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Ką gauna jaunimas?
Vyresniosios kartos akys yra nukreiptos į jaunimą. Visi trokš

ta, kad jis būtų geras, lietuviškas, suprantąs savo misiją ir pajė
gus tęsti kovą už laisvą Lietuvą bei lietuvio išlikimą išeivijoje. 
Kai pasirodo ženklai, priešingi tam lūkesčiui, vyresniosios kartos 
veidai apsiniaukia, pasigirsta rūstūs papeikimo žodžiai, kyla nusi
vylimas. Jaunieji, tai matydami ir girdėdami, stebisi bei klausia 
savo širdyse: ko gi tie seniai nori? Jauniesiems atrodo, kad jie 
nėra blogesni už kitų tautybių jaunimą, augusį panašiose sąly
gose, kad jie atliko viską, kas buvo reikalauta. Deja, situacija, 
kuri atrodo normali jauniesiems, iš tikrųjų nėra tokia. Bet kas 
kaltas? Vien jaunimas? Anaiptol! Jeigu jaunimas atitolsta nuo 
lietuviškumo, pirmoje eilėje kalti patys tėvai. Tautinis susiprati
mas nėra iš dangaus ateinanti dovana. Tai ilgų pastangų vaisius, 
brandinamas auklėjimo kelyje. Jeigu tėvai neįdiegė lietuviškumo 
savo vaikams, jeigu mokykla neatėjo į pagalbą, jeigu parapija ir 
organizacijos neprisidėjo, — tai iš kur tas lietuviškumas atsiras? 
Mūsų jaunimas tiek yra lietuviškas, kiek to lietuviškumo gauna iš 
savosios visuomenės. Dėlto nėra ko stebėtis, jei tos ar kitos šei
mos vaikai nutautėja. Juk niekas jų savon tauten neįjungė, ne- 
įtautino. Tokie vaikai nėra kalti, jei netapo sąmoningais lietuviais.

★ * ★
Taigi, nuo lietuviškumo perteikimo priklauso ir mūsų jauni

mo tautiškumas. Pažiūrėkime, kiek gi to lietuviškumo gauna mūsų 
atžalynas iš savosios visuomenės, kuri daug reikalauja, bet dažnai 
nepakankamai duoda. Pirmiausia šeima. Tai pagrindinė mūsų 
bendruomeninio gyvenimo ląstelė. Jei čia vaikui įdiegiami pir
mieji lietuvybės pradai, — sudaromas pagrindas tolimesniam ug
dymui, kuris ateina per mokyklą, parapiją, organizacijas, spaudą. 
Kai visi šie veiksniai dirba koordinuotai, perteikia jauniesiems 
bent minimalinę dozę lietuviškumo, palenkia jaunuolį savarankiš
kai toliau domėtis lietuviškąja kultūra. Palyginus betgi su tuo 
kultūriniu krūviu, kurį jaunimas gauna kanadiečių bei amerikie
čių mokyklose, ana lietuviškumo dozė yra labai maža. O ką besa
kyti apie tuos lietuvių vaikus, kurie neturi progos mokytis lietu
viškoje mokykloje, dalyvauti savose organizacijose! Jie turi pasi
tenkinti tiktai šeimoj gautu lietuviškumo kraičiu, kuris dažniausiai 
būna gana menkas. Juk vaikai ištisas dienas praleidžia vietinėse 
mokyklose, bendrauja su kitataučiais draugais. Atsverti šeimai 
tą aplinkinę įtaką yra gana sunku. Tai pajėgia tiktai labai sąmo
ningos šeimos, nesigailinčios specialių pastangų.

★ ★ ★
šeštadieninės mokyklos tebėra labai svarbus veiksnys lietu

viškumo perteikime. Jos turi daug sunkumų, tačiau iki šiol pajėgė 
sustiprinti lietuviškumą tų vaikų, kurie ateina iš lietuviškų šeimų, 
žymiai sunkiau yra su mokiniais iš mišrių šeimų, bet ir čia mūsų 
mokyklos stengiasi atlikti savo uždavinį. Visdėlto perdaug tkė- 
tis iš tokių mokyklų negalima, nes per'tris savaitines valandas 
išeinamas tik minimalinis kursas, kurį vėliau pagilina lituanisti
niai seminarai. Deja^pastaruosius turi tik didžiosios kolonijos su 
labai negausiu lankytojų skaičiumi. Organizacijos, ypač ateiti
ninkų ir skautų, įveda mūsų jaunimą į lietuviškąjį gyvenimą, ruo
šia ji visuomeninei veiklai. Gaila, kad nevisi jaunuoliai dalyvauja 
organizacinėje veikloje. Be to, mažėjant vadovų skaičiui iš vyres
niosios kartos, lietuviškoji dvasia organizacijose ima silpnėti. Ky
la pavojus prarasti lietuviškumo pagrindą ir tapti pramoginiais 
junginiais, mažai kuo besiskiriančiais nuo vietinių jaunimo klubų. 
Lietuviškos parapijos jaunimui yra gana stipri atrama, bet jos 
galėtų duoti daugiau, jeigu kreiptų daugiau dėmesio i jaunimo 
dalyvavimą parapijos gyvenime. Bet visa tai, nors ir daug pasie
kia, negali padaryti jaunimo taip lietuviško, kaip pačioje Lietu
voje. Nežiūrint rusiškos ir komunistiškos .okupacijos, jaunimas 
ten auga dar gana lietuviškoje atmosferoje, sugeba atskirti gry
nąjį lietuviškumą nuo sovietinės propagandos ir maskvinės poli
tikos. kuri siekia visur įsiskverbti. Dėlto ir išeivijos jaunimas tu
rėtu žiūrėti i okupuotą Lietuvą kaip į savo kraštą ir kaip į lie
tuviškumo atramą mūsų politinių veiksnių nurodytuose rėmuose. 
Lietuva jaunimui neturėtų būti vien tolima dausų šalimi, bet 
realia tėvyne, nors okupacijos engiama, tačiau spinduliuojančia 
savo šimtmetiniais dvasiniais lobiais ir gaivinančia visa išeivija.

Pr. G.

KANADOS IVY KJ A[

AŠTRĖJA BEDARBIŲ PROBLEMA
Naujove tenka laikyti dviejų ka dabar gali užsidaryti kanadiš- 

fabrikų vadovybių paskelbta ko- ka automobilių dalių gamykla.

Nuteisė mirti lietuvi
Vytautas Simokaitis ir jo žmona Gražina laukia tolimesnės bylos eigos Vilniuje

Pasaulio įvykiai
DEVYNIAS DIENAS TRUKUSI BRITŲ BENDRUOMENES KRAŠTŲ

va darbininkų unijoms. Dunlop 
padangų gamykla Withby mies
telyje, Ontario, pareikalavo su
mažinti atlyginimus 10% ne tik 
darbininkams, bet ir visiems 
įmonės tarnautojams, įskaitant 
ir direktorių. Priešingu atveju 
grasinama šią padangų gamyklą 
uždaryti. Dėl peraugštū atlygini
mų ji neįstengia varžytis padan
gų rinkoje. Ši britų firma 1970 
m* gegužės 1 d. jau yra uždariu
si savo padangų gamybos įmonę 
Toronte. Vidutinis jos darbinin
kų atlyginimas yra apie S4.25 į 
valandą. Antrąja panašaus po
būdžio staigmena buvo Toronto 
“Canadian Acme Screw and 
Gear” automobiliu daliu fabriko 
ultimatumas beveik tūkstančiui 
darbininkų, reikalaująs atsisa
kyti algų padidinimo sekančiu 
dvejų metų laikotarpyje š’oje 
įmonėje vidutinis valandinis 
darbininkų atlyginimas yra 
$3.50 — $3.90. Jos vadovybė 
skelbiasi praradusi dideli užsa
kymą greičių dėžių JAV kariuo
menės automobiliams ir dėlto 
negalinti nauiaja sutartimi k«lb 
atlyginimų. “Acme Screw” dar
bininkams atstovauja amerikie
čiu automobiliu pramonės “Uni
ted Auto Workers” didžioji nn». 
ja. Jos įtakom darbininkai tuo
jau pat pradėjo streiką, nors 
jiems buvo nranešta, kad tokių 
atveju fabrikas bus uždarytas 
per tris mėnesius. Streikui nra- 
sidėjus, buvo oficialiai paskelb
ta, kad jau imamasi priemonių 
įmonei likviduoti, žymusis To
ronto CFRB radiio komentato
rius G. Sinclair pirmasis puolė 
amerikietišką uniją, kurios dė- 

viena seniausių įmonių Toronte. 
Joje dirba nemažas skaičius lie
tuvių. Po kelių dienų unija nu
sileido. Naujoji sutartis pusant
rų metų laikotarpiui palieka lig
šiolinius atlyginimus.

Bedarbių skaičius, pasiekęs 
naują paskutinio dešimtmečio 
rekordą, gerokai padidino pro
vincijų socialinęs gerovės pašal
pų išlaidas. Jos mokamos tiems 
kanadiečiams, kurie negauna 
darbo draudos ir neturi jokių 
pajamų. Gerovės pašalpas šiems 
metams Albertos provincija jau 
padidino $14.1 milijono. Onta
rio ministeris socialiniams ir 
šeimų reikalams J. Yaremko 
taip pat pranešė, kad šiemet rei
kės net $25 milijonų papildo. 
Triukšmingas demonstracijas 
Britų Kolumbijos parlamento 
naujosios sesijos atidarymo pro
ga Viktorijoje surengė anie 
1.500 bedarbių, kurių eilėse bu
vo didelis skaičius jaunimo. Ne
mažą problemą sudaro valstybi
nės nedarbo draudos pavėluoti 
čekiai bedarbiams. Seniau be
darbiai visus dokumentus užpil
dydavo ir pinigus atsiimdavo 
vietinėse draudos įstaigose, o 
dabar ši procedūra atliekama 
naštų. Yra daug atvejų, kai be
darbis net porą mėnesiu nesu
laukia draudos čekio. Tokiu at
veju jis yra priverstas kreiptis į 
socialinės gerovės įstaigas kaip 
tokiu pajamų neturintis asmuo. 
Darbo ministeris B. Mackasav 
Otavoje žadėjo imtis priemonių 
šiai netvarkai pašalinti.

Britanijos sostinėje Londone 
veikiantis sovietu liaudies ban- 

(Nukelta i 8-tą psl.)

Dar nenutilus Bražinskų ir Si
mo Kudirkos dramai, staiga iš
kilo nauja byla — Vytauto Si- 
mokaičio, 34 m., ir jo žmonos 
Gražinos Mickutės, 21 m. am
žiaus. Pagal “New York Times” 
pranešimą, kurį persispausdino 
Toronto “The Globe a. Mail”, V. 
Simokaitis nubaustas mirties 
bausme, o jo nėščia žmona — 
trejų metų sunkiųjų darbų ka
lėjimu. Pasak “NYT”, sprendi
mas paskelbtas sausio 19 d. Vil
niuje po 10 dienų trukusio teis
mo. Nuteistieji turėję dvi die
nas laiko apeliacijai. AP ir Reu- 
terio žinių agentūros Maskvoje 
sausio 22 d. paskelbė tą patį 
faktą, pažymėdamos, kad teis
mo sprendimas padarytas sausio 
14 d. ir kad nuteistųjų advoka
tas padavęs malones prašymą 
augščiausiam Lietuvos respubli
kos sovietui. Tikslesnis, atrodo, 
UPI pranešimas, kurį paskelbė 
Toronto dienraštis “The Tele
gram” sausio 23 d. Pasak jo, 
apeliacijos prašymą padavė nu
teistųjų advokatai augščiausiam 
Lietuvos teismui. Pastarojo 
sprendimas esą gali būti ape
liuojamas augščiausiam Sov. Są
jungos teismui. Paskutinis žings
nis būtų malonės prašymas 
augščiausiam Sov. Sąjungos so
vietui. Sakoma, kad Simokaičiai 
nebuvo linkę apeliuoti ar prašy
ti pasigailėjimo. Apeliacija bu
vusi paduota advokatų.

Už ką nubaudė?
Visi šaltiniai sako, kad Simo

kaitis su žmona bandė pabėgti 
keleiviniu lėktuvu į Švediją 
1970 m. lapkričio 9 d. Keleivi
nis “Aeroflot” lėktuvas skridęs 
iš Vilniaus Palangon. Jo pilotas 
buvęs V. Simokaičio bičiulis ir 
įleidęs jį su žmona į lėktuvą be 
bilietų. V. Simokaitis turėjęs 
revolverį, bandęs įsakyti lėktu
vo pilotui skristi švedijon, bet 
navigatorius jį įveikęs ir net su
žeidęs. G. Simokaitienė bandžiu
si uždegti kažkokį išpiltą žibalą, 
bet nesuskubusi. Manoma, kad 
šion bylon yra įveltas ir lėktu
vo pilotas, kuris būsiąs teisia
mas atskirai. Pagal sovietinius 
įstatymus, bandymas nelegaliai 
pabėgti iš krašto yra lygiai bau
džiamas kaip ir jo įvykdymas, t. 
y.-mirties bausme. Nežiūrint tos 
žiauriausios bausmės, sovietinėj 
vergijoj gyveną žmonės rizikuo
ja. Iki šiol ta rizika labiausiai 
išgarsėjo lietuviai ir žydai. Jie 
nėra jokie kriminalistai, o pa
prasčiausi laisvės jiešką žmo
nės. Kai nėra kitų priemonių 
išvykti iš vergijos krašto, žmo
nės rizikuoja savo gyvybe.

Švedijos spauda
“Tž” korespondento praneši

mu, komentuodamas žinią apie 
mirties nuosprendį, Stockholm© 
dienraštis “Expressen” savo ve
damajame pareiškė nusistebėji
mą, kad 30 mylių kelionei rei
kalingas “navigatorius”. Tai 
esąs neįtikėtinas dalykas. Kaip 
iš tikrųjų Įvyko drama Lietuvos 
padangėje* pakeliui iš Vilniaus 
į Palangą, taip ir lieka nežinia. 
“Expressen” priduria: Sovietų 
Sąjunga ir toliau skiria mirties 
bausmes slaptuose teismuose, 
laužydama savo konstitucija. 
Perduodama AP žinią iš Mask
vos, švedų didžioji spauda atkar
tojo tvirtinimą, kad Simokaitis 
jau prieš trejus metus mėgino 
pabėgti iš Lietuvos laivu; tuo 
tikslu buvęs jame pasislėpęs, 
bet surastas. Tačiau ir šita 
smulkmena atrodo labai neįtiki
ma, nes visi žino, kaip griežtai 
sovietai baudžia už tokius mė
ginimus. Jeigu Simokaitis būtų 
tada suimtas, tai geriausiu atve
ju jis ir šiandien būtų kalinamas 
ir nebūtų galėjęs eiti atsakingų 
pareigų ministerijoje bei ruoštis 
žygiui, už kurį šiandien jam gra
soma mirtimi.

Telegramos, protestai 
demonstracijos

Laisvojo pasaulio spauda, vos 
gavusi žinią apie Simokaičius, 
paskelbė kaip sensaciją. Ją pa
kartojo televizijos ir radijo tink
lai. Atrodo, žinia sovietų buvo 
ilgokai slepiama: teismo spren
dimas padarytas sausio 14 d., o 
pirmieji pranešimai užsienį pa
siekė sausio 19-20 d. ir vėliau. • 
Lietuvių reakcija buvo greita. 
Panašiai kaip ir S. Kudirkos at
veju, bene pirmoji protesto de
monstracija įvyko Niujorke prie

Sov. Sąjungos delegacijos Jung
tinėse Tautose būstinės. Veiks
nių centrai ėmėsi iniciatyvos 
veikti įvairiomis kryptimis.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba tuojau 
pasiuntė protesto telegramas JT 
gen. sekr. U Thant, pabėgėlių 
komisarui princui Sadrudin Aga 
Khan, Kanados užsienio r. mi- 
nisteriui M. Sharp, einančiam 
premjero pareigas, ir kitiem au
toritetam. Valdyba taipgi para
gino apylinkių valdybas siųsti 
protesto telegramas ir rengti 
protesto demonstracijas.

iuMM

Lietuvaitė, "Gyvataro" šokėja, Kanados vakarų vietovės Red Deer 
laikraštyje

PRANEŠIMAS IŠ MONTEVIDEO

Diplomatų grobimai
Urugvajus išgarsėjo užsienie

čių grobimu: paskutiniais me
tais net šeši! Pirmas ambasado
riaus pagrobimas pasaulyje šie
met įvyko taip pat šios šalies 
sostinėje. Tai jau savotiškas re
kordas ...

Šį kartą pagrobtas britų am
basadorius Geoffrey Jackson, 
tik prieš porą metų perkeltas iš 
Kanados. Dar jaunas, 55 metų, 
P. Amerikos reikalams soeciališ- 
tas. Sausio 8 d. prieš dešimtą va
landą važiuodamas į savo įstaigą 
Montevideo senamiesty buvo 
gudriai užblokuotas, jo šoferis 
išmestas, o iš paskos važiavę jo 
dalydovai (paties ambasadoriaus 
patvarkymu nebuvo ginkluoti) 
primušti. Į Jacksono automobilį 
žaibo greitumu įlipę vadinamie
ji miesto partizanai jį apsvaigi
no ir nuvairavo nežinoma kryp
timi. Tai įvyko taip greitai, kad 
visą dramą mažai kas ir pastebė
jo. Vėliau buvo rasta apdaužyta 
diplomato mašina netoli JAV 
ambasados. Kaikas matė, kaip iš 
jos buvo be sąmonės pagrobtasis 
perkeltas į mažą sunkvežimį, tu
rėjusi auką vežti iki slėptuvės. 
Už valandos miestą ir apylinkes 
užplūdo tūkstančiai kariuome
nės ir policijos, bet jokiu kitu 
žymių nebuvo rasta bent iki šiol, 
rašant šį pranešimą.

Lietuvių veiklai šioje byloje 
labai pritaria ir kitos tautinės 
grupės. Vieną iš pirmųjų pro
testo telegramų pasiuntė* etni
nės spaudos sąjunga Kanados 
vyriausybei, prašydama inter
vencijos, kad mirties bausmė V. 
Simokaičiui būtų pakeista.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras pasiuntė telegramą p<> 
piežiui Pauliui VI ir Kanados 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkui arkiv. A. Plourde. Tele
gramą popiežiui pasiuntė ir 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos centro* valdyba. M.*

Komunistiniai partizanai “tu- 
pamarai” turi jau nemažai paty
rimo. Paskutiniais metais jie 
pagrobė tris amerikiečius, italą, 
brazilą ir anglą. Brazilijos kon
sulas Aloysio Dias Gomide ir 
amerikietis agronomijos eksper
tas mokslininkas Claude Fly jau 
šeštas mėnuo tebelaikomi slėp
tuvėse, nors saugumiečiai pa
kartotinai šukuoja miestą ir apy
linkes. Abejojama, ar jie bus iš
laisvinti gyvi.

Urugvajaus vyriausybė, prie
šingai Brazilijos ir kaikurių kitų 
kraštų vyriausybėms, betkokių 
derybų su partizanais atsisako, 
laikydama juos kriminalistais. 
“Tupamarai”, Kuboje, Kinijoje 
ir Sovietijoje paruoštų teroristų 
vadovaujami, pasižymi nepa
prastu žiaurumu, atkaklumu ir 
išradingumu.

Jie nužudė jau keliolika sau
gumiečių, išsprogdino, ar sude
gino eilę įmonių ir įstaigų (ži
noma, pirmoj vietoj amerikie
čių), privačių namų. Apiplėšė 
daugybę krautuvių * ir bankų, 
pridarydami vien piniginių nuos
tolių milijonus dolerių. Daro 
žaibinius įsiveržimus į šeimas, 
kinus, net bažnyčias. Bandė už
imti vieną kitą miestelį, kareivi
nes. Atviro susirėmimo su ka- 
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konferencija Singapūre nepadarė jokių esminių sprendimų. Gink
lų pardavimo klausimas Pietų Afrikos respublikai buvo atidėtas 
iki paskutinio momento, o tada pasirinktas kompromiso kelias. 
Konferencijos dalyvių priimtoje Britų Bendruomenės principų 
deklaracijoje skelbiama, jog nė vienas narys neteiks pagalbos 
rasistiniams režimams stiprinti, tačiau kiekvienam nariui palie
kama teisė nutarti, kada tokia pagalba laikytina režimo stipri
nimu ir kada ji tėra eilinė parama rasistų valdomu! kraštui. Šio 
kompromiso priėmime nemažą vaidmenį suvaidino Kanados prem
jeras P. E. Trudeau, remiamas Australijos delegacijos. Pagyrimo 
žodžių P. E. Trudeau nepagailėjo konferencijos šeimininkas — 
Singapūro premjeras Lee Kuan 
Yew. Didėjančiai sovietų karo 
laivyno grėsmei Indijos vande
nyne ištirti buvo sudarytas aš- 
tuonių kraštų komitetas, kuris 
turės paruošti specialų praneši
mą šiuo klausimu sekančiame 
pusmetyje. Pagrindinė atsako
mybė tenka Britų Bendruome
nės generaliniam sekretoriui 
gen. A. Smith. Jis turės surink
ti visus duomenis apie sovietų 
laivyno įsigalėjimą Indijos van
denyne bei pietiniame Atlante 
ir juos įteikti minėtam komite
tui, kurio narių eilėse yra Bri
tanijos, Australijos ir Kanados 
atstovai. Iš visų konferencijoje 
dalyvavusių kraštų Britanijos 
nutarimą parduoti ginklus Pietų 
Afrikos respublikai rėmė tik 
viena Australija, juntanti dides
nę sovietų grėsmę susisiekimui 
su Europa aplink Afrikos že
myną.

PUOLĖ SOSTINĘ
Pastaruoju metu visų užmirš

tą Vietnamo karą vėl priminė 
įvykiai Kambodijoje. Š. Vietna
mo kariai ir komunistai parti
zanai, sėkmingai įsiveržę į tarp
tautinį aerodromą prie sostinės 
Phnom Penh, sunaikino beveik 
visus Kambodijos karo aviaci
jos lėktuvus — sovietų gamybos 
“MIG-17” naikintuvus d? ameri
kiečių propelerinius “T-28”. Iš 
esmės šis nuostolis nėra labai 
reikšmingas, nes pagrindinius 
bombardavimus Kambodijoje 
atlieka JAV ir P. Vietnamo 
aviacija, žymiai reikšmingesnis 
yra pats faktas, kad pirmą kar
tą komunistų raketos ir mino
svaidžių sviediniai jau sproginė
jo Kambodijos sostinės Phnom 
Penh centre, nors šiame mieste 
dar tebėra Sovietų Sąjungos ir 
jos R. Europos satelitų ambasa
dos. Apsaugos žiedą aplink 
Phnom Penh dabar sudarė pa
skubomis sutelkti Kambodijos 
kariuomenės daliniai. Pagrindi
nės kautynės vyksta dėl komu
nistų atkirsto plento, sostinę 
jungiančio su vieninteliu jūros 
uostu Kompong Som. Jose da
lyvauja nemažas skaičius ir P. 
Vietnamo karių. Nors prez. R. 
Niksonas 1970 m. birželio 30 d. 
buvo pažadėjęs atitraukti visus 
amerikiečių karius, patarėjus ir 
aviaciją iš Kambodijos, pablo
gėjusi karinė būklė jį privertė 
mesti į kautynes amerikiečių 
lėktuvus, kurie skrydžius vykdo 
iš P. Vietnamo aerodromų ir 
lėktuvnešių.

TAIKOS PRIŽIŪRĖTOJAI
Egipto, Jordanijos ir Izraelio 

taikos derybose konkrečiausią 
pasiūlymą Jungtinių Tautų at
stovui G. Jarringui padarė Egip
to ambasadorius M. El-Zayyat. 
Jis siūlo demilitarizuoti pasie
nio zoną ir jos priežiūrą pati
kėti keturių didžiųjų kariuome
nei — sovietams, amerikie
čiams, prancūzams ir britams. 
Tačiau prieš tai Izraelis turi pa
sitraukti iš visų arabų okupuo
tų sričių. Tada būtų pasirašyta 
sutartis.* garantuojanti kariavu
sių kraštų neliečiamumą, laisvą 
susisiekimą Suezo kanalu. Ara
bų partizanų centrinė vadovybė 
taip pat pritarė šiam politiniam 
sprendimui, jeigu bus suteiktas 
reikiamas dėmesys Palestinos 
pabėgėlių problemai. Izraelio 
vyriausybė jau nekartą yra pa
brėžusi, kad jos kariuomenė ne
bus atitraukta iš visų okupuotų 
arabų žemių ir kad ji nieko ne
nori girdėti* apie bėtkokį ketu
rių didžiųjų įsikišimą. Susidaro 
įspūdis, jog* Izraeliui du pagrin
diniai Egipto taikos plano punk
tai yra nepriimtini.

NERAMUMAI DANCIGE
Gdansku pavadintame Danci

ge dalinius streikus ir darbo su
lėtinimą tęsia Lenino laivų sta
tyklos darbininkai. Kompartijai 
jie įteikė ilgą dviejų tūkstančių 
reikalavimų sąrašą.* Jie nori, 
kad iš pareini būtų atleistas ____ _ -xcrT—,___ Ty
saugumo viršininkas M. Moc- ' prasidės jo byla augščiausiaja- 
zar, neseniai priimtas į polit- me teisme.

biurą. Darbininkų teigimu, jis 
buvo davęs įsakymą kariams 
šaudyti į demonstrantus. Darbi
ninkai taipgi reikalauja ir kom
partijos biurokrato S. Kocioleko 
atsistatydinimo. Pastarasis tele
vizijos programoje demonstran
tus buvo pavadinęs chuliganais. 
Iš kitų reikalavimų minėtini: 
kompartijos vado E. Giereko ir 
premjero P. Jaroszewicz vizitas 
Lenino laivų statyklai, panaiki
nimas peraugštų darbo normų, 
paleidimas demonstracijos me
tu suimtų darbininkų, garanta
vimas spaudos laisvės. Spaudos 
cenzūra jau ir dabar yra gero
kai sušvelninta. Nors Varšuvos 
laikraščiai nieko nerašo apie ne
ramumus Gdanske, vietinis laik
raštis “Glos Wybrzeza” pateikia 
net smulkiausias jų detales. Įvy
kių nevynioja į vilnas ir Gdans
ko* radijas, gerai girdimas be
veik visoje Lenkijoje. Taigi, 
kompartijos vadas E. Gierek ne- 
rimaujantiem darbininkam yra 
padaręs nemažų nuolaidų. Kyla 
klausimas, ar jis sutiks paten
kinti kitus jų reikalavimus, nes 

kompartijos kapituliaciją.
PASTININKŲ STREIKAS

Britaniją paralyžavo 230.000 
paštininkų streikas ir jų reika
lavimas padidinti atlyginimus 
13%. Kadangi tai unijai pri
klauso ir telegrafas su telefonu, 
nutrūko ir telegramų siuntimas. 
Didžiuosiuose miestuose telefo
no tinklas vis dar veikia, nes 
telefonistės atsisakė dalyvauti 
streike. Jos teisinasi, kad be al
gų neglėtų pragyventi. Unija 
neturi streiko fondo ir strei
kuotojams neduoda jokių pa
šalpų. Britanijos vyriausybė lei
do privatiems asmenims organi
zuoti pašto siuntų pristatymą. 
Seniau laiškas oro paštu iš Lon
dono į Ameriką kainuodavo 
apie 18 centų, o dabar privatūs 
asmenys jį išsiunčia už 84 cen
tus. Streiku grasina ir suvalsty
binto geležinkelio tarnautojai 
bei darbininkai.

SKAUDUS NUOSTOLIS

Pietinėje Prancūzijoje, aud
ros metu atsidaužęs į kalno vir
šūnę, nukrito kariuomenės ke
leivinis lėktuvas, šioje nelaimė
je žuvo 13 geriausių Prancūzi
jos atominių ginklų specialistų, 
skridusių į mokslininkų posėdį 
su kariuomenės atstovais. Ka
dangi jie vežėsi eilę naujų pla
nų, policija sustabdė susisieki
mą su kaimyniniu Mezilhac 
miesteliu, kol saugumiečiai su
rankios išlikusius dokumentus.

NUBAUDĖ PABĖGĖLIUS
Teismas Miunchene užbaigė 

rumunų keleivinį lėktuvą pagro
busių keturių vengrų bylą. Trys 
vyrai gavo po pustrečių metų 
kalėjimo, o vieno jų žmona — 
suspenduotą pusės metų kalėji
mo bausmę. Bėgliai iš Bukareš
to į Prahą skridusi lėktuvą nu
kreipė į V. Vokietiją ir pasipra
šė politinės globos. Bausmė 
jiems paskirta už keleivių gyvy
bės išstatymą pavojum Vokiečių 
teismai yra gerokai švelnesni už 
sovietinius. Tai mums liudija 
dar lėktuvo nepagrobusių žydų 
byla Leningrade ir Vilniuje pa
čių lietuvių mirti nuteistas Vy
tautas Simokaitis.

ŠNIPO ATOSTOGOS
Amerikiečių teismas 1964 m. 

sovietų prekybas atstovybės šo
feriui Igorui Ivanovui paskyrė 
20 metų kalėjimo už špionažą. 
Neseniai iam buvo leista apelia
cija į augščiausiąjį teismą, o jis 
pats išėjo iš kalėjimo už $100.- 
000 užstatą. Valstybės Departa
mentas jam davė leidimą aplan
kyti Sovietu Sąjungoje sergan
ti tėvą. Skelbiama, jog Sovietų 
Sąjungos vyriausybė pasirašė 
oficialų įsipareigojimą savo šni- 
na I. Ivanova gražinti i JAV, kai



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1971. L 28 — Nr. 4 (1095) KINIJOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS VARŽYBOS (41 GEDIMINAS GALVA

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt- Kastytis
Metinė prenumerata $7, pusmetinė — $4. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomone.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscrintion rates: $7 per year, $4 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ont., Canada 
Tel. 368-6813

® RELIGINIAME GWENIME

Atkaklus ir ilgas nervų karas

* Popiežius Pauliaus VI savo 
kalboje pasaulio vyskupams pa
reiškė, kad vyskupų pareiga nu
rodyti tikintiesiems, ką jie turi' 
tikėti, nes daug dviprasmišku
mų, neaiškumų bei abejonių 
apie tikėjimo pagrindus Įnešė 
tie, kurie nevienodai rašė apie 
pagrindines tiesas, kaip švč. 
Trejybę, Kristų, Eucharistiją, 
Kunigystę, kitus sakramentus 
bei moralinius principus. Tokie 
žmonės bando tas tikėjimo tie
sas pastatyti grynai ant psicho
loginių bei sociologinių pagrin
dų. nutraukdami ryšius su apaš
tališka j a tradicija bei religine 
plotme. Teologų vaidmuo esąs 
svarbus, tačiau autentišką tikė
jimo tiesų aiškinimą Dievas pa
tikėjo ne mokslininkams, o vys
kupams, kurie yra atsakingi už 
savo ganomuosius.

* Kardinolas S. Wyszynski 
ganytojiškame laiške, kuri pasi
rašė Lenkijos vyskupai, reika
lauja pilnos tikėjimo bei religi
nių įstaigų vęiklos laisvės iš 
naujosios E. Giereko valdžios. 
Jis pabrėžia, kad žmonėms turi 
būti leista laisvai apspręsti tau
tos kultūrą pagal krikščioniš
kuosius principus, reikalauja 
galimybių laisvai reikšti savo 
Įsitikinimus bei reikalavimus. 
Jis kviečią vyriausybę sunorma- 
linti valstybės ir Katalikų Bend
rijos santykius. P. Jaroszewicz, 
ministeris pirmininkas, nieko 
konkretaus nepažadėjęs, pareiš
kė sieksiąs santykių sunormali- 
nimo, tačiau augštas Lenkijos 
dvasininkas korespondentams 
tai išaiškino šitaip: “Kai žmo
nės įniršta, valdžia šaukiasi 
Bendrijos, bet kai politikai ma
no, kad pavojus praėjęs, Bend
rija imama dar daugiau slo
pinti”.

* Atgailos sakramento nuo
statai šiuo metu Vatikano yra 
peržiūrimi, kad juos būtų gali
ma pritaikyti modernioms mo
ralinėms bei pastoracinėms pro
blemoms. Tikimasi, kad bus 
leista kunigui dėl laiko stokos 
duoti bendrą atleidimą tikintie
siems, neatlikusiems ausinės iš
pažinties. Tačiau pirma pasitai
kiusia proga tokie žmonės bus 
Įpareigoti privačią ausine išoa- 
žintį atlikti. Tokia forma iki šiol 
būdavo praktikuojama tik fron
to kareiviams, šiuo metu sklei
džiami gandai, kad ausinė išpa
žintis bus panaikinta, yra be pa
grindo ir jokie vyskupai ar vys
kupų konferencijos panašiems 
dalykams leidimų nėra (gavę.

* Arkiv. Luigi Raimondi, 
apaštališkasis Vatikano delega
tas Amerikai, pranešė, kad, nau
ju popiežiaus potvarkiu, pasi
traukia iš savo vyskupijų vys
kupai nebebus skiriami tituli
niais kokios jau nebeegzistuo
jančios vyskupijos vyskupais. 
Jie ir toliau vadinsis savo tu
rėtosios vyskupijos vyskupais- 
altaristomis.

* Pavergtoje Lietuvoje, pagal 
1970 m. lapkričio 1 d. duomenis, 
Kauno arkivyskupijoje yra 
187 kunigai: 116 klebonų, 24 
vikarai, 32 altaristos (kuriem 
valdžios neleidžiama dirbti pa
rapijose, o tik privačiai laikyti 
Mišias), 4 invalidai ir 11 netu
rinčių valdžios leidimo kunigau
ti. Veikia 85 bažnyčios: 75 su 
nuolatiniais klebonais, o 10 — 
aptarnaujamos kaimyninių baž
nyčių kunigų. Vilkaviškio vys
kupija turi 124 kunigus: 90 kle
bonų, 17 vikarų, 14 altaristų, 2 
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invalidus ir vieną be valdžios 
leidimo kunigauti. Ten veikia 
94 bažnyčios: 91 su nuolatiniu 
klebonu, o 3 — kaimynų aptar
naujamos. Telšių vyskupija tu
ri 165 kunigus: 121 kleboną, 22 
vikarus, 14 altaristų, 5 invalidus 
ir 3 neturinčius valdžios leidi
mo kunigauti. Ten yra 144 at
viros bažnyčios: 121 su nuolati
niais klebonais ir 23 aptarnau
jamos kaimynų. Panevėžio vys
kupijoje yra 160 kunigų: 113 
klebonų, 14 vikarų, 12 altaris
tų, 17 invalidų ir 4 be valdžios 
leidimo kunigauti. Veikia 120 
bažnyčių: 115 su nuolatiniais 
klebonais, o 5 — aptarnauja
mos kaimyninių parapijų kuni
gų. Kaišiadorių vyskupijoj yra 
79 kunigai: 62 klebonai, 2 vika
rai, 2 altaristos, 11. invalidų ir 2 
be valdžios leidimo kunigauti. 
Veikia 65 bažnyčios: 62 su savo 
klebonais, o 3 — aptarnauja
mos kaimynų. Taigi, iš viso Lie
tuvoje yra 816 kunigų, kurių 
670 yra aktyvioje tarnyboje ir 
aptarnauja 630 bažnyčių. Be to, 
yra 6 vyskupai, kurių du — na
mų arešte. Kunigų amžiaus vi
durkis pagal vyskupijas yra 
toks: Kauno — 57.4, Vilniaus — 
56.5, Vilkaviškio — 54.3, Telšių 
— 47.5, Panevėžio — 55.6 ir 
Kaišiadorių — 55.6. - Bendras 
Lietuvos kunigu amžiaus vidur
kis yra 54.6 metai.

