijimai.

2. Betkuriam rimtesniam publicis
tiniam pasisakymui apie mūsų arti
mesnę bei tolimesnę praeitį yra būti
na dokumentacija. Asmeninių liudi
jimų naudojimas tik tuomet turi 
rimties bei svorio, kai juos paimam iš 
snausdintų prisiminimų, straipsnių, 
viešų kalbų arba laiškų. Žodinių pa
sakojimų citavimas šiandien, praėjus 
daugiau kaip 25 metams, yra didžiai 
rizikingas. Gresia pavojus ne tik ne
tiksliai girdėtus žodžius atpasakoti 
arba kontekstą sumaišyti, bet ir ne
vienu atveju pasakojimą ne tiem as
menim priskirti, iš kurių jį iš tikrų
jų esame girdėję.

3. Prof. St. Žymantą aš pažinau iš 
vardo per 1941 m. sukilimą, kai jam 
teko suvaidinti Vilniuje svarbų pa
triotinį vaidmenį. Tų pačių metų ru
denį įstojęs j Vilniaus Universitetą ir 
aktyviai įsijungęs į visuomeninę stu
dentų veiklą, turėjau progų jo vardą 
gana dažnai išgirsti, tačiau j asmeni
nį kontaktą tuomet neteko sueiti. Aš 
buvau eilinis studentėlis, o St. Žy
mantas — profesorius ir fakulteto de
kanas. Tad negalėjom santykiauti ar
ba reikštis toj pačioj plotmėj. Be to, 
mano veiklos laukas buvo ateitinin
kuose ir Lietuvių Fronte; prof. Žy
mantas gi priklausė kitom grupėm. 
Kadangi veikimas buvo slaptas, savai
me aišku, apie kieno nors asmeni
nius žygius sunku buvo ką nors konk
retesnio žinoti. Galimas daiktas, kad 
tie, kurie vadovavo rezistenciniam 
sąjūdžiam, turėjo galimybę vienas ki
lo veiklą iš arčiau pažinti. Aš tokios 
galimybės neturėjau. Asmeniškai 
Stasį Žymantą pažinau tik 1969 m. 
sausio mėnesį Los Angeles mieste. 
Atvykęs iš Čilės, buvau draugų, pa
kviestas j Lietuvių Frondo Bičiulių 
studijų savaitgalį, kur galėjau išklau- 
svti gražią profesoriaus paskaitą apie 
naująsias tarptautinės politikos per
spektyvas. Ta proga ne tik teko susi
pažinti, bet ir draugiškai pasišnekėti 
apie Vilniaus laikus. Tas pasikalbėji
mas buvo mielas, įdomus, ij-'aš apgai
lestavau, kad jis buvo toks trumpas.

4. Pr. N. Savėno man priskiriami 
pasisakymai apie Stasį Žymantą yra 
man pačiam didžiausia staigmena, ka
dangi daugelio juose minimų faktų aš 
Ilsi šiol nebuvau girdėjęs. Man ypač 
rūpi štai ką pabrėžti: aš buvau visa 
laiką įsitikinęs, kad autorius VLIKo 
atsišaukimo j Lietuvos gyventojus 
1944 m. liepos mėn. (vienas iš didžių
jų kontroversijos objektų) yra bu
vęs Lietuvių Fronto atstovas VLIKe, 
kuris paliko Lietuvoje. Dabargi pir
mą kartą girdžiu, kad jį redagavęs 
Stasys Žymantas.

Aš rimtai abejoju, ar šitų klausi
mų kėlimas dabar poleminiais tiks
lais galėtų būti kam nors naudingas. 
Kartu apgailestauju, kad mano pa
vardė buvo įvelta per kažkokį nesu
sipratimą į kontroversiją, kurioje ne
turiu nei noro, nei motyvų dalyvauti.

Reikšdamas Jums gilią pagarbą, iš 
anksto dėkoju už šių eilučių paskel
bimą Jūsų vedamam savaitrašty.

Julius Kakarieka 
Cicero, 1972 m. sausio 18 d.

LAIŠKAS DIENRAŠČIUI
Jau nekartą Hamiltono dienraštis 

“The Spectator" savo puslapiuose iš
kėlė kenčiančios Lietuvos Bažnyčios 
padėtį, tačiau niekad neteko matyti 
padėkos laiškų redakcijai, nors Ha-

ČESNAKAS-
(Seras vaistas 
česnakai (garlic) yra natūralus krau
to valantis vahtat —— padeda jom 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumu, nuo puvimo bakterijų bei |ai 
lunaikina. “ADAMS GARLIC PEARLK5“ 
turi tavyje reikalingos četnoko alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vattojama 
Per ištisus šimtmečius milijonai įma
niu vartojo česnako kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąją bei stiprinamojo 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėiutg vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir maliau slogu tu 
rėti <los česnako kapsules netur 
nei kvapo, nei skonio.

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

Savininkas V. BAČĖNAS

miltone gyvena beveik 2000 lietuvių, 
veikia katalikiškos organizacijos. Be
ne pirmą kartą buvo atspausdintas 
“TŽ” red. kun. dr. Pr. Gaidos laiškas 
“The Spectator” dienraštyje sausio 
6 d. Jame dėkojama už straipsnį apie 
kun. A. Šeškevičiaus nuteisimą ir 
kartu primenamas kun. Zdembskio 
ir kun. Bubnio likimas. Įdomu, kiek 
lietuvių atsilieps į to paties dienraš
čio pranešimą sausio 5 d. “Nationa
lism persist — Soviet rulers wor
ried”, kuriame plačiai rašoma apie 
tautinį lietuvių atsparumą, S. Kudir
ką, lietuvių katalikų demonstraciją, 
kun. J. Zdembskio nuteisimą?

K. Baronas
“EGLUTE” MOKYKLOSE

London, Ontario, šeštadieninės 
mokyklos vadovybės dėka kiekvie
nas mokinys ir yra “Eglutės” skai
tytojas. Prenumeratos išlaidas paden
gė mokyklos vadovybė iš kalėdinės 
eglutės pelno. Panašiai padarė ir 
Montrealio šeštadieninė mokykla. 
“Eglutė” klasėje privaloma, ir visi 
mokiniai ją gauna. Mokiniai, turė
dami “Eglutę” klasėje, su mokytojų 
pagalba daugiau pasinaudos, negu 
vieni skaitydami. Kai jie geriau su
pras ką skaito, bus įdomiau ir na
mie pabandyti su jaunesniais broliu
kais ir sesutėm. O gal ir tėveliam 
paskaitys. Sis planas, atrodo, gana 
praktiškas. Tai galima padaryti ir 
kitose mokyklose. Bostono mokyk
la nuo kaikurių skyrių irgi įsivedė 
šią sistemą. Ir bostonlškių šeimose, 
kur bent vienas lanko šeštadieninę 
mokyklą, namuose yra “Eglutė”. Tai 
pati didžioji talka “Eglutei”, žengian
čiai j trečiąjį dešimtmetį. “Eglutės” 
redakcija ir administracija nuošir
džiai dėkoja Londono, Montrealio, 
Bostono mokyklų vadovybėms už taip 
gražų planą ir jo vykdymą. Sėkmės 
mokytojams ir mokiniams. Nepamir
šime Jūsų, įsijungusių į "Eglutės” 
skaitytojų šeimą. Sesuo M. Palmira, 