* Romos vyskupijoje, pagal 
1970 m. duomenis, gyvena 77 
vyskupai, 3,360 kunigų ir 22,- 
300 seselių. Tik 433 yra vietinės 
vyskupijos kunigai ir aptarnau
ja 109 parapijas. Likusias 136 
Romos parapijas aptarnauja vie
nuoliai kunigai. Daugumą Ro
moje esančių kunigų sudaro iš 
svetur atvykusieji studijuoti. Jų 
yra 1.340. Be to, Romoje yra 
dar 1,406 užsieniečiai klierikai, 
gyveną 53-jose tautinėse kolegi
jose. Romėnų klierikų yra 66.

* Arkiv. Edward Cassidy, 
naujasis Vatikano pronuncijus 
laisvajai Kinijai, jau įteikė savo 
kredencialus prez. čiangkaiše- 
kui. Naujai paskirtasis yra aust
ralas ir pirmasis angliškai kal
bąs pronuncijus Kinijai. Jis di
plomatinę tarnybą pradėjo 1955 
m. Indijoj, Airijoj ir EI Salva
dore. Paskutiniu metu jis buvo 
pronunciatūros patarėju Argen
tinoje.

* Kun. Adrian J. Šimonis, 
39l m., paskirtas Rotterdam© 
vyskupu Olandijoje. Šis pasky
rimas susilaukė didelio triukš
mo, nes daug kunigų bei tikin
čiųjų nenorėjo jo turėti va
dovu, motyvuodami, kad per
daug konservatyvus ir kad ne
buvo Įtrauktas į siūlomų kan
didatų sąrašą. Pasirodo^ kad 
Įvairios tos vyskupijos Įstaigos 
turėjo teisę siūlyti kandidatus. 
Tuose siūlymuose antrą dau
giausia balsų gavusią vietą už
ėmė kun. Šimonis, tačiau i ga
lutini sąrašą vyskupijos pasto
racinė taryba jo pavardės ne
įtraukė. Spėjama, kad tai suži
nojęs Vatikanas, jį palaikė au
tentišku žmonių kandidatu, ne
galėjusiu praeiti liberališkų 
nuotaikų taryboje. Kun. Šimo
nis turi šv. Rašto doktoratą, 
yra aiškiai pasisakęs už “Huma- 
nae Vitae” encikliką ir yra prie
šingas vedantiems kunigams 
leisti toliau kunigauti. Olandijos 
vyskupai š.m. sausio 12 d. susi
rinkime visi pasisakė už kun. 
Šimonio paskyrimą vyskupu.

Kun. J. Stš.

Kiniečių ir rusų tautinę kovą 
paaštrino partiniai ir politiniai 
pasitarimai 1960 m. Tais me
tais sovietai atšaukė iš Kinijos 
talkininkus, vadinamus patarė
jus, kurie paliko neužbaigtą 
Įmonių statybą. Dalis karininkų 
jau anksčiau buvo palikę Kiniją.

Smūgis Kinijai
“Naujasis šuolis” sulaukė 

smūgio — Kinijos pramonė per
gyveno sunkmetį. įvyko ne tik
tai ūkinių santykių su sovietais 
pablogėjimas, bet ir išryškėjo 
ypač nesugebėjimas vadovauti 
pramonei, nepatyrimas planin
gai ūkį tvarkyti ir pakrikusi pre
kių važma.

Komunų steigimas nepavyko, 
• nes vyriausybė nepajėgė sunai
kinti kiniečių tautos tradicijos 
gyventi šeimoje.

Žemės ūkis negalėjo atsiplėš
ti nuo Įprastinio ūkininkavimo. 
Šiai ūkio šakai daug ko trūko: 
mokslinės pažangos, technikos 
priemonių, trąšų. Šūkis didinti 
maisto gamybą prieaugliui paso
tinti nuaidėjo, o tikrovė liko ta 
pati. Tas laikotarpis atnešė ba
do grėsmę kaikuriose Kinijos 
srityse, bet ji nebuvo tokia siau
binga, kaip tais laikais, kai Ki
nijos atskiros sritys vedė aršias 
tarpusavio kovas.

1962 m. pakriko Sovietų Są
jungos ir Kinijos diplomatiniai 
santykiai. Devyni Sov. Sąjun
gos konsulatai Kinijoje buvo 
uždaryti, o sovietų ambasada 
Pekinge buvo priversta persi
kelti i jai nepageidaujamą vieto
vę. “Kultūrinės revoliucijos” 
tarpsnyje, ypač 1966 m., kelis 
kartus sovietų ambasada buvo 
užpulta, jos teisės pažeistos. 
1967 m. balandžio mėn. sovietų 
ambasadorius išvyko iš Kinijos 
ir tik 1970 m. spalio mėnesi te
buvo’paskirtas naujas ambasa
dorius.

Partijų susidūrimas
Panaši padėtis buvo ir Kini

jos diplomatinėje tarnyboje So
vietų Sąjungoje.

1963 m. prasidėjo ideologinė 
kova. Kiniečių ir rusų komunis
tų partijų pokalbis ideologiniais 
klausimais baigėsi kaltinimais. 
Dvi didžiosios komunistinės sto

f Maloni gyvęnįmo prošvaistė
£ Sparnuota kelionė, atitraukusi nuo pilkos kasdienybės rūpesčių

MARIJA YOKUBYNIENĖ(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Šakalių šeima

Visa p. šakalių šeima yra 
labai darbštūs žmonės, štai Vik
toras baigęs 3 metus Brown uni
versitete, džiaugėsi, kad profe
sorius leido dirbti su juo bio
logijos laboratorijoj vasaros 
atostogų metu. Jau pirmą atos
togų dieną jis išskubėjo univer
siteto laboratorijom Primintas, 
kad jis visai neturės atostogų, at
sakydavo, jog tai geriausios 
atostogos, nes gali dirbti savo 
mėgstamiausią darbą! Besiklau
sant šio jauno 20 metų vyro 
kalbos apie malonumą mokytis 
ir dirbti, nenoromis skverbėsi 
mintis i galvą apie tūkstančius 
jaunuolių, kurie taip pamina pa
reigingumą mokyklose ir gyve
nime, pasirinkdami žemiausios 
rūšies vandalizmą net ir univer
sitetuose būdami. Kodėl vie
niem studentam viskas tvarkoj 
toj pačioj mokykloj, o kitiems
— viskas bloga? Baisu klausyti 
kaikuriuos suaugusius, pateisi
nančius toki jaunimo palaidu
mą, esą ir jiems, jauniems taip 
buvę ar panašiai. Tai didelė ne
tiesa. Tie pagyrimai tik didina 
prarają, i kurią anksčiau ar vė
liau sudardės šių laikų palaidos 
kartos dalis.

Prieš 30 metų
Man pas p. šakalius viešint 

kažkas atsiuntė Vytautui iškarpą 
iš Lietuvos laikraščio. Ten ap
rašytos Baltijos aviamodelistų 
varžybos straipsnyje “Prieš 30 
metų”. Lietuvių tada dalyvavę 
6, jų tarpe V. šakalys. Visi turė
ję po tris skirtingus modelius. 
Varžybose dalyvavusių modelių 
kokybė ir apdaila buvusi maž
daug vienoda. Paminėti V. šaka
lio modeliai, išsiskyrę iš kitų sa
vo gražia išvaizda, meistriškai 
atliktu darbu. Pabaigoje sako
ma: susumavus atskirose klasėse 
pasiektus rezultatas, buvo suda
rytas dvylikos geriausiu aviamo
delistų sarašas. I ji pateko: 1. 
šakalys (Lietuva) 1757.6 tšk., 2. 
Titus (Estija) 1669,7 tšk. ir t. t. 
Į ta sarašą pateko dar du lietu
viai. ši laimėjima V. šakalys pa
siekė būdamas tik 20 metų am
žiaus! šis prisiminimas buvo la
bai mielas mums visiems. Nors 
V. š. buvo entuziastas aviamode- 
listas, tačiau studiioms pasirin
ko ir baigė smulkiųjų instru
mentų inžineriją. <

Kitas šeimos džiaugsmas buvo
— tai Brown universiteto laiš
kas studentui Viktorui. Jame 
pranešama, kad Viktoras priim
tas penkeriu metų magistro kur
sui inžinerijoj.

S. šakalienė yra biologijos 

vyklos pradėjo atvirą ideologiš
kai politinę kovą. Po pasitarimų 
kiniečių komunistų partija pa
skelbė ilgą ir labai piktą atvirą 
laišką, kurio tikslas buvo sunie
kinti sovietus komunistiniame 
pasaulyje. Sovietai į kaltinimus 
atsakė kaltinimais. Maskva ir 
Pekingas šios kovos metu di
džiausiom pastangom telkė savo 
šalininkus. Maskva šaukė jų su
važiavimus, kurie pasižymėjo 
nelauktais sprogimais, sovietų 
politikos smerkimais. Pekingas 
pajėgė sujungti mažesnį užsie
nio komunistų partijų skaičių, 
tačiau jų bendravimas buvo 
sklandės nis.

Neramumai Kinijoj
Kinijoje virė neramumai, o 

jos komunistų partijoje iškilo 
nesutarimai. Vieni kitus ėmė 
kaltinti dėl nesėkmių ūkyje, ap
leisto krašto valdymo ir ypač 
dėl blogų santykių su sovietais. 
Kiniečių nepasitenkinimui mal- 
.dyti ir jų nuotaikai pakelti par
tija ėmėsi nepaprastų priemo
nių: viešai kelti Rusijos užgrob
tų sričių grąžinimą ir skelbti 
“kultūrinę revoliuciją”, kuri pa
laužtų Mao priešus.

Nuo pilietinio karo pabaigos 
politikai vis garsiau kalbėjo 
apie seną žaizdą — rusų užgrota 
tas Kinijos valdas. Prarastų že
mių klausimas buvo keliamas 
spaudoje, kalama milijonams 
mokinių į galvas: esame apiplėš
ti. 1964 m. Mao pareiškė: Kini
ja dar nepateikė Sovietų Sąjun
gai sąskaitos grąžinti prarastas 
valdas. Tiesą sakant, toji sąskai
ta' ir šiandieną nėra pateikta, 
nes Kinija jaučiasi persilpna 
mesti savo svori ant svarstyklių 
lėkštės. Kinijos rikiuotojams 
rūpėjo ne žemes atgauti, bet jų 
reikalavimu Įkaitinti nuotaikas 
tautoje.

Pasienio kovos
1969 m. kovo 2 ir 15 dienomis 

pasienio dalinių susidūrimai 
prie Usurio upės sukėlė pačią 
didžiausią. įtampą. Kiniečiai 
siautėjo, kaltino sovietus ir šau
kė: sovietai—popierinis tigras! 
Rusai niršo ir spaudoje vartojo 
piktus žodžius kiniečiams 
smerkti. Tass, sovietų žinioms 

technikė vienoje Providence li- 
goninėjje. Taigi, atrodo, kad šei
ma lengvai ras bendrą kalbą. 
Geriausios sėkmės!

Telefonas iš Toronto
Vieną vakarą gaunu praneši

mą telefonu iš sūnaus Benedik
to, kad jo žmona Stasytė po sun
kios operacijos guli ligoninėje, 
bet viskas tvarkoje. Dar savaitę 
viešėjau, bet ne be rūpesčio...

Gražus, ankstyvas sekmadie
nio rytas. Visi skubam, judam, 
ruošiamės kelionėn i Bostoną, 
kur turiu gauti lėktuvą Toron- 
tan. Skrendant iš Providence, 
nėra gero ryšio — reiktų laukti 
kelias valandas. Dėlto bene va
landą vykstame automobiliu. 
Kelionė pasakiškai graži, ypač 
kad arčiau Bostono daugiau pu
šų. Esu gimusi ir augusi Alytaus 
pušynuose, tai pušis man—kaip 
relikvija. Todėl gaudžiau akimis 
pušis ir taip džiaugiausi.

Kliūtys Niujorke
Skridau per Niujorką, čia tu

rėjom sustoti bene 15 minučių, 
bet motorams pradėjus ūžti, pi
lotas praneša, kad prieš mus yra 
keli lėktuvai ir turime laukti jų 
pakilimo. Po pusvalandžio pilo
tas išjungia motorus ir praneša, 
kad sugedo skaitytuvai; esą il
giau trunka formalumus užpil
dyti. Užuot deginęs 300 galionų 
kuro į valandą, jis išjungė moto

Patarimų tarnyba "Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio "The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raitu Į "TŽ” redakciją įvairiais klausimais, Į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba "TŽ”.

1970 m. rugpjūčio mėnesi persikėlėm iš Toronto j Kingston?. Prieš 
išsikraustydami iš buto Toronte, palikom prižiūrėtojui naująjį savo 
adresą, kad jis galėtu persiusti mums mokestinę Ontario nuolaidą. 
Kadangi prižiūrėtojas nieko neatsakė. Tada paskambinom jam tele
fonu ir sužinojom, kad mūsų laišką jis perdavė buto savininkui. Esą 
anksčiau ar vėliau gausime tą nuolaidą. Nesulaukę jos dar vieną mė
nesį, parašėm jam laišką, prašydami grąžinti mūsų pinigus. Deja, sa
vininkas neatsiliepė ir pinigų negrąžino. Abu esame studentai, ir mums 
yra svarbu atgauti tuos pinigus. VJS.

Jūsų buvęs savininkas yra tikras Skrudžas. Savivaldybės departa
mento (The Municipal Subsidies Branch of the Department of Muni
cipal Affaires) pareigūnas aplankė senąjį Skrudžą, kuris visdėlto atsi
sveikino su jūsų pinigais. Jūs gavote čekį $36.19 kaip Ontario vyriau
sybės dovaną.

skleisti įstaiga, rugsėjo 21 d. 
pranešė, kad per du mėnesius, t. 
y. nuo pusės birželio iki pusės 
rugpjūčio 1969 m., kiniečiai pa
žeidė sieną net 488 kartus. Ar 
galima Tassu patikėti, kad vieni 
kiniečiai tepažeidė ilgiausiąją 
sausumos sieną?

Sovietai buvo santūresni ner
viniame išpuolyje. Jų vairuotojų 
kalbose buvo apstu tulžies, raš
tuose — nepakantos kiniečiams, 
tačiau jie neprarado pusiausvy
ros. Jie pasiūlė kiniečiams tartis 
dėl laivybos Tolimųjų Rytų pa
sienio upėmis. Gegužės 12 d. 
prasidėjusios derybos baigėsi, 
tačiau sutartį pasirašius Įvyko 
susišaudymų. Birželio 11 — 12 
dienomis ir rugpjūčio 13 d. Įvy
ko kariniai susidūrimai Sinkian- 
go ir Kazachstano pasienyje. Jie 
vėl sukėlė nervinę Įtampą, bet 
ji nebuvo tokia didelė kaip ko
vo mėnesį.

Kariuomenės telkimas
Vakariečių žiniomis, jau 1969 

m. kovo mėnesį kiniečiai pradė
jo telkti kariuomenę Sovietų Są
jungos pasienyje. Esą kovo mė
nesi pasienyje buvo 22 divizijos, 
t. y. 264.000 kiniečių karių, o 
rugsėjo mėnesi jų skaičius bu
vęs padidintas ligi 600.000. šie 
duomenys vargu yra tikslūs. 
Kaip įprasta, kai neturima tiks
lių Įrodymų, kariuomenės skai
čius sąmoningai perdedamas pa
gal siekiamą tikslą. Ryšium su 
ta grėsme sovietai pertvarkė pa
sienio dalinius ir žymiai sustip
rino kovos ugnį.

Be to, Sovietų Sąjunga ir Ki
nija susirūpino kitu, žymiai 
svarbesniu reikalu, būtent, kuo 
tankiau apgyvendinti pasienį 
patikimais gyventojais. Sovietų 
vyriausybė padarė eilę žygių Si
bire, stengdamasi sutelkti dau
giau gyventojų. Ši politika, bent 
iki šio meto, neatnešė ryškesnio 
laimėjimo. Europinės dalies gy
ventojai vyksta į Sibirą nuoty
kių jieškoti ir uždarbiauti, ta
čiau tik maža dalis jų pajėgia 
neįprastose sąlygose pastoviai 
įsikurti.

Nervinė įtampa tarp abiejų 
milžinų buvo apvaldyta tik 1970 
m. vasarą.

rus. Tuojau pasirodė patarnau
tojos nešinos atvirutėmis, popie
rium, kortomis, žurnalais, kava. 
Ir taip išlaukėm dar valandą! 
Torontan atskridom su U/2 vai. 
pavėlavimu. Anūkėlė Daivutė ir 
jos sužadėtinis Jonas išlaukė 2 
valandas. Nudžiugau juos pama
čiusi, nes jau buvau savo šeimos 
pasiilgusi. Namuose pasitiko 
Stasytė, dar gerokai nuvargusiu 
veidu, Benediktas ir anūkėlis 
Raimundas. Nežiūrint negalavi
mų namuose, manęs laukė kara
liški pietūs. Kiek vėliau atvyko 
ir dukra Genovaitė, tik prieš ke
lias dienas grįžusi iš atostogų 
Europoje. Mūsų nedidelėj šei
moj trūko tik Stasio Kuzmo ke
lionės užbaigtuvėms.

Stud. Viktoras R. Šakalys, gimęs 
ir augęs Toronte, vėliau su tė
vais persikėlęs Į JAV

Mylimam Tėvui ir Seneliui

A. A. Jokūbui Cipariui
mirus, žmonai MATILDAI, dukrai STASEI GAIDAUS- 
KIENEI, sūnums JOKŪBUI ir PRANUI su šeimomis 
bei visam gausiam būriui vaikaičių reiškiame gilių 
užuojautų —

Dabkai Morkūnai
Stirbiai

Radijo programos
Čia pateikiame lietuvių kalba 

radijo transliacijų laiką Lietu
vai ir ilgį radijo bangų, kurio
mis programos transliuojamos.

Iš Madrido radijo siųstuvo 
lietuvių kalba programos girdi
mos Lietuvoje kasdieną po 15 
min. tris kartus. Programa pra
dedama 11.30 v.; kitos progra
mos kartojamos: 17 v. ir 22.30 
v. 32.04 metrų banga.

Iš Romos radijo stoties pro
gramos lietuvių kalba transliuo
jamos po 20 min. kasdieną nuo 
19.45 v. Bangos: 41,24 ir 49,38.

Iš Vatikano radijo stoties — 
kiekvieną vakarą (ir sekmadie
niais) po 15 min. nuo 21.20 v., 
31.15, 41,92 ir 48.90 m. bango
mis. Sekmadieniais transliuoja
ma pusės valandos programa 
pradedant 9.30 v. 25.55 arba 
31.10 metrų bangomis.

Tūkstančiai Lietuvos laisvinimui
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE

1970 METŲ APYSKAITA
Pajamos:

Gauta iš KLB apylinkių valdybų, 
Tautos Fondo apylinkių atstovy
bių, įgaliotinių ir kitų šaltinių:

1. Toronto ___________  $3,000.00
2. Hamiltono ____ ______ $1,600.00
3. Sudburio __•__ .*____  $ 485.00
4. Delhi .............. ....... .....  $ 431.00
5. Londono .... .......____ $ 323.00
6. Windsoro ___ _____ $ 287.00
7. Vankuverio _________  $ 227.00
8. Wellando ____ ______  $ 216.00
9. Montrealio ____ __ __  $ 200.00

10. Edmontono .................. $ 182.00
11. Sault Ste. Marie _____  $ 131.30
12. Calgary ___ ___ ____  $ 105:00
13. Rodney __________ 1... S 102.00
14; Otavos ..... . ........... . S 100.00
15. St. Catharines ............... $ 90.00
16. Winnipeg© ___ _____  $ 90.00
17. Oakvillės ............. ........ $ 78.00
18. Thunder Bay . $ 30.25
19. Atskirų asmenų ir

įstaigų ____________  $ 324.00
20. % už indėlius _______  $ 264.86

Iš viso _____  $8,266.41
1970 m. sausio 1 d. likutis SI,413.00

Iš viso_____ $9,679.41
Išlaidos:

1. Išsiųsta Tautos Fondo
centrui ..... ...... ........ . $8,000.00

2. Išlaidos ryšium su lėšų
telkimu ... ..... ..... ........ $ 93.15

3. Už skelbimus spaudoje
ir per radiją _______  $ 112.20

KETINA PIRKTI $300.000 PASTATĄ
Toronto Lietuvių Namų dalininkai nutarė sąlyginai pirkti 

buvusią unitarų šventovę
Toronto Lietuvių Namų dalininkų 

susirinkimas įvyko sausio 17 d. L. 
Namų patalpose. Atidarė v-bos pirm. 
A. Petryla, pakviesdamas pirminin
kauti Aug. Kuolą, sekretoriauti — 
VI. Kazlauską. Perskaičius valdybos 
pateiktą darbotvarkę, susirinkimui 
pageidaujant, buvo įrašytas atskiru 
punktu naujų namų pirkimo klausi
mas. Praeitų metų visuotinio susirin
kimo protokolas priimtas be pataisų.

Metinę apžvalgą padarė pirm. A. 
Petryla. Iš stambesnių atliktų dar
bų pažymėtini: tūkstantinis L. Namų 
ruošiamų alučių pobūvis ir tradici
nis metinis pobūvis, kurie davė virš 
$500 pelno; atliktas smulkus namų 
remontas, padaryti pirmieji žingsniai 
naujų namų pirkimo reikalu. Atsi
stojimu ir tylos* minute pagerbti pra
eitais metais mirę 6 LN dalininkai, 
jų tarpe ilgametis v-bos narys Al. 
Statulevičius.

Piniginę apyskaitą perskaitė sekr. 
V. Kazlauskas. Iš viso naiamų 
$11,176.25, išlaidų $10,944.71. Liko 
pelno $231.50. Šerų įnašai sudaro 
$27,590.80. Ta sumo jau eilė m?tų 
esanti pastovi. Skolų už namus dar 
likę $10,800.00. Mirus v-bos nariui 
Al. Statulevičius, kuris tvarkydavęs 
ir L.N. atskaitomybę, to darbo ne
perėmė kitas tos srities žinovas, dėl
to praeitų metų išvestas balansas 
esąs su kaikuriais formaliniais trū
kumais.

Revizijos komisijos atskaitomybės 
patikrinimo aktą perskaitė dr. M. 
Anysas. Iš jo matyti, kad iždo pa
jamų-išlaidų įrašai atitinka pateisi
namuosius dokumentus, tačiau at
skaitomybė ir išvestas pr. metų ba
lansas esąs su formaliniais truku
mais. Revizijos komisijos siūlymas 
LN biblioteką, kurios vertė balanse 
yra $500, likviduoti ir esamas kny
gas perduoti vietos lietuviškų para
pijų bibliotekoms, susirinkusių dau
gumos nebuvo priimtas. Biblioteka 
ir toliau paliekama prie L Namų.

Dauguma balsų valdybos pateik
toji pr. metų apyskaita patvirtinta.

Naujų namų įsigijimo klausimą 
referavo Pr. Bastys. Namai, kurie 
numatomi pirkti, yra Bloor-Alhamb- 
ra gatvėje, vienas blokas nuo Kee
le požeminio traukinio stoties. Tame

KiHmnsam 
okupuotai Lietuvai

Iš Manijos (Filipinuose) radi
jo “Veritas” siųstuvo programa 
lietuvių kalba perduodama kas
dieną po 25 min. Pradedama
7.30 v. ryto ir kartojama nuo 20 
v. Rytų Sibiro laiku (tarp Ja- 
kutsko ir Irkutsko). Bangos 19- 
25 metrų.

“Amerikos Balsas” (Voice of 
America) lietuvių kalbos pusės 
valandos programas transliuoja
18.30 v. 13 ir 19 m. bangomis. 
Programa kartojama 20 v. vidu
rinėmis bangomis ir 19 m. 
trumpomis bangomis.

Visur nurodytas Lietuvos lai
kas. JAV-se, pvz. rytų laiku, 
klausantis tų pranešimų tenka 
atsižvelgti į 8 valandų skirtumą 
(Čikagoje — 9 vai. skirtumas 
ir t.t). “Amerikos Balso” pro
grama transliuojama Rytų Ame
rikos laiku 10.30 v. ir kartojama 
12 v. dieną. E.

4. Spaudiniai, raštinės 
reikmenys, pašto ženklai, 
telefonas ir kt. _ __  $ 54.08

Iš viso __ $8,259.43
1971 m. sausio 1 d. likutis $1,419.98

Balansas ___  $9,679.41
Pinigai laikomi Toronto “Paramos” 

ir Prisikėlimo parapijos bankeliuose. 
Su centru atsiskaitoma metams pa
sibaigus, o reikalui esant ir anks
čiau. Bėgamiems reikalams išlaidos 
daromos iš gaunamų už indėlius pro
centų, neliečiant pagrindinių suau
kotų sumų.

KLB krašto revizijos komisija kas
met tikrina TF Atstovybės atskaito
mybę, o krašto tarybos metinėje se
sijoje Atstovybė padaro T. Fondo 
metinės veiklos apžvalgą.

Bražinskų ir Simo 'Kudirkos tra
giški įvykiai testiprina dar didesnį 
mūsų visų pasiryžimą vieningai tęs
ti laisvinimo kovą.

T. F. Atstovybė Kanadoje reiškia 
nuoširdžią padėką KLB apylinkių 
valdyboms, TF apylinkių atstovy
bėms bei įgaliotiniams už rūpestin
gą ir našią talką T. Fondui, o taip 
pat mieliems tautiečiams savo gau
siomis aukomis remiantiems T. Fon
dą.

St. Banelis,
TF Atstovybės pirm.

J. Gustainis, sekr. VI.Kazlauskas ižd.

pastate yra erdvi unitarų bažnyčia 
su keletu erdvių salių ir kitų patal
pų. Atlikus reikalingą remontą, ga
lėtų tilpti visos lietuviškos institu
cijos ir dar duoti gražaus pelno. Už 
tą bažnyčią prašoma kaina buvo 
$160.000. LN valdyba sudarė komisi
ją iš lietuvių statybininkų, verslinin
kų ir kitų žinovų. Apžiūrėjusi iš vi
daus ir lauko pastatą, komisija pa
darė išvadą, Head už tą pastatą verta 
duoti $130.000 su sąlyga, jei toje 
vietoje bus gautas leidimas alkoholi
niams gėralams, jei prie to pastato 
esamoje miesto aikštėje bus leista 
statyti automobilius ir jei turimieji 
L. Namai bus parduoti. Su tokiomis 
sąlygomis pasiūlymas padarytas ir 
dabar laukiama atsakymo.

Archit. dr. A. Kulpavičius paruoš
tais braižiniais pavaizdavo vidaus ir 
išorės esamą stovį ir pateikė per
tvarkymo projektą. Ten, be kitų pa
talpų, būtų įrengta viena salė 1100 
vietų ir kita 600. Architekto ir kitų 
statybininkų provizoriniu apskaičia
vimu, pilnas to pastato-bažnvčios re
montas atsieitų $150.000 — $160 000.

J. Strazdas, kaip statybininkas, 
įvertindamas sumanyto namo gerą ir 
pelningą ateitį mano, kad su pateik
tomis sąlygomis tą jau nebenaudo
jamą tikybiniams reikalams bažny
čią reikėtų pirkti, o tam reikalui 
trūkstamų pinigų jau iš anksto net 
keliolika gerai besiverčiančių mūsų 
tautiečių yra pažadėję, ir tai stam
biomis sumomis.

Už turimus L. Namus numatoma 
gauti $80.000 — $100.000.

Susirinkimas, išreikšdamas buvu
siai valdybai padėką už atliktus dar
bus, pavedė naujajai valdybai su nu
statytomis sąlygomis numatytą baž
nyčią pirkti.

Prie pasilikusios buvusios valdybos 
narių E. Jurkevičienės ir J. Grimo į 
valdybą naujai išrinkti: J. Karpis, 
Pr. Kvedaras, V. Petraitis, St Gri
galiūnas ir D. Renkauskas. Revizijos 
komisija paprašyta pasilikti ta pati, 
būtent, dr. M. Anysas, VI. Kazlaus- 
kas ir Al. Jusys.

Po keleto metų apmirusios LN 
veiklos šis susirinkimas buvo gyvas 
ir palyginti gausas — dalyvavo virš 
70 narių. S. B.
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Esate rytojaus 
avių banda... j-savasis
Pamoka apie Dantę — šių metų mokyklos vaizdelis

PRANEŠIMAS Iš NIUJORKO

mas eina savo keliu
ALGIRDAS BUDRECKIS

Pasaulinės literatūros moky
toja, dar tik antri metai mo
kykloje, vaikščiodama arti suo
lų, dėstė mišriai klasei apie 
Dantę. Staiga ji nutilo. Tada 
buvo aiškiai girdėti, kaip vie
nas pirmojo suolo mokinys 
pusbalsiu pasakojo nešvankų 
anekdotą, o kiti aplink jį su
sispietę kikendami klausėsi. 
Mokytoja nuėjo į katedrą ir iš 
ten apžvelgė klasę. Paskuti- 
tiniuose suoluose keli mokiniai 
lošė kortomis, kiti juos stebė
jo, o vienas, ten kampe, rūkė 
cigaretę.

— Pasakok, pasakok toliau. 
Juk už tai algą gauni! — šūkte
lėjo vienas iš kortuojančių 
grupės.

— Mums neįdomus tas ma- 
karončikas italas Dantė. Te
prasmenga jis savo sukurtame 
pragare, — pridėjo kitas.

— Verčiau mums papasakok 
apie Beatričę — ką su ja Dan
tė išdarinėjo, — pašaipiai šau
kė trečias.

Mokytoja, atsisėdusi kated
roje, liūdnai žiūrėjo į klasę.

— Ko taip žiūri? Turbūt mes 
esame labai gražūs? — šaipėsi 
vienas drimba ilgaplaukis, ir 
jo pastaba buvo palydėta drau
gų kvatojimu.

— Žiūriu, nes man jūsų gai
la, — atsakė mokytoja. — Jūs 
esate mokytojų persekiojami, 
esate rytojaus avių banda. — 
Mokytoja vėl apžvelgė klasę.
— Esate jau baigti, mano 
draugai, ir man skaudu dėl jū
sų likimo... Kalbėkite, kortuo
kite, blevyzgokite ir toliau. 
Juk vistiek...

•— Kaip tai vistiek? — prieš
taravo vienas, kuris atrodė 
esąs klasės “vadas”. Jis atsi
stojo ir iššaukiamai įsirėmė 
rankas į šonus.

— Rytoj aš neateisiu į klasę,
— atsakė mokytoja švelniu 
balsu. — Jūs visada džiaugia
tės, kai mokytojas neateina į 
pamokas. Galėsite pilnai pasi
džiaugti, nes aš visai neateisiu. 
Vistiek nėra naudos.

— Tau už atėjimą algą mo
ka. Nepamiršk to! — šaukė vie
nas kortuotojų. Kiti tarp savęs 
ir toliau kalbėjosi, bet jau ne- 
taip garsiai. Klasėje buvo jau
čiama nerviškumo atmosfera. 
Tačiau ir. toliau mokiniai ple
pėjo, kortavo, rūkė, o vienas 
net užsuko atsineštą transisto- 
rinį radiją.
— Taip, tikrai, nuo rytdie

nos daugiau neateisiu. Galėsi
te protestuoti prieš mokyklos 
netvarką, streikuoti, mitinguo
ti, o svarbiausia — eiti pirmyn 
nieko neveikdami, nesimoky
dami.

Kortomis lošę mokiniai at
ėjo prie pirmųjų suolų. Viena 
mokinė išsilaisvino iš savo 
savo “draugo”, kuris ją laikė 
apkabinęs glėbyje. Pasakojęs 
nešvankius anekdotus nutilo, o 
jo klausytojai pabiro. Mokyto
ja ir toliau, liūdnai besišyp
sodama ir žiūrėdama į klasę, 
kalbėjo:

— Turiu jus, mano draugai, 
įspėti, kad šiais laikais į dar
bą ar tarnybą priima tik tuos, 
kurie yra baigę mokyklą iki 
1965 metų. O kas baigė jau 
po tų metų, tokių niekas neno
ri. Tas pats ir su diplomuotais. 
Diplomas prieš 1965 metus tu
ri vertę, o po tų metų jau ne. 
Sakysime, jūs gaunate diplomą 
1972 metais. Ir ką su juo veik
site? žinau, kad tai ne jūsų 

Tautinių šokių ir dainų sambūrio "Vilnelės" nariai Vroclave, bu
vusiame Breslau mieste

kaltė. Jūs esate stačiai nelai
mingi, labai ųelaimingi. Gimė
te labai netinkamu laiku. Tu
rėjote gimti arba pirmiau, ar
ba vėliau, žinoma, jei ateityje 
kas nors pasikeis.

— Bet kodėl negalima mo
kytis dabar? Paaiškink! — kal
bėjo klasės “vadas”.

— Manau, kad dabar neįma
noma, — atsakė mokytoja. — 
Aš dėjau visas pastangas, kad 
jūs mokytumėtės, bet niekas 
neišėjo. Kitose mokyklose, net 
ir čia kitose klasėse, šios pro
blemos nėra. Mokytojas atlie
ka savo pamokas, už jas gau
na algą ir viskas. Jam nesvar
bu, ar mokiniai mokosi, ar ką 
nors išmoksta. Tokio tipo mo
kytojai jau rezignavo prieš šių 
dienų realybę. Gal taip ir pa
togu, gal taip reikia. Pavyz
džiui, mūsų direktorius...

— Direktorius niekad su 
mumis nebuvo nuoširdus, — 
paaiškino klasės “vadas”. — 
Aš norėjau tai pasakyti mūsų 
mitinge, bet kadangi tas mitin
gas buvo sušauktas tik dėl juo
ko, niekas neišėjo, štai kas!

— Tikrai viskas vyksta tik 
dėl juoko. Dėlto aš daugiau ne
ateisiu, — pareiškė mokytoja.
— Labai stengiausi, tačiau vis
tiek niekas neišeina. Matote, 
draugai, tokie mokytojai, kain 
aš, gavę diplomą dar prieš 
1965 metus, visiškai atsideda 
savo pašaukimui, panaudoda
mi savo mokslą, žinias, patyri
mą, tačiau viskas baigiasi tuo. 
kad jie. tik šildo mokytojo kė
dę ir ima menką algą. Ar su
prantate, ką tai reiškia?

— Kalta mokykla, kuri 
smunka! — šūktelėjo ilgaplau
kis drimba.

— Tikrai kalta, nes ji ne 
smunka, bet jau yra smukusi. 
Tačiau ji ir toliau gyvuoja, ga
mina diplomuotus asilus, ku
rie paskui niekam netinka, net 
ir paprastam rankų darbui. O 
asilų visuomenė, kaip jūs ma
note, kaip toli nueis? Tai bus 
nepatenkintųjų, prieštaraujan
čiųjų, revoliucininkų, bedar
bių, dvasinių ir medžiaginiu 
skurdžių visuomenė... Tokia 
yra mūsų ateitis, štai dėlko 
anksčiau sakiau, kad man jūsų 
gaila, nes matau, kad esate au
kos, mokytojų persekiojamie
ji, rytojaus avys...

— Bet mes norime būti geri,
— nedrąsiai pareiškė užraudęs 
pats mažiausias klasės moki
nys.

— Jeigu jūs būsite geri, lik
site gyvenime izoliuoti, nesu
prasti. Reikia tad prisitaikyti, 
būti blogais, nes tik blogieji 
vyrauja, sudaro jėgą. Ką reiš
kia būti geru šiais laikais? Tu
rite tėvus, kurie nori, kad jūs 
baigtumėte mokslą betkokia 
kaina, nieko nemokėdami. Tu
rite direktorių, kuriam rūpi, 
kad mokykloje būtų vis dides
nis skaičius mokinių, priimtų 
be jokios atrankos. Ir po to 
viso norite būti geri? Būkite 
blogi, paklausykite mano pa
tarimo. Juk vieną dieną vis
tiek būsite avių banda, nes 
toks yra jūsų likimas...

Mokiniai grįžo į savo vietas. 
Buvo taip tylu, kad girdėjosi 
skrendanti musė. Mokytoja 
dar kurį laiką žiūrėjo į nuri
musius ir susimąsčiusius mo
kinius, paskui pakilo, atėjo 
prie suolų:

— Taigi, kaip sakiau, Dan
tė...

Toronto tautinių šokių grupė "Gintaras", dalyvavusi Kalėdų parade, gražiai pasirodžiusi sausio . 16 
d. Maironio mokyklos tėvų k-to parengime, sausio 24 d. šoko tarptautiniame šokių pasirodyme

Dabartinės Lenkijos lietuviai
"Aušra" negauna leidimo tapti periodiniu leidiniu, nors lenkai Lietuvoje turi net dienraštį 

žinių apie lietuvių gyvenimą
Suvalkų trikampy j e,' N aršuvo j e, 
Slupske, Vroclave bei kitose 
Lenkijos vietovėse suteikia ne
periodinis laikraštėlis “Aušra”, 
leidžiamas Lietuvių Visuomeni
nės Kultūros Draugijos centro 
valdybos. Jį redaguoja vyr. red. 
Zigmuntas Stoberskis, vyr. red. 
pavaduotojas Algirdas Skripka, 
redakcinės kolegijos nariai Jo
nas Karčiauskas, Mykolas Kmi- 
ta, Vytautas Markevičius ir Eu
genijus Petruškevičius, talkina
mi dailininko ir techninio red. 
Kazio švainovskio. “Tž” redak
ciją yra pasiekę šio laikraštėlio 
nr. 14, 15 ir 16. Pirmieji du — 
išleisti 1969 m. pavasari ir rude
nį, paskutinysis — 1970 m. spa
lio mėnesį. Nors LVK Draugi
jos suvažiavimuose jau nekartą 
buvo keltas klausimas “Aušrą” 
padaryti periodiniu leidiniu, ta
čiau, atrodo, lig šiol nepavyko 
gauti leidimo. Jeigu seniau 
“Aušros” kasmet būdavo išlei
džiama po porą numerių, tai 
1970 m. jos leidėjai kažkodėl 
turėjo tenkintis tik vienu nu
meriu.

Susidaro liūdnas įspūdis, kad 
Lenkijos vyriausybė ir toliau 
tęsia prieš lietuvius nukreiptą 
diskriminaciją. Lietuvoje gyve
nantiems lenkams Vilniuje yra 
leidžiamas ‘Czerwony Sztandar” 
dienraštis. Iš “Aušros” patiria
me, kad šio dienraščio vyr. red. 
Leonidas Romanovičius, žurna
listai Alvyda Bajor, Juozas Ju
revičius ir Nifodijus Nezamor 
lankosi Varšuvoje, o lenkų žur
nalistai yra dažni svečiai “Czer
wony Sztandar” redakcijoje. Jei
gu lenkai turi lenkišką dienraštį 
Lietuvoje, kodėl lietuviams 
Lenkijoje neleidžiama turėti 
bent jau lietuviško savaitraščio? 
šį klausimą galėtų išspręsti 
kompartijos pareigūnai Vilniu
je atitinkamu spaudimu Lenki
jos vyriausybei. Kortų kaladės 
tūzai — dienraštis “Czerwony 
Sztandar” — yra jų rankose. 
“Aušrai” savaitraščio teises tik
riausiai išrūpintų atviras grasi
nimas dienraštį “Czerwony 
Sztandar” paversti savaitinuku 
ar net mėnesiniu žurnaliuku. 
Šiuo atveju lazda turi du galus. 
Deja, nei kultūrinių ryšių pro
paguotojas V. Kazakevičius, nei 
pagaliau kompartijos I sekr. A. 
Sniečkus “Aušrai” neištiesia pa
galbos rankos, nors žymi jos 
puslapių dalis yra skiriama Len
kijoje viešintiems lietuviams 
menininkams ir aplamai Lietu
vai.

Pagrindinė organizacija
Pagrindinė lietuvių organiza

cija Lenkijoje yra LVKD (Lie
tuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugija), kurios V suvažiavi
mas įvyko Seinuose 1968 m. 
gruodžio 1 d. Jame centro val
dybos pirm. Algirdas Skripka 
konstatavo LVKD nuolatinį au
gimą: 1951 m. ši organizacija 
turėjo 680 nariu, 1962 m. — 
1.000, 1965 m. — 1.260, o V su
važiavime 1968 m. jau buvo at
stovaujama 1.545 nariam. A. 
Skripka taipgi džiaugėsi, kad iš 
bendro 1.545 narių skaičiaus net 
608 yra jaunesni kaip 30 metu. 
Taigi, jaunimas sudaro 39% 
LVKD narių. Seinų apskrityje 
gyvena apie 7-9.000 lietuviu, ku
rių 1.017 yra įsijungę į LVKD. 
Veikla pasižymi LVKD skyriai 
Varšuvoje, Vroclave ir Slupsko 
ratelis.

A. Skripkos teigimu, pastarų
jų trejų metų laikotarpyje me
no saviveiklą puoselėjo 10-13 
kolektyvų, savo programose 
vengusių lėkšto turinio kūriniu. 
Saviveiklos ansamblių metiniai 
sąskrydžiai kasmet rengiami 
Burbiškėse ar Klevuose. Tarp
tautinės vaikų dienos proga ap
žiūrose dalyvauja mokyklų vai
kų ansambliai. Jis taipgi sumi
nėjo pradėtas rengti sporto 
šventes, užbaigiamas meninė
mis programomis ir bendru pa
silinksminimu.

LVKD V suvažiavime buvo iš
rinkta 7 asmenų centro valdy
ba: pirm. Algirdas Skripka, vi
cepirm. Juozas Leončikas, sekr. 
Eugenijus Petruškevičius, na
riai Antanas Janča, Algimantas 
Uzdila, Danuta Dzieman ir Vy-

tautas čeplinskas. Suvažiavimo 
priimtuose nutarimuose sekam 
tiem trejiem metam pabrėžia
mas LVKD centro valdybos dė
mesys lietuviškoms mokykloms 
ir jų mokymo lygiui. Valdyba 
žada rūpintis lietuvių kalbos 
mokytojų kvalifikacijų kėlimu, 
švietimo kursais suaugusiems, 
lietuviškais vadovėliais, mokyk
linės meno saviveiklos organi
zavimu, masiniais renginiais 
švenčių proga, ekskursijomis 
mokslo pirmūnams. Suvažiavi
mo dalyviai taipgi patvirtino 
Punske įsteigtą lietuviškosios 
inteligentijos klubą ir žadėjo 
imtis priemonių “Aušrai” pada
ryti periodiniu leidiniu.

Valdybos posėdis
Naujoji valdyba savo nuveik

tus darbus apžvelgė 1970 m. ba
landžio 10 d. Seinuose Įvykusia
me visuotiniame posėdyje. Iš jų 
minėtini: lietuvių ansamblių ap
žiūra Punske, tautinių mažumų 
ansamblių koncertas Balstogėje, 
kur du lietuvių ansambliai lai
mėjo pirmąsias' vietas, jubilėji- 
nis ansamblių sąskrydis Burbiš- 
kėje, jaunimo festivaliai Vaita
kiemyje, žagariuose ir Klevuo
se, mokyklų ansamblių sąskry
dis Vaitakiemyje. Posėdžio da
lyviai konstatavo, jog geriau
siais lietuvių ansambliais laiky
tini: Vaitakiemio choras, Vidu
girių dramos kolektyvas, moky
tojų choras, Dušnyčios, Agur- 
kių, Žagariu ir Punsko moterų 
kolektyvai, Punsko meniniai an
sambliai, laimėję dvi I vietas 
dainų festivalyje Seinuose.

Posėdyje .vėl iškeltas 
ros” klausimas: “Buvo nutarta 
kreiptis.} partinius ir valdžios 
organus, kad laikraščio leidimas 
būtų perduotas leidybinei Įstai
gai, kuri išleistų “Aušrą” bent 
4 kartus per metus.” Šia proga 
tenka priminti, jog 1969 m. rug
sėjo 23 d. LVKD centro valdy
bos penki nariai su pirm. A. 
Skripka lankėsi pas anuometi
nį Lenkijos vidaus reikalų mi- 
nisterio pavaduotoją Stachurą: 
“Besilankantieji paprašė vice
ministrą drg. Stachura, kad bū
tų paskirta valstybės lėšų Puns
ko moksleivių bendrabučio sta
tybai ir “Aušros” laikraščio pe
riodiniam leidimui, o taip pat 
LVKD centro valdybos erdves
nių patalpų statybai. Pokalbis 
užsitęsė daugiau kaip dvi valan- 
dans. Ministras teigiamai įver
tino LVKD veiklą ir neatsisakė 
toliau lietuviams padėti.” Ko iš 
tikrųjų yra verta ta pagalba, liu
dija “Aušros” pasirodymas 1970 
m. tik vieną kartą.

Vroclavo “Vilnelė”
Pernai pavasarį 8 metų su

kaktį atšventė bene veikliausias 
visoje Lenkijoje LVKD Vrocla
vo (Breslau) skyrius, vadovau
jamas inž. Vytauto Markavi- 
čiaus. Rinkos aikštės 7 nr., kie
mo gilumoje, lietuviai turi savo 
seklyčią, kurios sienas puošia 
senojo Vilniaus vaizdai. Eilinių 
šokių metu šioje seklyčioje gi
mė mintis suorganizuoti “Vilne
lės” ansamblį, kurį sudarytų 
tautinių šokių grupė ir mišrus 
lietuvių choras, šokėju vadovo 
pareigos teko geriausiam šios 
srities atstovui Antanui Žukaus
kui, talkon pasikvietusiam žmo
ną, o vėliau įjungusiam ir duk
ra. šiandien “Vilnelė” turi 8 šo
kėjų poras. Kadangi Vroclave 
nedaug lietuviško jaunimo, A. 
Žukauskas buvo priverstas 
įtraukti ir keletą lenkaičių, ku
rios dabar jau pramokusios lie
tuviškai. Akordeoną “Vilnelei” 
nupirko Vroclavo kultūros sky
rius, pirmuosius tautinius dra
bužius atsiuntė Punsko kultūros 
namai.

Dainininkus suorganizavo kva
lifikuotas muzikos specialistas 
Aloyzas Pakuckas. Entuziazmą 
lietuviškai dainai ir šokiui liu
dija Gražina ir Viktoras Voro- 
nėckai, gyvenantys tolokai nuo 
Vroclavo ir kiekvieną savaitę 
keliasdešimt kilometrų važiui 
jantys į repeticiją. Daugiausia 
naramos buvo susilaukta iš 
Vroclave koncertavusio Kauno 
politechnikos instituto choro 
“Jaunystė”, kurio nariai visiems 
“Vilnelės” šokėjams ir daininin
kams parūpino tautinius drabu-

žius. Šiltu žodžiu “Aušros” pus
lapiuose LVKD Vroclavo sky
riaus pirm. inž. V. Markavičius 
mini pianistę Aldoną Dvarionai
tę, vargonų virtuozą Leopoldą 
Digrį, dirigentą Juozą Domar
ką, dail. Stasį Krasauską ir Vil
niaus universiteto chorą už “Vil
nelei” parodytą rūpestį ir su
teiktą paramą, šiandien “Vilne
lė” nesitenkina vien tik lietuvių 
seklyčia — dalyvauja lenkų 
koncertuose Vroclavo salėsej 
ruošiasi koncertuoti Seinuose ir 
galbūt Vilniuje. Vroclavo savi
valdybė jau yra pažadėjusi di
desnes patalpas lietuvių sekly
čiai.

Kultūrinė veikla
LVKD Vroclovo skyrius per 8 

metus turėjo apie 60 susirinki
mų, susitikimų su tautiečiais iš 
Vilniaus, minėjimų. Atskirai 
buvo prisiminti ir pagerbti: 
kun. A. Strazdelis, Maironis, K. 
Donelaitis, S. Nėris, vysk. A. 
Baranauskas, S. Daukantas, M. 
K. Čiurlionis, Žemaitė, dr. V. 
Kudirka ir kt. Nemažo dėmesio 
susilaukė parodos — “Lietuvos 
literatūra”, “Lietuvių meno dir
biniai”, “Lietuvių - lenkų santy
kiai amžių bėgyje”, “Vilnius 
nuotraukose”. Seklyčios sienas 
puošia M. K. Čiurlionio, A. 
Žmuidzinavičiaus, V. Jurkūno, 
D. Vizgirdos, A. Kučo, P. Kal
poko, S. Krasausko, A. Makū
naitės bei kitų dailininkų kūri
niai ar jų reprodukcijos. Sekly
čioje veikianti biblioteka turi 
650 knygų ir brošiūrų, čia su
rengti lietuvių kalbos kursai 

“Auš- vaikams, eilė lietuvių tradicinių 
švenčių, kurių metu lietuvių šei
mos susėda už bendro stalo.

Vroclavo lietuviai nuo 1964 
m. globoja S. Dariaus ir S. Girė
no žuvimo vietą Pščelniko kai
me — ten prikalta jų atminimui 
skirta lenta lietuvių ir len
kų kalbomis. Jie taipgi dažnai 
aplanko Seinus, kurių bažnyčio
je yra palaidotas vysk. A. Bara
nauskas, Zakopanę, kur ilgus 
metus ilsėjosi dabar jau į 
Anykščius parvežtas J. Biliūnas, 
Pucko kapines, kuriose yra pa
laidotos nacių koncentracinės 
stovyklos aukos — kun. A. Lip- 
niūnas ir šapalas. Dabartinę 
LVKD Vroclavo skyriaus valdy
bą sudaro: pirm. inž. Vytautas 
Markavičius, vicepirm. Stanislo
vas žvirėla, sekr. Antanas Žu
kauskas, ižd. Antanas Glušaus- 
kas, nariai Vincas Marcinkevi
čius, Gražina Voroneckienė ir 
Vaclovas Voleika. (Bus daugiau)

Š. m. sausio 8 d. Niujorke įvy
ko veiksnių ir “ad hoc” (tam rei
kalui sudarytų) komitetų pasita
rimas tolimesnei akcijai Simo 
Kudirkos reikalu nustatyti. 
“New Yorker” viešbutyje 10 v. 
ryto VLIKo ir ALTos atstovai 
sutarė, kad JAV-bėse Vasario 16 
proga renkamos aukos siunčia
mos ALTai. Iš surinkttų pinigų 
ALTa skiria VLIKui sutartą su
mą. VLIKas ir ALTa taipogi su
sitarė, kad Bražinskų byla yra 
VLIKo kompetencijoje. Kadan
gi Simo Kudirkos incidentas įvy
ko JAV-bių ribose, tai ALTa ko
ordinuos Amerikos lietuvių ak
ciją šiuo reikalu. Pasitarime 
taip pat dalyvavo JAV LB cent
ro valdybos nariai. Atrodė, kad 
reikalai suderinti, bet popieti
nis posėdis buvo kupinas nuo
monių skirtumų ir staigmenų.

Rami pradžia
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū

nas 2 v. p. p. atidarė veiksnių ir 
“ad hoc” komitetų atstovų po
sėdį. Dalyvavo 55 veikėjai — 
daugiau kaip pusė buvo lietuvių 
kolonijų veikėjai. Atidarydamas 
posėdį VLIKo pirmininkas vi
siems priminė, kad “susirinko
me Simo Kudirkos kraujo ženk
le... norime darbo posėdžio”. 
Į prezidiumą buvo pakviesti dr. 
J. K. Valiūnas, K. Bobelis ir 
Vyt. Volertas (trijų veiksnių 
centrų pirmininkai). M. Drunga 
ir S. Goštautas sekretoriavo.

Pirmojoj sesijoj, kuriai pirmi
ninkavo dr. J. K. Valiūnas, bu
vo pranešimai iš vietovių komi
tetų. Suglaustai veiklos prane
šimus padarė šių kolonijų vei
kėjai: Bostono — C. Mickūnas, 
Čikagos ir ALTos — dr. K. Bo
belis, Niujorko — R. Kezys, Fi
ladelfijos — A. Gečys, LSS-gos 
— Ant. Kalvaitis, Klevelando — 
A. Pautienius, BATUNo — K. 
Miklas, Newarko, N. J. — Pr. 
Vaškas ir Konektikuto — dr. P. 
Vileišis. A. Matjoška papildė 
Bostono žinias.

Jaunųjų balsai
Buvo paklausimų. Čikagos 

studentų vadas R. Šakadolskis 
sukritikavo ALTos pirmininko 
pranešimą, pridurdamas, kad 
jame praleista Čikagos studentų 
veikla. Lietuviai studentai Čika
goje surinko S4000 aukų, jas 
Įteikė ALTai ir kad studentai su
rinko 10.000 parašų po peticija 
JT pabėgėlių komisarui Aga 
Khanui.

Kiti kritikavo dr. K. Bobelio 
pareiškimą, kad ALTa toliau ne
organizuos politinio spaudimo į 
amerikiečius, kol JAV kongreso 
komisija nebaigs tyrinėjimo. 
Kritikai argumentavo, kad tyri
nėjimas gali ilgai užsitęsti ir 
ALTa praras iniciatyvą. Dr. K. 
Bobelis paaiškino, kad ALTa nė
ra sustabdžiusi demonstracijų.

Po trumpos pertraukos posė
džiui toliau pirmininkavo Vy
tautas Volertas. Inž. dr. Kontri
mas, Bostono-“ad hoc” komiteto 
pirmininkas, išdėstė savo pla
nus, kaip sistemingai tęsti akci
ją už Kudirką. Anot jo, veikimo 
tikslai turėtų būti: 1. viešas ir 
aiškus JAV pareiškimas Pabal
tijo kraštų okupacijos klausimu; 
2. įsteigimas Pabaltijo kraštų 
skyriaus JAV Valstybės Depar
tamente; 3. pasiuntinybių toli
mesnio likimo klausimas; 4. su
žinoti, kas su Kudirka atsitiko.

šis problematikos išdėstymas 

■ jx^***y įiįų. 7. j

........j

............ ..

Prisimenant sovietinę Čekoslovakijos okupaciją-- sužeistas Prahos 
studentas, padedamas draugo, tebelaiko savo krašto vėliavą.

sukėlė diskusijas dėl tolimesnės 
akcijos vadovavimo. “Ad hoc” 
komitetai ir jaunimo atstovai 
teigė, kad būtų patogiau tiek 
jiems, tiek veiksniams sudaryti 
atskirą koordinacinį komitetą. 
Dr. J. K. Valiūnas argumentavo, 
esą akcijai turėtų vadovauti AL
Ta ir VLIKas. Šitie klausimai 
nebuvo išryškinti, nes pirminin
kaująs Vyt. Volertas diplomatiš
kai atidėjo balsavimo klausimą 
ir paskelbė pertrauką, kad galė
tų persikelti į didesnę salę.

Karštos diskusijos
Erdvesnėje salėje posėdžiui 

pirmininkavo dr. K. Bobelis. 
Diskusijos buvo karštos. Dr. J. 
K. Valiūnas nematė reikalo 
steigti naują komitetą. Antanas 
Mažeika jam stačiokiškai atkir
to: “Senos institucijos bijo jau
nimo. Jūs esate senas “establiš- 
mentas”, kuris lankstosi Valsty
bės Departamentui. Mes žino
me, kad ALTa bijo Valstybės 
Departamento ir jam pataikau
ja... Komitetai atsirado spon
taniškai ir efektingiau nei veiks
niai vedė akciją. Tie “ad hoc” 
komitetai turi visuomenės prita
rimą ir mandatą.” žinoma, šito
kios pastabos sudilgino posėdį. 
Susidarė įspūdis, kad “ad hoc” 
komitetai nesilenks ALTai. Tai 
pastebėjo ALTos pirmininkas ir 
pasiūlė kompromisą, būtent, 
“ad hoc” komitetas veiks atski
rai, bet tarsis su VLIKu, ALTa 
ir L. Bendruomene.

Po tokio pasiūlymo įtampa at
slūgo. Posėdžiautoj ai be pertrau
kos nagrinėjo inž. Kontrimo pro
jekto detales iki 10 vai. vakaro. 
Vadinasi, posėdis su trumpomis 
pertraukomis truko 8 valandas!

Koordinacinis štabas
Sekantį rytą, 10 v., tame pa

čiame “New Yorker” viešbuty
je įvyko “ad hoc” komitetų pa
sitarimas. Jam vadovavo Bosto- 
-no komiteto žmonės. Pirminin
kavo inž. Česlovas Mickūnas, 
sekretoriavo M. Drunga ir St. 
Goštautas. Buvo aptarti organi
zaciniai ir koordinaciniai klau
simai. Posėdis buvo grynai tech
niško pobūdžio. Jau nebebuvo 
nei retorikos, nei bendrybių. 
Buvo nutarta pavesti Bostono 
akcijos komitetui sudaryti viso 
tinklo koordinacinį štabą. Taip 
pat buvo Įgalioti ryšininkai, ku
rių uždavinys bus sustiprinti 
vietos komitetus ir palaikyti ry
šius su centru. Numatyti ryši
ninkai: Niujorkui — Daiva Ke- 
zienė, Filadelfijai — Alg. Ge
čys, New Jersey — Valentinas 
Melinis, Vašingtonui — Arvy
das Barzdukas, Baltimore! — 
kun. Kazimieras Pūgevičius, ry
tų Pensilvanijai — Antanas Ma
žeika, Klevelandui — Antanas 
Kalvaitis, Čikagai — Romas Sa- 
kadolskis ir Povilas žumbakas. 
“Ad hoc” komitetas užsimojo 
reikalauti Simo Kudirkos grąži
nimo Į JAV-es.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" 
AUKOTOJAI

$13: Stasys Ažubalis; $10: U. Vitie- 
nė, J. Tumosa, Hamiltono DLK Al
girdo šauliu kuopa, Toronto Sv. Jo
no Pašalpinė Draugija; $5: B. Gra
jauskas, B. Pranskus, K. Pakalniškis, 
A. Povilaitis. Rėmėjo prenumeratas 
po $10: už dvejus metus — Br. Nor
kus, V. Bruzgis, J. Tumosa; už viene
rius metus — J. Šulcas, P. Dicevi- 
čius, P. šukevičius, J. Budreika, kun.
A. Žilinskas, A Rukšys, E. Rakaus
kienė, V. Vaitkus, V. Norkevičius, K 
Stundžia, A. Druseikis, V. Karasevi- 
čius, J. Pikelis, A. Saladžius, V. Mi
lukas, A. Čepėnas, T. Klova, A. Jon- 
kutė, J. čipkus, A Želvys, B. Stasiu- 
lis, I. Šamai, A. Raškevičius, B. Arū
nas. Juozas žiurinskas, K. Poderys, 
Antanas čižikas, K. Gaputis, G. Rep- 
čys, J. Bakšys. J. Sinkevičius, V. Tu- 
rūta, F. Juozaitis, kun. I. Gedvilą, J. 
Simanas, J. Astrauskas, J. Petronis,
B. Misius, F. Ramonas, P. Kitra, K. 
Mileris, W. Dauginis, J. Karasiejus, 
č. Valiukas, J. Adomaitis, K. Vaitkū- 
nas, K. Strikaitis, A. Kutka. V. Rut
kauskas, AL Jasionytė, J. Petravičius, 
M. Krivickas, V. Miniauskas, A. Rip- 
kevičius, J. Laimikis, A Kelmelis; 
$3: J. L Giedraitis; $2: A. Markov, 
J. Ažubalis, M. Juodis, M. Welke, P. 
Polgrimas: $1: J. Mickeliūnas, A 
Raslanas, J. Oscila, A. Stankevičius, 
V. Miškinis, A. Žilėnas, L. Pevcevi- 
čienė, V. Skaržinskas, T. Anderson, 
B. Kavaliauskas. L. Grigelis, A. Sty
ra. Nuoširdus ačiū visiem.

SAUSIS — SPAUDOS MĖ
NUO. Kanados Lietuvių Bend
ruomenės valdybos dėka dauge
lio tautiečių dėmesys buvo at
kreiptas i lietuviškąją spaudą. 
Daugelis jų atnaujino savo laik
raščių prenumeratas arba nau
jai užsisakė pasirinktą lietuviš
ką laikrašti. Kurie tos pareigos 
dar neatliko, laikas tai padaryti. 
Ta proga kviečiame neužmiršti 
ir “Tėviškės žiburių”. Jų meti
nė prenumerata — $7, naujiems 
skaitytojams — $5.

AR JAU SUMOKĖJOTE "TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIŲ” PRENUME

RATĄ UŽ MM METUS?



© raffiw imo
A. A. MATAS GRIGONIS
Mirė senosios kartos pedagogas, 

rašytojas ir vertėjas a-a. Matos Gri
gonis. Velionis, gimęs 1889 m. Miš
kiniuose. Rokiškio apskr.. jau 1988 
m. pradėjo bendradarbiauti spaudo
je ir kurti eilėraščius vaikams. Jiems 
buvo skirti poezijos rinkiniai “Kviet- 
kelis’*. “1 vaikučiu širdis”, “Vaiku 
džiaugsmai”. “Algimantėlio metai”, 
“Pas vargą svečiuose” ir 1969 m. 
išleistos “žemuogėlės”. Tautosakai, 
liaudies žaidimams, gyvuliu ir paukš
čių garsiazodžiams atstovavo jo pa
ruošti rinkiniai “200 žaidimų”, “Vai
kų žaidimai", “šeimyniškiems vaka- 
rė'iams pramogėlė”, “Žaidimų vaini
kas" ir kt. A.a. M. Grigonį:' taipgi 
yra išvertęs nemaža rusų klasikų ir 
kitu tautų rašytojų kūrinių. Lietuvos 
mokyklose ir gimnazijose mokytoja
vo 1908-30 m., o vėliau gyveno savo 
sodyboje prie Panevėžio, domėjosi 
sodininkyste.

ORIGINALI PARODA
Utenos II vidurinėje mokykloje 

Įdomią parodą surengė kauniečiai bi
tininkai, išstatę medingus augalus, 
vaistingus bičių gaminius, bitininkys
tės Įrankius, iš medaus pagamintus 
saldainius, Įvairius kepinius. Apie 
medaus gydomąsias savybes kalbėjo 
kaunietis gydytojas R. Leonavičius, 
gaminius iš bičių medaus — kaunie
tė Senkuvienė, apie bičių pagalbą 
gamtos apsaugai — Vilniaus uni
versiteto dėstytojas V. Bergas.

KETVIRTIS MILIJONO
1970 m. Kaunas susilaukė daugiau 

kaip 250.000 svečių iš Lietuvos. So
vietu Sąjungos ir užsienio kraštų. 
Jais rūpinosi G. Masaitis, N. Bėrytė, 
N. Protienė bei kiti Kauno ekskursi
ją biuro darbuotojai. Ekskursijoms 
į užmiesčio vietoves vadovavo D. Va- 
balaitytė ir E. Šidlauskas. Ekskursi
jų biuro direktoriaus pareigas kaž
kodėl eina rusas M. Sokolovas, kuris 
šiemet žada priimti ir aptarnauti 
310.000 ekskursantų.

LAIMĖJO LIETUVIAI
Kalėdinių ir naujametinių atosto

gų proga Kauno sporto halėje buvo 
surengtas II tarptautinis moksleivių 
pramoginių šokių konkursas “Balti
jos gmtarėliai-71”, kuriame dalyvavo 
apie 50 šokėjų porų. Pirmą vietą lai
mėjo kauniečių pora — J. Jablonskio 
vidurinės mokyklos abiturientė Auš
ra Bankauskaitė ir J. Aleksonio vi
durinės mokyklos aštuntokas Ričar
das Šatkauskas. Sekančios dvi vietos 
teko maskviečių ir berlyniečių po
roms. Konkurso laimėtojus sveikino 
didieji šokio entuziastai Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos.

JŪROS MUZĖJUS
Zoologijos ir parazitologijos insti

tuto direktorius, biologijos mokslų 
dr. P. Zajančkauskas ir hidrobiolo
gijos laboratorijos vadovas, biologi
jos mokslų kandidatas R. Volskis siū
lo steigti Jūros muzėjų. “Tiesos” 
sausio 10 d. laidoje paskelbtame laiš
ke jiedu rašo: “Tinkamiausia vieta, 
mūsų manymu, būtų tarp Palangos ir 
Kunigiškių, netoli Naglio kalno. Ke
lių kilometrų pasivaikščiojimas i 
Jūros muziejų būtų gera ir naudin
ga pramoga poilsiautojams. Iš čia 
būtų netoli ir i numatomus statyti 
ties Kunigiškiais poilsio namų kom
pleksus. Jūros muziejus turėtų turė
ti akvariumą, atvirus baseinus, eks- 
pozijos sales, trumpametražių filmų 
demonstravimo salę, laboratoriją ir 
gyvenamąjį administracinį pastatą...” 
Akvariume jiedu norėtų matyti Bal
tijos ir šiaurės jūrų gyvius, ma
žuose akvariumuose salės sienose — 
Lietuvos vidaus vandenų žuvis. Pa
rodų salėje turėtų būti sutelkti se
noviniai žvejybos įrankiai, archeolo
ginės jų bei žuvų iškasenos, dabar
tinių žvejybos įrankių pavyzdžiai, lai
vų modeliai, jūrų žemėlapiai, litera
tūra apie jūrą. Kino salėje muzė- 
jaus lankytojų lauktų trumpi filmai 
jūros bei žvejybos temomis. P. Za
jančkauskas ir R. Volskis norėtu, kad 
žvejybos laivyno nariai jau dabar 
pradėtų muzėjui rinkti retesnes žu
vis, moliuskus, vėžiagyvius. Muzėjaus 
steigimu, jų nuomone, turėtų pasi
rūpinti mokslinė organizacija.

ANTIKOMUNIZMO TAIKINYS
1970 m. gruodžio 30 d. laidoje 

‘ Komjaunimo Tiesa” visą puslapį 
paskyrė rašinių serijai “Antikomu
nizmo taikinys — jaunoji karta”. Jau 
esame minėję Kaune surengtą “moks
linę” konferenciją “Buržuazinės pro
pagandos, nukreiptos prieš tarybinį 
jaunimą, antikomunistinių koncepci

Kryžiaus keliai Vepriuose. Jų koplytėlės sudegintos, išskyrus tik 
koplytėlę šventoriuje. Nuotrauka daryta 1970 m. per Sekmines

jų kritika”. “KT” puslapis kaip tik 
pateikia toj konferencijoj dalyvavu
sių “mokslininkų” mintis. Konferen
cijos tikslą bene geriausiai atsklei
džia vilniškio komjaunimo I sekr. V. 
Morkūno prasi tarimas: “...Dar ne 
visi vaikinai ir merginos sugeba žiū
rėti į visus pasaulio įvykius per kla
sinių darbo žmonių interesų prizme. 
Tai reikalauja iš komjaunimo, iš mū
sų aktyvo nuolat rūpintis jaun:mo 
komunistiniu auklėjimu, formuoti jo 
klasinį supratimą...” V. Portniagi- 
nas labai susirūpinęs, kad “Ameri
kos Baisas” vis didesnį dėmesį savo 
radijo laidose skiria jaunimui. Jam 
ypač nepatinka lietuviškųjų laidų is
torijos “falsifikavimas”, liečiąs ne
priklausomo gyvenimo ir sovietinės 
okupacijos metus. Nepatinka ir suk
tas “buržuazinių propagandistų” triu
kas duoti tokias žinias, kurių tikru
mo jaunimas negali patikrinti. V. 
Portniaginas nenurodo jokio konkre
taus pavyzdžio, o juo galėtų būti kad 
ir įvykis su Simu Kudirka. Argi jau
nimas kaltas, jei apie S. Kudirką 
ištikusią tragediją jis išgirdo ne iš 
komunistinių laikraščių, o iš užsienio 
radijo pranešimų? Kaltė tenka vilniš
kės ir maksvinės kompartijos prakti
kuojamai cenzūrai, bandančiai nu
slėpti komunizmui nemalonius Įvy
kius. Vatikano radijo laidas puola P. 
Beniušis ir save istorijos mokslų 
kandidatu vadinąs J. Aničas. P. Be
niušis užsimena apie šių laidų reli
ginių klausimų skyrelį “Pasikalbėji
mas su moksleiviais”, kuriame pri
menama komunizmo atnešta tuštu
ma jaunimo sielose, atkreipiamas dė
mesys į Kristų ir krikščionybę. Rem
damasis Markso žodžiais, jis atmeta 
mintį, kad religijos vystymasis ga
lėtų būti istorinės pažangos kriteri
jum. J. Aničas gina tariamą religijos 
laisvę sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
tėvų teisę auklėti savo vaikus reli
ginėj dvasioj. Pasak jo, mokiniams 
niekas nedraudžia eiti bažnyčion, mo
kytis religijos privačiai. Visa tai ga
rantuoja tarybinė-konstitucija, Leni
no dekretai. Kad ta tarybinė konsti
tucija nevykdoma praktikoje, J. Ani
čas nutyli: negi skelbsi, kad ji yra 
bevertis popierėlis sovietinėje dikta
tūroje. Pagal konstituciją net ištisos 
respublikos gali pasitraukti iš Sovie
tų Sąjungos, o praktiniame gyveni
me kyla didžiausias triukšmas, kai 
toki žingsnį sugalvoja padaryti vie
nas ar keletas žmonių. Konkretūs at
vejai — S. Kudirka, Leningrade nu
teisti žydai, Bražinskai, Simokaičiai.