redakcijos ir admin, vardu
VIENGUNGIŲ RŪPESČIAI

Norime ar ne, bet turime pripa
žinti, kad vienišų žmonių gyvenimas 
dideliame mieste yra liūdnas. Jų 
skaičius daugėja dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių — legalių ar nelega
lių. Kas nėra ir niekad nebuvo vieni
šas ar vieniša, gal sunkiai supranta 
tokių gyvenimą. Ypač nepatogioj pa
dėty atsiduria moterys, kurios dar pa
gal seną paprotį negali ar nenori 
partnerio jieškoti, siūlytis, o vis
dėlto nori išeiti į pobūvius-balius. Gal 
dėlto čia, Amerikoje, organizuojami 
pavieniam asmenim klubai, kaip 
“Lonley hearts", "Parents without 
partners" ir pan. Net skaitytuvų ope
ruojamos vedyljtfiajnadinga. Didmies
čių sąlygose jieškoma bendravimo 
būdų. Lietuviai tokių klubų dar ne
turi ir greičiausiai nepripažįsta, bet 
nepasiaptis, kad didelė dalis, ypač 
vyrai, visą savo laisvalaikį praleidžia 
(dažniausiai savaitgalius) "karčiamo- 
se". Priežastis greičiausiai ta, kad 
ten nueiti parnerio-ės nereikia ir ga
li “linksmintis" visą naktį. Pasekmės, 
aišku, liūdnokos. Tam išvengti siū
loma, kad viešuose pobūviuose vie
niši vyrai ir moterys galėtų turėti 
vieną ar daugiau stalų pagal pareika
lavimą. taip kaip kartais yra skirta 
jaunimui.

Jei atsisėdi baliuje šalia poros, sun
ku atrast kalbą, nes niekas nesido
mi, kitaip sakant, visai nenori pa
žinti, nes nežino tavo kėslų. Jei esi 
moteris ir kalbini vyrą (tos poros), 
moteris šnairuoja j tave; jei priešin
gai, vyras mano, kad taikstaisi prie 
jo šampano taurės ir gal dar žmo
ną vilioji. Bet jei atrandi tokią pat 
vienišą sielą, priekaištų nėra ir kalba 
mezgasi. Tokia padėtis daugelį at
baido nuo lietuviškų pobūvių (visuo
menės darbuotojai tuo nusiskundžia), 
nes pavieniai-ės jau jungiasi į ang
liškus klubus. Rengėjams reikėtų at
kreipti dėmesį ir pamėginti šį vien
gungių pasiūlymą įgyvendinti. Galbūt 
daug vienišų lietuvių būtų išgelbėta 
mūsų visuomenės labui. Stalai turėtų 
būt paženklinti kortelėmis, kad leng
viau būtų susirasti. G. Ad. ——_—, _____ ___________

Brighton kino teatras 
127 Roncesvalles Avenue, 
Toronto, tel. 532-2710 

Visuomenei prašant, rodys 
rinktinius filmus 
VASARIO 4—9

LOVE STORY ir 
PAINT YOUR

WAGON
Puikūs seansai — ateikite viri! 

VASARIO 11 — 16
WATERLOO ir 

KREMLIN LETTER
VASARIO 18—23 su Sofija Loren

SUNFLOWER ir 
RASPUTIN the

MAD MONK
ir daug kitų puikiu filmu. Seki
te skelbimus. Išsikirpkite šį 

skelbimą.

OAKVILLE, ONT.
NAUJA VALDYBA. Sausio 9 d., 

p.p. žiūraičių namuose sušauktame 
vietos LB apylinkės lietuvių susirin
kime praėjusių metų valdyba atsista
tydino. Naujai išrinkti v-bos nariai 
sausio 23 d. p.p. Vaičeliūnų namuo
se pasiskirstė pareigomis: Jonas žiū
raitis — pirm., Vyt. Mačikūnas — 
sekr., Aleksas Vaičeliūnas — ižd., pa
rengimų ir kultūros reikalų vadovas 
— Pranas Linkevičius. Į revizijos 
komisiją išrinkti: Zita Linkevičienė, 
Elena Sargautienė ir Antanas Aulins- 
kas.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 
vasario 19 d., 7 v.v., Trafalgar Me
morial salėje prie Hwy nr. 5. Kvie
čiamas vietos vyresnio amžiaus jau
nimas, ypač moksleiviai, ir visi vyr. 
kartos tautiečiai, kad ir ne LB nariai. 
Po oficialių kalbų bus vaišės ir šo
kiai. Salėje A. Vaičeliūnas rinks au
kas Tautos Fondui. Laukiame visų.

Valdyba

Sault Ste. Marie, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOM Y 

BES paskelbimo sukakties minėjimas 
įvyks vasario 26, šeštadienį, ukrai
niečių salėje. Laukiama svečių be 
atskirų pakvietimų ir iš kaimyninių 
parapijų.

KORESPONDENCIJA iš mūsų 
miesto, paskelbta “NL” sausio 12 d., 
vienus prajuokino, kitus supykino. Ji 
pasirašyta KRSP, atseit. Korespon
dento. Šias eilutes rašantis irgi pasi
rašinėja Korespondentu, bet neturi 
nieko bendro su anuo ir tikisi, kad 
tautiečiai mokės atskirti. Korespon
dencijoj rašoma, kad lietuviškoji 
spauda užmiršusi lietuviškų reikalų 
rėmėją ir stambų rangovą Vikt. Staš- 
kūną. Tai nėra tiesa. Jis buvo mini
mas ryšium su kiekviena iki šiol jo 
atlikta paslauga lietuviškajai veiklai. 
Minėtoje korespondencijoje maišo
mas Kanados Lietuvių Fondas su 
Tautos Fondu. Už $lb00 auką KL 
Fondui tautietis V. Staškūnas buvo 
pagerbtas net keliuose laikraščiuose. 
Idėja gauti aukų KL Fondui iš kita
taučių rangovų-subkontraktorių buvo 
pateikia KLF įgaliotinio J. Skardžio. 
Ją V. Staškūnas įvykdė, nors ir pa
vėluotai. Korespondencijoj yra ir ki
tų netikslumų. Toks mūsų kolonijos 
garsinimas yra žmonių klaidinimas. 
Reikėtų laikytis gen. St. Raštikio 
knygoj minimo patarimo: “Do right, 
but don’t write." Korespondentas

SUDBURY, ONT.
KLB APYLINKES VALDYBA va

sario 19, šeštadienį, 130 Frood Rd., 
ukrainiečių salėje, rengia Vasario 16 
minėjimą. Programoje: trumpa pa
skaita, montažas ir tautiniai šokiai, 
kuriuos atliks "Ramunėlė”, koloni
jos bažnytinio choro tautinės dainos. 
Be to, bus šokiai, gera muzika, lote
rija ir bufetas. Pradžia 6.30 v.v. 
Kviečiame visus tautiečius dalyvau
ti, pasikviesti draugus ir pažįstamus. 
Buvome vieningi praeityje, likime to
kiais ir dabar. Vienybėje — galybė.

Apylinkės valdyba

Vancouver, B.C.
PRIES SEPTYNERIUS METUS 

įsikūrusi Vankuverio Lietuvių Kul
tūros Draugija įvairiomis progomis 
šaukia narių bei svečių susirinkimus. 
Sį kartą progą davė Stasė Simanavi- 
čienė, atvykusi iš Windsoro, Ont., ir 
bandanti čia įsikurti. Naujai vanku- 
verietei nepagailėta sveikinimų bei 
linkėjimų čia įsikurti. Daug plojimų 
susilaukė jos žodis, nušviečiantis 
windsoriečių lietuvybės kelius. Visų 
dalyvių jausmus išreiškė jai įteiktos 
gėlės. Šiais sveikinimais sausio 9 d. 
susirinkimas ir buvo pradėtas. Po to 
sekė jaunimo žodis, nuomonės bei pa
geidavimai, kultūros draugijos užmo
jai bei sumanymai. Jaunosios susirin
kimo dalyvės papasakojo, ką patyrė 
kelionėse praeitą vasarą Australijon 
ir Lietuvon. Pasisakyta už jaunimo 
dalyvavimą valdybose ir norą išlai
kyti “Atžalyną" — tautinių šokių 
grupę. Pasigesta vėl savi) namų ... 
Liudas Belskis pasiūlė vėl atgaivinti 
Lietuvių Namų įsigijimo idėją. Su
minėjo eilę tautybių, kurioms federa
cinė valdžia yra paskyrusi kelis šim
tus tūkstančius dolerių namų staty
boms. Kultūros draugija įsipareigo
jo toliau tęsti biuletenio leidimą 
“Vankuverio Lietuvis" tarpusavio ry
šiams palaikyti. Atkreiptas dėmesys 
į "šaltą klimatą", kuriame yra atsi
dūrę Vankuverio lietuvių meno, teat
ro bei muzikos mėgėjai. Taip daug 
vilčių davęs mažasis teatras tapo tik 
prisiminimu. Brangios Ponios, kur 
Jūs prapuolei su savo eilėraščiais, 
dainomis, vaidinimais? Kas paklai
dino grakštų “Atžalyną” Vankuveryje 
ir užšaldė greitas kojeles nesavuose 
vandenyse? Dalyvis

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą ganna 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

sypsenos
Problema

Sekdamas mados vėjus, Ana
tole France nusprendė pasisam
dyti stenografistę.

— Aš tikiuosi, — pasakė jis 
rekomenduojamai merginai, — 
kad jūs puikiai žinote savo pro
fesiją.

— O taip! Aš rašau 120 žo
džių per minutę.

— 120 žodžių?! — nusigando 
rašytojas. — Dieve, iš kur tiek 
paimsiu!...

Lietuvis poetas neturi duonos
Jonas Mekas lankėsi paverg

toj Lietuvoj ir Vienoj, kur, kaip 
Vilniaus “Tiesa” 1971 m. rug
sėjo 16 d. rašo, Mekas pareiškė:

“Ten, gimtinėje, ir gatvės, ir 
oras švaresni, ir duona sotesnė. 
Ten žmonių veidai linksmi ir 
nuoširdūs. O Niujorke žmonėms 
jauti užuojautos”.

Draugo “Spygliai ir dygliai” j 
tai priduria:

— Jeigu Mekui Amerikoje 
trūksta sočiai pavalgyti duonos, 
gal galėtų ten pat New Yorke 
esąs Balfas jį sušelpti, negi ga
lima šiaip be niekur nieko leisti 
žmogui badu mirti.

• Norint pažinti žmogų, reikia 
su juo kartu suvalgyti pūdą 
druskos. — Liaudies priežodis

WINDSOR, ONTARIO
VASARIO 16 MINĖJIMAS Wind

sore rengiamas vasario 13 d. 10 v.r. 
vėliavos pakėlimas prie miesto valdy
bos rūmų; 10.30 v. pamaldos už žu
vusius ir kenčiančius dėl Lietuvos 
laisvės Sv. Kazimiero bažnyčioje, 808 
Marion Ave.; 12 v. arba tuojau po 
pamaldų visi renkasi į slovėnų salę, 
1367 Drullard Rd. Čia jaunas ir 
energingas studentas skaitys' tai die
nai pritaikytą paskaitą. Meninę dalį 
atliks Windsoro jaunimas — Valės 
Tautkevičienės paruoštą programą. 
Ten pat kiekvienas tautietis turės 
puikią progą paaukoti keletą dolerių 
Tautos Fondui. Apylinkės valdyba 
kviečia visus Windsore ir artimiau
sioje apylinkėje gyvenančius daly
vauti vėliavos pakėlime ir minėjime.

Valdyba
JAUNIMAS rūpestingai ruošiasi 

dalyvauti pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Čikagoje. Sausio 23 d. 
stud. Joanos Kuraitės iniciatyva su
kviestas, gausiai dalyvavo posėdyje 
parapijos salėje. Buvo pakviesta ir 
apyl. valdyba. Windsoriečių jauni

3828 BLOOR St. W., ISliSGTOM: I
(PRIE 6-POINTS, ARTI KIPLING AVE.)

Frank Barauskas
R E A L T O R

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas^ 96 3 2
Advokatas (barrister, solicitorį^r '

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. utbaii.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.
. 421 Roncesvalles Avė. 

(Toronto Dominion Bank 
11 augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708 
namų 279-7980

Priėmimo loikos pagal 
susitarimą telefonu.

DR? V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 Ellis avi 

(prie Queensway) 
Tel. 762-10M

Priima pacientus pagal 
susitarimą

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

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

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534-0563

Paslaptis
— Yra viena paslaptis, kurią 

vyras sunkiausiai išsaugo, — pa
sakė kartą Markus Twainas. — 
Tai jo nuomonė-apie save.