PALANGOS AERODROMAS
Palangos aerodromo iki 2 kilomet

rų pailgintą pakilimo ir nusileidimo 
taką išbandė sovietų gamybos kelei
vinis lėktuvas “TU-124”, valdomas 
ruso piloto V. Kačkajevo. šiame 
skrydyje iš Vilniaus į Palangą ir at
gal dalyvavo Lietuvos civilinės avia
cijos valdybos viršininkas G. Liacho- 
vas, skyriaus viršininko pavaduotojas 
K. Sirokvaša, valdybos vyriausias in
žinierius T. čirkovas. ryšių skyriaus 
viršininkas K. Grenadioras ir keli 
lietuviai žurnalistai. Atrodo, jog visa 
ta Lietuvos civilinės aviacijos valdy
ba yra rusų rankose. Palangos aero
dromo padidinimo pagrindinis tiks
las — sekančią vasarą pradėti tiesio
ginį susisiekimą su Maskva greitai
siais keleiviniais lėktuvais, kad ma
žiau laiko sugaištų rusai vasaroto
jai.

VANTOS IR SAGOS
“Tiesos” redakcija savo skiltyje 

“Dienos aidai” 1970 m. gruodžio 23 
d. svarsto vantų trūkumą: “Kai ku
riuose mūsų miestuose iškilo vantos 
problema. Ypač ją, suprantama, jau
čia tie, kurie mėgsta pasivanoti pir
tyje. Į visus mėgėjų klausimus pir
tininkai atsako vienu — vantų ne
turime. Pasirodo, piitininkams van
tas tiekia miškų ūkiai. O miškininkai 
sako, kad jie vantų galėtų pagaminti 
daugiau, bet jie vykdo tik duotą pla
ną. Kad vantų trūksta, tegu planuo
tojai savo planus suderina geriau, 
štai ir visa problema...” šia proga 
“Tiesa” užsimena ir apie kitas prob
lemomis tampančias smulkmenas: 
“Nori, sakysime, žmogus savo bute 
suglaudinti perdžiūvusias grindis. 
Jam reikėtų vienintelės lentos, bet 
jos jokioje ūkinių daiktų parduotu
vėje negausi, štai ir tenka dairytis Į 
artimiausią statybą... Nuneši drabu
žį į cheminę valyklą, čia jau pačiam 
paliepia išpjaustyti visas sagas, nu
ardyti kailinę apykaklę. Kai nueini 
pasiimti išvalyto drabužio, prisiūti sa
gų niekas nesiteikia... ”

V. Kst.

Kunigas, gydytojas ir misijonierius F. A. Bendoraitis Bra
zilijoj, Amazonės džiunglėse, tarp vietinių indėnų.

HAMILTON
KLB APYLINKĖS VALDYBA ruo 

šiasi Vasario 16 minėjimui vasario 
14, sekmadienį, 4 v. p.p., Scott Park 
gimnazijos auditorijoj. Pakviestas la
bai įdomus kalbėtojas, o meninę pro
gramą sutiko paruošti rež. E. Daugu- 
vietytė-Kudabiene. Ji tai progai spe
cialiai yra parašius tautinės minties 
montažą, kurio išpildymui yra pasi
kvietus mergaičių ir AV parapijos 
chorus, tautinių šokių grupe “Gyva- 
tarą” ir “Aukuro” aktorius. Deko
racijas piešia dail. St. Dramantas 
ir šviesų efektais rūpinasi H. Šva
žas.

LIETUVIAI MOKYTOJAI suva
žiuoja kovo 27 į Hamiltoną. Šiemet 
čia įvyksta KLB švietimo komisijos 
šaukiama Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojų metinė konferenci
ja. Suvažiavimą globoja mūsų apylin
kės valdyba.

KAZYS ŽUKAUSKAS yra pakvies
tas KLB krašto tarybos rinkimų vie
tos rinkiminės komisijos pirminin
ku. Pagal naujas rinkimų taisykles 
mes galime išsirinkti iš savo apy
linkės 8 tarybos narius. Siūlykime 
kandidatus, kurie aktyviai dalyvau
ja mūsų apylinkės lietuviškame gy
venime.

VIETOS ŠACHMATININKAI įstei
gė savo klubą. Valdybon išrinko: 
pirm. P. Savicką, sekr. V. Subatni- 
kaitę ir ižd. Alf. Paukštį. Pirminin
ko adresas: 103 West 23rd St., Ha
milton, Ont.

KAZYS MIKŠYS turėjo sunkią nu

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'ennurcįer Limited 

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Sav/ninkas ALG/S MU PILYPAITIS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA"

21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511 
Darbo valandos:

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

T ienos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais nždaT-vta

10% 
9%

Nemokama gyvybes ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S2.200.000

DELHI, ONTARIO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 

BĖS ŠVENTĖS minėjimas įvyks š.m. 
vasario 6, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Delhi vengrų salėje. Meninėje pro
gramoje dalyvaus: Delhi ir Rodney 
lietuvių jaunimo chorai ir tautinių 
šokių grupės, vadovaujamos Danutės 
ir Eugenijaus Bliskių iš Londono. 
Visuomenė prašoma nesivėluoti, nes 
minėjimas prasidės punktualiai. Mi
nėjimą ruošia KLB Delhi apyl. val
dyba drauge su vietos lietuvių orga
nizacijomis.

DLK GEDIMINO DELHI ŠAULIŲ 
KUOPOS visuotinis metinis susirin
kimas įvyks sausio 30 d., 5 v. vakaro, 
šaulio Juozo Jurėno ūkyje, RR 1, 
Eden, Ont. Ta proga bus ir išleistu
vės mūsų kuopos šaulių Vytauto ir 
Irenos Pečiulių, išvykstančių gyventi 
į Torontą. Šauliai ir norintieji būti 
šauliais prašomi punktualiai atvykti

Kuopos valdyba
VIENINTELEI LIETUVIŲ Vasa 

rio 16 gimnazijai laisvajame pasau
lyje, į kurią yra ir ateityje bus siun
čiamas iš visų kraštų lietuvių jauni
mas, iškilo bendrabučio statybos rei
kalas. Bendrabučio pastatymas atsi
eisiąs $390.000. Vokietijos vyriausybė 
pažadėjo duoti du trečdalius — $260. 
00, jei patys lietuviai prisidės vienu 
trečdaliu — $130.000. Delhi ir apy
linkės lietuviai bei organizacijos su
aukojo $244.50. Aukojo $21: KLB 

garos operaciją. Išgulėjęs 16 dienų 
General ligoninėje, grįžo į namus, 
kur pamažėl sveiksta ir stiprėja. K.M.

RUOŠKIMĖS KAUKIŲ BALIUI, 
kuris įvyks vasario 20 d. Jaunimo 
Centro salėje. Bus trys įėjimo lote
rijos premijos ir kitokios staigme
nos. Įdomiausiom ir geriausiom kau
kėm bus paskirtos 5 premijos, ku
rias paaukojo Hamiltono prekybinin
kai: I premiją — Algo Masonry — 
A. Žilinskas, II — Knight Radio a. 
TV — A. Pilypaitis, III — Grand 
House Hotel — p. Adomauskas ir 
Butkevičius, IV ir V — Moosehead 
Hotel — p. Dirsė ir A. Pilipavičius. 
Tris staliukus loterijai paaukojo: 
Armonas — Concession Garage, E. 
Apanavičius — Everest Construction, 
J. Norkus — Olympia Beauty Salon. 
Malonu, kad mūsų prekybininkai re
mia lietuvišką jaunimą.

Ateitininkų tėvų komitetas

A d vokatas 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

* M°fcame už:
9.30 — 5 v. p.D. ■ depozitus __________ 5%
8.30 — 5 v. p.p. į šėrus ir sutaupąs _____ 6% %

už vienų metų terminuotus 
indėlius ........   —__ ____ 7%
ir virš S10.000 • 3 metams 7% %
Duodame: 
akmenines paskolas iš 
nckHn. turto paskolas iš

Delhi apylinkės valdyba; po $20: 
Katalikių Moterų Draugija ir DLK 
Gedimino šaulių kuopa; po $10: kun. 
dr. J. Gutauskas, A. Rudokas, J. Jo- 
cas, J. Strodomskis, E. A. Augustina- 
vičius; po $5: G. Rugienis, P. Par- 
gaūskas, A. Steigvilas, S. Kairys, V. 
Miceika, E. S. Jakubiliai, S. Jakubic- 
kas, J. Jurėnas, K. Lukošius, B. Po
vilaitis, V. Treigis, V. Vytas, M. 
Grincevičius, A. Usvaltas, K. Rata- 
vičius, P. E. Vindašiai, D. žiogas, A. 
Mažeika, P. Augaitis, D. šiuma, S. 
Beržinis; po $3: B. Gudinskas, J. 
Gudinskas; $4: B. Dirsė; po $2: A. 
Kairys, Z. Obelienis, P. žilvitis, Vid
mantas, A. Kuncevičius, Alb. Mažei
ka. Visiems nuoširdžiai dėkoja KLB 
Delhi apylinkės valdyba.

SUDBURY, ONT.
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėką už 
surengtą mums malonią staigmeną- 
pobūvį 10 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Ypatinga padėka 
rengėjams: V. O. Stepšiams, J. P. 
Gabrėnams ir M. A. Pranckūnams; 
taip pat visiems dalyvavusiems vai
šėse bei prisidėjusioms prie turtingų 
dovanų. Be to, už sveikinimus ir 
asmenines dovanas.

Visiems dėkingi —
J. M. čebatoriai

WINNIPEG, MAN.
AUKOS BRAŽINSKŲ BYLAI 

GINTI: mokyt. Br. Bujokienė-$100,
J. Grabys — $10, po $5: V. Januška,
K. Strikaitis, M. Sarauskas, K. Bla
žys, Z. Brazauskas, J. Demereckas; 
$3: kun. J. Bertašius; po $2: J. Bar- 
kauskaitė, dantų gydytoja V. Ambro- 
zaitytė, D. Januškaitė, A. Kuncaitis, 
J. Bėžys, V. Dargužas; po $1: V. Stan
kevičius ir Ev. Federas. Anksčiau 
KLB Winnipego apylinkės v-bos pa
siųsta $25. Tuo būdu iš viso surinkta 
aukų $182. Valdyba dėkoja aukoto
jams, ypač Br. Bujokienei, už tokią 
didelę auką, o taip pat ir v-bos ižd. 
J. Demereckui už uolų aukų rinkimą.

Apylinkės valdyba
KANADOS LIETUVIŲ KLUBAS 

Manitoboje Prano ir Algirdo Bra
žinskų bylai ginti atsisakė menkiau
sios aukos, o komunistiniam “Liau
dies Balsui”, kuriame tilpo straips
nis: “Ką apsiėmė ginti veiksniai”, 
kur bjauriai šmeižiami minėti tautie
čiai, klubo nariai suaukojo $66. Ar 
ne gėda jiems lietuviais vadintis?

K. Strikaitis
VEIKLA GYVĖJA. Sausio 10 d. 

tuojau po pamaldų Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje KLB Winnipe
go apyl. v-bos pirm. V. Januška su
šaukė valdybos narių ir visuomenės 
atstovų susirinkimą, kuriame plačiai 
nušvietė savo pasikalbėjima su Ma
nitoba Museum of Man and Nature 
direktoriumi J. D. Herbert. Direkto
rius paaiškinęs ir sutikęs muzėjuje 
duoti lietuvių tautiniam kampeliui 
vietą. Po vienu stiklu tilps visos trys 
Pabaltijo valstybės — Lietuva, Lat
vija ir Estija su savo tautiniais eks
ponatais. Jie bus sudėti atskirai pa
gal tautybes. Vieta labai mažutė, to
dėl ten bus patalpinta labai nedaug 
eksponatų, kurie turi išsiskirti savo 
lietuvišku savitumu, kad .muzėjaus 
lankytojas tuojau pastebėtų kuri tau
tybė čia atstovaujama.

Bus užrašas: Lietuva, Latvija ir 
Estija, atitinkama eksponatų metri
ka. Keli eksponatai jau gauti. Valdy
bos pirm. V. Januška prašo Bendruo
menę bei pavienius asmenis, kurie 
turi daiktų bei dokumentų, ypač su
sijusių su senosios kartos imigraci
ja į Kanadą bei Manitobos provinci
ją, paaukoti juos šiam tikslui. Daik
tai negrąžinami ir neribotam laikui 
pasilieka muzėjaus nuosavybėje. Ver
tingi dokumentai gali būti nufoto
grafuoti, o jų originalai grąžinami 
savininkui. Senieji ateiviai pamažu 
iškeliauja amžinybėn, o jų vertingi 
dokumentai lieka be priežiūros ir 
dažnai kaip bereikšmiai svetimųjų iš
metami į šiukšlių dėžes. Įamžinkime 
panašius daiktus bei dokumentus pa- 

. likdami juos apsaugoje. Įžanginis — 
parodomasis lietuvių tautinis sky
rius turi būti užbaigtas iki š. m. sau- 

. šio pabaigos. Smulkesnių žinių gali
ma gauti pas apyl. pirm. V. Janušką, 
kuris priima ir eksponatus.

Tenka džiaugtis, kad mes, winnipe- 
giečiai ir Manitobos provincijos lie
tuviai, tokį savo tautinį kampelį mu
zėjuje turėsime. Savo mielus tautie
čius, atsilankančius Winnipege, kvie
čiame stabtelti ir jį aplankyti. Be 
to, pirm. V.Januška praneša, kad Va
sario 16 minėjimo proga Kanados ka
riuomenės majoras R. V. Paukštaitis 
maloniai sutiko skaityti paskaitą, bet 
dar turi gauti savo kariuomenės va
dovybės sutikimą. Pereitais metais 
gruodžio 24 d. (Kūčių vakare) E. M. 
šarauskai lietuvių parapijos salėje 
surengė šaunų pobūvį, kuri pavadino 
“viengungių vakariene”. Kaip ją be- 
vadintume. netaip jau svarbu, bet 
šeimai, kuri tiek metų buvo išskirta, 
vėl sueiti į krūvą, yra neeilinis daly
kas.

1969 m. Kūčių dieną lėktuvu iš 
Maskvos atskrido M. Sarausko žmona 
Emilija su sūnumi Aloyzu. Taigi, su
ėjo lygiai vieneri metai. Pobūvyje 
linksminosi artimieji draugai ir 
džiaugėsi reta šeimos laime.

K. Str.
ERNIUS A. SAMULAITIS tarnau 

ja Winnipego universiteto adminis
traciniame skyriuje kaip "Director 
Technical Services”. Jis, vakarais 
studijuodamas, pasiekė šią vietą. Jo 
žinioje yra visi universiteto geogra
fijos, fizikos, chemijos, elektronikos 
aparatai ir jų užsakymai. Savo sky
riuje jis turi 5 mechanikus ir telefo
nistę. Jo tėvai Antanas ir Lionė Sa- 
mulaičiai, ankstyvesnės kartos imi
grantai, išaugino du sūnus: Eriką, 
kuris yra Atlanto Sąjungos tarnybo
je, ir Ernių, kuris pasirinko elektro
niką.

RIMANTAS JONAS VAIČAITIS 
praėjusiais metais baigė Manitobos 
univertiteą ir gavo gamtos • matema
tikos mokslų bakalauro laipsnį. Gi
mė 1943 m. Lietuvoje. Užklupus ka
ro audrom ir tėvui pasitraukus į Vo
kietiją, jis su motina ir seserim Da
nute pasiliko Lietuvoje. Po didelių 
pastangų 1966 m. jo motinai, jam ir 
sesutei pavyko gauti leidimą atvykti 
Kanadon pas tėvą. Tais pačiais me
tais abu su sesute įstojo į Manitobos 
universitetą, nes abu buvo studijavę 
Lietuvoje. Danutė pasirinko odonto
logiją, kurią baigs sekančiais metais, 
o Rimantas gamtos - matematikos 
mokslus. Pastarasis yra šachmatų 
mėgėjas, turi daug laimėtų tauriu ir 

'yra Winnipego miesto šachmatų 
čempijonas. Kor. * *

Welland, Ont
SENŲJŲ METŲ pabaigoje Wel- 

landas buvo rinkimų sūkuryje. Iš- 
rinktoji ir jau spaudoje minėtoji 
apylinkės valdyba aktyviai ruošiasi 
Vasario 16 minėjimui. Taipogi per
rinkta Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Klubo “Lituanica” valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: J. Staškevičius
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LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
Akademijos Niujorko židinio susirin
kime naujon valdybon išrinkti: 
pirm. — dr. D. Jasaitis, vicepirm. 
— prof. dr. A. Šlepetytė-Janačienė, 
sekr. — kun. dr. O. Gidžiūnas, OFM. 
Praeitų metų veiklos apžvalgą pada
rė dr. D. Jasaitis, iždo apyskaitą — 
dr. V. Vygantas. Dėmesio centre bu
vo dr. J. Girniaus aktuali paskaita 
“Katalikas intelektualas dabarties 
sąmyšyje”.

KUBOS DIKTATORIAUS Fidel 
Castro sesuo Juanita sutiko daly- 
vuati ALTos rengiamame Vasario 16 
minėjime Čikagoje ir tarti žodį lie
tuviams. Ji rėmė savo brolį Fidel, 
kol jis vedė partizaninį karą prieš 
diktatorių Batistą, bet nusivylė juo, 
kai Fidel pasirinko komunistinės dik
tatūros kelią. Atvykusi Meksikon, 
Juanita Castro 1964 m. birželio 29 
d. pasmerkė savo brolio režimą ir 
atsisakė grįžti Kubon. Nuo to laiko 
ji dažnai skaito paskaitas apie tikrą
jį komunizmo veidą ne tik JAV. bet 
ir kituose kraštuose. Neseniai ji da
lyvavo Japonijoje kvykusiame Pasau
linės Antikomunistinės Sąjungos 
kongrese. Vasario 13 d. Juanita Cas
tro dalyvaus ALTos Čikagos skyriaus 
spaudos konferencijoje.

PREL. J. BALKONAS gavo Brook
lyn© vyskupo F. J. Mugarevo suti
kimą organizuoti specialias pamaldas 
Niujorko lituanistinės mokyklos mo
kiniams, kurių dabar yra apie 200. 
Specialios pamaldos jaunimui bus 
laikomos kiekvieno mėnesio pirmąjį 
sekmadienį Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd. Jos pradedamos va
sario 7 d. Po pamaldų bus kultūri
nės, meninės, sportinės programos 
ir vaišės, kurias pakaitom suorgani
zuos skautai, ateitininkai ir sporti
ninkai. Liturginiu jaunimo paruoši
mu rūpinsis mokyklos kapelionai 
Paulius Baltakis, OFM, ir Tadas De
gutis, OFM, lietuviškų giesmių mo
kys jaunieji atėitininkų bei skautų 
muzikai — Monika Vainiūtė, Rita 
Bobelytė, Eglė Šukytė, Rasa Vilga- 
lytė, Dalia Norvilaitė ir Andrius Os- 
molskis.

UŽGAVĖNIŲ KARNAVALĄ mo
kyklinio amžiaus vaikams Detroito 
Lietuvių Namuose, paverstuose Eg
lės žalčių karalienės pilimi, vasario 
21 d. rengia moksleivių ateitininkų 
tėvų komitetas. Dėmesio centre bus 
pasakos “Eglė žalčių karalienė” in
scenizacija, dainos, žaidimai ir šo
kiai vaikams.

Argentina
BUENOS AIRES LIETUVIAI N. 

Metus sutiko Dr. J. Basanavičiaus 
Argentinos Lietuvių Centro rūmuo
se. ALC pirm. V. Misiūnui 12 vai. 
tarus atitinkamą žodį, visi dalyviai, 
vadovaujami O. Ožinskienės, sugiedo
jo “Ilgiausių metų” ir ištuštino tau
res šampano. Nuotaiką kėlė lietuviš
kų plokštelių muzika, šeimininkių L. 
Mankuvienės, K. Sprindienės, V. Vis- 
kaitienės, O. Misiūnienės, A. K. Mi
siūnienės ir O. Ožinskienės paruošta 
penkių patiekalų vakarienė.

DANTŲ GYDYTOJŲ EILES papil
dė 1970 m. gruodžio 29 d. Buenos Ai
res universiteto odontologijos fakul
tetą baigęs Viktoras Strakalaitis, ge
rai kalbąs lietuviškai. Pranešdamas 
šią žinią. “Argentinos Lietuvių Bal
sas” mini anksčiau universitetą bai
gusius lietuvius dantų gydytojus: 
Stulgį — Berisse, A. Maminskaitę — 
Avellanedoje. Matačiūną — Beraza- 
tegui mieste ir prof. A. M. Miškūnai- 
tę-Bereke. Medicinos gydytojo dip
lomą neseniai gavo Osvaldas Rač
kauskas iš Quilmes miesto.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR
GENTINOJE 1970 m. veiklos užbaig- 
tuves ir Kalėdų eglutę surengė gruo
džio 19 d. Dainų ir tautinių šokių 
programą atliko I. Veličkaitės-Sima- 
nauskienės vadovaujamas SLA an
samblis. Vadovei I. Simanauskienei 
ir šokių mokytojai O. žabarauskaitei 
gėlių puokštes SLA vardu įteikė A. 
Ramanauskaitė, padėkos žodį tarė 
pirm. J. R. Stalioraitis. Prie Kalėdų 
eglutės buvo išdalintos dovanos ir 
ansamblio dalyviams, kurių laukė 
prie scenos paruošti stalai su pyra
gaičiais ir vaisvandeniais.

Urugvajus
SPAUDOS SRITYJE sėkmingai 

veikia K. Čibiras, kelių knygų ispa
nu kalba autorius. Žurnalas “Crite- 

— pirm., Br. Luomanas — medžioji
mo reikalų vicepirm., Stp. Bogart — 
meškeriojimo reikalų vicepirm., Pr. 
Bersėnas — iždininkas. E. Bersėnie- 
nė — sekretorė. Po J. Sinkaus vado
vauto susirinkimo sekė vakarienė ir 
pasidalinimas mintimis ateities klu
bo reikalais. Klubo valdyba ir šiemet 
suruošė N. Metų sutikimą Crowland 
viešbučio patalpose. Jis praėjo sklan
džiai. Tai pažymėjo savo kalbose J. 
Blužas, J. Sinkus, klubo įkūrėjas Br. 
Simonaitis. Raštu sveikino KLB St 
Catharines pirm. J. šarapnickas ir 
klubo krišto tėvai J. ir Z. Radvilai iš 
Floridos.

Nauji Metai sutikti Tautos Himnu. 
Kalbą pasakė KLB Wellando apyl. 
pirm. J. Paužuolis. Kalba buvo turi
ninga, apimanti bendruomeninį, po
litinį ir visuomeninį gyvenimą. Abie
juose organizacijų susirinkimuose ir 
N. Metų sutikime dalyvavo klebonas 
kun. Juvenalis Uauba, OFM, kuris 
savo populiarumu įnešė daug vienin
gumo dvasios.

rio” neseniai atspausdino Lietuvos 
kunigų grupės raštą Sov. Sąjungos 
vyriausybei ir vyskupijų valdyto
jams. šis žurnalas yra palankus lie
tuviams. Karo metu kiekviename jo 
numeryje būdavo K. Verax-čibiro 
straipsniai apie Lietuvą. Jie buvo 
viešai skaitomi Argentinos kunigų 
seminarijose. “Criterio” yra įsteig
tas 1927 m. Buenos Aires mieste ir 
yra vienas rimčiausių žurnalų Argen
tinoje.

MONTEVIDEO DIENRAŠTIS “EI 
Pais” (1970. 10. 26), kritikuodamas 
mažų politinių grupių pastangas su
daryti bendrą rinkiminį frontą su 
komunistais ir kitais marksistais, 
konkrečiais pavyzdžiais atmetė prie
laidą, kad komunizmas gali būti na
cionalistinis ir demokratinis. Veda
mojo autorius plačiai cituoja iškil
mingus Molotovo tvirtinimus 1939 m. 
apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės užtikrinimą iš SSSR 

.pusės, taip pat Didžiosios Sovietų 
Enciklopedijos ištrauką apie komu
nistinę tautybės sąvoką, klausdamas, 
ar liaudies fronto organizatoriai 
Urugvajuje žino, ar nori žinoti, ką 
sovietai padarė Baltijos kraštuose, 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje ir kitur? 
Ką Urugvajaus katalikams pasakytų, 
jei galėtų, Įkalintasis lietuvis vys
kupas Steponavičius? Tas straipsnis 
buvo paruoštas K. Čibiro iniciatyva.

Brazilija
ATEITININKŲ ŠVENTĖ 1970 m. 

gruodžio 20 d. įvyko klebono prel. 
Pijaus Ragažinsko vadovaujamoj Sao 
Paulo Vila Zelinos parapijoj. Po Mi
šių surengtoje arbatėlėje moksleivių 
ateitininkų. Įžodi davė A. Aleknavi
čius, S. Bendoraitytė, A. Vosyliūtė, 
L. Vrubliauskaitė, K. Kairytė, T. 
Aleknavičiūtė ir N. Guzikauskaitė, 
jaunučių įžodį — S. Banytė, K. 
Vrubliauskaitė, B. Bacevičiūtė ir L. 
Banytė. Globėja Magdalena Vinkš- 
naitienė pranešė, kad kuopa yra pa
vadinama dr. Elizijaus Draugelio 
vardu, pagerbiant jį kaip pirmojo 
ateitininkų suvažiavimo dalyvį, gyve
nantį Brazilijoje. Dr. E. Draugelis 
jauniesiems ateitininkams linkėjo ei
ti Dievo ir tėvynės keliu. Sveikinimo 
žodį tarė ir ilgametis ateitininkų vei
kėjas kun. J. Šeškevičius. Nors dr. 
E. Draugelio kuopos ateitininkai jau 
yra trečios kartos lietuviai, visi dar 
kalba lietuviškai.

Australija
PRIEŠ NAUJUS METUS Lietuvių 

Dienų proga Melburne įvykusiame 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
tarybos suvažiavime buvo patvirtin
tas sumanymas krašto valdybos būs
tine pasirinkti ne vien tik Sidnėjų, 
bet ir kitus miestus. Sekančių dvejų 
metų kadencijai į ALB krašto valdy
bą išrinkti Adelaidės lietuviai: V. 
Neverauskas, J. Neverauskas, M. Po
cius, E. Dainienė, R. Pocius, J. Va
siliauskas ir Baltutis. ALB leidžiamo 
savaitraščio “Mūsų Pastogė” redakto
riui V. Kazokui pasitraukus, laikinai 
jį sutiko pakeisti dr. A. Nauragis, 
talkinamas redakcinės kolegijos.

ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ 
metiniame šachmatų turnyre Lid- 
combe Lietuvių Namuose dėl Talino, 
Rygos ir Vilniaus pereinamosios tau
rės varžėsi 8 geriausi žaidėjai, jų 
tarpe lietuviai V. Patašius, A. Ka- 
baila, V. Koženiauskas ir J. Damb
rauskas. Turnyrą laimėjo po lygų 
taškų skaičių surinkę latvis B. Straz- 
dins ir V. Patašius. Po keturių per- 
žaidimų taurė teko didesnę laimę 
turėjusiam latviui. Antrinio dešim
tuko varžybas ir Kovo sporto klu
bo pereinamąjį skydą laimėjo V. Au- 
gustinavičius.

HAVAJŲ VAKARĄ Bankstown 
“Dainavos” salėje surengė Neries 
sporto klubas. Dalyvius linksmino ne- 
riečių orkestras, nerietės daininin
kės Z. Belkutė ir D. Dulinskaitė. 
Vaišėmis ir bufetu taip pat rūpino
si neriečiai. Net ir vakaro karalai
tės konkursą laimėjo nerietė Zita 
Belkutė.

Kipras
ŠVENTOSIOS ŽEMĖS misijonie- 

rius Jeronimas Petrauskas, pranciš
konas broliukas, pradėjo darbuotis 
Kipro salos sostinėje Nikosijoje. Lie
tuvišką spaudą ir finansinę paramą 
jo m siių darbui jam galinta siusti 
šiuo adresu: Rev. Fr. Hieronymus, 
OFM, Terra Sancta Church, P.O.B. 
1964, Nicosia, Cyprus.

Italija
“LIBRERIA ROMANA” 1970 m. 

gruodžio 16 d. surengtoje kultūrinio 
bendradarbiavimo vakarų programo
je diplomatų šefas St Lozoraitis 
skaitė paskaitą “Lietuva praeityje ir 
dabartyje”. Vakaro dalyvių tarpe bu
vo Romos lietuvių bendruomenės at
stovai ir gausi italų visuomenė.

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS rek
torius mons. Ladas Tulaba sutiko 
atvykti į Los Angeles vesti rekolek
cijų kovo 31 — balandžio 4 d.d.

Ispanija
VLIKO FINANSUOJAMA Madri

do radijo valandėlė kalėdinėje ap
žvalgoje lietuvius tėvynėje supažin
dino su dviem naujom knygom: K. 
Bradūno “Donelaičio kapu” h- S. Ru- 
kienės Sibiro tremties atsiminimų II 
tomn “Grįžimas į laisvę”. Programos 
metu buvo perskaityta ir “Donelai
čio kapo” ištrauka, primenanti Tol
minkiemio surusinimą ir pavadinimą 
čystyje Prudy.
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ADMIROLAI IR MŪSŲ JAUNIMAS
ALGIRDAS GUSTAITIS

Ryšium su jūrininko Simo 
Kudirkos tragedija staiga pabu
do mūsų jaunimas. Tuo labai 
džiaugiamės. Dabar svarbu, kad 
tas jaunimas nedingtų bespalvė
je, bedvasėje amerikiečių jau
nuolių masėje.

Tą jaunimą patraukusieji (tai 
Įvykdė irgi jaunuoliai!) turėtų 
stengtis jį išlaikyti. Siūlau:

a. Savo'mokslo įstaigose steig
ti lietuvišką kultūrą, lietuviškos 
egzistencijos reikalingumą, lie
tuvių kalbą ir kt. nagrinėjančius 
sambūrius, įtraukti ir užsienie
čius.

b. Organizuoti lietuviškos 
spaudos, meno, dailės ir kt. pa
rodas.

c. Studijuoti lietuvių istoriją, 
senąją lietuvių-prūsų religiją. 
Tuo nebus prieštaraujama da
bartinei religijai, bet stengiama
si geriau pažinti savo tautos se
novę. Dabar jaunime kaip tik 
yra gyvas sąjūdis religijoms, 
ypač pamirštoms, bandoma nau
jas kurti nieku nepagrįstais šū
kavimais.

d. Demonstruoti įvairiais at
vejais prieš okupantą—Sov. Są
jungą.

e. Atšalusius bandyti sugrą
žinti į lietuvišką veiklą.
Reikalaukime grąžinti Kudirką

Tokie reikalavimai siųstini 
Jungt. Tautoms ir JAV prezi
dentui. Demonstracijos tolaus ir 
panašius reikalavimus karštai 
priėmė. Prezidentas ir kiti pa
reigūnai labai stipriai pasireiš
kė iš dalies ir dėl gausybės pro
testų telegramų, laiškų, kurių 
buvę' dešimtys tūkstančių. Kaž
kurie protestai buvę kieti, be
maž remią prie sienos preziden
tą. Tatai išėjo į naudą. Neleiski
me atvėsti nuotaikoms. Taipgi 
neleiskime “pailsėti” didiesiem 
nusikaltėliam Bostono Coast 
Guard “didvyriams”. Nuolat 
reikia priminti jų nusikaltimą— 
juo stipriau, juo geriau.

Vienas Bostono lietuvių lakū
nų norėjo vytis “Sovietskaja 
Litva” laivą ir jį padegti ar 
bombarduoti. Pokalbi išgirdusi 
lietuvaitė paklausė: “Tai kodėl 
nebombardavo? Išsigando?” O 
kitas jaunas lietuvis aiškino, esą 
amerikiečiai jau įstengė net lie
tuvių jaunimą padaryti neryž
tingą — kaip vaikščiojančias 
baimės šluotas, tegalvojančias 
apie “good time”.

Studentė, graži kaip karaliaus 
Kęstučio Birutė, nusiskundė, 
esą jiem labai stokojo ryšių su 
amerikiečių redakcijom. Prašė 
parašyti, paraginti jaunimą, kad 
daugiau studijuotų žurnalizmą. 
radijo komentavimus, televiziją 
ir pan., bet nelįstų kaip vištos i 
inžineriją ir mediciną. Pinigo 
trokšta, o darosi dvasios skur
džiai, — baigė ji. Gal per stip
riai išsireiškė, bet daug tiesos.

Los Angeles jaunimas labai 
aktyviai demonstravo. Jam tal
kino ir vyresnieji. Pavyzdžių 
gausybė. Sakysime, kun. R. Kas- 
ponis naktimis ėjo sargybą prie 
juodo karsto, dienomis atlikda
mas kasdienines savo pareigas.

Kaikurie jaunuoliai nėjo i pa
mokas ar net i darbą. Nevienas 
ėjo sargybą prie gėdos karsto 
ne tik jiem paskirtas keturias 
valandas, bet astuonias ir dvyli
ka valandų, nes kaikurie pasiža
dėję neatvykdavo.

Los Angeles demonstracijų 
tvirtybės pagrindas Uogintas 
Kubilius, Vietnamo karo vetera
nas, prašydamas talkos, skambi
no žinomų organizacijų vado
vams apie 10 vai. vakaro. Iš kai 
kurių ne tik negavo žmonių, bet

Detroito moksleivės Rito ir Doino demonstruoja, reikolaudomos 
laisvės Simui Kudirkai Nuotr. Algio Astašoičio

buvo išbartas už tai, kad trukdo 
taip vėlai; esą laikas miegoti!