Kas yra auklėjimas?
Auklėjimas — vaiko charak

terio vystymas taip, kad pradžio
je jis mokomas kalbėti, o vėliau 
— tylėti.

• Kaikurios šeimos žino, ką 
veikė jų senoliai prieš 300 metų, 
bet nežino kur buvo jų vaikas 
praėjusią naktį.

• Seimininkė — tai moteris, 
atliekanti namų darbus už nusta
tytą užmokestį. Moteris, kuri 
dirba nemokamai, vadinasi žmo
na.

• Taupumas yra menas išleisti 
pinigus neturint iš to jokio ma
lonumo.

• Neturtingiausias žmogus 
yra tas, kuris daug nori.

— Leonardas da Vinči
• Biznis — tai yra būdas im

ti iš kitų pinigus, nevartojant 
brutalios jėgos.

• Bosas — tai yra žmogus, 
kuris į darbą ateina anksti, kai 
tu esi pasivėlinęs, bet ateina vė
lai, kai esi atėjęs laiku.

Parinko Pr. Alš.

mo tarpe buvo ir keletas studentų 
iš kitų vietovių, studijuojančių Wind- 
soro universitete. Posėdžiui vadova
vo ir visus reikalus aiškino stud. J. 
Kuraitė. Nors keletas jaunuolių buvo 
silpnoki lietuvių kalboje, tačiau 
svarstymuose kalbėta tik lietuviškai. 
Kaikurie studentai labai gerai kalba 
gimtąja kalba be angliško priemaišo. 
Svarstymuose labai energingai ir su
maniai dalyvavo stud. Rimantas Pet
rauskas. Linkėtina, kad ir kiti pasek
tų jj kaip pavyzdį lietuvių kalbos 
mokėjime. Jaunimo kongrese wind- 
soriečiams atstovauti slaptu balsavi
mu išrinktas stud. Andrius Čerškus 
ir kandidate mokyt. Nijolė Giedriu- 
naitė. Jaunimo sekcijos finansų rei
kalus tvarko mokyt. N. Giedrlūnaitė 
ir stud. R. Petrauskas. Apyl. valdybos 
pirm. V. Čerškus sveikinimo kalboje 
kvietė jaunimą vieningai dirbti lie
tuvybės išlaikymo srityse ir papra
šė susirinkusį jaunimą paskirti atsto
vą, kuris dalyvautų apyl. vald. posė
džiuose. Kultūringa jaunimo veikla 
yra sveikintina ir remtina. Kor.

| 231-6226 

^ 231-2661

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai. 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

to iki 4 vaL 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 vjr.—6 v.v. 

Dėl priėmiau akambinti telefonu

> teikia patarimus planuojantiems keliones
< sntiarko rezervacijų, nakvynių Ir kitus reikalus 

he atskiro atlyginimo 
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eisme priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais



TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Katalikių moterų draugijos sky

riaus susirinkimas — šį sekmadie
nį po 11 vai. pamaldų kateteri jos 
kambariuose. ,

— Sudaroma jaunimo parengimų 
sekcija. Jos užduotis — ruošti kul
tūrinius parengimus.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Rytinės pamaldos įprasta 
tvarka, pamaldos vakare 7.30 v. Jos 
aukojamos už a.a. Antaninos Staške- 
viėienės vėlę.

— Mirus a.a. Albinai Kazlauskie
nei, nuoširdi užuojauta velionės vy
rui, dukrai, sūnui ir visai plačiai 
giminei. Velionės artimieji parodė 
nepaprastai didelį pasiaukojimą ligo
nei jos ilgos ligos metu.

— Dėkojame Stasiui Juknevičiui 
už atliktą darbą bažnyčios ir salės 
šildymo sistemoje.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v.r., 
už a.a. Karoliną ir Konstantiną Vait
kevičius; 9 v.r. už a.a. Romualdą 
Benotą. Sekmadienį: 10 v. už a.a. 
Petronėlę ir Aleksandrą Zableckus,

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Albinai Kazlauskie

nei, gili užuojauta šeimos nariams 
ir artimiesiems; velionė palaidota va
sario 1 d. Taip pat giliai užjaučia
me S. Matuliauskienę, Lietuvoje mi
rus jos mamytei a.a. Emilijai Sruo
gienei.

— Mišios: penktad., 8.20 v. — už 
a.a. P. Dailidienę, užpr. V. Dailidės; 
šeštad., 8 v. — spec, int., užpr. J. S. 
Danilevičių; 9 v. — už a.a. P. Pau
lauskienę, užpr. p. Jacikų; sekmad., 
9 v. — už a.a. M. Dervinį, užpr. S. 
Dervinienės; 10 v. — už a. a. E. 
Laurinavičienę, užpr. p. Putrimų; 
11.15 v. — už a.a. J. Martinaitį, užpr. 
Z. Martinaitienės; 12.15 — už a.a. 
J. Gilman, užpr. K. Gilman-Gaidama- 
vičienės.

— Pirmasis mėnesio penktadienis 
— šią savaitę. Mišios, išpažintis ir 
Komunija — 8 ir 8.20 v. ryto ir 7.30 
v. vak. Ligoniai ir seneliai ligoninėse 
ir namuose Komunija aprūpinami iš 
anksto susitarus.

— Tretininkų mėnesinis susirin-

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į Toronto lietuviu sportininkų

ŠOKIU VAKARĄ
Prisikėlimo parapijos auditorijoje 1021 College Street Toronte
• Šokiams gros Algio Dimskio trijulė Įėjimas asmeniui — $2.50,
• Veiks bufetas su įvairiais gėrimais studentams — §1.50
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vasario 5, I 
šeštadienį, I 

7.30 vai. vakaro i

as Montreal
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; mergaičių A ir B, jaunių B, C ir D klasės 
rungtynės Kent Senior School, 980 Dufferin Street 
(Dufferin - Bloor).

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

§v. Kazimiero par. žinios
' — Vasario 20, sekmadienį, nuo 10 
iki 2 v. p. p. mūsų parapijos svetai
nėje Įvyks spaudos paroda, kurioje 
bus galima matyti ir nepriklau- 
somybės laikų “Lietuvos Aido”, “XX 
Amliaus", ‘Darbo”, “10 Centų" ir 
‘ Karlo” paskirus numerius. Juose 
bus ga’ima rasti šiuos įvykius: Lietu
vos climpiadą, 1938 m. Klaipėdos už
ėmimą, Lietuvos’— Sov. Sąjungos 
derybas Maskvoje, Lietuvos kariuo
menės įžengimą į Vilnių, suomių — 
rusų karą ir t. t. Visi prašomi atsi
lankyti į šią įdomią spaudos parodą.

— Kovo 4 d. par. svetainėje įvyks 
tradicinė kazimierinių vakarienė.