Visi Los Angeles laikraščiai 
spausdino tuo reikalu straips
nius, vedamuosius, karikatūras. 
Televizija, radijas mirgėjo žinio
mis apie Simą Kudirką. Didelė 
amerikiečių radijo stotis KABC, 
kuri turi pasikalbėjimus su vi
suomene, pranešė, kad lapkr. 
28, šeštadienį, apie 80% skambi
nimų lietė laivą “Vigilant” ir 
lietuvį jūrininką. Viso pasaulio 
žinios buvo užgožtos lietuviškos 
temos! Nemažai skambinusių 
buvo lietuviai. Jaunimas kalbė
jo angliškai be jokio akcento.

Los Angeles lietuvių atžaly
nas tikėjosi bent į paskutinę de
monstraciją sulaukti daugiau ki
tataučių, todėl plakatuose mažai 
teminėjo Lietuvą, lietuvio var
dą. Visdėlto kitataučių nedaug 
atvyko. Pasirodo, reikėjo dau
giau Lietuvos vardą mininčių 
plakatų, nes amerikiečiai vis- 
tiek kėlė lietuvio, Lietuvos var
dą. Televizijai, radijui, spaudai 
tai nebūtų pakenkę. Simas Ku
dirka buvo lietuvis, ne koks be 
tautybės asmuo.

Girdėjosi gražių atsiliepimų 
apie R. Kezį iš Niujorko, dir
bantį VLIKe. Jis iš pat pradžios 
pateikė teisingų pasiūlymų. Per 
amerikiečių radiją jis davė tei
singą, gerą, drąsų pranešimą.

Reikia spausti JAV-es, kad 
nubaustų nusikaltėlius. Ameri
kiečiai daug dėmesio kreipia į 
demonstracijas, laiškus.

MARIJA AUKŠTAITĖ

JAUNIMUI
Arai!
Į naują amžių
Tekyla sparnai!
Kilniom kaskadom, šuoliu —
Nešk švyturį, jaunuoli!

Tavy viltys, tavy jėgos,
Tavy talentai visi!
Tavy atžalos jaunos stiebias, 
Tavy ateitis šviesi.

Tavy dainos, tavy šokiai, 
Tavy meilė ir malda!
Tavy menas, tiesūs šūkiai, 
Tavy siela nekalta.

Tu tik saulę žemėn lenktum, 
Išvyniotum jai kasas...
Aukso pluoštais viską puoštu m, 
Kažkur kiltum į dausas.

Tad, jaunuoli, pirmyn drąsiai, 
Su žibintu iškiliu!
Tu išveski dienų dvasią — 
Iš tamsų gilių.

GAILĖ KERNHjTĖ

KLAUSIMAS SAU
Nežinau
Pamišusi ar kliedžiu
Pavargusi ar beprotė 
Kai visi traukinio bėgiai 
Dangun veda
Skardžios paukščių melodijos 
Pakelia mane simfonijon
Brezento palapinė, kurioje sėdžiu 
Pavirsta Panteonu 
O medžiai
Stiebiasi virš kalnų 
Žinau
Esu keistoj
Žmonių susitikom vietoj 
Turėčiau stabtelti akimirkai 
Kalno kvadratiniam paviršiuj 
Stebėti svaigius judesius 
Dangaus
Sustot ir pažiūrėt
Sveika ar beprotė 
Aš esu aš.

(Versta iš anglų kalbos)

Klevelando lietuvių kanklių orkestras "Aukuras", vadovaujamas O. Mikulskienės, koncertuoja To
ronte "Birbynės" parengime Nuotr. S. Dabkaus

Naujas bandymas studentų veikloj
Š. m. sausio 9 d. įvyko Kana

dos Londono — Windsoro uni
versiteto lietuvių studentų suva
žiavimas Rodney, Ont., Lietuvių 
Klubo patalpose ir aikštėje' 
Oras pasitaikė geras. Į suvažia
vimą atsilankė virš 40 dalyvių, 
šalia studentijos, dalyvavo vie
tos jaunimo ir vyresniųjų. Toks 
regionalinis studentijos susi
būrimas Kanadoj buvo bene pir
mas savo apimtimi ir originalus 
savo programa. Jį, kaip bandy
mą, reikia laikyti labai pavyku
siu ir įdomiu. Tikėtina, kad to
kių ar panašių suvažiavimų, su
sibūrimų bus ir daugiau. Be to, 
Londono lietuvių studentų val
dyba, kuri ruošė šį suvažiavimą, 
parodė gražią iniciatyvą, kuri 
susilaukė tinkamo visų įvertini
mo ir paramos.

Programoj buvo numatyta 
žaidynės, vaišės, oficialioji dalis 
ir pasilinksminimas. Programos 
vadovas — V. Navickas.

FUTBOLAS IR VAIŠĖS
Suvažiavimas pradėtas ameri- 

kietinio futbolo žaidynėmis, ku
riose dalyvavo dauguma studen
tų, studenčių ir vietos jaunimas, 
žaidynės išjudino visus dalyvius 
ir daugiau apjungė mažai pažįs-, 
tarnus. Tad vaišėms atėjus, ne- 
siskirstė kas sau, o bendrai sėdo 
ir vaišinosi.

Vaišes ruošė patys studentai, 
bet jas daugiausia įvykdė stu
dentės: I. Jakųbaitytė, L. Petra- 
šiūnaitė, H. kereševičiūtė, N. 
Narbutaitė ir kt. Vaišių metu 
žodi tarė V. Ignaitis. Jis paminė
jo, kad studentai visuomet nesi
tenkino vien studijomis. Jie ei
davo i visuomenę, su ja kalbėda
vo, ją judindavo. Šis suvažiavi
mas yra kartu ir bandymas rasti 
naujų kelių bendrauti su lietu
viška visuomene. Jis sveikino ir 
linkėjo, kad lietuviai studentai 
taptų aktyviu tarpiniu veiksniu 
tarp jaunimo ir vyresniųjų ir 
kad savo ateities planuose nebi
jotų užsiangažuoti ir stipriai pa
remti lietuvišką darbą.

PRANEŠIMAI
Po vaišių įvyko oficialioji da

lis. Pirmininkaujantis V. Navic
kas pakvietė'vietos jaunimo ats
tovą Algį Rastapkevičių pasvei
kinti suvažiavimą. Algis pasi
džiaugė suvažiavimu, bet kartu 
ir prašė, kad ypač vyresnieji 
studentai parodytų gyvenimą 
universitete tikrą, o ne išpūstą 
ir išdailintą.

Algis Puteris (Londonas) pra
nešė apie Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimą Klevelande 
1970 m. gruodžio mėn. Suvažia
vimas buvo gausus, jame daly
vavo 300 atstovų. Tai rodo, kad 
lietuviškoji studentija atsigau
na visame Amerikos žemyne. 
Studentiją sujaudino Simo Ku
dirkos išdavimas. Siuntė teleg
ramas, demonstravo. Vieną to
kią demonstraciją, kuri buvo 
aprašyta Klevelando spaudoj ir 
rodyta televizijoj, suorganizavo 
lietuvių studentų suvažiavimas 
ir jo delegatai. Demonstracija 
pavyko. Iš suvažiavimo dalyvių 
oranešimų galima buvo justi, 
kad lietuviai studentai stengiasi 
pasireikšti plačiau tiek lietuviš
kame, tiek kitataučiu gyvenime.

R. Stoškutė (Londonas) siū
lė sugestijas, kaip studentai tu
rėtų paminėti Lietuvos nepri
klausomybės—Vasario 16 šven
tę. Ji siūlė iškelti Lietuvos vė
liavą, aplankyti svarbius asme
nis, ta proga atlikti programą, 
visuomenę supažindinti su Lie
tuvos laisvės reikalais per tele
viziją.

V. Jonynas, vadovas informa
cijos reikalams, pasiremdamas 
spauda ir televizija, padarė pra
nešimą apie lietuvių aktualijas. 
Jis palietė tėvo ir sūnaus Bra
žinskų pabėgimą. Simo Kudir
kos išdavimą. Pranešimas buvo 
apgalvotas ir pailiustruotas 
spaudos ištraukomis taip, kad 
kaikurios Įvykių detalės buvo 
girdimos pirmą kartą. Informa
cinis skyrius studentijos gyveni
me yra labai naudingas ir reika
lingas. Jis turėtų dar plačiau 

rinkti žinias ir ne vien iš lietu
vių gyvenimo, bet ir iš tarptauti
nių šaltinių, iš vietos oficialių 
įstaigų, spaudos ir pan. Dabarti
nis to skyriaus vadovas V. Jony
nas sugeba tai padaryti.

A. Paulionis (Londonas) kal
bėjo finansų reikalu. Dabartinė
mis sąlygomis studentams dirb
ti finansai netrukdo. Ižde yra 
$150. Didesnių išlaidų tuo tar
pu nenumatoma.

R. Petrauskas (Windsoras) 
kalbėjo lietuvių vindsoriečių 
vardu. Kol kas vi'ndsoriečiai stu
dentai neturi savo organizacijos. 
Ryšius palaikydavo tik asmeniš
kai tarp savęs. Netolimoj ateity 
mano susiorganizuoti. Tuo tar
pu jie galvoja suorganizuoti kar
tu su Windsoro kitu jaunimu

ŽODIS ATEITININKŲ VEIKLOJE
Šaltos buvo dienos, bet šiltos širdys Dainavos žiemos kursuose

Štai ir Dainava! Matosi Baltie
ji Rūmai. 1970 m. gruodžio pa
baiga. Apšalęs Spyglys. Visur 
taip balta, taip mirguliuoja snie
gas. Matosi bėgioja moksleiviai, 
lagaminų pilni koridoriai, girdi
si džiaugsmo klyksmai susitiku
sių draugų. Vieniem čia pirmie
ji metai, kitiem jau kelinti. Tai 
ir susirinkome, moksleiviai atei
tininkai, iš Čikagos, Cicero, Kle
velando, Detroito, Hamiltono, 
Niujorko, Toronto, Vašingtono i 
Dainavos žiemos kursus.

Tą patį šeštadienį, kai susirin
kome, įvyko kursų oficialus ati
darymas. Eugenijus Girdauskas, 
MAS centro valdybos pirminin
kas, pasveikino visus atvykusius 
kursantus ir pristatė mums va
dovus. Vakare pasilinksmino
me.

Sekmadieni po Mišių ir pusry
čių pradėjome rimtą darbą. Šių 
mėtų kursų tema buvo “Žodis 
ateitininkų misijoj”. Kursantai 
buvo padalinti į dvi grupes. Vie
na grupė klausėsi vieno lekto
riaus vienam kambaryje, o po 
pietų keitėmės lektoriais ir 
kambariais. Iš viso turėjome še
šis pašnekesius į dieną.

Apie “žodį” mums pradėjo 
aiškinti kun. St. Yla. Jis aiškino 
kodėl žodis yra svarbus. Kalbėjo 
apie “šneką ir kalbą”, “balsą ir 
tarseną”, “šnekos trūkumus”, 
“žodį ir mintis”, “žodi ir veiks-

Lektorius ir klausytojas

mus”, o L. Dambriūnas kalbėjo 
apie kalbos kilmę. Per sekan
čias dienas kun. St. Yla mums 
pristatė ir kitas temas: “Klausa 
ir girda”, “Ausialogija”, “Klau
sos trūkumai ir jos gydymas”. 
“Akustikos problemos”,' “Kaip 
kūrybiškai klausyti”. Per vieną 
kun. St. Ylos pašnekesį apie iš
kalbą keli kursantai kalbėjo 
apie “Kalbos Įrankius”, “Gestus 
ir mimiką kalboje”, ‘TCaio pra
dėti ir užbaigti kalbą”, “Kalbos 
planą”.

Buvo ir kitų lektorių. Algis 
Puteris mums pristatė temą 
“žodžiavimas”. Jis kalbėjo apie 
“žodžio sofistiką”, apie specia
listų ir diplomatų kalbas, mokė 
kaip skaityti braižą — aiškino 
grafologiją. Kun. Jonas Staške
vičius, stovyklos kapelionas,dės
tė apie revoliucinių simbolių, 
propagandos bei disidentu kal
bas, apie garsaus skaitymo 
reikšmę bei naudą ir 1.1.

Dviem dienom buvo atvykusi 
poną Gražulienė. Vieną dieną ji 
kalbėjo apie rašybą: "Rašybos 

taut, šokių grupę. Šiuo metu 
liet, studentų Windsoro univer
sitete yra 15.

“LIETUVA, BRANGI”
Baigiant posėdį, V. Navickas 

padėkojo vietos lietuvių Klubui 
už patalpas ir lengvus gėrimus, 
kalbėtojams už tartą žodį ir 
sveikinimus, studentėms šeimi
ninkėms už paruoštas vaišes, 
pranešėjams už pranešimus ir 
kolegoms studentams už gausų 
atsilankymą. Pranešė, kad sau
sio 30 d. numatyta suruošti 
linksmus šokius. Tai padaryti 
pasisiūlė Kęstutis - Gerry. Ofi
cialioji suvažiavimo dalis baigta 
“Lietuva, brangi”, pritariant J. 
Valaičiui akordeonu. Suvažiavi
mas buvo baigtas privačiu pasi- 
linksmimu Londone. V.

kilmė”, “Kodėl rašyti”, “Kaip 
rašyti noveles”, “Kaip ruoštis 
žurnalistakai”, “Kaip šlifuoti ra
šinius”, “Rašto stilius”, “Lite
ratūrinė kritika”, “Rašto reikš
mė”, “Kas yra poezija”. Sekan
čią dieną ji kalbėojo apie skaity
bą: “Ką reiškia skaityba”, “Kaip 
išmokti greičiau skaityti”, “Skai
tybos įpročiai”, “Skaitybos pla
nas”.

Taip pat mus aplankė dr. 
Vytautas Vygantas. Jis dėstė 
apie pokalbį: “Kalbos vartose
na”, “Monologas”, “Dialogas”, 
“Sąmonė ir pasąmonė”.

Paskutinę kursų dieną — ke
tvirtadienį keli vadovai ir sto
vyklautojai kalbėjo apie žodžio 
misiją: “Ar žodis ką nors vei
kia”, “Išmąstytas žodis”, “Laiš
kai”, ’’Ateitininkas — laiko 
šauklys”, o kun. Yla dėstė apie 
"Ikaloą ir perkalbą žodžio mi
sijoj”. '

Po pietų tą pačią' dieną įvy
ko iškilmingas posėdis. Garbės 
prezidiume dalyvavo Ateitinin
kų Federacijos vadas prof. dr. 
Justinas Pikūnas. Visų kuopų 
atstovai ir centro valdyba savo 
pranešimais apibūdino savo 
veiklą. Kun. Yla linkėjo daug 
sėkmės kursantams, skleidžiant 
žodi savo kuopose.

Atrodo, kad mes čia tik dir
bom, rašėm, diskutavom, gvil- 
denom problemas. Bet ne! 
Daug gražaus laiko praleidome 
bečiuoždami and Spyglio ežero, 
bešliauždami ant “kartonų”, 
“tobogganu”, rogėm ir vaikš
čiodami laukuose.

Daug juokavom, išdykavom, 
dainavom ir prakaito liejom 
per vakarines programas. Tu
rėjom savos kūrybos ir talentų 
vakarą, statėm sniego senius 
lauke, ėjom i kitą pusę ežero 
prie laužo padainuoti, pasiklau
syti šūkių aidų, piešėm plaka
tus, šokom polką su ragučiais.

Naujus Metus sutikome su 
šokiais, o paskiau dėkojome Vi
sagaliui už senuosius metus, 
prašėm Mišiose, kad naujieji 
metai būtų laimingi. Po Mišių 
ir vaišių vieni nukeliavo į kitą 
pusę Spyglio dainuoti, kiti pasi
liko Baltuosiuose Rūmuose, no
rėdami praleisti šias kelias pas
kutines valandas kartu. Susėdę 
prie ugnies salėje, pritariant 
gitarom dainavome, atsiminda
mi draugystes ir visus gerus 
momentus šiuose kursuose.

štai jau ir rytas. Bėgioja 
moksleiviai. Lagaminų pilni 
koridoriai. Bet dabar nebesigir
di džiaugsmo šūksnių, matosi 
liūdni draugų veidai, net ir ke
lios ašarėlės. Girdisi paskutinės 
dainos, pažadai rašyti laiškus ir 
tikrai pasimatyti ateinančiais 
metais.

Taip ir išsiskirstėme. Palikom 
Baltuosius Rūmus, apšalusį 
Spyglį, baltą mirguliuojantį 
sniegą. Palikome Dainavą, bet 
išvažiavome su džiugiais kursų 
atsiminimais, su naujomis idė
jomis, grįžome į savo kuopas 
skleisti lietuviško ir ateitinin- 
kiško žodžio.

Rūta

Toronto jaunimo ansamblis 
“Birbynė” su savo vadove D. 
Viskontiene pradėjo pagirtiną 
koncertų eilę—kviečia į Toron
tą kitų vietovių lietuvių jauni
mo meninius vienetus koncer
tam, kuriuose ir pati “Birbynė” 
dalyvauja. Tokie koncertai 
vyksta su dideliu pasisekimu. 
Jau buvo atvykę — Montrealio 
“Gintaras”, Londono “Baltija” 
ir Klevelando “Aukuras”. Pa
starojo koncertas įvyko 1970 m. 
gruodžio 13 d. Prisikėlimo salė
je. Žiūrovų buvo pilnutėlė salė. 
Ir ką jie matė bei girdėjo? Ste
buklą scenoje? Ne, stebuklo ne
matė, bet gėrėjosi nepaprastom 
jaunimo pastangom lietuviškos 
liaudies muzikos ir dainos sri
tyje. Liūto dalis scenoje buvo 
atiduota aukuriečiams — sve
čiams iš Klevelando. Jų grupė 
nedidelė, rodos, apie 15' asme
nų, bet kanklių srityje toli pa
žengusi. Iš įžanginio Vilijos 
Nasvytytės žodžio paaiškėjo, 
kad Klevelande veikia O. Mi
kulskienės vadovaujama kank
lių mokykla, kurioje kursas išei
namas per ketverius metus ir 
prilygsta Vilniaus konservatori
jos ketverių metų kursui. Sce
noje matėme tos mokyklos mo-. 
kinius, kurie pradžioje indivi
dualiai, paskui visi kartu atliko 
visą eilę kūrinių. Vyrauja mer
gaitės. Iškiliausios kanklinin
kės, kiek buvo matyti iš pasiro
dymo scenoje, yra R. Sniečkutė, 
D. Bankaitytė, D. Januškytė, U. 
Stasaitė. Iš berniukų pažymėti
ni broliai Bankaičiai. Skambino 
daugiausia A. Mikulskio kūri
nius: “Siuntė mane motinėlė”, 
“Koncertina”, “Tautos dainų 
fantazija”, “Lietuviška rapsodi
ja”, “Nemuno šauksmas”, “Ant 
ežerėlio rymojau” ir kiti. Pro
gramoje iš kitų kompozitorių 
pažymėti tiktai J. Švedas, J. 
Bertulis ir Pr. Stepulis. Atlikė
jai gana gerai perdavė kompozi
torių kūrinius, kurie nėra sudė
tingi, bet jau toliau pakopę nei 
primityvus liaudinis kankliavi
mas. Kanklių skambėjimas 
plaukė švelniai,' tiktai kietas 
branktukas vietomis skambėji
mą darė gana rėžianti.

Žymiai įspūdingiau skambėjo 
visas kanklių orkestras, diriguo
jamas O. Mikulskienės. Jeigu in
dividualus kanklių skambėjimas 
vietomis buvo vos girdimas, tai 
orkestro skambėjimas buvo pa
kankamai stiprus, juoba, kad 
grupėje dalyvavo ir bosinės 
kanklės. Programą Įvairino so
listės I. Grigaliūnaitės dainos, 
palydimos kanklių orkestro. Tai

Lituanistikos kursai Fa rd ha me
Tai bus šių metų vasarą • Numatyta 10 stipendijų

Jau keturioliktieji metai 
Fordhamo universitete ruošia
mi lituanistikos kursai vasaros 
semestro metu. Virš 300 studen
tų pasinaudojo tais kursais. 
1971 m. kursai bus nuo birželio 
21 d. iki rugpjūčio 6 d. Kursai 
ruošiami vasaros metu, kad stu
dentai, būdami laisvi, galėtų 
jais pasinaudoti.

Paskutiniai Įvykiai spontaniš
kai sukėlė lietuvišką jaunimą 
kovai už tautos teises ir laisvę. 
Tai džiugus reiškinys. Tačiau 
mūsų jaunimo laukia ir lietuvių 
kultūrinis darbas bei mūsų, lie
tuviškos mokyklos. Bet šiam 
darbui reikalingas pasiruoši
mas. Lituanistikos skyrius Ford
hamo universitete ateina jauni
mui į pagalbą. Tik iš jaunimo 
laukiama pasiaukojimo — pa
skirti nors vienos vasaros atos
togas savo gimtosios kalbos ir 
kultūros pažinimui.

1971 m. vasarą stengiamės su
telkti stipriausias jėgas ir su-

Klevelando "Aukuro" kanklių 
orkestro kanklininkė D. Bankai
tytė koncerto metu Toronte 

Nuotr. S. Dabkaus

sudarė galbūt koncerto viršūnę. 
Liaudies dainos lietuvio širdžiai 
buvo labai mielos, nors kaiku
rios atrodė perilgos. Kitataučių 
publikai reikėtų trumpinti — 
nedainuoti visų posmų.

Antrąją koncerto dalį sudarė 
“Birbynės” programa — labai 
trumputė, kad perdaug neištęs- 
tų ir taip jau netrumpos progra
mos. Ji atliko aštuonetą dalykė
lių — trumpų, dinamiškų, origi
nalių. Tarpais pasirodė skudu
čiai ir birbynės. Stipriausiai pa
sirodė “Birbynė” dainavime. Be 
to, ji scenoje imponuoja žiūro
vams savo gausumu (apie 80) ir 
aprangos spalvingumu. Matyti 
toki jaunimo būrį visiems malo
nu. “Birbynės” dainavimas ir 
kitos šakos dar labiau sustiprė
tų, jeigu atsirastų daugiau bal
singų berniukų, šiuo metu mer
gaitės yra žymiai gausesnės.

Žiūrovai negailėjo katučių, o 
rengėjai — gėlių. Visi atlikėjai 
Buvo jomis apdovanoti. Apla
mai, šis koncertas buvo maloni 
atgaiva vyresniesiems, proga 
pasitempti ir išeiti į viešumą 
jauniesiems. Bravo rengėjai ir 
atlikėjai! Torontietis 

Sol. I. Grigaliūnaitė iš Kleve
lando dainuoja Toronte "Birby
nės" sambūrio koncerte, paly
dima kanklių orkestro-

Nuotr. S. Dabkaus

burti didesnį klausytojų skaičių. 
Dėstytojais kviečiami profeso
riai: dr. A. Sennas, dr. A. Salys, 
St. Barzdukas, dr. A. Kučas, dr. 
V. Maciūnas, dr. J. Puzinas, A. 
Masionis, dr. A. Šlepetytė - Ja- 
načienė, dr. K. Ostrauskas, dr. 
A. Klimas, dr. A. Vasys ir kun. 
dr. VI. Jaskevičius, SJ.

Šią vasarą lituanistikos prog
ramą praplečiame ir sustiprina
me. Bus šie kursai:

1. Lyginamoji baltų kalbotyra
2. Lietuvių kalba' pradedan

tiesiems
3. Lietuvių kalba pažengu

siems.
Su lietuvių kalbos kursu pa

žengusiems jungiame lietuvių 
literatūrą, Lietuvos istoriją ir 
lietuvių kalbos dėstymo metodi
ką šeštadieninėse mokyklose. 
Metodikos paskaitos bus nuo 
birželio 28 d. iki liepos 2 d. Šių 
metų vasaros kursais turėtų pa
sinaudoti ir dabartiniai šeštadie
ninių mokyklų mokytojai. Meto
dikai vadovauja p. Masionis.

Studentams duodami kredi
tai, kuriuos galima perkelti ir i 
kitą universitetą. Priimami ir 
laisvi klausytojai. Šių metų lie
tuvių programą globoja ir finan
siškai remia LB švietimo tary
ba. Todėl tikimės sudaryti stu
dentams apie 10 stipendijų (iki 
$300). Be to, bus paskirtos 2 
premijos po $50 už geriausius 
rašinius.

Paskaitų laikas nuo 1 iki 4.30 
v. p. p., studentams pageidau
jant, galėtų būt pakeistas.

Kursų vadovybė yra numačiu
si visą eilę ekskursijų Į muzėjus 
Niujorko apylinkėse.

Apsigyventi galima čia pat 
universiteto bendrabučiuose, tik 
reikia skubiai užsiregistruoti, 
nes kambarių skaičius labai ri
botas.

Apsigyvenimo reikalu kreip
tis: Director of Housing, Ford
ham University, Bronx, N. Y. 
10458, USA. Kursų informacijų 
reikalais kreiptis: The Lithua
nian Program, Fordham Univer
sity, Box AA, Bronx, N. Y. 
10458, USA, arba: Prof. A. Va
sys, 8831 Winchester Ave., Phi
ladelphia, Pa. 19115, USA.

PER SPAUDĄ J LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!



Žiburėliai)
masu-mažiesiems'.'

Mūsų tėvynė
Mūsų tėvynė 
upėm išpinta 
ir ežerėliais 
melsvais dabinta.
Baltijos jūra 
šalia banguoja, 
balčiausiam smėly 
gintarus kloja.
Tie gintarėliai
— tėvynės auksas, 
lietuvio širdžiai 
turtas barngiausias!

Kūčių mintys tėvynėje
Iš augštybių krinta baltų snai

gių spiečiai. Žemė apsidengia 
minkštu, baltu patalu. Gūžiasi 
nuo šalčio pušynai, ir jų deiman
tais apibarstyti kankorėžiai su
pasi šiaurės vėjuje. Sodo gale se
nasis ąžuolas amžių pasaką seka. 
Toliau, apsnigtas apleistas ma
lūnas girgžda, skundžiasi šaltu 
vėju.

Naktį viskas nurimsta. Nebe- 
sišvaisto snieguolės. Viskas nu
tyla. Tik visur blizga tūkstančiai 
briliantų.

Mintyse tą paslaptingą naktį 
aš būnu senelių namuose. Ma
tau Kūčių stalą, padengtą linine 
staltiese, apdėliotą įvairiais val
giais. Matau, kaip abu seneliai

Kokias dovanėles gavau Kalėdų proga?
RAŠO HAMILTONO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

VIII SKYRIAUS MOKINIAI
Kūčių vakarą pavalgę visada 

atidarydavome dovanas. Šiemet 
buvo kitaip. Mes Kūčiom buvo
me išvažiavę, tai turėjom pa
laukti iki grįšime namo. Pas mū
sų draugus, kur valgėm Kūčias, 
buvo atėjęs Kalėdų senelis. Čia 
man buvo padėta dovanėlė. Ati
dariau ir radau laiškam popie
riaus su vokeliais ir pieštuką. 
Namie radau daug dovanų po 
eglaite. Iš mamytės ir tėvelio 
gavau siuvimo dėžutę, šukas ir 
šepetį su veidrodžiu. Iš draugės 
gavau laiškam popieriaus. Ga
vau daug knygų ir kitokių mažų 
dalykėlių. Iš savo kūmo — broš- 
kę su auskarais. Dar gavau do
vanėlių pinigais. Man labiausiai 
patinka apsiaustas, kurį gavau 
iš mamytės ir tėvelio. Esu labai 
dėkinga už klasės nuotrauką, 
kurią gavau iš savo geriausios 
mokytojos ponios Mikšienės. 
Man labai patinka Kalėdos, nes 
tada žmonės parodo savo širdį 
dovanėlėmis.

Rūta Šiulytė

Kalėdų senelis atnešė man 
gražių dovanėlių — padovanojo 
pinigėlių, įvairių drabužių ir 
stalo lempą. Man atrodo, kad ši 
lemputė bus labai reikalinga 
mano kambaryje, kai turėsiu na
mų darbą ruošti.

Tomas Kochanka* * *
Sėdėjom prie stalo ir valgėm 

Kūčias. Po vakarienės atidarėm 
dovanas. Iš tėvelio ir mamytės 
gavau keturias knygas, gražų 
rankinuką, mėlynas šliures.^ ke
purę ir mažesnių dalykų. Iš te-

Vilnius, papūga
RAŠO TORONTO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

Vila SKYRIAUS MOKINIAI
Kas važiuoja į Lietuvą praleis

ti atostogų, turėtų būtinai ap
lankyti Vilniaus miestą. Ten 
yra tiek daug gražių vietų ir 
vaizdų. Jei turi tenai giminių, 
tai jie tau galės parodyti visas 
įdomesnes vietas: Vilniaus uni
versitetą, bažnyčias, teatrus, ir 
patį miestą, kur įvyko visokie 
istoriniai įvykiai, karai ir taip 
toliau. Vilniuje daug įdomių 
žmonių yra gyvenę.

Silvija Mačikūnaitė* * *
Geriausias draugas yra mano 

paukštis Nipp. Tai papūgėlė. Ji 
turi geltonas, mėlynas ir žalias 
plunksnas, mažas, juodas, gyvas 
akytes, kurios visuomet žiūri į 
tave, ką tu darai ir ką tu sakai. 
Jos mažytės kojytės vis lipa ant 
piršto. Ji vis čiulba, kai yra 
linksma, ir skundžiasi, kai pyks
ta. Tokios geros draugės gal nie
kad neteks turėti, nes ji klauso 
visko, ką nori jai pasakyti, ir tu
pi ant tavo piršto. Kartais kanda 
net iki kraujo. Visuomet, kai 
kalbi telefonu, ji čiulba ir kaž
kuo skundžiasi. Jeigu nori ją 
nuraminti, ji tik dar daugiau 
triukšmauja.

Ji gali skraidyti kur tik nori. 
Jai geriausiai patinka būti prau
sykloje, kur ji mėgsta lupti sie
nos popierių. Mat. ant to popie
riaus yra nupieštos gulbės. 
Mėgsta tupėti ant veidrodžio ir i 
save žiūrėti. Kartais ji labai 
pyksta ant savęs — ji sudaužė 
tris veidrodžius. Su tokiu mielu 
paukščiu niekad nenorėčiau 
skirtis.

Vida Dunderytė

Nijolytė
Nijolytė mėgsta sniegą, 
i pusnis ji tiesiai bėga, 
nori sniege pasinerti, 
net nespėja užsimerkti!
Sniego seni kai ji stato, 
darbui galo nesimato: 
sniego gabalus volioja 
ir vis laižo, kai sustoja.
Jai skanu ledai šalti 
ir pirktiniai ir tikri, 
o gerklytę kai skaudės — 
ji atostogas turės.

B. Vytienė

palenkia savo galvas, ir girdžiu 
senelį kalbantį maldą:-

— Viešpatie, grąžink mums iš 
visų šalių išblaškytus mūsų vai
kelius. Laimink mūsų šeimą šią. 
šventą naktį ir atleisk tiems, ku
ria skriaudžia mūsų kraštą.

Matau, kaip senelių skruostais 
nurieda ašaros. Ir man suskaus
ta širdį. Girdžiu, kaip trekšteli 
Dievo pyragas, ir jaučiu, kad 
mintimis jau reikia iškeliautti. 
Pro sapnus aš seneliukus pabu
čiuoju ir juos paguodžiu:

— Nepraraskime vilties. Kris
tus vėl į mūsų žemę ateis.

Rita Balsytė, 
Klevelando moksleivių ateiti
ninkų Maironio kuopa.

tos ir dėdės gavau lagaminą, da
žymo rinkinį, suknelę ir kelnes. 
Iš krikšto tėvelio gavau sukne
lę. Iš krikšto mamytės dešimt 
dolerių ir iš močiutės — penkis 
dolerius. Nežinau ką nupirksiu 
— gal pasidėsiu bankelyje.

Irena Povilauskaitė 
❖ ❖ ❖

Man gražiausia dovana buvo 
nauja suknelė. Aš ją gavau iš tė
vų, kartu su nauju diržu. Taip 
pat iš jų gavau modernią plokš
telę. Iš savo Sutvirtinimo moti
nos gavau rankinuką su gana il
gais kutais. Iš mūsų šeštadieni
nės mokyklos mokytojos gavau 
klasės nuotrauką. Iš draugės — 
plokštelę, o iš kitos gavau nak
tinius drabužius. Ir prie tų do
vanų dar gavau penkiolika dole
riu. Ina Vainauskaitė* * *

Mūsų dovanos buvo padėtos 
po eglute. Kai pabaigėm Kūčių 
vakarienę, turėjom progą ati
daryti dovanas. Norėjom greitai 
atidaryti, tai viską plėšėm. Iš 
mamytės aš gavau gražų žalią 
megztinį ir didelį paveikslą. Iš 
tėvelio — veidui tepti skystį ir 
dešimt dolerių. Iš sesutės gavau 
skanių kvepalų. Iš brolio — la
bai gražų dienoraštį. Iš mūsų 
nuomininko gavau gražius, 
brangius batus. Kai mano brolio 
kūma atvažiavo, davė malonių 
kvepalų. Mano draugė pasiuvo 
varlę, pripiltą pupų, o aš jai 
pasiuvau juodą katinėlį. Iš 
krikšto mamos gavau penkis do
lerius su kalėdine kortele. Iš 
Sutvirtinimo motinos gavau pen
kis dolerius.

Danutė Borusaitė

ir kiti rūpesčiai

Aš turiu nykštuką 
Didumo kaip pirštuką- 
Nusinešiau į namus 
Buvo jis labai gabus
Jis mokėjo sniegą mest 
Jis galėjo uogą nešt 
Šokinėt jis ir mokėjo 
Ir drabužius jis dėvėjo 
Jis nešiojo kepurytę 
Jis turėjo voverytę 
Riešutai labai patinka 
Jam į burną jie taip tinka

Vida Turūtaitė
* « *

Aš niekados neužmiršiu tos 
dienos, kai mano broliukas ėjo 
pirmą kartą į kirpyklą. Jis užsi
dėjo kepurę ir nenorėjo jos nu
siimti. Jis galvojo, kad pasiliks 
visai be plaukų. Pagaliau kirpė
jas jį prikalbino, sakė, kad ne
skaudės, kai bus kerpami plau
kai. Pradėjo kirpti. Krito, krito 
šviesūs plaukai ant žemės. 
Kai kirpėjas pabaigė, jis broliu
kui liepė pasižiūrėti į veidrodį. 
Andriukas nustebo: jis dar turė
jo plaukų ir neskaudėjo. Dabar 
jis daugiau nebijo eiti į kirpyk
lą.

Rita Markauskaitė « * ♦
Mėgstamiausias mano užsi

ėmimas yra rinkti pašto ženklus. 
Pašto ženklai yra labai vertingi 
ir gali už juos daug pinigu gau
ti, jeigu jie nėra sudraskyti. Aš 
juos įdedu į tokią knygą, kur 
negali jiems nieko atsitikti. Jei
gu mano pašto ženklai dar yra 
priklijuoti prie popieriaus, tai 
aš juos įdedu į šiltą vandenį. Ta
da aš juos nuvalau ir palaikau 
kelias naktis tarp storų knygų.