— Rekolekcijos prasidės kovo 20 d. 
ir baigsis 26 d. Jas ves kun. J. Staš
kevičius. Sekmadienį, t. y. kovo 27 d., 
po 11 v. pamaldų, par. svetainėje tu
rėsime bendrus pusryčius, kuriais 
užbaigsime rekolekcijas.

— 1972 metai dar tik prasidėjo, o

11 v. už a.a. Joną Yokubyną ir Juozą 
Stankevičių, 12 v. už a.a. Oną Ro- 
vienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Sį penktadienį konfirmandų pa
mokų nebus. Pamokos vasario mė
nesį — 11 ir 25 d.d., C 30-8.00 v.v.

— Sį sekmadienį, 9.30 v. ryto, 
bendros pamaldos. Po jų — visuoti
nis parapijos susirinkimas ir vaišės. 
Nuoširdžiai dėkojame A. Mikšienei, 
kuri užbaigė savo kadenciją par. tary
boje. Sutiko toliau kandidatuoti par. 
pirm. G. Sernas ir nauja kandidatė 
— G. Tarvydienė. Svarbu, kad tary
boje pasiliktų šeši lietuviai. Šiai pri
vilegijai paversti faktu visų parapi
jiečių dalyvavimas pamaldose bei su
sirinkime būtinas.

— Sekmadienį, vasario 13, pamal
dos bus 1 v.p.p. Po pamaldų — svar- . virtadienį, vasario 3. Mišios — 7.30 
bus susirinkimas, kuriame bus disku
tuojama š.m. lietuviška bažnytinė 
programa.

Pensininkams informacijas 
teikiančios įstaigos Community 
Information Centre telefonas 
yra 863-0505. “TŽ” 3 nr. šis 
telefonas numeris per korektū
ros klaidą netiksliai atspausdin
tas.

Nikodemas Balčiūnas iš Car- 
bury, Manitobos, lankėsi Toron
te pas savo gimines p. Girėnus. 
Jie yra iš Vilniaus krašto nuo 
Ignalinos. N. Balčiūnas atvyko 
Ičanadon 1931 m. ir beveik visą

kimas — šį sekmadienį po 12.15 v. 
Mišių.

— Speciali rinkliava parapijos sko
loms mokėti — šį sekmadienį. Pas
kutiniu metu aukoms padidėjus, sėk
mingai buvo subalansuoti praėjusieji 
metai ir dargi išmokėta skolų. Nuo
širdus ačiū tiems, kurie savo aukas 
jau padidino ir kurie tai užsibrėžę 
padaryti.

— Visos parapijos tarybos (pre
zidiumo ir sekcijų) posėdis — ket
virtadienį, vasario 10 d., 7.30 v.v., Pa
rodų salėje.

— Visuotinis metinis parapijos su
sirinkimas — vasario 13, sekmadie
nį, 4.30 v.p.p., parapijos salėje.

— Graudulinės (Grabnyčios) — 
vasario 2 d. Mišios — 7.30, 8 ir 8.20 
v. ryto. Žvakės šventinamos prieš 8 
v. Mišias.

— Sv. Blažiejaus šventė — šį ket-

K. L. K. MOTERŲ DRAUGIJOS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SKYRIUS 

MALONIAI KVIEČIA VISUS UŽSIGAVĖTI jBALIUJE
Šokiams gros Dimskio-Kairio orkestras 
BUFETE — bulviniai vėdarai, dešrelės 
su kopūstais ir Įvairūs gėrimai 
Fantais turtinga loterija

vasario 12, šeštadienį,
7 valandą vakaro
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE

Įėjimas — $2.50. pensininkams ir studentams — $1.50.
Vietas galima rezervuoti bilietus nusiperkant iš anksto telefonu 763-6984. RENGĖJOS

■

ir 8 v. ryto. Įprastiniai laiminimai — 
po abieju Mišių.

'■— Religinis kursas suaugusiems 
— šį trečiadienį, vasario 2 d., 7.30 
v.v. Tema — “Kuo žmonės laiko 
Jėzų?” Sekantis kursas — vasario 23 
dieną.

— Pensininkų laisvavakaris — va
sario 9,.trečiadienį, 6.30 v.v.. Parodų 
salėje. Bus rodomos skaidrės iš da
bartinės Lietuvos. Visi vyresnieji ma
loniai kviečiami dalyvauti.

— Nepagerėjant 
nediktas ilgesniam 
JAV.

— įprastu laiku

sveikatai, T. Be
laikiu išvyksta į

ir tvarka: pirmo- 
’ FaTJc ą ūkininkavo nuosavame -s>os Komunijos ir katechetinės pa- 

. ... mokos, suaugusių ir jaunimo chorai,
lituan. seminaras, par. biblioteka ir 
spaudos kioskas: kavinėje sekmadie
niais po Mišių gaunami šilti lietuviš
ki valgiai.

— Kt. savaitę lankomos šeimos 
Eastern Ave., Edgewood Grove, Ger
rard St. E., Hiltz Ave., Hollywood 
Cres,. Silverbirch Ave.

Toronto Lietuvių Namai visus 
formalumus jau sutvarkė, leidi
mus gavo ir pradėjo naujai pirk
to pastato remonto darbus. Pas
tarųjų vykdymas, jų apimtis ir 
sparta priklausys nuo visų lie
tuvių duosnumo. Tad būkime 
duosnūs ir parodykime vienin
gumą bendrų reikalų sprendime. 
Lietuvių Namai yra visų lietu
vių bendras turtas ir užtat prie 
jo augimo reikia prisidėti kiek
vienam lietuviui. Tenelieka nė 
vieno lietuvio, kuris nebūtų LN 
nariu rėmėju. Kiekvienas pagal 
savo išgales pirkime paskolos 
lakštus, kurie yra garantuoti 
pačiu turtu. Smulkesnės infor
macijas galite gauti LN nuo 10 
v.r. iki 9 v.v. tel. 533-9030.

TLN valdyba 
Jaunųjų dailininkų parodos. 

Sausio 29-30 savaitgalį Prisikė
limo Parodų salėje buvo su
rengta Jūratės Batūraitės pa
veikslų paroda. Ją aplankė daug 
tautiečiu, ypač tie, kurie dalyva
vo “TŽ” spaudos baliuje. Ro
mualdo Juknevičiaus paveikslų 
bei skulptūrų paroda atidaryta 
viešojoj bibliotekoj Bloor-Glad- 
stone gt. iki vasario 26 d. Va
lentinos Ralsvtės keramikos ir 
vario dailės darbu paroda vvks- 
ta Runnymede viešojo! bibliote
koj nuo vasario 1 iki 29 d.

ūkyje. Neseniai ūkį pardavė ir 
išėjo pensijon. Lankydamasis 
“TŽ-se”, svečias tapo šio savait
raščio prenumeratoriumi. Skun
dėsi, kad labai netvarkingas jų 
vietinis paštas.

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

SPAUDOS BALIAUS METU pa
mesti akiniai. Radnsieji prašomi pa
skambinti Jonui Vaitkui tel. 536-6879. 
Taip pat pasigendama raudono krep
šio su moteriškais daiktais, kuris bu
vo nadėtas ant žalio automobilio Pri
sikėlimo autoaikštėje. Radusieji pra
šomi atnešti j Prisikėlimo par. kle
boniją.
TRIJŲ DIDELIŲ miegamųjų namas 
(side-split) Kingsway rajone, arti 
prie požeminio. Nepaprastai gražus 
sklypas 5O‘xl25‘, prieina prie parko. 
Skambinkite p. Barauskui, Realtor, 
231-6226.
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. 5354724.
MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo i naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6228 Toronte.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON
TO medžio darbus, tnln nat darau 

. ir nauius įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotu 2x4”, durti, faneros, 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

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

Vasario 16 minėjimas š. m. 
bus pradėtas vasario 19 d., 6 v. 
v., Prisikėlimo salėje bendru po- 
būviu-priėmimu. Į jį kviečiami 
mums draugiški valdžios atsto
vai, savivaldybės pareigūnai, ki
tų tautybių atstovai, institucijų 
vadovai bei kiti žymesni asme
nys. Priėmime turėtų dalyvauti 
mūsų visų organizacijų pirmi
ninkai ar jų atstovai, valdybų 
nariai, institucijų, vienetų bei 
grupių vadovai ir aktyvūs visuo
menės darbuotojai. Taipgi kvie
čiama ir plačioji visuomenė gau
siai dalyvauti. Priėmime, po ofi
cialios dalies, bus meninė pro
grama. Po to bus duodamas šil
tas maistas ir gaivinantys gėri
mai. Dalyviai moka po $5. Vasa
rio 20 d. visose bažnyčiose pa
maldos. Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 54-tasis pami
nėjimas Įvyks 4 v. p.p. Central 
Tech mokyklos auditorijoje. 
Kalbės mūsų gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, PLB pirm. St. 
Barzdukas ir federacinės val
džios ministeris Martin O’Con
nell. Meninę programą atliks 
“Varpas”, “Gintaras”, St. Kairio 
muzikinis ansamblis ir kiti me
nininkai. Paminėjimo programo
je turėsime staigmenų.

Vasario 16 paminėjimas mums 
visiems yra ypatingai reikšmin
gas ir todėl kiekvieno tautiečio 
pareiga jame dalyvauti. Prašome 
organizacijai ir pavienius asme
nis tą savaitgalį susilaikyti nuo 
betkokių parengimų. Kviečiame 
visus tuojau reeistruotis šešta
dienio priėmimui pas valdybos 
narius, sumokant po $5. Pakvie
timus galima gauti “Paramoje”, 
Lietuviu Namuose. “Tėviškės Ži
buriuose”, Prisikėlimo bankely
je. Smulkesnių informacijų ga
lima gauti skambinant tel. 233- 
2951, 231-5373 533-9030 J. Kar
piui. Apylinkės valdyba

Vasario 16 priėmime norima 
pasivaišinti namie gamintais ke
piniais. Apylinkės valdyba prašo 
moteris, kurios galėtų iškepti jų, 
užsiregistruoti pas p. Murauskie
nę tel. 763-6984 arba pas p. Si- 
monaitienę tel. 757-4014.

Šį savaitgalį Toronte įvyksta 
Kanados lietuvių krepšinio rung
tynės. Programą žiūr. skelbime 
ir sporto skyriuje.

Vlado Bendoriaus padėkoje 
“TŽ” 4 nr. turėjo būti V. S. Ju
revičių, o ne Juknevičių pa
vardė.

Picture Loan Gallery (3 Char
les St.W.), kuriai vadovauja dail. 
J. Račkus, surengė Newfound- 
lando dailininkų parodą. Ji ati
daryta iki vasario 19.

Toronto balticčių karo vete
ranų (Baltic Veteran Corps) 6 
metų sukaktuvinis susirinkimas 
įvyks vasario 5, šeštadienį, 7.30 
v.v., latvių “Dauguvos Vanagi” 
namų salėje, 125 Broadview 
Ave. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
KLB valdybos pirm. inž.. E. 
čuplinskas. Po susirinkimo — 
bendras pobūvis. Šauliai ir bu
vę kariai su šeimomis kviečia
mi dalyvauti. Informacijų tei
rautis tel. 537-2869.

II pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas jau čia pat. Reikia at
stovų ir iš Toronto. Bus stovykla 
ir studijų dienos, kuriose tik at
stovai galės dalyValiti. Jaunimas 
tarp 18-30 m. amžiaus, norįs da
lyvauti kongrese, kviečiamas į 
informacinį susirinkimą šį sek
madienį, vasario 6 d., 6 v. v., 
naujuose Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W.

KLB Toronto apyl. 
jaunimo sekcija

Dail. Valdos Šiugždaitės-Fitz- 
patrick paveikslų paroda ren
giama vasario 12-13 d.d. Prisi
kėlimo Parody salėje. Atidary
mas — vasario 12, šeštadienį, 
1 v. p.p. Sekmadienį paroda bus 
atidaryta nuo 10 v.r. Tai jau ant
ra šios dailininkės paroda To
ronte. Ji gyvena Mt, Gilead,

Ohio. Yra baigusi Vasario 16 
gimnaziją, įvairiose parodose 
JAV laimėjusi kelias premijas. 
Ji piešia daugiausia gamtovaiz
džius ir dar lanko kolažo bei 
planuojamojo piešimo kursą.

Mažosios Lietuvos M o t e r ų 
Draugija praneša, kad žirniai 
jau iškulti, ‘ kopūstai užraugti, 
kumpiai išrūkyti, o lietuvės šei
mininkės ruošia šiupinį vasario 
15 d., 7 v.v., Šv. Jono Kr. para
pijos salėje. Svečių laukia pui
kūs užkandžiai ir visų pažįsta
mas šiupinys. Programoje — 
Toronto apylinkės valdybos pa
ruoštas Klaipėdos krašto pri
jungimo prie Didžiosios Lietu
vos paminėjimas.

Metinis Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjungos 
Toronto skyriaus susirinkimas 
įvyko sausio 21 d. naujuose Lie
tuvių Namuose. Išrinkta nauja 
valdyba,, kuri pasiskirstė parei
gomis: -pirm. V. Sičiūnas, vice
pirm. V. Petrulis, ižd. A. Cip
lijauskas, sekr. A. Raudys, pa
rengimų vadovas R.' Stirbys, 
techn. reikalų vadovas R. Ri
mas. Nutarta paskirti $100 K. 
Lietuvių Fondui ir $100 Lietu
vių Namams. Skyriaus nariai su 
svečiais yra laukiami parengime 
Islingtono golfo klube vasario 
12 d. 7.30 v.v.