Jonas Besąsparis

Vasario 16
šešioliktą vasario 
širdy kas metai švenčiam, 
Tėvynei ten už jūrų 
mes sayo meilę siunčiam
Kol vieną dieną laisvės 
ten varpas suskambės 
ir iškelta trispalvė 
visiems džiaugsmą kalbės!

B. Vytienė* $ *
Vasario 16 yra lietuvių šven

tė. Visi lietuviai kiekvienais me
tais švenčia Vasario šešioliktąją, 
šitoji šventė yra toji diena, ka
da Lietuva buvo paskelbusi lais
vę nuo vergijos. Atgauti laisvę 
Lietuvai nebuvo lengva. Reikė
jo kariauti su rusais, vokiečiais 
ir lenkais. Žuvo daug Lietuvos 
karių, bet Lietuva tapo laisva. 
Tuomet gyvenimas Lietuvoje 
labai pagerėjo, žmonės buvo 
laisvi. Vaikai mokyklose mokėsi 
laisvai lietuviškai. Bažnyčiose 
irgi galėjo melstis lietuviškai. 
Laisvė truko neilgai. Užėjo II 
Didysis karas ir rusai vėl žiau
riai okupavo Lietuvą, daug jos 
gyventojų išnaikino.

Marytė Kanopeskaitė, 
Londono šeštadieninės mokyk

los IV skyriaus mokinė.

Mano pasaulis
Man patinka pasaulis, koks 

dabar yra. Tik vieno dalyko no
rėčiau — kad nebūtų atominių 
ginklų. Tada aš gyvenčiau kaip 
dabarj nes kitoks pasaulis man 
būtų labai neįdomus — be jokių 
vargų ir sunkaus darbo. Nenorė
čiau, kad pasaulyje būtų'viskas 
labai gražu ir gera, kad nebūtų 
jokių blogų dalykų, nes tada visi 
sėdėtų ir nieko neveiktų.

Aš nesakau, kad aš dabar kaip 
angelas gyvenu ir visuomet esu 
laimingas. Daug žmonių galvoja, 
kaip būtų gera, kad nebūtų karų 
ir neturto, bet jie nieko nedaro, 
kad šį pasaulį pataisytų. Jiems 
tai nelabai rūpi, nes jie daug 
kalba ir nieko nedaro. O jie ne
daro todėl, kad jiems nereikia 
kariauti ir vargti, kaip vargsta 
neturtingieji.

Vytautas Pacevičius,
9 c sk., Torontas

Rudens šventė
Rudenį švenčiame daug šven

čių. Pradedame su Lietuvių Die
na ir baigiame Kariuomenės 
švente. Per Lietuvių Dieną Ka
nados lietuviai suvažiuoja į pa
skirtą vietą. Ką jie ten daro, aš 
nežinau, nes dar niekados nesu 
buvęs. Po Lietuvių Dienos grei
tai ateina Padėkos Diena. Čia 
kanadiečiai neapsieina be kala
kuto. Po Padėkos Dienos atsku
ba “Halloween”. Man šita šven
tė patinka daugiausia. Po Hal
loween” sekančią dieną yra Visų 
šventųjų šventė, o po jos — mi
rusiųjų prisiminimo diena Vė
linės.

Paskutinė rudens šventė yra 
Lietuvos kariuomenės diena lap
kričio 23. Tą dieną mes prisime
name visus kareivius, kurie žu
vo per pirmąjį ir antrąjį karą, ir 
Lietuvos kariuomenę.

Almis Ledas, 7 b sk., Torontas

Nenorėjau mokytis
Aš atsimenu, kad vieną kartą 

tėvai turėjo barti mane, kad ei
čiau į lietuvišką mokyklą. Aš 
kartojau, kad nenoriu išmokti 
lietuvių gramatikos^ literatūros, 
istorijos, o ypač tų keistų tauti
nių šokių ir dainų'

Bet laikas labai greitai praėjo 
ir dabar viskas yra pasikeitę. Aš 
dar nelabai galiu save priversti 
mokytis gramatikos, dar tingiu 
mokytis istorijos ir literatūros, 
bet jau darosi įdomiau, kai ką 
nors išmokstu. Dabar net labai 
smagu šokti tautinius šokius ir 
dainuoti lietuviškas dainas.

Per dešimtį metų aš sutikau 
daug lietuvių draugų. Mes visi 
kartu praleidžiam daug laiko ir 
tai smagiausias dalykas.

Visi tingėjom, būdavo smagu 
ir kartais nesmagu, bet dabar, 
kai atėjo laikas baigti mokyklą, 
aš atsimenu ir atsiminsiu daug 
gražių dienų, ten praleistų.

Linas Čepas,
10 b sk., Torontas

Šaltis
šalta, balta, 
net šiurpu! 
Žengia šaltis 
takeliu. z 
Glosto medžių 
šakeles, 
užkabina 
žvaigždeles...
Ką paliečia 
tik pirštu — 
viskas virsta 
sidabru!

B. Vytienė

Sniegas
Sniegas yra baltas 
ir visada šaltas. 
Jis vaikams patinka, 
nes žaidimams tinka.
Vaikai lipdo senį 
sniego besmegenį, 
su merkine nosim, 
su šluota rankose.

Vidas Kairys,
11 m., Delhi šeštad. mokykla

Technikos amžiaus sniego senis Scarboro mieste 30 pėdų augščio 
Nuotr. M. Pranevičiaus

Greičiau iš namų, toliau nuo tėvų
AL. GIMANTAS

Registruodami įvairius lietu
viškojo gyvenimo reiškinius, ne
galime negirdomis praeiti ir pro 
jau beveik kasdienybe tapusį 
faktą, kad mūsų jaunosios kar
tos atstovai stengiasi kiek galint 
greičiau atsiskirti nuo savo tė
vų, pirmoje eilėje išeiti iš namų 
aplinkos. Visur turime daugybę 
pavyzdžių, kai vos 18 metų suka
kę . jaunuoliai (neišskiriant ir 
merginų) traukiasi iš namų, ku
riasi savarankiškai.

Savaime suprantama., tie, ku
rie, kad ir jaunesniame amžiuje, 
sukuria šeimas, negyvena tėvų 
pastogėje. Bet įvairias mintis, 
kelia faktas, kad dar gana “žali” 
jaunuoliai panūsta kratytis, bet- 
kurios (tikros ar įsivaizduoja
mos) tėvų globos ar įtakos ir* 
skuba kiek galint greičiau skir
tis nuo šeimos židinio. Tiesa, ne
retu atveju aplinkybės tam bū
na itin patogios ir palankios. 
Pvz., akademinių studijų metai. 
Nevienas išvyksta toliau nuo na
mų mokytis ir gyventi bendra
butyje ar keliese susimetę nuo
moti atskira butą bei kambarius. 
Pripratę atskirai gyventi ir tvar
kytis, vargu ar grįš pas tėvus gy
venti ir mokslus baigę. Dar kiti, 
net ir tame pačiame mieste gy
vendami ir studijuodami, keliasi 
iš tėvų pastogės, norėdami 
arčiau būti ir gyventi kur nors 
kolegijos ar universiteto aplin
koje. Treti, kaikuriais atvejais 
neužbaigę studijų, bet gavę ne
blogas tarnybas, irgi kuriasi at
skirai bei nepriklausomai. Vieni 
jų dar galvoja vakarais tęsti 
mokslą, kiti mano, kad jau už
tenka įgyto išsilavinimo, ir nori 
atsidėti vien tik asmeniniam gy
venimui.

Iš kur tas noras ir įsitikini-, 
mas kurtis atskirai, būti ir jaus
tis nepriklausomais, tik sau at
sakingais? Priežasčių gali būti 
daug, bet ar ne pati pagrindinė 
yra ši: jaunimas mano, kad tėvų 
pastogė juos varžo bei verčia 
skaitytis su tėvu autoritetu, o 
kaikada ir nuolatiniu bei garsiu 
jo pabrėžimu. Esamas ir jaučia
mas kartų skirtumas čia irgi vai
dina nemažą vaidmenį. Tėvų ir 
vaikų santykiai dažnai nėra jau 
taip gilūs/greičiau paviršutiniš
ki, besiremią paprasčiausia kas
dienybe. Skonis, mados, net ir 
intelektualiniai nusiteikimai bū
na labai skirtingi, tad ar gali bū
ti nuostabu, kad jaunimas ir 
stengiasi atsipalaiduoti nuo to
kios aplinkos, kuri, jo nuomone, 

Toronto lietuvių darželio vaikučiai scenoje ruošiasi pasirodyti 
plačiajai visuomenei Nuotr. S. Dabkous

varžo, siaurina jo laisvę, galvoji
mą, elgesį, įsitikinimus. Ne šio 
komentatoriaus tikslas šioje vie
toje moralizuoti, ką nors grau
denti ar priekaištauti. Neveiks
mingi būtų ir receptai esamai 
padėčiai taisyti. Pamokymai iš 
viso nepopuliarūs ir mažai kas 
jų bepaiso. Bet tėvai, kurie turi 
savo namuose suaugusius vai
kus, galėtų bandyti geriau su
prasti savąjį prieauglį, geriau 
pažinti jų turimas problemas ir 
lūkesčius. Drastiški veiksmai ir 
sprendimai šiuo atveju nieko ne-' 
padės, bet tarpusavis atvirumas 
ir nuolatinė tarpusavė komuni
kacija gali padėti išsiaiškinti ir 
suartėti abiejų kartų atstovams. 
Gal tokiu būdu ir būtų galima 
pasiekti, kad vaikai ilgiau pasi
liktų savo gimdytojų pastogėje

Jaunas Suvalkų trikampio lietu
vis Kružikas, tarnavęs dabarti
nės Lenkijos kariuomenėje ir 
žuvęs invazijos metu Čekoslo
vakijoj .

ir nebandytų peranksti lėkti iš 
savojo lizdo. Kaikuriems tėvams 
tai sudaro labai didelį smūgį ir 
dar didesnius galvosūkius: ko
dėl. už ką, ar blogi buvome savo 
vaikams? Ne, ne tame reikalo 
esmė. Greičiausiai trūko inty
mesnio tarpusavio supratimo ir 
išsiaiškinimo.
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i jaunimo žiburiai į
Lėktuvu į kursus Putname

Visų lektorių paskaitų temos sukte sukosi apie veiklų
Bostoną lėktuvu pasiekėm 

ketvirtadienio vakare ir apie 7 
v. vakaro, gerų žmonių dėka, jau 
valgėme pavėluotą vakarienę 
pas Putnamo seseles, apsupti 
būrio ateitininkų kursantų. Bu
vo linksma. Tiek matytų ir ne
matytų veidų, susirinkusių iš vi
so rytinio Amerikos pakraščio. 
Visi pasiryžę mokytis ir dirbti.

Vienų su kitais susipažinimą 
pradėjome linksmavakariu, o 
penktadienį jau kibome į rimtą 
darbą. Kursų tema buvo “Veik
lumas". Taigi, iki sekmadienio 
turėtume sužinoti visa apie tai, 
kaip žmogus savo idėjas bei žo
džius įgyvendina praktikoje ir 
kokia to įgyvendinimo reikšmė.

Lektoriai
Kursų lektoriais buvo: kun. 

St. Yla, prof. Simas Sužiedėlis, 
Eligijus Sužiedėlis, prof. Česlo
vas Masaitis, kun. Pranas Geis- 
čiūnas ir sesuo Teresė. Kursų 
vadovybę sudarė: p. Eivienė — 
koordinatorė, sesuo Marytė ir 
Vaida Kuprevičiūtė — mergai
čių vadovės, Antanas Razgaitis ir 
Eugenijus Girdauskas — ber
niukų vadovai, Daina Kojelytė
— sekretorė, Vytautas Maciūnas
— ūkvedys ir Antanas Razgaitis
— muzikos vadovas.

Po sunkių dienos darbų vaka
rais susirinkdavome atsikvėpti ir 
rengdavome savos kūrybos bei 
literatūros vakarus. Taipgi su
rengėme V. Mačernio poezijos 
vakarą, paįvairindami skaidrė
mis bei įterptiniais šokiais ir 
dainom.

Veiklos pranešimai
Kursų metu vyko ir organiza

ciniai posėdžiai. Sekmadienį 
įvyko bendras visų Amerikos 
rytų apygardos kuopų pirminin
kų bei sekretorių susitikimas su 
naująja centro Valdyba iš To
ronto. Paaiškėjo, kad jaunu
čiams ir jauniesiems ateitinin

PERMAŽAI PIKTINAMĖS VYRAIS...
Rašo okupuotos Lietuvos studentė vietinėje spaudoje

Apie meilę pakalbėti (ir gra
žiai pakalbėti!) visi gudrūs. Tik
tai mylinčiųjų daug mažiau. O 
kokie saldžialiežuviai būna vy
rai, pastebėję, kad mergaitė yra 
dar naivi... Tą patį teigia Č. 
Rimeika, straipsnio “Jaunikiai 
renkasi... Tatjaną” autorius: 
“Trumpalaikei draugystei vy
rai neišrankūs”, tik man rodos, 
kad ir jis, ir kiti daugiau reika
lauja iš dailiosios lyties, negu iš 
stipriosios. Stiprioji? Kokia iro
nija!

Nelengva buvo išdrįsti, bet 
rašau apie save. Man dvidešimt 
treji metai. Nesu perdaug graži, 
kad masinčiau vyrus, nesu ir 
biauri, kad jie manimi pasi- 
šlykštėtų ar nuo manęs nusi
gręžtų. Ir vis dėlto man, viduti
nei, teko daug iškentėti, norint 
išlikti dorai ir tyrai.

Aš vis laukiau. Laukiau jo, 
tikrojo, vienintelio, gyvenau vil
timi, jog ateis, paims už rankos 
ir nusives per gyvenimą, atvers 
sielą ir apdovanos turtais, ku
riuos sukaupė savyje, ieškoda
mas manęs. O ką aš jam atne
šiu? Išblaškytą kavinėse ir res
toranuose juoką? Prispiaudyta 
širdį? *

Taip, iki jo aš mylėjau. Galė
jau ištekėti, baigusi vidurinę 
mokyklą, bet paklausiau moti
nos. Manasis pažadėjo laukti, 
kol baigsiu universitetą, bet... 
po metų vedė kitą. Buvau ap
stulbinta. Ne. ne, jis buvo doras, 
neturėjo piktų kėslų, tik aš 
labai norėjau mokytis, o jam 
reikėjo ne tiek draugės, kiek 
gaspadinės...

O, kaip dažnai mergaitės, at- 
sidūrusios panašiose situacijose, 
paklysta! Ir aš norėjau parody
ti, kad esu ne iš kelmo spirta, 
mečiausi prie kito, pamilau 
ir ... nepastebėjau klastos. Tvį. 
bojo jis mane į savo butą (“Pa
dėsim portfelį ir eisim j kiną”), 
užrakino duris. Bet nieko nepa
siekė. Mano nagų žymės pasili
ko jo veide, gal būt, visam gy
venimui.

Po šito įvykio buvau atsargi. 
Pasitaikė vaikinų, iš pažiūros 
doru ir džentelmeniškų, kurie 
no kelių susitikimu pradėdavo 
kalbą sukti prie reikalo, apsime
tinėdami, jog nebegali be manęs 
gyventi, o kartais ir atvirai pa- 
reikšdami, jog — jaunystė — 
kvailystė, pakvailiokim ir mes! 
Biauru žiūrėti i tokius, ką jau 
čia bekalbėti apie meilę ir šei
mą...

Argi jie vvrai, jeigu šitaip su
pranta vyriškumą? Kaip sako 
mano motina — mazgotės. O dėl 
ių įgeidžių ir valios stokos nu
kenčia merginos, nudega spar
nelius, ir nelaimė, ne, tragedija, 
jeigu jos pasileidžia pasroviui.

Pažįstu mergina, su ja teko 
gyventi kartu bendrabučio kam
baryje. Ji iš tų, kurios vadina
mos “moderniomis” — ir iš dra
bužių ir iš elgesio. Keičia vyrus 

kams pagaliau nustatyta unifor
ma. Mergaitės dėvės baltas bliu-, 
želes su emblemomis, mėlynus 
sijonėlius ir bus pasipuošusios 
tautinėmis juostomis. Berniukų 
uniforma: tamsi eilutė, švarke
lyje įsiūta emblema, tautinis 
kaklaraištis. Sužinojom, kad Fi
ladelfijos kuopą globoja p. Gai
la, o jai pirmininkauja A. .Ma
ciūnas. Kuopoje yra 18 narių ir 
6 jaunučiai. Niujorkiečiai vis 
neturi pastovių globėjų. Kuopa 
turi 20 narių ir leidžia laikraštė
lį “Jaunystės Keliu”. Jie jau 
spėjo įsigyti Tėvų pranciškonų 
statomajame Kultūros Židinyje 
savo kambarį, o dabar ruošiasi 
dalyvauti studentų ateitininkų 
centro valdybos rengiamame 
“blynų baliuje”; žada padaryti 
ir bendrą susirinkimą su kaimy
nine Filadelfijos kuopa. Vašing
tono 10 narių kuopai pirminin
kauja Linas Vaitkus. Baltimorės 
kuopa turi 12 vyresniųjų ir 10 
jaunučių moksleivių. Bostono 
kuopa taipogi pasidalinusi Į vy
resniųjų ir jaunesniųjų grupes, 
leidžia savo laikraštėlį “Į Atei
tį”. Putnamo kuopa turi 9 na
rius, kurių 2 yra berniukai iš 
Marianapolio. Worcesterio kuo
pa pasiuntė Turkijos preziden
tui laišką lietuvių Bražinskų, 
pabėgusių rusų lėktuvu, reika
lu. Brocktono 8 moksleivių kuo
pa pardavinėja lietuviškas kny- ■ 
gas, nes niekas kitas tuo reikalu 
kolonijoje nesirūpina.

Visų pranešimų išklausius su
sidarė vaizdas, kad moksleiviai 
ateitininkai gyvi rytiniame pa
kraštyje, o po-šių kursų, atsigai
vinę dvasia ir įgavę daugiau en
tuziazmo, tikriausiai dar labiau 
pagyvins savo veiklą, apie kurią 
tiek daug išmoko Putnamo kur
suose. i

Taip ir grįžom į Torontą pa
tenkinti kursais ir juose dalyva
vusiais moksleiviais. V. K.

kaip kojines (o gal vyrai ją kei
čia?!). Norisi’paklausti ją: “Kaip 
auklėsi savo vaikus, jeigu pati 
esi... tokia?” Bet juk šiaip sau, 
be nieko, ji nepasidarė ... to
kia. Juk buvo tas, pirmasis, ku
ris ją nuskriaustą paliko likimo 
valiai. Olimpo dievų sugebėjimu 
dabar niekas nebetiki.

Tiesą sakant, mes per mažai 
piktinamės vyrais, kaip bitelė 
skraidančiais nuo žiedo prie žie
do. O čia, žinoma, nenoriu ginti 
merginų, ir jų yra visokių, bet 
tikrą donžuaną dažniausiai lai
kome tik pasisekimą turinčiu ir 
net... pavydime tokiam. Gra
žus iš pažiūros, o siela tuščia. 
Pabarškink — skamba. Lyg sta
tinė.

Netrukus mano vestuvės. Jei
gu turėsiu dukterį, patarsiu jai 
neskubėti. Tegu išsirenka žmo
gų, kurio siela graži, tegu suspė
ja iki to laiko pasiruošti šeimy
niniam gyvenimui. P. G. 
Šiauliai

(“KT” 1970 m. 186 nr.)

Gimnazija, kurioje 
mokosi ir lietuviai
XIX šimtmečio pradžioje Ka

nadoje garsėjo vysk. Micheal 
Power. Tada plaukė imigrantai 
į Kanadą. Vienu laiku naujai at
važiavusių airių tarpe ėmė 
siausti baisi liga cholera. Vysk. 
M. Power labai daug rūpinosi 
emigrantų gydymu — juos slau
gydamas ir mirė 1847 m.

Praėjus virš šimtmečio, 1957 
m. buvo pastatyta jo garbei ber
niukų gimnazija Michael Power 
High Scool Islingtone, Ont. 
Masyvus, kuklus pastatas kaina
vo 2.5 mil. dol. Šiais metais gim
nazijoje yra apie 800 mokiniu. 
Iš jos kasmet išleidžiama apie 
110 abiturientų. Į gimnaziją pri
imami tik iš katalikiškų mokyk
lų mokiniai. Beveik pusė moky
tojų yra kunigai. Už gimnaziją 
pirmus ir antrus metus nereikia 
mokėti — mokestis yra paden
giamas valdžios ir šiek tiek pri
sideda gimnazija. Už kitus 
mokslo metus mokestis — S825. 
Bet tikrumoje mokama $475, o 
likusią dalį padengia vyskupija. 
Gimnazijos taisyklės griežtos: 
reikalaujama nesivėlinti ir ne
apleisti pamokų be rimtos prie
žasties, dėvėti uniformą, būti ge
rais mokiniais, kad nenuskambė
tu blogas elgesys už gimnazijos 
ribų.

šioje gimnazijoje yra gerokas 
skaičius ir lietuvių mokinių.

Romas Ledas

NORITE SUSIPAŽINTI SU
•tėviškės žiburiais”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ
NUMERIŲ NEMOKAMAI
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NemunasĮjteka per Atlanta”
Vytautas Alantas jau plačią 

vagą įrėžęs mūsų raštijoje auto
rius. Jis ne tik apysakininkas, 
bet ir romanistas, ir dramatur
gas, ir publicistas, ir žurnalistas. 
Nuo 1931 metų pasirodžiusio 
pirmojo novelių rinkinio “Artis
to širdis”, jis išleido dar keturis 
novelių - apysakų rinkinius. Tai
gi, šis tomelis yra jau penktasis. 
Vytautas Alantas savo paskuti
niajam apysakų rinkiniui davė 
vienos iš novelių pavadinimą — 
“Nemunas teka per Atlantą.” 
Iš viso knygoje yra 5 noveles, 
kurios savo formatu siekia be
veik apysakų dydžio.

Autorius mėgsta rašyti, žino 
novelės reikalavimus, tačiau įsi
gilinęs į intrigos detales taip įsi
traukia į jas ir, atrodo, lyg per- 
vėlai pastebėjęs, kad novelė 
virsta jau kone romanu, skuba 
ją baigti... Novelėje paprastai 
siekiama kondensuotu aprašy
mu suintriguoti skaitytoją iki 
netikėtos, tačiau netolimos ir lo
giškos atomazgos. Tokių netikė
tų atomazgų autorius atranda 
kiekvienoje novelėje, tačiau kai 
kur ir iš anksto jos numatomos, 
pvz. “Viešpats ieško Viešpa
ties”, istorinėj apysakoj, Vaiš
vilko nudūrimas.

“Ugly Lithuanian” novelėje 
netikėta atomazga logiškai ne
pagrįsta, nes nė viena lietuvaitė 
nesigriebs atsikeršyti tuo pačiu, 
jeigu jos mylimasis pasirenka 
kitos rasės merginą. Novelėje 
“Renesansas Žemaitijoje” pra
leidžiama perdaug įvykių, ne
spėjama pasakyti apie intymes
nę meilę, o pabaigoje neįmano
ma patikėti dukters atsiradi
mu ... Titulinėje novelėje dra
minis Norvainio atsikeršijimas 
perdaug negyvenimiškas, lygiai 
kaip visiškai nepagrįstas ir ne
įtikėtinas Sintijos tėvų sumany
mas užmigdyti herojų pačioje 
novelės pradžioje ...

Visdėlto reikia pripažinti Vy
tautui Alantui dideli žodingu
mą, ypač Lietuvos senovę vaiz
duojant. Tokie žodžiai, kaip 
skobnis, šešuras, vaimėtis, tūž
mingas, apgalvė, makalas, gen
tainiai, padaira, pasieti ir kt., ne 
kiekvienam skaitytojui žinomi, 
bet iš turinio suvokiami. Deja, 
233 psL randame tokį sakinį: 
“Protarpiais ant akmeninio 
priežidinio siūbtelėdavo žiežer- 
bų paskliundos.” Be klaidingos 
žiežirbų rašybos (gal tai korek
tūros klaida?), panaudotas žodis 
paskliunda nieko bendro neturi 
su žiežirbomis! Paskliunda yra 
rytiečių vartojamas žodis ir reiš
kia rogių išmuštą, išvažinėtą ke
lio duobę arba ir šiaip nusklęs- 
tą, nuožulnią kelio vietą. Kaip ir 
kokiu būdu autorius pritaikė šį 
žodį žiežirboms, sunku suprasti. 
__Nesusigaudymas kariniuose 
dalykuose matyti šiame sakiny
je: “Jis, be abejo, ištuštintų sa
vo kobūrą į mano išriestą krūti
nę, ir tuo viskas pasibaigtų” 
(psl. 42). Atseit, paleistų visus 
šovinius iš pistoleto į žmogaus 
krūtinę. Kiekvienas bent kiek 
susipažinęs su rankiniais gink
lais asmuo mato netikslumą. 
Nelietuviškas terminas “kobū- 
ras” buvo naudojamas tik pisto
leto makščiai, taigi, iš “kobūro” 
arba iš makšties neįmanoma pa
leisti šūvių... Čia autorius vie
ton -šovinių apkabos pavartojo 
rusų atneštą makšties terminą. 
Netikslumų kariniuose dalykuo
se matyti ir kitur. Pvz. užuot 
vartojęs pistoleto terminą, jis 
mini liaudiškąjį “brauningą” .,. 
Taipogi kažkodėl pentinai rašo
mi klaidingai — pintįnai...

Šie netikslumai taip ir liko 
“Dirvos” 1966 m. premijuotoj 
novelėj “Viskas galėjo ir kitaip 
susiklostyti”. Dar atkarpoje 
skaitant premijuotą kūrinį, šis 
“kobūro” supainiojimas su ap-

D ARI U S N. RAMO N IS

kaba krito dėmesin, bet kai toji 
pati klaida atspausdinama kny
goje, atrodo keista, kad net keli 
asmenys, per kurių rankas per
ėjo ši novelė, to nepastebėjo! 
Juk pradedant “Dirvos” novelės 
konkurso vertinimo komisija, 
tai galėjo pastebėti spaustuvi
ninkai, korektoriai, redaktoriai, 
pagaliau ir pats autorius.

Galima būtų rasti knygoje ir 
daugiau klaidų, netikslumų ir 
net prieštaravimų, tačiau pa
kaks ir tiek. Tai rodo, kaip ne
atidžiai autoriai paruošia rank
raščius, o leidyklose iki šiol nėra 
ampokamų korektorių. Nuo to 
nukenčia raštija, skaitytojas.

Iš Vytauto Alanto laukiama 
tobulėjimo, kaip ir iš kiekvieno 
rašytojo, tačiau jis daug kur 
vartoja pasenusius, atgyvenu
sius savo amžių išsireiškimus,

žodžius, daug kur nepaiso ir kal
bos grynumo. Visų šių penkių 
novelių stilius vienodas, pasako
jimo formos. Vietomis moterų 
kūno aprašymai dvelkia grubu
mu, visai netinkančiu nei nove
lės fabulai^ nei pačiam autoriui.

“Nidos” leidinys, kaip ir visa
da, pigios išvaizdos ir ... su ko
rektūros neišvengiamomis klai
domis. Taip pat su būdingu vi
soms lietuvių leidykloms eilu
čių netaupymu, paskutinę saki
nio žodžio dalį perkeliant į 
paskutinę eilutę... Dail. J. 
Paukštienės pieštas knygos vir
šelis gražus, bet nieko nesakan
tis.

Vytautas Alantas, NEMUNAS 
TEKA PER ATLANTĄ. Nove
lės. Viršelis dail. J. Paukštienės. 
“Nidos” Knygų Klubo leidinys 
79 nr. 1970 m., 263 psl. Kaina 
$2.50 (nariams).

Sudermanno “Lietuviu apysakos”
VYTAUTAS A. JONYNAS

Tuo pat metu, kai atklydo iš 
Lietuvos dailiai išleistas “Litua
nistinės bibliotekos” tomelis 
“Lietuvininkai”, išeivijos spau
doj pasirodė Hermanno Suder
manno “Litauische Geschich- 
ten” vertimas. Dvi knygi apie 
tą patį kraštą — “Mažąją Lietu
vą (kažkodėl “Lietuvininkuose” 
vartojamas terminas Vakarų 
Lietuva) ir jos gyventojus. Abie
jose Donelaičio ir Vydūno tėvo
nijos buitis vaizduojama svetim
taučių stebėtojų. Abidvi įdomios 
daugiau pažintine prasme nei 
etnografine.

Kas be ko, H. Sudermannas 
kažkada buvo laikomas (gal prū
sai ir tebelaiko) dideliu rašyto
ju. Stačiai neįtikėtina, kad jis 
vienu metu rungtyniavo su G. 
Hauptmannu. Šiandien, mūsų 
akimis, jo veikalai gerokai nete
kę blizgesio ir “Lietuvių apysa
kos” daugiau mus domina apra
šomuoju, etnologiniu elementu 
nei pačiu turiniu, kuris, ypač 
antrojoj apysakoj (“Samdinė”), 
gerokai nuobodus.

Sudermannas paprastai vadi
namas kraštutinio realizmo,^na
tūralizmo atstovu. Iš pateiktų 
vertimų sprendžiant, sunku su
vokti kodėl. Kelionė Tilžėn, ku
rią matėm ekrane, berods, su 
Kristina Soederbaum, yra vei
kiau idiliškų nuotaikų apysakai
tė, kuriai nestinga tikrovės spaU 
vinimo. Kupina draminės įtam
pos, ji vaizduoja gėrio pergalę.

Žvejys Ansas Balčius, kuriam 
susuko galvą fatališkoji Buše, 
išplaukia su žmona Indre Til
žėn, ketindamas ją pakeliui pa
skandinti. Dievobaimingoji Ind
rė nutuokia kas jos laukia, ta
čiau pasiduoda likimui. Ir štai 
vandenų platybėj Ansas pastebi 
žmonos dvasingumą. Tilžiškių 
žvilgčiojimai į Indrę įgalina jį 
pajusti, kiek ji patraukli, žo
džiu, jie pakeliui susiranda vie
nas kitą. Deja, laivelis apsiver
čia. Ansas, gelbėdamas žmoną, 
paskęsta. Gal nusiskandina? Au
torius palieka pačiam skaityto
jui spėti. Epiloge Sudermannas 
dar papasakoja, kaip kad buvo 
įprasta ano meto raštijoj, kas to
liau dėjosi. Visa tai uždeda apy
sakaitei tam tikrą epochos štam
pą. Nežiūrint to, “Kelionė Til
žėn^” nėra visumoj praradusi sa
vo spalvingumo, nes psichologi
nė situacija yra tikra.

Mums, kurie nešiojamės Ma
žąją Lietuvą lyg neišimtą iš kū
no šrapnelį, “Lietuvių apysa
kos” įdomios dar ir kita prasme. 
Gal Sudermannas ir buvo ma
žiau herrenvolkiškas, kaip kiti 
vokiečių stebėtojai, bet visumoj 
jo proza pasidarė Vokietijoj po
puliari dėlto, kad jis surado Ma

žosios Lietuvos egzotiką. Jis ta
po “Heimatroman” — tėviškės 
romano dainiumi. Nesunku įsi
vaizduoti, kad pvz. berlynie
čiams toji autoriaus gimtinė bu
vo lyg kanadiečiams indėnų re
zervatai ar Kvebekas. Tenka pri
pažinti, kad Sudermann piešia 
tą kampelį su didele meile. Apy- 
sakon įterpta net lietuviškų dai
nų:
Lytus lynoju, rasa rasoju, 
O mudu, abudu, lovo guiėju.

Taip dainuoja sielininkai — 
dzimkiai. Tuose gabalėliuose 
skaitytojas jaučia pamario že
mumos vėsą, žvaigždėto skliauto 
milžinišką svorį, didelę auto
riaus lyrizmo dovaną. Indrės 
charakteris, nors ir nupieštas 
keliais brūkšniais anglimi, pa
vergia skaitytoją savo tyrumu. 
Visdėlto šalia ramių sodybų yra 
Buše, gamtos gaivalas ...

Kita apysaka — “Samdinė”— 
yra kur kas ilgesnė, labiau su
painiota ir buitiškesnė, nors Su
dermanno saugotasi pabrėžti so
cialinį protestą. Tai istorija Ma
rikės Tamošiūtės, tarnavusios 
pas “viešpatį” (mūsų laikų termi
nu — junkerį), vėliau įsimylėju
sios Jurį, ištekėjusios už Juza- 
po. Tik į novelės pabaigą skaity
tojas suvokia, kad “Viešpatis” 
naudojo Marikę savo aistroms 
patenkinti, kad ji susilaukė iš jo 
vaiko. Sudermannas, žinoma, 
nepiešia kolonisto blogai,' nors 
jis vaizduoja to krašto žmones 
kaip pusiau laukinius, valdomus 
kažkokių aistrų, pusiau pagonis.,, 
kurie juda nendrynuose, kaukų 
ir žemėpačių mistiškame pasau- 
iyje. „ . .

Ar tokia buvo Mažoji Lietuva, 
sunku atsakyti. Ar tikrai būta 
tokių papročių, kaip kad aprašo 
Sudermannas, kas ten žino, bet 
autoriaus netikrumas, susidūrus 
su labai savitu kultūriniu pasau
liu, įdomus.

Tenka apgailestauti, kad Vo- 
lerto vertimas nepasižymi dide
liu sklandumu. Ar tai todėl, kad 
Sudermanno kalba labai kon
densuota, šykšti žodžiais, ar to
dėl, kad Volertas silpnai valdo 
sakinį? Susidaro įspūdis, tarytu
mei vertimas ištrauktas iš skai
tytuvo (kompiuterio) gerklės. 
Raidės lietuviškos, žodžiai lietu
viški, bet skaitydamas dardi tar
si per “germanishe Barbarei 
Wortfolge” grindinį. Šiuo klau
simu turėtų pasisakyti kalbinin
kai.

Hermann Sudermann, LIETU
VIŲ APYSAKOS. Išvertė V. Vo
lertas. Čikaga. Lietuviškos kny
gos klubas, 1970. Kaina $3.00. 
Aplankas — Marijos Ambrazai
tienės.

Vienas naujųjų dail. Leono Urbono paveikslų iš ciklo A. Jo 
darbų paroda rengiama TorontOv Prisikėlimo par. Parodų 
salėje sausio 30 — vasario 7 dienomis

Atsisveikinimo paroda
Dailininko Leono Urbono laikinai įrengtą studiją aplankius

ALFONSAS DOCIUS

Negrįžusiam broliui
Gediminui

Prabėgo metai trys,
Ir kiek dar daugel jų prabėgs?
Ir vienumoj nerami širdis, 
Tyliai, tyliai kentės...
Tu išėjai kovot už laisvę,
Už paprastą laisvę žmogaus — 
Nebegrįžai ir niekuomet nebegrįši, 
Sieloje aidės amžinai...
Tu negrįžai su pavasario vėju,
Su žydinčiais vasaros žiedais, 
Negrįžai su aukso lapų šlamėjimu, 
Su snaigėm baltom Tu negrįžai.