NEBRANGUS ORKESTRAS Įvairiom 
progom, didesnės ar mažesnės sudė
ties. Skambinti J. ZAREMBA, tel. 
767 • 7084 po 5 v. p. p.

ATLIEKU GRINDI’ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo Ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
A 1 f o n s n i I.F 6-2805.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

{vairios savo pastote rūkytos deiros ir mėsos, lietuviiki sūriai, perliukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dairos ir kt.
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric * Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

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

“T. žiburių” spaudos balius 
sausio 29 d. buvo didžiai sėk
mingas visais atžvilgiais: gausus 
dalyviais iš Toronto bei kitų vie
tovių, turėjo trumpą, bet labai 
simpatingą programą, vertingų 
laimikių loteriją, gerą šokių 
muziką. Ant didžiosios salės sie
nos ryškiai matėsi Adelės Abro- 
maitienės paruoštas stambus sa
vaitraščio užrašas su šviečiančiu 
žibintu. Netrūko ir jaunų veidų. 
Parodų salėje telkėsi daugiausia 
jaunimas. Vien “Aido" choris
čių buvo apie 60. Jų atlikta pro
grama buvo labai šiltai priimta 
vakaro dalyvių. Jiems ypač pa
tiko dainos, atliktos kartu su sol. 
V. Verikaičiu, “Aido” dirigentu. 
Koncertui gražiai talkino kylan
tis akompaniatorius J. Govėdas. 
Programą pradėjo “TŽ” leidėjų 
vardu pirin. P. Bražukas. Įteikus 
puokštę gėlių dirigentui, jis vi
siems padėkojo rengėjų vardu. 
Loteriją tvarkė valdybos ižd. 
Vyt. Aušrotas, bufeto reikalus
— vicepirm. A. Bumbulis, bend
ruosius reikalus — parengimų 
vadovas J. Andrulis. Įvairiose 
tarnybose dirbo gana daug asme
nų. Jiems rengėjai labai nuo
širdžiai dėkoja. Taipgi didelė pa
dėka priklauso visiem, davusiem 
laimikius loterijai ir visiem “T. 
Ž.” rėmėjam. Atskiru žodžiu 
rengėjai reiškia padėka Adelei 
ir Eugenijui Abromaičiams už 
įspūdingą “T. Žiburiu” užrašą. 
Felicijai ir Vytautui Urbonams 
už puikias gėles, J. žadavičiui
— už šviesų tvarkymą. Pagaliau 
ačiū visiem vakaro dalyviam už 
duosnuma, kurio dėka lietuviš
koji snauda gali drąsiau gvvuoti.

“TŽ” suaukos b',li'H's loteri
ją praturtino šie Mkraštvie dar 
nenackelhti laimikiai: tortas (n. 
R. Bražiikienės dovana), meniš
kų kepiniu-haravvku krnnš«lis 
(n. A°n. Arštikaitienės dovana), 
p-'»-icsir,e Meat dovana — lietu
viška dešra. Marino vaistinės do
vanu — dvi dėžutės kvenalu, 
“tž” nrenumerata (V. P^čėno 
dovana), medžiaga suknelei.

LOTERIJOS LAIMINGIEJI. 
“TŽ” spaudos baliaus metu sau
sio 29 d. įvyko loterijos laimi
kių paskirstymas, kuriame daly
vavo ir negalėję atsilankyti į 
parengimą. Televizijos priimtu
vą laimėjo nr. 7378 — Vladas 
Adamouis iš Hamiltono. Pr. Bal- 
tuonio šaknų skulptūrą — 15395 
M. Dikčius, Wasaga Beach, Ont. 
Dail. Dagio skulptūrą — 17530 
M. Norkus, Delhi, Ont. Dail. V. 
Pazukaitės paveikslą — 13805 
A. Evask-Ivaškienė Toronte. 
Dail. L. Urbono paveikslą — 
14595 Marija Eidimt Otavoje. 
Dail. A. Tamošaitienės paveiks
lą — 16057 M. A. Andrulevi- 
čius Edmontone. Dail. A. Tamo
šaičio paveikslą — 8203 Jeffery 
Penthor Toronte. Dail. J. Rač- 
kaus paveikslą — 13848 Arūnas 
Kareckas Toronte. Radijo priim
tuvą — 11630 Ada Kizas Toron
te. Varinius povus — 14912 A. 
Balčiūnas Sault Ste. Marie. Pa
galvėlę — 17380 A. Daugiiis 
Burlingtone. Pagalvėlę — 12608 
F. Svaplys Toronte. “TŽ” prenu
meratą — 11782 Alinis Kuolas 
Torohte. J. Kralikausko romaną 
“Vaišvilkas” — 6942 E. Geidu
tis Toronte. J. Vaičeliūno 3 kny
gas — 10947 Irena Baškienė To
ronte. Metinę “TŽ” prenumera
tą — 11186 A. Bireiolas Toron
te. Medžiagą suknelei — 8144 
Juozas Kalinskis Toronte. 50 ga
lionų benzino — 20814 Juozas 
Starkevičius Toronte. Laimikius 
prašoma atsiimti iš “TŽ" admi
nistracijos. Negalintiems atsiim
ti teks naudnt’s pašto natarna- 
vimu apmokėtus susidariusias 
persiuntimo išlaidas.

Pagal i^iimo h’lio+n<; IMmn’n- 
tortą — 396 p. J'irkšfas. meniš
ku keniniu - crybu krepšelį — 
] 14 V. Seniūnas, dešrą — 7R9 
V. Petraitis, šokoladą — A. 
Ziemnickas, šokoladą — 552 Rū
ta Urbonaitė, kvenalu dėžutę — 
105 Z. DM*bMl«nė, kvonaln dė
žute — 202 Vida Paškienė. 3. 
metrus medžiagos — 424 p. Bir- 
geiienė.

TORONTO, ONT.
A.a. Albina Kazlauskienė, 65 

m., po ilgos ligos, kurią sekė 
galvos operacija, mirė sausio 28 
d. Westono ligoninėje. Velionė 
kilusi nuo Šakių. Ji su savo vyru 
Jonu išaugino du vaikus — dr. 
Sigitą ir Birutę. Abu yra baigę 
Toronto universitetą. Velionė 
palaidota iš Prisikėlimo parapi
jos lietuvių kapinėse vasario 1 
d., dalyvaujant jds plačiai gimi
nei ir gausiam būriui bičiulių.

Prof. Ant. Musteikis su Ponia 
iš Buffalo lankėsi Toronte ir da
lyvavo "TŽ” spaudos baliuje. Jis 
taip pat dalyvaus baltiečių stu
dijų dienose Toronte gegužės 
mėnesį.

Sofija ir Jonas Tumosa vasa
rio 5 d. mini 30 metų vedybinę 
sukaktį Howard Johnson viešbu
tyje. Sveikiname juos kaip nuo
latinius “TŽ” rėmėjus ir linkime 
palaimingos ateities.

Atstovai jaunimo kongrese. 
Jau artėja jaunimo kongresas ir 
dabar laikas rinkti atstovus į 
kongresą. Kongresas bus oficia
liai atidarytas Čikagoje 1972 m. 
birželio 31 djeną ir truks iki 
liepos 3 dienos. Nuo liepos 4 
d. iki 8 d. bus studijų dienos 
Kent State universitete. Po stu
dijų dienų bus jaunimo stovyk
la Romuvos stovyklavietėje Ka
nadoje nuo liepos 9 d. iki liepos 
15 d. Išrinkti atstovai turės da
lyvauti visose trijose kongreso 
dalyse — Čikagoje, Kent Sta
te universitete, jaunimo stovyk
loje. Asmuo gali būti kandidatu 
į atstovus, jei jis/ji turi sekan
čias kvalifikacijas: 1. 18-30 metų 
amžiaus, 2. gali lietuviškai susi
kalbėti su kitais, 3. aktyvus lie
tuvių bendruomenėje (nebūtinai 
kurios nors organizacijos narys).

Ontario provincijos sekreto
riatas ir pilietybės departamen
tas persikėlė į Hearst Block, 5th 
floor, Toronto 182. Telefonas 
365-2285.

Užsienio reikalų ministeris M. 
Sharp pareiškė žurnalistams, 
kad Kanada yra apsisprendusi 
suteikti diplomatinį pripažinimą 
naujajai Bengalijai. Otava ne
nori turėti įtampos su Pakista
nu, bet šiuo klausimu jos nesu
laikys galimas pastarojo spaudi
mas.

mes jau palaidojome 4 parapijiečius: 
P. Jurgutį, B. Klemką, St. Verbylą ir 
U. Mekšrūnienę.

— Greitu laiku visi parapijiečiai 
gaus paštu pereitų metų parapijos 
finansinę apyskaitą ir aukotojų sąra
šą.

— Ch. Ambrasas jau mėnuo laiko 
kiekvieną dieną eina ligoninėn ir 
gauna atitinkamą gydymą.
' — Vasario 12 d. par. svetainėje, 
įvyks “N. Lietuvos” spaudos balius. 
Bus išrinkta iš kelių ar keliolikos 
kandidačių baliaus karalaitė.

— Turintieji reikalų ir norintieji 
atvykti į kleboniją prašomi apie tai 
iš anksto pranešti klebonui.

— Par. choras, vadovaujamas jau
nosios dirigentės Ag. Petrauskaitės, 
gana sparčiai stiprėja ir kiekvieną 
sekmadienį pasižymi vis gražesniu 
giedojimu. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Naujasis parapijos komitetas 

pasiskirstė pareigomis: pirm. Jonas 
Ladyga, sekr. Bronius Staškevičius, 
nariai — Jurgis Klisevičius, Anelė 
Ūsienė, Petras Vaupšas, Petras Vile- 
nlškis .

— Vasario 5, šeštadienį, mūsų pa
rapijos salėje bus jaunųjų talentų 
vakaras, organizuojamas “N i d o s” 
klubo.

— Vasario 4 — pirmasis mėnesio 
penktadienis; 6.30 v. vak. šventoji va
landa, 7.30 vai. vak. — Mišios.

— Aušros Vartų parapijoje yra 
460 šeimų. 1971 m. buvo 11 krikštų, 
12 priėmė pirmąją Komuniją ir 23 — 
Sutvirtinimi sakramentą, 11 jungtu
vių, 142 ligonių aplankymai, 9 laido
tuvės. Parapijos mokestį užsimokėjo 
223.

— Rinkliavos: sausio 1 d. — $125.- 
27; 2 d. — 207.62; 9 d. — $203.71; 
16 d. — $195.29; 23 d. — $255.73.

•KLK Moterų Montrealio sky
riaus susirinkimas įvyko sausio 
23 d. Pirm. O. Cečkauskienė pra
nešė apie visą valdybos veiklą: 
sušaukti 4 susirinkimai ir 6 val
dybos posėdžiai. Per savo veiklos 
laikotarpį valdyba nuo 1970 m. 
lapkričio mėn. surengė dvi meti
nes šventes, kuriose paskaitas 
skaitė dr. II. Gražytė ir dr. A. 
Šidlauskaitė iš Otavos. Suruošta: 
balius-koncertas su soliste O. 
Pluškoniene iš Filadelfijos, iš
leistuvės p. Zubienei, išsikelian- 
čiai iš Montrealio į Fidži salas, 
ir sės. Margaritai, išvykstančiai 
iš Montrealio. Pagerbtas kun. dr. 
F. Jucevičius Sv. Kazimiero pa
rapijoj 10 m. klebonavimo pro
ga. Pasveikintas Tėv. Zaremba, 
SJ, vardinių proga. Uolios ligo
nių lankytojos E. Bernotienės 
nebuvo užmirštas nė vienas li
gonis. Minėto baliaus-koncerto 
meninėj programoj dalyvavo ir 
poetas dr. H. Nagys. Jis paskai
tė savo kūrinių iš naujai išleistos 
knygos “Broliai balti aitvarai”. 
Atlikusi savo pareigas senoji 
valdyba paskyrė dalį savo turėto 
pelno: Aušros Vartų parapijai — 
$25. N. P. M. Seserims — $15. 
centro valdybai — $15 ir KLB 
Montrealio apyl. valdybai — 
$10. Po visų pranešimų buvo iš
rinkta nauja valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis: pirm. p. Bal- 
tuonienė, vicepirm. p. Adomai
tienė, sekr. D. Staškevičienė, ižd. 
Julė Adomonienė, social, reika
lams V. Bieliūnienė. Nauiajai 
valdybai linkime sėkmės. M.

PETRAS

Tel. Bus.: 722-3545 • Į

Res.: 256-5355 ;

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ I 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. J
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. j

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

t4| I T A Q ’ 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%
Term. ind. 2 metams__  6.75%
Term. ind. 3 metams___  7.0 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

8.5%
8.75%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________
Nekiln. turto 
Čekių kredito ____ ___ 9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. ik« iliath) 
už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 1030 Urf 1230 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien. Usxin«r>’
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo b i r ž e i i o mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per ’/sus ilguosius savaitgalius.