Tu negrįžai, o Broli, skausmas vis 
didėjo,

Kartais atrodė nesutilps jis širdy — 
Paliko toks didis kaip audringas 

vėjas
Lydėt dienas gyvenimo kely...

SESUO JANINA

Lietuvių spaudos metraštis 1968. 
118 psl. minkštais viršeliais. Tira
žas 500 egz. Kaina $2. Paruošė Už
sienio Lietuvių Bibliografijos Tarny
ba — dr. Z. Ašoklis, J. švedas (red.), 
J. Valaitis. JAV LB Kultūros Fondo 
leidinys nr. 48. Čikaga, 1970 m. Gau
namas pas red. J. Švedą, 1516 So. 
49th Avė., Cicero, III. 60650, USA.

The Marian, October 1970. Religi
nis žurnalas anglų kalba, leidžiamas 
Tėvų marijonų, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Iš pasikalbėjimų su dail. L. 
Urbonu, spausdintų šiame laik
raštyje, bei iš jo paties straips
nių ir reportažų, rašytų iš Aust
ralijos šiame kontinente įvai
riems laikraščiams pažįstame 
Urboną kaip jautrų, pastabų, at
virą ir turiningą asmenį. Tai 
tas Urbonas, kurio ir išorę mes 
įpratę matyti — ramią, santū
rią.

Tačiau tempas, kuriuo jis, 
kaip kūrėjas, šturmuoja šį kon
tinentą, mus stebina ir rodo ant
rąją Urbono pusę: dinamišką, 
intensyvia, užsispyrusią ir neat- 
laidžią. Septynios parodos su
rengtos vienų metų laikotarpy
je įvairiuose Š. Amerikos mies
tuose neabejotinai rodo jo ener
giją ir fizinę bei dvasinę ištver
mę.

Tad sunku buvo atsisakyti 
dailininko pasiūlymo aplankyti 
jį jo laikinoje studijoje (p. Kuz- 
mo ištaiginguose namuose, ne
toli Maple prie Toronto). Rūpė
jo pilniau suprasti “what makes 
him tick”, kaip šis nepailstantis 
variklis pulsuoja. Radome daili
ninką visiškai pasiruošusį atsi
sveikinimo su Torontu ir šiuo 
kontinentu parodai Toronto Pri
sikėlimo parapijos galerijoje 
sausio 30 — vasario 7 dienomis. 
Taip pat radome jį besiruošiantį 
kelionei bei dviem parodom 
Australijoje.

Nusileidę į didžiulį “recrea
tion” kambarį, radome galybę 
paveikslų — turbūt gerokai virš 
šimto. Ir kiekvienas jų — kaip 
negirdėta daina, nematytas vaiz
das, naujas pergyvenimas. Nesa
kykime, kad lengvai pasiektas. 
Ne tik talento, bet ilgo ir kom
plikuoto darbo reikalauja išvys
tymas individualaus dailininko 
tembro. Ypač abstraktinė kryp
tis neatsiejama nuo kūrybišku
mo, išradingumo, įvairumo, ku-

Atsiųsta
Juozas Tininis, DAILININKO 

ŽMONA. Romanas. Lietuviškos Kny
gos Klubas. Čikaga 1970 m., 218 psl., 
kaina $5.00. Aplankas Giedrės Vai- 
tienės. Gaunama “Draugo” leidyklo
je 4545 West 63rd St., Chicago. Ill. 
60629, USA.

Stasys Žilys, GYVOJI LITURGIJA. 
Kalbą tikrino Vladas Kulbokas, įra
šus piešė Telesforas Valius,. Knygų 
serijos “Krikščionis gyvenime” leidi
nys nr. 7. 184 psl. kietais viršeliais, 
kaina $5.

Danguolė Sadūnaitė, LAIŠKAI 
DIEVUI. Eilėraščiai, 72 psl. minkš
tais viršeliais. Kaina nepažymėta. 
Viršelis — Nijolės Vedegytės-Palu- 
binskienės. “Ateities” literatūros se
rijos leidinys nr. 4, 1970 m.

Naujoji Viltis nr. 1. Čikaga, 1970 
m. Politikos ir kultūros žurnalas, 
leidžiamas lietuvių studentų tauti
ninkų korp! Neo - Lithuania ir AL 
Tautinės Sąjungos. Leidėjų tarybą 
sudaro T. Blinstrubas, B. Kasakaitis 
(adm.), dr. L. Kriaučeliūnas (pirm.), 
V- Mažeika ir A. Modestas, redakcinę 
kolegiją —- dr. J. Balys (pirm.), A. 
Laikūnas ir dr. B. Nemickas. Šio 
nr. mecenatas — dr. L. Kriaučeliū
nas. Metinė prenumerata — $2 (už 
du numerius). Administracijos adre
sas: 7150 So. Spaulding Ave., Chica
go, Ill. 60629, USA.

Filatelistų draugijos “Lietuva” pa
rados katalogas. Ši 1970 m. spalio 
23 — 25 d.d. Čikagoje, Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muzėjuje, surengta 
paroda buvo skirta Lietuvos steigia
mojo seimo penkiasdešimtmečiui at-

Mitteilungen aus baltišchem Leben 
Nr. 2, Juni 1970. Leidžia Baltische 
Gesellschaft in Deutschland. Meti
nes DM 10 prenumeratas siųsti: Ge-

riuo, neabejojame, dail. Urbo
no paveikslai ir pasižymi. Nebū
tų perdaug, jei pridėtume vir
tuozišką tapybinę techniką, ele
ganciją, spalvinę kultūrą ir gerą 
orkestraciją. (Pastarąjį terminą 
pasiskolinau iš paties dailininko 
leksikono). Tai anaiptol nėra 
“pasidrabstymai”, kaip kažkas 
prisidengęs P. Albos sijonu 
bandė Urbonui įgelti po parodos 
praeitais metais “N. Lietuvoje”. 
Jis, įsibėgėjęs, net dadafsto 
Kurt Schwitters žodžius prisky
rė Davidui.

Bene 32 atsisveikinimo paro
dai skirti darbai jau įrėminti ir 
sugrupuoti atskirai. Visi nauji, 
niekur nerodyti, sukurti šiame 
lr°ntinente. Atkreiptinas dėme
sys į atskirų paveikslų spalvines 
nuotaikas, mikliai sulaužomas 
plokštumas, skirtas sukurti pu
siau iliuziniam erdvės Įspūdžiui. 
Pastebėtinas subėgančių ir susi
kertančių formų turtingumas. 
Vizijos, mįslės, intriguojančios 
paslaptys.

Dvi Toronte seniau Įvykusias 
dail. Urbono parodas man teko 
maloni pareiga aptarti šio laik
raščio skiltyse. Abu kartu jo 
darbuose teko įžvelgti duome
nis, dėl kurių Urbonas yra tarp
tautinėje plotmėje garsėjantis 
dailininkas. Ši atsisveikinimo 
paroda patvirtins tą patį, tik gal 
dar ryškiau ir įspūdingiau.

M- Uj

Su dailininku peržvelgėm li
kusius paveikslus. Keli jų labai 
didelio formato ir visa daugybė 
mažesnių turės ruoštis didelėn 
kelionėn. Jie neturėjo laimės 
surasti šiame kontinente prie
glaudą. Būna, kad laimė nusisu
ka ir nuo dailininkų. Tokiais lai
kais tenka j ieškoti kraštutinių 
valios ir ištvermės rezervų. Kū
ryboje ir spalvose lengvai gali 
suskambėti nusivylimas, rezig
nacija, kartėlis. Urbonas to iš
vengė.

paminėti
neralsekretaer Adam Gruenbaum, 
8 Muenchen 15, Lessingstr. 5, W. 
Germany.

Lietuvių Dienos nr. 9, 1970 m. lap
kritis. Mėnesinis žurnalas lietuvių 
ir anglų kalbomis, 4364 Sunset BĮ/d., 
Hollywood, Cal. 90029, USA.

Ateitis nr. 8, 1970 m. spalis. Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos leidžia
mas žurnalas, gaunamas pas adminis
tratorių J. Polikaitį, 7235 So. Sacra
mento Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

The Baltic Review 37. šio numerio 
vyr. red. — Bronius Nemickas. žur
nalo adresas: The Baltic Review, 
29 West 57th St., New York, N.Y. 
10019, USA.

CHIESA IN LITUANIA. Situazione 
attuale. Lietuvių kunigų laiškai 
Sovietų Sąjungos vyrausybei ir da
bartinė Katalikų Bendrijos būklė so
vietų okup. Lietuvoje. 32 psl. minkš
tais viršeliais. Išleido Kunigų Vieny
bė Romoje. Adresas: A cura dell’Uni- 
one Sacerdoti Lituani in Italia, Piaz
za Asti 25, 00182 Roma. Italy.

ELENCHUS SACERDOTUM LI- 
TUANORUM IR VARUS STATIBUS 
PRO A. D. 1970. Lietuvių kunigų są
rašas, redaguotas kun. dr. Tito Nar
buto, išleistas Kunigų Vienybės. 62 
psl. minkštais viršeliais. Kaina $1. 
Leidinys gaunamas pas redaktorių: 
Rev. T. Narbutas, 1922 Leo St., 
Dayton, Ohio 45404, USA.

Bronius Budriūnas, LIETUVIO 
GIESMĖ mišriam chorui, premijuota 
PLB valdybos tautinių giesmių kon
kurse 1968 m. JAV LB Kultūros 
Fondo leidinys nr. 47. Čikaga, 1970 
m. Kaina $0.50. Gaunama pas auto
rių Br. Budriūną, 2620 Griffith Park 
Blvd., Los Angeles, Cal. 90039, USA.

PROF. DR. R. ŠILBAJORIO veika
lą apie keturiolika išeivijos lietuvių 
rašytojų “Perfection of Exile: Four
teen Contemporary Lithuanian Wri
ters” išleido Oklahomos universiteto 
leidykla, gavusi JAV Lietuvių Fondo 
$3.000 finansinę paramą. Pirmąją re
cenziją prieš Kalėdas paskelbė Okla
homos universitetinio Norman mies
to laikraštis “The Norman Trans
cript”, nušviesdamas dabartinę lietu
vių tautos ir literatūros būklę, supa
žindindamas skaitytojus su knygon 
įtrauktais rašytojais bei jų kūryba. 
Recenzijos antraštė — “Book Discus
ses Lithuanian Writers”.

STEPO ZOBARSKO vadovaujama 
“Manyland Books” leidykla šiemet 
išleis dvi lietuvių autorių knygas 
anglų kalba. Vasario mėnesį iš spau
dos išeis kun. Stasio Ylos Stutthofo 
koncentracinės stovyklos atsimini
mai “A Priest in Stutthof”, kurių 
lietuviškoji laida yra žinoma kaip 
“Žmonės ir žvėrys dievų miške”. Pa
vasarį skaitytojus turėtų pasiekti J. 
Tumo-Vaižganto apysakų rinkinys 
“Sin at Easter.”. Pagrindinė vieta ja
me tenka “Nebyliui”.

MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO
SE moderniosios tapybos darbų paro
dą surengė du Australijos lietuviai 
dailininkai — Adomas Vingis ir 
Undinė Adamkavičiūtė-Padoms. Eilę 
jų darbų, kaip kalėdinę dovaną, nu
sipirko lietuviai. Parodoje išstatyti 
paveikslai kainavo 20—50 dolerių.

DETROITO ALKOS DRAMOS 
sambūris, vadovaujamas rež. Justo 
Pusdešrio, sausio 30 d. 7 v. v. Lietu
vių Namuose rengia Kazio Binkio 
kūrinių spektaklį, kuris bus pradė
tas “Generalin,ės repeticijos” prolo
gu ir baigtas humoristinių poemų bei 
eilėraščių skaitymu. Programoje da
lyvaus gausus būrys jaunimo.

TELEVIZIJOS IR FILMŲ AKTO
RIUS Kaz Garas (Kazys Gaižutis) 
yra pakviestas atlikti pagrindinį 
vaidmenį ABC televizijos bendrovės 
kuriamam filme “The Sheriff”. Jis 
taipgi vaidina NBC televizijos seri
jinėje programoje “Strange Report” 
ir yra dalyvavęs tos pačios bendro
vės viename “Interns” programos 
epizode.

ŽIEMOS DAILĖS PARODĄ vasa
rio 13—21 d. d. Brooklyno Kultūros 
Židinyje rengia JAV LB Niujorko 
apygardos valdyba. Dalyvauti kvie
čiami visi Niujorke ir kituose Atlan
to pakrančių miestuose gyvenantieji 
lietuviai dailininkai, ypač dailės stu
dijas baigęs jaunimas, kuris kartais 
lieka nepastebėtas ir dėlto atitrūks
ta nuo lietuviško gyvenimo. Parodos 
ir registracijos reikalais prašoma 
kreiptis į dail.’ J. Bagdoną, 85-59 88 
St., Woodhaven, N. Y. 11421. Tel. 
441-2374.

KAUNIETIS PASTORIUS V. Vo
kietijoj Alfred Franzkeit išvertė į 
vokiečių kalbą Marijos Pečkauskai- 
tės - Šatrijos Raganos novelę “Irkos 
tragedija”. Vokiškas novelės verti
mas jau atspausdintas Lietuvos vo
kiečių metraščio “Heimatgrušs” 1971 
m. laidoje.

DAIL. MAGDALENA STANKŪ
NIENĖ, laimėjusi eilę premijų gru
pinėse amerikiečių dailininkų paro
dose, Čikagos M. K. Čiurlionio gale
rijoje surengė individualią savo 40 
darbų parodą. Lenkytojų dėmesio 
centre buvo jos. 12 didelio formato 
medžio raižinių, vaizduojančių Lie
tuvos kaimo žmonių buitį, darbus, 
aplinkos grožį, šis ciklas primena K. 
Donelaičio “Metus”, nes jame taip 
pat atsispindi visi keturi metų lai
kai — pavasaris, vasara, ruduo ir 
žiema. Dail. M. Stankūnienė išstatė 
ir keletą savo vitražų, susilaukusių 
nemažo dėmesio jos ankstyvesnėse 
parodose. Jos tapybos darbuose vy
rauja šviesi, optimistinė žmogaus 
nuotaika.

KALBININKAS DR. PR. SKAR
DŽIUS parašė du mokslinius darbus 
— “Ankstyvesnė ir dabartinė bendri
nės kalbos vartosena”, “Lietuvių van
denvardžiai su -nt”. Pirmajame jis 
nagrinėja prieškarinės ir pokarinės 
mūsų bendrinės kalbos normas, krite
rijus, taisymus, vertimus, svetimas 
įtakas, antrajame svarsto tokių -nt- 
vandenvardžių, kaip pvz. Alantas, 
Alanta, Dabinta, Germantas, Miežin- 
ta, vartoseną, darybą ir ankstyvesnę 
reikšmę. “Ankstyvesnės ir dabarti
nės bendrinės kalbos vartoseną” iš
leis Algimanto Mackaus Fondo lėšo
mis Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas, o darbas apie vandenvardžius 
bus paskelbtas Lituanistikos Institu
to leidžiamoj trečiojoj “Lituanistikos 
darbų” knygoj, kurią redaguoja Vin
cas Maciūnas.

MENO IR LITERATŪROS VAKA
RĄ Bradforde, Britanijoje, surengė 
Vyčio Klubas, vadovaujamas St. Gry
bo. Beveik visi programos dalyviai 
pagrindinį dėmesį skyrė poezijai — 
A. Būčys, E. Navickienė, lietuviškais 
motyvais rašanti anglė poetė Irene 
T. Dickinson ir kun. J. Kuzmickis- 
Gailius. ši programos dalis buvo pa
pildyta prieš dvejus metus mirusio 
poeto A. Dičpetrio eilėraščiais. Pro
zai atstovavo savo paskutinio romano 
ištrauką skaitęs R. Spalis ir kun. J. 1 
Kuzmickis-Gailius autobiografiniu 
rašiniu “Skarelė ir aš”. Lygiagrečiai 
surengtoje meno parodoje savo pie
šinius buvo išstatęs A. Bučys, droži
nius bei kitus tautodailės kūrinius— 
A. Steponavičius, J. Adamonis ir J. 
Siauka.

K. V. BANAIČIO OPEROS “Jūratė- 
ir Kastytis” klavyrą paruošė spaudai 
muz. Jonas Zdanius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN

GOS narių eiles papildė 10 literatū
ros kritikų, poetų ir prozininkų. Są- 
jungon priimti literatūros kritikai: 
1927 m. gimęs Vilniaus pedagoginio 
instituto' lietuvių ir užsienio litera
tūros fąkulteto dekanas, docentas ir 
filologijos mokslų kandidata s 
Vitas Areška; 1940 m. g. Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir litera
tūros darbuotojas, filologijos mokslų 
kandidatas Kęstutis Nastopka; 1935 
m. g. to paties instituto darbuoto
jas ir filologijos mokslų kandidatas 
Ričardas Pakalniškis; 1925 m. g. gy
dytojas Jokūbas Skliutauskas. Ofi
cialaus pripažinimo taipgi susilaukė: 
1933 m. gimęs mokytojas 'Juozas 
Glinskis — už apsakymų rinkinį 
“Verdenės”, kun. A. Strazdelio atmi
nimui skirtą dramą “Grasos namai”; 
1939 m. g. Jonas Mačiukevičius — 
už apysakas “Laikrodžiai nesustoja”, 
“Rojaus kampelis” ir poezijos rinki
nį “Kraujo analizė; 1946 m. g. žur
nalistas Juozas Marcinkevičius — už 
eilėraščių knygą “Rudens šalys”; 
1943 m. g. Kauno politechnikos ins
tituto filosofijos katedros asistentas 
Vytautas Martinkus — už apsakymų 
rinkinį “Loterija” 1969 metų “Pir
mosios knygos” aplanke ir “Perga
lėje” paskelbto romano “Akmenys” 
fragmentus; 1932 m. g. žurnalistas 
Pranas Raščius —už satyrinių eilė
raščių knygas “Pirštai tarp durų”, 
“Slėgiam sūrį”, su V. Grivickū para
šytą libretą B. Gorbulskįo satyrinei 
operai “Frank Kruk”; 1942 m. g. 
žurnalistas Algimantas Zurba — už 
apsakymų rinkinį “Svetimas pabu
čiavimas” 1965 metų “Pirmosios kny
gos” aplanke ir atskiru leidiniu iš
leistus apsakymus “Viena prie sta
lo”. čia tenka paaiškinti, jog “Pir
mąją knygą” sudaro kasmet debiu
tuojančių kelių poetų ir prozininkų 
kūrybos rinkinukai, sudėti į bendrą 
aplanką.

VILNIAUS KONSERVATORIJA 
atžymėjo muzikologų tėvu vadinamo 
prof. Juozo Gaudrimo 60 metų am
žiaus sukaktį. Jis yra muzikos isto
rijos katedros vedėjas ir meno moks
lų daktaras, parašęs trijų tomų stu
diją “Iš lietuvių muzikinės kultūros 
istorijos”, kuriai buvo paskirta 1968 
m. respublikinė premija. Sukaktuvi
ninkas, baigęs obojaus ir karinio or
kestro dirigento klases Kauno kon
servatorijoje, 1935-57 m. grojo radi
jo, filharmonijos, operos ir baleto 
orkestruos. Į muzikos istorijos dirvo
nus prof. dr. J. Gaudrimą atvedė 
Kauno universitete studijuota klasi
kinė filologija, konservatorijoje įgy
tos žinios, orkestruose gauta patirtis, 
dėmesys lietuvių muzikos istorijai. 
Jo iniciatyva Vilniaus konservatori
joje buvo pradėti ruošti muzikologai, 
kurie šiandien darbuojasi įvairiose 
muzikinio gyvenimo srityse.

KAUNO POLITECHNIKOS INS
TITUTO docentas Vytautas Paliū- 
nas, mechanikos katedros vedėjas, 
Maskvoje sėkmingai apgynė techni
kos mokslų daktaro disertaciją “Hid
rotechninių uždorių virpesiai”. Dr. 
V. Paliūnas šioje disertacijoje teo
riškai nagrinėja strypų sukiojimosi, 
lankstymosi virpesius skystyje, su
kūrė šių virpesių teoriją ir naujus 
jų skaičiavimo metodus.

DAINOS IR LITERATŪROS vaka
rą Alytuje surengė kompoz. J. Gai
žauskas ir poetas A. Matutis. Jų su
kurtas dainas atliko Vilniaus televi
zijos ir radijo sol. S. Laurinaitytė, 
pianinu palydima G. Nūtautaitės. A. 
Matutis skaitė savo naujausius eilė
raščius. Programoje dalyvavo ir Gai
žauskų šeimos kapela.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO* 
vyr. rež. Povilas Gaidys paruošė pir
mąją šiemetinę premjerą — dvi vie
naveiksmes Kazio Sajos komedijas 
“Poliglotas” ir “Abstinentas”, nag
rinėjančias šeimos, moralės ir žmo
gaus santykio su visuomene temas. 
Scenovaizdžius sukūrė dail. I. Ivano
vas, muziką — kompoz. T. Makači- 
nas, pagrindinius vaidmenis — akto
riai M. Černiauskaitė, E. Gaigalaitė, 
N. Sabutytė, V. Paukštė ir V. Kanc
leris-

MOKSLŲ AKADEMIJOS centri
nės bibliotekos rankraščių skyriuje 
baigtas tvarkyti Lietuvos pravoslavų 
konsistorijos ir dvasininkų semina
rijos archyvas turi daug XVI—XIX 
š. dokumentų lotynų, lenkų ir seną
ja slavų kalba. Anuometinį mokslo 
lygį Lietuvoje atskleidžia seminari
joje dėstytos filosofijos, retorikos, 
matematikos traktatai, paskaitų kon
spektai, disertacijos. Įdomios medžia
gos apie Vilnių bei jo ryšius su ki
tais miestais yra gerai išsilaikiusia
me XVI—XVIII š. rankraštinių kny
gų rinkinyje.

PANEVĖŽIO KULTŪROS RŪ
MUOSE parodą surengė liaudies 
dail. Petras Kalvelis, išstatęs 25 ak
vareles. Lankytojams praėjusią va
sarą primena akvarelės “Nidos uo~- 
te”, “Gintaro įlanka”, “Juodkrantė”, 
“Vakaras Nidoje”, “Kopos”, “Aud
ra”, “Anykščiai”, “Ignalina” ir kt.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ rū
muose atidaryta dešimties kaunie
čių estampų paroda.

KLAIPĖDOS KULTŪROS RŪ
MUOSE pradėjo darbą jaunimui 
skirtas klubas “Jaunystė”, kuriame 
bus rengiami pokalbiai apie dailę, 
muziką ir literatūrą. Jiems vadovaus 
meno ir mokslo veikėjai, vidurinių 
mokyklų dėstytojai. “Jaunystėje” 
bus suorganizuoti ir veiks atskirų 
meno sričių rateliai. V. Kst.
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QUEBEC — ANNETTE, $2.900 
įmokėti, 6 kambarių, dviejų augš
tų namas, įvažiavimas ir vieta ga
ražui. 2 virtuvės. Atvira skola 
7%. Tuojau galima užimti.
BLOOR — CLENDENAN, $3.200 
įmokėti, viena atvira skola 8%. 
Atskiras, mūrinis dviejų augštų 
namas. Dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. 7 dideli kambariai. Gali
ma užimti už mėnesio laiko.
JANE—ANNETTE, $25.900 pra
šoma kaina. Vienaaugštis, mūri
nis 5 kambarių namas: Įvažiavi
mas ir garažas. Tuojau galima už
imti. Reikėtų gal $4,000 įmokėti. 
Arti susisiekimo ir krautuvių.
BLOOR-WINDERMERE, $28.500 
prašoma kaina. 6 kambariu, ati- 
skiras, mūrinis namas. Garažas ir 
įvažiavimas. Tuojau galima užim
ti. Viena skola.
BLOOR — DUNDAS, $2,500 įmo
kėti, 6 kambarių mūrinis namas,

garažas ir įvažiavimas, dvi virtu
vės, gražiai įrengtas rūsys. Arti 
visų patogumų.
RONCESVALLES — DUNDAS, 
krautuvė ir butas antrame augš- 
te. Prašoma kaina $27,900. Įmo
kėti $6,500. Viena atvira skola 10 
metų. Įvažiavimas ir garažas. 
Krautuvė bus tuščia už mėnesio.
BABY POINT, septynių kamba
rių, atskiras, mūrinis namas. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas, 
vandens - alyvos šildymas, dvi 
prausyklos ir dvi virtuvės. Kai
na $31,900. Tuojau galima už
imti.
SMYTHE PARK, $31,000 — 6 
kambarių vienaaugštis (bunga
low), mūrinis namas. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Vandeniu- 
alyva šildomas. Viena skola. Arti 
visko.

Reikalingi namai pardavimui

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Namų telef. 766-8479
TEL. 762-8255

r

KANADOS ĮVYKIAI

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, Vėl. 532-3400

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

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

ir 4.30-8
Seštad. . 9- 12
Sekmod. ....9.30-1

MOKA:
UŽ 
už 
už 
už

term, indėlius 2 mėtom 73/4% 
term, indėlius 1 metam 7% 
taupomąsias s-tas (savings) 6% 
depozitus-čekių s-tos .51/2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 9%
nekiln. turto — iki $30.000 .81/2%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W- Tel. 534-9286
BABY POINT — JANE ST. Įmokėti tik $6.000, atskiras, mūrinis, 
6 gražūs kambariai, didėlė ir moderni virtuvė. Vandeniu-alyva šil
domas, garažas su geru privažiavimu. Prašoma kaina $28.500, ver
tas apžiūrėti.
KEELE ST. — ANNETTE. Gerų pajamų namas. 10 didelių kamba- 
barių, 4 pirmajame augšte ir prausykla. Trys atskiri butai, šoninis 
platus įvažiavimas, dvigubas garažas. Namas arti krautuvių ir pui
kaus susisiekimo. Įmokėti tik $7.000, geras pirkinys.
JANE — DUNDAS. Tik naujai pastatytas, gražių plytų, 6 dideli kam
bariai, moderniai įrengta virtuvė, didžiulis kiemas. Idealus pirki
nys amatininkui, nes yra galimybė turėti savo dirbtuvę. Įmokėti apie 
$7.000 — 8.000. Galima tuoj užimti.
DURIE ST. — ANNETTE. Patogus dviejų butų 10 kambarių namas 
per du augštus. Mūrinis, atskiras, geras nuomojimui. Dvigubas ga
ražas, įmokėti apie $10,000. Namas be skolų.
DUNDAS — RUNNYMEDE. Gėlių krautuvė, gerai einanti prekyba 
ir 9 kambarių atskiras namas. Įrengtas rūsys, dvigubas mūro gara
žas. Įmokėti už viską $25.000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 —namų: 537-2869

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

Bloor Autorite Garage <tįp6
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

Extra Realty Ltd.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161

BATHURST — EGUNTON, $10.000 jmokėti, mūro, atskiras. 12 kam- 
barių, per du augštus, 3 virtuvės, 3 prausyklos, 3 visai atskiri įėjimai, 
garažas, priv. įvažiavimas, sklypas 50’xl50’. Metinės pajamos $5.700. 
Liks viena skola 10 metų iš 9%. Prašoma kaina $44.900. Savininkas 
išvyksta iš Toronto.
BLOOR — INDIAN RD., mūrinis, atskiras 6 kambarių per du augštus 
namas, garažas, privatus įvažiavimas. Prašoma $21.900.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

Atkelta iš 1-mo psL 
kas “Narodny Bank of London” 
planuoja atidaryti savo skyrių 
Kanadoje, kur finansines opere- 
racijas būtų galima atlikti ir su 
amerikiečiais, ši žinia tuo tarpu 
dar nėra oficialiai patvirtinta, 
bet ją skelbia patikimi šaltiniai. 
Naujasis skyrius bus atidarytas 
Montrealyje arba Toronte.

Kanada jau atidarė savo am
basadą Pekinge. Laikinai jai va
dovaus reikalų vedėjas John 
Fraser, kol bus paskirtas am
basadorius. Šiuo metu ambasa
doje jau yra 12 kanadiečių di
plomatų ir trys žmonos. J. Fra
ser buvo priimtas Kinijos užsie
nio reikalų viceministerio Chiao 
Kuan-hua, kuriam yra tekę va
dovauti Kinijos delegacijai, ve
dusiai pokalbius su sovietais sie
nų klausimu. Spėjama, jog Ki
nijos ambasadoriumi Kanadai 
greičiausiai bus paskirtas užsie
nio reikalų ministerijos pareigū
nas Hsu Chungau. Pagal 1970 
m. spalio 13 d. pasirašytą diplo
matinių santykių užmezgimo su
tartį ambasadoriai turi būti pa
skirti pusės metų laikotarpyje. 
Pirmasis Kanados ambasado
riaus uždavinys — pokalbiai su 
Kinijos vyriausybe dėl orinio

DIPLOMATŲ
(Atkelta iš 1 psl.) 

riuomene ir policija dar vengia, 
bet pasaliniuose susidūrimuose 
ir jų keliolika krito. Apie tris 
šimtus jų yra už grotų, bet spė
jama, kad ši subversyvinė orga
nizacija su savo pagalbinėmis 
šakomis dar turi arti poros tūks
tančių aktyvistų, jų tarpe ir mo
terų. Verbuojami daugiausia iš 
prasilavinusio jaunimo, studen
tų, moksleivių ir keisčiausia — 
iš pasiturinčių sluogsnių. Dau
guma simpatikų, Įvairių rėmėjų 
taip pat ne iš darbininkijos. Tu
ri artimus ryšius su panašiomis 
revoliucinėmis organizacijomis 
Argentinoje, Brazilijoje ir kitur.

Prie visų sunkumų, kuriuos 
pastaraisiais metais Urugvajaus 
gyventojai patyrė, teroristų

susisiekimo atidarymo. Cana
dian Pacific Airlines bendrovė 
tikisi gauti teisę savo keleivi
niams lėktuvams nusileisti Pe- 
kingo ir Šanchajaus aerodro
muose.

Ontario pilietybės ministerija 
pradėjo leisti imigrantams skir
tą mėnraštį “Newcomer News”. 
Jis siuntinėjamas anglų kalbos 
kursus lankantiems imigran
tams. Mėnraščio puslapiuose 
skelbiamos iš laikraščių imamos 
žinios apie Ontario provinciją, 
jos paslaugas, pagrindinius įvy
kius. Jos yra perredaguotos į 
keturias versijas, atitinkančias 
imigrantų anglų kalbos mokėji
mo lygį. Tikimasi, jog šio mėn
raščio skaitymas padės imigran
tams greičiau pramokti angliš
kai.

Kvebeko angliškose mokyklo
se nuo sekančio rudens prancū
zų kalba bus pradedama dėstyti 
I skyriuje, kai tuo tarpu lig šiol 
prancūzų kalbos pamokos buvo 
privalomos tik nuo III skyriaus. 
Angliškų gimnazijų mokiniai tu
rės laikyti prancūzų kalbos eg
zaminus ir įrodyti, kad jie pa
kankamai įsisavinę antrą oficia
lią Kanados kalbą.

GROBIMAI
siautėjimas kelia daugiausia ne
rimo. Jei per trejus metus emi
gravo 50.000 jaunų urugvajie
čių, šiokių ar tokių technikų, tai 
ne vien dėl didelių ekonominių 
sunkumų. Kiti nepasitiki politi
ne padėtimi, prisibijo “kubani- 
zacijos”, kaip jau darosi Bolivi
joj, Čilėj ir kitur.

Diplomatiniai atstovai turi pa
grindo dar daugiau nerimti. Vie
ni augštesniojo rango diploma
tai persikelia kitur, kiti dar lie
ka nežinodami savo nelaimingos 
dienos ir valandos. Išskyrus ko
munistinių kraštų diplomatus, 
visi kiti negali jaustis saugiai. 
Tokiose dramatiškose aplinky
bėse diplomatinio korpuso deka
nas apašt. nuncijus arkiv. A. Se- 
pinski posėdžiavo su likusiais 
ambasadoriais bei atstovais. K.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Lietuvos moterų rankinio rinkti
nė viešėjo R. Vokietijoje, kur žaidė 
4 rungtynes ir visas laimėjo. Pirmo
se rungtynėse lietuvaitės įveikė 
Leipziger SK 14:10. Toliau jos nu
galėjo Hale 10:7, Magdeburgą 14:13 
ir Blankenburgą 21:15.

Uždarų patalpų lengv. atletikos 
rungtynėse Vilniuje šuolininkai pa
siekė geni pasekmių. K. Sapka šuo
lyje į augštį peršoko 2.18 m. Tai ge
riausia šiuo metu pasekmė pasau
lyje. M. Starkutė šuolyje į tolį nu
šoko 6.16 m.

Vilniaus Statybos krepšininkai vie
šėjo R. Vokietijoje ir sužaidė 4 rung
tynes. Vilniečiai dvejas rungtynes 
laimėjo ir dvejas pralaimėjo Mokslų 
Akademijos komandai 90:86 ir R. 
Vokietijos rinktinei 74:71.

Krepšinio pirmenybėse, surengto
se Sov. Sąjungos, geriausiai laikosi 
Vilniaus Kibirkšties komanda, kuri 
yra III vietoje ir tik vienu tašku 
atsilikusi nuo pirmos vietos. Vyrų 
pirmenybėse Kauno Žalgiris ilgai lai
kėsi pirmaujančių gretose, tačiau po 
kelių pralaimėjimų nusmuko į VI v.

AUŠROS ŽINIOS
BC lygoj Aušros jauniai pralaimė

jo Vyčio jaunimas 57:46. Žaidė: E. 
Norkus, E. Stravinskas 9, L. Plačia- 
kis 10, J. Vaškevičius 2, A. Jane- 
liūnas, Bartusevičius 8, Faryniarz 17. 
Treneris — D. Laurinavičius.

Jaunučiai (midgets) sužaidė 22:22 
su Vyčio jaunučiais. Treneris — A. 
Nausėdas.

Jaunių komanda CYO lygoj eina 
be pralaimėjimų. Paskutinius du žai
dimus laimėjo prieš St. Boniface 51: 
35 ir prieš Corpus Christi 82:33. 
Žaidė: A. Grigonis 40, J. Grigonis 
25, D. Salvaitis 12, B. Stočkus 15, 
A. Kaknevičius 16, A._ Gaputis, R. 
Petronis 6, R. Paškauskas 12, K. Bar
tusevičius 7. Treneris — D. Laurina
vičius.

CYO lygoj Aušros mergaičių A ko
manda pralaimėjo B komandai 18:31. 
A komandoj žaidė: V. Plučaitė 3, S. 
Simutytė 10, D. Kairytė 2, R. Vaš- 
kevičiūtė 3, D. Kiškūnaitė, P. Simu
tytė. Treneris — H. Chvedukas. B 
komandoje žaidė: A. Birštonaitė 8, 
M. Sodonytė 8, S. Ranonytė 10, A. 
Salvaitytė 4, S. Virkutytė 1, Al. Birš
tonaitė, L. Vaitiekūnaitė, R. Rautinš, 
J. Ferrando. Treneris — A. Stuopis.

Stalo tenise Aušros pirmoji koman
da laimėjo prieš East York Masters 
8:2. Antroji komanda nugalėjo pačią 
stipriausią Western YMCA 6:4 ir da
bar dalinasi su jais I-ja vieta. Stalo 
teniso vadovas — J. Klevinas.

Treniruotės: trečiadieniais — mer
gaitėms, ketvirtadieniais — vyrams 
ir jauniams. Antradieniais treniruo
čių nėra.

Stalo teniso treniruotės, vadovau
jant J. Nešukaičiui, vyksta ketvir
tadieniais nuo 6 iki 8 v.v.

Baigiantis žiemai, numatoma pra
dėti golfininkams treniruotes Prisi
kėlimo par. salėje.

Numatoma surengti Aušros klubo 
šachmatų turnyrą. Norintieji daly
vauti prašomi registruotis pas Vyt. 
Genčių tel. 239-7524 po 6.30 v.v.

TORONTO MIESTAS
1971 METŲ NEJUDOMO TURTO

MOKESČIAI
DALINĖS SĄSKAITOS

Pagal savivaldybių įstatymo reikalavimus ir nuostatą 9-71, priimtą 
miesto tarybos 1971 metais sausio 20 dieną, pirmieji trys nejudomo 
turto mokesčių mokėjimai 1971 metais yra taip išdėstyti:

visame pirmas
mieste mokėjimas

vasario 10 d.

antras trečias
mokėjimas mokėjimas
kovo 31 d. gegužės 19 d.

čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1971 m. mokesčių sąskaitą, 
apskaičiuotą pagal paskutinių 6 mėnesių mokesčius praėjusiais 
metais. Sąskaitos mokesčių likučiui bus paruoštos apie šių metų 
vidurį ir jos bus taip pat išdėstytos į tris mokėjimus. Tuo būdu 
mokesčiai mokami per šešis kartus vietoj buvusių trijų. Dabartinis 
mokesčių išdėstymas duoda žymiai daugiau laiko.
Visos dalinės nejudomo turto sąskaitos jau yra išsiųstos. 
Mokesčių mokėtojai, kurie iki šiol dar negavo mokesčių 
sąska'itų, turi tuojau kreiptis j mokesčių informacijos skyrių 
miesto rotušėje arba paskambinti telefonu 367-7115.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI
Mokesčiai gali būti sumokami tose vietose, kurios nuro
dytos prie mokesčių sąskaitų pridėtoje brošiūroje. Prašome 
įsidėmėti, kad bankai priima mokėjimus iki paskutinės 
mokėjimo datos. Tačiau norint gauti išankstinio mokesčių 
sumokėjimo pažymėjimus, reikia sumokėti miesto rotušėje 
asmeniškai arba pasiusti paštu.

W. M. CAMPBELL, 
City Treasurer

Ateitininkų žinios
Jaun. mergaičių ir berniukų su

sirinkimai įvyks sekmadienį, sausio 
31 d., 2 v. Mergaičių susirinkimai 
vyksta L. V. Namuose, berniukų — 
Prisikėlimo par. patalpose. Sį sek
madienį susirinkimai užtruks dvi va
landas. Tėvai, kurie atvežę vaikus 
Jaukia, prašomi laukti kambaryje ša
lia klebono raštinės. Visi jaunesnieji 
berniukai ir mergaitės privalo būti
nai dalyvauti.

Vyr. moksleivių bendras ir svar
bus susirinkimas įvyks taip pat sek
madienį, 5 v. p. p. Dalyvavimas bū
tinas.

Studentai ateitininkai ren
gia slidinėjimo savaitgalį — sausio 
29 — 30 d.d. Savaitgalio metu taip 
pat ruošiamas simpoziumas tema 
“Lietuvis studentas universitete”. 
Studentai, kurie ruošiasi vykti, pra
šomi paskambinti Alg. Juzukoniui, 
tel. 231-6619.

Naujai išrinktas tėvų komitetas 
pasiskirstė pareigomis: pirm. J. Ju- 
zukonis, vicepirm. L. Nakrošienė,' 
ižd. L. Dūda.

Ateitininkų Vasario 16 minėjimas 
— sekmadienį, vasario 7, tuoj po 10 
v. Mišių.

Muzikos ir literatūros popietė, ku
rią kas metai organizuoja tėvų ko
mitetas, įvyks kovo 14 d. Programa 
bus atliekama paties jaunimo.

Vyr. moksleivių ir jaunučių bei 
jaunių susirinkimuose visi nariai bus 
tikrinami pagal sąrašus. Negalį dėl 
kokių nors priežasčių atvykti prašo
mi pranešti savo būrelio vadovams.

Skautų veikla
• Išvykos į Europą reikalu Kana

dos rajono vadas s. K. Batūra sušau
kė jau du pasitarimus. Nutarta ke
lionę organizuoti ir į sukaktuvinę 
stovyklą Vokietijoje, kur bus pami
nėtas 25 m. lietuviškos skautijos dar
bas išeivijoje. Stovykla įvyks Schv/e- 
zingene liepos 19-31 d. Iš Toronto 
išvykstama bus 2 savaitės anksčiau. 
Numatyta aplankyti V. Europos vals
tybes. Suinteresuotus kviečiame sek
ti ši “Tž” skyrelį, kuriame bus tei
kiama visa informacija. Registraci
ją vykdyti sutiko s. M. Vasiliaus
kienė, tel. CL 1-5126.

• Jūrų skautės kiekvieną ketvir
tadienį, 7.30 v.v., renkasi pas p. Vai- 
tonienę, kur pradedama ruoštis Ka
ziuko mugei. Reguliarios sueigos, 
pradedant sausio 25 d., bus kas antrą 
sekmadienį, 3 v. p.p. pas vadovę ps. 
A. BiškeviČienę.

• Mindaugo dr-vės sueiga — va
sario 1, pirmadienį, 7 v.v., skautų 
būkle. Visi atsineša namų darbus.

• LSB jūrti skautų skyriaus vedė
jas jūr. ps. A. Empakeris sausio 16- 
17 d. lankėsi Čikagoje, kur turėjo 
eilę pasitarimų jūrinio skautavimo 
klausimais.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų skautų-čių draugovės su vado- 
vais-vėmis ir tėvais dalyvauja šį šeš
tadienį, sausio 30 d., 12 v., prie mies
to rotušės K. L. Bendruomenės ruo
šiamose demonstracijose, kuriose vi
si vieningai turi išreikšti protestą ru- 
sams-okupantams, nuteisusiems tau
tietį Simokaitį mirties bausme už 
bandymą prasiveržti' laisvėn. Daly
vaukime visi skautai-tės!

• “Šatrijos” tunto tunt. pavaduo
toja sutiko būti s. D. Keršienė. Č. S.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Vertindami Beržinskų ir S. 

Kudirkos žygdarbius jau ma
tom, kad Lietuva yra didvyrių 
žemė. Jie ne tik sukrėtė Sovie
tų Sąjungą, bet ir sujudino visą 
pasaulį. Tokių neatsirado net 
daug didesnėse tautose. Būkim 
tikri tos žemės vaikai. Vasario 
16 minėjimu prasideda Tautos 
Fondo 1971 metų vajus. Auko
dami parodykim, kad mes verti 
to garbingo vardo.

Tautos Fondo Atstovybė
PAGREITINTI LAIŠKAI

Visuotinis nusiskundimas Ka
nados pašto lėtumu ir netvarka 
privertė vyriausybę pakviesti 
naują ministerį J. P. Cotė, kuris 
pakeitė nesėkmingąjį E. Kie
rans. Naujasis ministeris pa
skelbė pagreitinto pašto siste
mos įvedimą, kurioje pirmos 
klasės paštas pasieks adresatą 
sekančią dieną. Tos sistemos 
Įvedimą ministeris paskelbė at
vykęs į Torontą, nes čia prade
damas šis bandymas nuo š. m. 
vasario 1 d. Jeigu čia jis bus 
sėkmingas, sistema bus išplėsta 
visoje Kanadoje iki 1972 m. Pa
grindinis tos sistemos reikalavi
mas — įmesti laišką pašto dėžu- 
tėn iki 11 v. ryto arba specialion 
dėžutėn — iki 3 v. p. p. Specia
lios pašto dėžutės bus išdėliotos 
tankiausiai apgyventuose mies
to rajonuose prie didesnių kryž
kelių. Jos bus atžymėtos hori- 
zontinėmis baltomis — mėlyno
mis juostomis ir atitinkamais 
užrašais. Kol kas ši sistema ap
ims tik didesniuosius miestus. 
Laiškai, Įmesti pašto dėžutėn iki 
11 v. r., sekančią dieną pasieks 
centrinės, pietinės ir rytinės On
tario provincijos miestus ir šias 
vietoves: Calgary, Edmonton, 
Halifax, Moncton, Montreal, 
North Bay, Quebec, Regina, St. 
John’s, Saskatoon, Sault Ste Ma 
rie, Sudbury, Thunder Bay, Van
couver, Victoria, Winnipeg. 
Laiškai, Įmesti specialion pašto 
dėžutėn iki 3 v. p. p., sekančią 
dieną pasieks adresatus dides
niuose Ontario miestuose ir 
Montrealyje. Bet tai neliečia 
šeštadienių ir sekmadienių.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor St. W.
LE. 6-2664 Toronto, Ontario

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

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

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
516% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
6% už taupymo s-tas
7% už 1 m. term. dep. 
13/a% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame :ki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2 000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki S5 000

KASOS VALANDOS: kasdien nno 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3. Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
QUEEN — EUCLID, palikimas, 11 didelių kambarių, atskiras plyti
nis namas, šiltu vandeniu šildomas, 2 prausyklos, privatus įvažiavi
mas, garažas, geras kambarių išnuomojimui namas, be skolų.
QUEBEC — DUNDAS, $3.500 įmokėti, 6 šviesūs kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas, prašoma $19.900. 
JANE — ANNETTE, vienaaugštis (bungalov), prašoma $26.500; 
plytinis, atskiras, nauja šildymo krosnis, garažas, didelis sklypas.
RONCESVALLES — GARDEN, prašoma $33.900, atskiras plytinis 
namas, 7 dideli kambariai, poilsio kambary s, šiltu vandeniu šildo
mas, 2 modernios virtuvės, šoninis įvažiavimas, garažas, 8% % pa
skola.
JANE ST., dvibutis (duplex) plytinis 10 kambarių atskiras namas, 
šiltu vandeniu šildomas, šoninis įvažiavimas, atvira paskola 8%%; 
mėnesinės pajamos — $175 ir $180.

1082 BLOOR St W., TORONTO 4,
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.-----------Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičiu.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MEELDA2UKĖ) VISTOSKI

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

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (Pr ieš Keele St. požeminio stotį)

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

VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

pusę metų vienus metusJIB vartojo 16 savaičių
JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628, registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus su $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Ave., Windsor 12. Ont., Canada

A. ČIŽIKAS

PARDUODAM

ALFA RADIO & TV
TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • 

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.,
Tel. 531 -6165
Dirbtuvė

295 Roncesvalles Avė., 
Tel. 536 -1373 

Atidaryta: Kasdien 9—6 v.
Ket. ir penkt. 9—9 v.
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Dar sunkiau Tik vieną kartą...

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

— Nėra tokių sunkumų, sū
nau mano, kurių užsispyrus ne
būtų galima nugalėti.

— Tu taip galvoji, tėte. Tad 
pamėgink isspausti dantų pastą 
iš tūbelės ir vėl ją atgal įstumti.

Pokalbį girdėjęs kaimynas
pridėjo:

— Arba įsprausti į rankas Pa
vergtųjų Tautų demonstracijos 
plakatą tam, kuris jau lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje arba ren
giasi į ją vykti.

Ką norėtumėte išgirsti?
Prancūzas notaro įstaigoje ra- 

šydina testamentą. Be kita ko, 
jis pareiškė:
— Pageidaučiau, kad mano lai

dotuvėse grotų labai geras smui
kininkas.

— Puiku, taip ir padarysim. 
O ką norėtumėte išgirsti?...* ★ *
• Išmok taip gyventi, kad kai 
mirsi, tavęs gailėtųsi net ir gra- 
borius (Mark Tvain)

Kelionėje laivu viena ponia 
pradėjo įkyrėti kapitonui savo 
nebaigiamais klausimais.

— Ar nelaimės atveju pir
miausia gelbsti moteris ir vai
kus?

— Taip.
— Ar dažnai laivai skęsta?
— Tik vieną kartą ...

• Yra trys žmogui ištikimi drau
gai: sena žmona, senas šuo ir pi
nigai kišenėje (B. Franklinas)

* * ♦
• Niekas nepasako geresnio pa
mokslo kaip skruzdė, kuri nesa
ko nieko (B. Franklinas)

Žemė sukasi
Ant šaligatvio sėdi girtas žmo

gus. Prieina policininkas ir 
klausia:

— Ką čia veikiate?
— Sako, kad žemė sukasi, — 

paaiškino žmogus.
— Tai kas?
— Laukiu, kol priartės mano 

namas. Parinko Pr. Alš.

1970 ML GRUODŽIO 31 D. 
APYSKAITA

Narių skaičius — 416.
Narių įnašai ir aukos __  $68,852.81
Palūkanos 1969 m. $ 1,406.91 
Palūkanos 1970 m. ___ $ 6,839.64 
Iš viso palūkanų _____ „ $ 8,24635
1970 m. įstojo naujų 
narių — 55.
1970 m. gauta įnašų „$10,780.83 
(Naujų narių įnašai — 
$5,800.00, papildymai — 
$4,980.83)
IŠLAIDOS:
Išmokėta pašalpų šeštad. mokyk-

loms ir tyganitacijoms_ $ 3,000.00
Administr reikalams
(raštinės ir pašto išlaidos, 
susirinkimų salės nuoma, 
audito^us) ———$ 331.36

Iš viso $ 333136 
Atskaičius išlaidas, liko 
palūkanų ___ _______— 3 4,915.19
Iš viso Fondo ižde yra ... $73,768.00 
Banku sąskaitose:

“Paramoj” _ $50,580.30 
Prisikėlimo par. $10,064.41 
“Lite” $ 6,900.72
“Talkoj” __ $ 6322,57 

P. LELIS, KLF ižd.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

BALIO MASKELIŪNO
D RAUDOS IŠTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas 
Sales Manager namų 741-9065 tel. 767-9088 

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

EDVARDAS
SAUSIO 16 — 17 SAVAITGALIS 

nebuvo labai malonus, nes abi die
na snigo ir žmonės turėjo vargo su 
automobiliais. Tačiau sniegas nesu
stabdė Čikagos lietuvių nuo dalyva
vimo gausiuose parengimuose. Gal 
kai kur nubyrėjo šiek tiek lankyto
jų, tačiau jų visur netrūko.

šeštadienį vakare Čiurlionio gale
rijoje buvo atidaryta daiL M. Stan
kūnienės darbų paroda, ši nauja 
dailininkė parodoje išstatė 40 dar
bų: 12 medžio raižinių, 12 mozaikų, 
6 kolažus, 6 akrilines tapybas ir 4 
temperas.

šeštadienį ir sekmadienį Jaunimo 
Centre įvyko Lietuvių Bendruome
nės jaunimo teatro spektakliai. Reži
suojant Juozui Valentinui, buvo su
vaidinta Kazio Binkio 5 veiksmų pje
sė “Atžalynas”. Scenoje pasirodė 
apie 40 vaidintojų, šalia vyresniųjų: 
Juliaus Balučio, Edvardo Radvilos, 
Tito Antanaičio, Elenos Blandytės ir 
kt., buvo nemaža pačio jauniausiojo 
sceninio prieauglio: Regina Balutytė, 
Eugenijus Būtėnas, Gintautas Būtė
nas, Nijolė Sparkytė ir kt Pastaty
mo dekoratoriumi buvo J. Kiburas, o 
apšvietimą tvarkė V. Žygas. šiuo te
atru rūpinasi LB Kultūros Fondas.

Sausio 16 d. vakare gražų pobūvį 
surengė skautai ir skautės Cicero 
Šv. Antano par. salėje, čia buvo va
karienė ir meninė dalis, kurioje pa-

ŠULAITIS
BUVO LAIKAI, kada Cicero lietu

vių kolonijoje per Lietuvių Bendruo
menės rinkimus tautiečiai varžyda
vosi dėl patekimo į valdybą. Būdavo 
išstatųmi bent keli sąrašai ir vykdo
mas rinkiminis vajus, šiemet per LB 
apylinkės susirinkimą to nesimatė. 
Jame jautėsi apatija, kurios neiš
sklaidė ir naujos valdybos rinkimai. 
Įdomu, kad žinomesniems veikėjams 
atsiimant kanditūras, į valdybą pate
ko nauji žmonės ir tik vienas iš se
nosios valdybos (V. Zalatorius). 
Pritrūkus kandidatų į 7 asmenų val
dybą, buvo nutarta valdybos narių 
skaičių sumažinti iki 5. Tuomet dar 
liko vienas kandidatas. Į valdybą bu
vo išrinkti: Vyt. Zalatorius (pasi- 
skirstant pareigomis, jis užėmė pir
mininko vietą), Janina Skamienė, 
Jadvyga Rudavičienė, Boleslovas No
vickis, Hiacintas Suvaizdis. Kadangi 
toks abejingumas Bendruomenės 
veiklai jaučiasi tokioje gyvoje ir 
veiklioje Cicero lietuvių kolonijoje, 
atrodo, jog visur tautiečiai vis labiau 
pavargsta ir daugiau pradeda rū
pintis savais reikalais, o ne visuome
nine veikla. 
• • •

PASIRODĖ NAUJAS “LITUA
NUS” numeris. Tai 1970 m. nr. 3. 
Šiame sąsiuvinyje daugiausia vietos 
skirta Alfonso šešplaukio rašiniui 
apie šekspyriškuosius bruožus lietu-

LONDON, ONT.
“VAKARAS VILNIUJE” įvyks 

sausio 30 d. 8.30 v. v. parapijos 
salėje. Visi — suaugusieji ir studen
tai kviečiami dalyvauti. Studentui 
kainuos $1.00, su panele — $1.75, su
augusiam — $1.75 ir $3.00. Gros pui
kus lenkų orkestras. Dalyvaus dar 
nenumatya tautinių šokių grupė. 
Bus užkandžiai, baras ir loterija. V J.

TRADICINIS BLYNŲ BALIUS 
šiemet įvyks vasario 20 d. parapi
jos salėje, 1414 Dundas St. E. šis 
KLK Moterų Draugijos Londono sky
riaus linksmavakaris visada susilau
kia reikiamo dėmesio ir daug sve
čių, iš arti ir toli.

BENDROS KŪČIOS ir šiemet pra
ėjo gražioje nuotaikoje. Jas rengia 
KLK Moterų Dr.jos Londono skyrius 
nuo pat įsikūrimo 1964 m. Taigi, šios 
buvo septintosios. Į jas daugiausia 
širdies ir nuoširdaus darbo yra įdė
jusi nepailstančioji G. Mačienė, ku
ri ir šį kartą įstengė pasiimti sun
kiausią naštą, “pamiršusi” savo anks
tesnį pareiškimą, kad jai jau laikas 
“išeiti į pensiją”. Už jos didelį dar
bą Londono lietuviai ją visada su 
dėkingumu prisimins. Jai talkino M. 
Juodgalvienė ir kt Abiem ta proga 
įteiktos simbolinės dovanėlės. Para
pija įteikė dovanėles K. Brazlauskai- 
tei ir V. Petrašiūnaitei, pasišventu
siai vargonuojančioms per rytines 
pamaldas ir per Sumą.

Kūčios — šeimos šventė. Bet.,. 
gausus lietuvių būrelis, į jas susi
rinkęs, irgi atrodė kaip viena dar
ni šeima. Plotkelės iš Amerikos, Vo
kietijos ir ... Lietuvos dar labiau 
sustiprino kalėdinę nuotaiką, primin
damos, kad, nežiūrint, kur mes bebū
tume, mes jaučiamės tos pačios šei
mos sesės ir broliai.

L. BUTKUS — “TAURO” PIRMI
NINKAS. Sausio 17 d. - įvyko L. L. 
Sporto Klubo “Tauras” metinis na
rių susirinkimas. Vienas svarbiausių 
ir sunkiausių darbotvarkės klausimų 
buvo naujo pirmininko išrinkimas. 
Dabartiniam pirmininkui Daniliūnui, 
sr., atsisakius ir kitiems valdybos na
riams sutikus baigti kadenciją, ,visas 
dėmesys ir nukrypo į suradimą as
mens, sutinkančio pasiimti neleng
vas pirmininko pareigas. Pagaliau L.

“E'-Teviškės Žiburių"™^!^
ir prašau siuntinėti savaitraštį šiuo adresu
(esu "TŽ" skaitytojas):

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

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

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

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

UŽSAKAU "T ŽIBURIUS" KAIP DOVANĄ 

naujam skaitytojui
Vardas ir pavardė ....................................................................
Numeris ir gatvė . .......................... .........................................
Vietovė (ir pašto zonos nr.) ............................................ .........

(zip code number)

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

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

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

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

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

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

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ 4*o roncesvalles avė.,
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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

532-7733

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

293 Ottowo St. N.. Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;
Yądidelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų* 

kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.TO EUROPE

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

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

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

***į

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 - 7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt

sirodė Jaunučio Puodžiūno baleto 
studija ir kt. menininkai. Sekmadie-
nį Čikagos skautai ir skautės Gage 
Parko salėje surengė gražų Klaipė
dos minėjimą.

ANKSČIAU DIDŽIOJOJE SPAU
DOJE skaitytojų pasisakymai buvo 
išimtinai palankūs bendrajam nusi
statymui jūrininko Simo Kudirkos 
reikale. Dabar pasirodo vienas kitas 
laiškas, kuris bando pateisinti JAV 
pakrančių apsaugos, Valstybės 
Departamento elgesį. Sausio 17 d. 
“Chicago Tribune” dienraštyje pasi
rodė rašinys, kuriame sakoma, jog 
sunkioje situacijoje pakrančių ap
sauga pasielgė teisingai. Laiško auto
rius Stanley Brownstein teigia, jog 
čia buvo įveltas ne vien tik jūrininko 
likimas, bet ir amerikiečių žvejų 
ekonominė bei socialinė gerovė, ku
rios buvo nepaisoma ilgus metus. Jis 
teigia, kad rusai ilgus metus prie 
Amerikos pakrančių sugaudavo daug 
žuvies, tuo tarpu šimtai Naujosios 
Anglijos žvejų gyveno nepaprastai 
vargingai. Todėl laiško autorius ra
šo, jag susitarimas, liečiantis žvejy
bos teises prie Amerikos krantų, gali 
būti naudingas tik amerikiečiams. 
Taip pat laiško autorius pareiškia, 
jog jam gaila Simo Kudirkos ir jo 
patirto mušimo, tačiau primena, kad 
“mes turime 
pinimo savo 
varge”.

rodyti daugiau susirū- 
piliečiams, kurie yra

vių literatūroje. Supažindinama su
Danguolės Sadūnaitės poezija, ku-
rios vertimams skirti šeši puslapiai. 
Taip pat rašoma ir apie foto meis
terį kun. AL Kezį, SJ, kurio nuotrau-
kos puošia visą “Lituanus” numerį, 
šį žurnalą redaguoja dr. Antanas 
Klimas ir dr. Ignas Skrupskelis. žur
nalo adresas: Lituanus, P. O. Box 
9318, Chicago, Ill. 60690, USA.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Jaunimo 
kongreso komitetas posėdžiavo sau
sio 10 d. Dar neišspręsta kongreso 
data. Jos nustatymas atidėtas vėles
niam laikui. Sekantis posėdis numa
tytas vasario 21 d. Windsore, Ont.
— “Grandies” tradicinis vakaras 
rengiamas sausio 30 d. Jaunimo 
Centre. Programoje pasirodys visi 78 
šios tautinių šokių grupės šokėjai.— 
“Lituanikos” futbolo komanda ant
rose salėse futbolo varžybų rungty-' 
nėse sausio 17 d. pralaimėjo “Slo
vaks” futbolininkams 2:2. Lietuvių 
komanda žais kiekvieną sekmadienį 
9 savaites. — Cicero lietuvių ko
lonijoje gyvenantieji spaudos dar
buotojai Vyt. Zalatorius ir J. Krei
vėnas nuo šių metų pradžios įsijun
gė į “Vienybės” redakcinį kolektyvą.
— švediškų filmų festivalyje, kuris 
įvyks Lake Shore teatre sausio 28 d., 
8.30 v. v., bus rodomas filmas “Bal
tic Tragedy”, kuriame vaizduojamas 
likimas latvių kareivių, išduotų so- 
viatams.

ST. CATHARINES. ONT.
POPIEŽIAUS PAULIAUS VI 

PORTRETAS buvo 1970 m. pavasa
rį užsakytas Toronto lietuvių katali
kų specialiam popiežiaus paminėji
mui. Rudenį portretas buvo užbaig
tas, įdėtas į rėmus ir nugabentas į 
minėjimą Toronte, šiam pasibaigus, 
buvo parvežtas į St. Catharines. Čia 
kilo klausimas, ką su tuo dideliu 
portretu daryti, nes nėra tinkamų 
patalpų. Laimei, tuo metu į St. Ca
tharines atsikėlė naujas klebonas 
kun. Juvenalis Liauba, OFM. Jis pa
siūlė portretą įteikti vyskupui To
mui MacCarthy Niagaros pusiasalio 
lietuvių vardu. Taip ir buvo pada
ryta. Iš anksto gavus vyskupo princi
pinį pritarimą, portretas Kalėdų iš
vakarėse buvo nugabentas į vysku
po rūmus paties klebono kun. J. 
Liaubos ir portreto autoriaus S. šet- 
kaus. Portretas vyskupui labai pati
ko ir tai jis išreiškė gražiausiais žo
džiais, prašydamas padėkoti visiems 
lietuviams už kalėdinę dovaną ir pa
linkėti gražiausių Kalėdų ir N. Metų. 
Savaitei praėjus, vyskupas atsiuntė 
laišką, kuriame pareiškiama, jog po
piežiaus portretas yra laikomas ta
lentingu meno darbu, užsimenama 
apie reikšmingą įnašą katalikybės 
reikalams šiame krašte*. Gana ilgas 
ir labai malonus laiškas baigiamas 
nuoširdžia padėka bei linkėjimais 
klebonui kun. J. Liaubai ir visiems

Niagaros pusiasalio lietuviams.
DVI ŠOKIŲ GRUPĖS. Ko jau ko, 

bet šitokių dalykų St. Catharines nie
kad nesitikėjo: kaip iš dangaus iš
krito dvi tautinių šokių grupės, ir 
dar kokios! Vyresniųjų grupei vado
vauja du patyrę “Gyvataro” šokėjai 
— Kostas ir Jeronimas Bieliūnai iš 
Wellando. Šokėjai — iš viso Niaga
ros pusiasalio ir keli net iš Buffalo 
miesto. Darbas sekmadieniais po pie
tų virte verda. Jaunesniem vadovau
ja Stasė ir Sigitas Zubrickai. Kaip ir 
kokiu būdu visa tai atsirado? Paslap
tis. Klausiau kun. Juvenali Liaubą 
paaiškinimo. Nusišypsojo. “Geros va
lios pas mus netrūksta”, — atsakė. 
Tai bendruomenė. Daug darbo įdeda 
vicepirmininkas P. Balsas. Parapija 
duoda patalpas. Pirmas pasirodymas 
bus, berods, Vasario 16 minėjimuose 
Wellande ir St. Catharines. Sparčiai

DIANA
COUGHS

COLDS

ASTHMA

Butkus sutiko pasišvęsti klubo labui. 
Naujasis pirmininkas yra jaunosios
kartos atstovas, studijuojąs Vakarų 
Ontario universitete. Jis yra beveik 
vienintelis geras klubo metikas iš
didesnio atstumo. Naujajam pirmi
ninkui linkime' visokeriopos sėkmės. 
“Tauras”, atrodo, yra pirmoji Lon
dono organizacija, vadovaujama jau
nuolio ir turinti narių eilėse ne tik 
jaunimą, bet ir suaugusius.

Daniliūnas, sr., dirbo su klubu nuo 
jo steigiamojo susirinkimo 1964 m., 
o pirmininkavo nuo 1966 m. Jo va
dovaujamos valdybos įregistravo klu
bą ŠALFAS Sąjungoje, pravedė dve
jas Kanados varžybas, o klubo ko
mandos dalyvavo keliose kitur reng
tose varžybose. Taip pat Londono 
organizacijų ir asmenų duosnumo 
dėka įsteigtos 4 vertingos taurės. Da
niliūnas lietuviškoje veikloje Lon
done dirba 20 metų be pertraukos. 
Jo vieton dabar į “Tauro” valdybą 
įėjo kandidatas Daniliūnas, jr. Be 
to, susirinkime pasikeista mintimis 
pirmenybių reikalu, parinkti atsto
vai į ŠALFASS suvažiavimą ir ap
svarstyti kiti klausimai. Susirinkimui 
labai gerai pirmininkavo A. Eiman
tas, sekretoriavo J. Butkus, sr. D. E.

BRIGHTON KINO TEATRAS
127 Roncesvalles Avė 

Tel. 532-2710

Rodo du lenkiškus filmus 
Pilno ilgio programos su 

angliškais parašais 
ANDRZEY WAJDAS 

pokario drama 
“PELENAI IR DEIMANTAI” 
Priedo — retas, satyrinis filmas 

iš Varšuvos gyvenimo 
"TURTAI”

— Tik šešias dienas — 
SAUSIO 28 iki VASARIO 2 d.

Trečiadieniais uždaryta

Sekantys filmai:
TYKIAI TEKA DONAS” ir 

“KAREIVIO BALADĖ”

ruošiamasi Lietuvių Dienai, kuri šie
met įvyks St. Catharines. Džiaugiesi 
matydamas tokį būrį nematytų, spė
jusių puikiai išaugti lietuvių jau
nuolių. Sėkmės ir ištvermės! Kor.

GARSŪS DIANA LAŠAI PALENGVINS NUŠALIMUS 
BEI SLOGŲ NEMALONUMUS
Jeigu jautiesi nesveikas, skauda visą kūną, ir nori grei
tai atgauti gerą savijautą, paimki gerai žinomų vaistų 
DIANA DROPS.
DIANA DROPS vaistai tikrai jums iš karto palengvins 
sunkų kosulį, sumažins karštį, galvos ir krūtinės skaus
mus, slogą, sustabdys čiaudėjimą bei nosies gleives, pa
lengvins kvėpavimą, astmą ir bronchitą. DIANA DROPS 
taip pat palengvina burnos bei dantų skaudėjimą, suma
žina rūgštingumą, pašalina dujas ir pilvo skaudėjimą. 
Joks vaistas geriau nepadės, kaip DIANA DROPS vei
kiai atgauti gerą savijautą. ,

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms 
o patarnauja atsikviečiant

dienos metu <

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261
iant gimines j
arba vakarais >

ROXODIUM PALENGVINS REOMATIZMO, 
ARTRICIO SKAUSMUS
Juo ilgiau lauksite, juo ilgiau reikės jums kentėti skaus
mus ir nemalonumus. Trinkite ROXODIUM ir greitai 
pajusite palengvėjimą nugaros, nugarkaulio, kojų, pirš
tų sąnarių skausmų, riešo, alkūnių, rankų, pečių, kelių 
ir blauzdų skausmų. Sutinimų, įdrėskimu, susitrenkimų, 
žaizdų, susižeidimų atvejais trinkite ROXODIUM, 
ROXODIUM yra taip pat veiksmingas ir sėkmingai nau
dojamas nuo pūliuojančių žaizdų, nusiplikinimų, spuo
gų, galvos ir odos niežėjimų, odos suerzinimų ir išbėri
mų kakle, rankose ir visame kūne. Trinkite R AXODUTM. 
Joks kitas veiksmas geriau neveiks, kaip ROXODIUM 
— greitai ir veiksmingai.
šitie vaistai parduodami visose vaistinėse KANADOJE.

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton)

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikos pagal 
susitarimą telefonu.

D R. E. ZUBR1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie Bow- 
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 18 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

V K V L I S T A S

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

769-4612
2231 Bloor Street W<



DIDYSIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” METINIS SPAUDOS BALIUS
meninės programos - 7.30 v. v.

1971 m. vasario 6, šeštadienį,
Baliaus pradžia —’7 valandą vakaro,BILIETAI — $3, MOKSLEIVIAMS BEI STUDENTAMS — $1.50. 1 

Stalai bei vietos rezervuojamos iš anksto
"Tėviškės ,Žiburių” administracijoj —

■W:

ESATE VISI KVIEČIAMI, VISI LAUKIAMI - IŠ ARTI IR IŠ TOLI

■

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

• Vertingų laimikių loterija: 
paveikslų, skulptūrų ir 1.1.

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

bufetas ir smagi nuotaika
į:

6 TORONTO"
Šv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį po 11 v. pamal

dų muzikos studijoje įvyks liet. kat. 
moterų draugijos susirinkimas. Pa
skaitą skaitys med. dr. Gražina Gir- 
dauskaitė.

— Lankomi parapijiečiai Baby 
Point rajone ir jo apylinkėse.

— Praėjusi sekmadienį pakarto
tinai buvo padaryta Bendruomenės 
solidarumo įnašų rinkliava, davusi 
pasigėrėtinų rezultatų.

— Mirus a.a. Mykolui Matušaičiui, 
jo žmonai ir visiems artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Vasario 16 10 v. pamaldose pa
rapijos bažnyčioje organizuotai daly
vaus abiejų Toronto lietuvių tuntų 
skautai

— Pamaldos: šeštadienį, 8 v.r., už 
a.a. Petrą ir Teklę Jocius. Sekmadie
nį: 10 v. už a.a. Eleną Vyšniauskie
nę ir Vladę Martinaitienę; -11 v. me
tinės už a.a. Juozą Simonaitį; 12 v. 
už Gleiznių šeimos mirusius.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šį sekmadienį pamaldos 9.30 

valandą ryto.
— šeštadienį, sausio 30 d., de

monstracija prie naujosios rotušės. 
Visi kviečiami dalyvauti.

— Vasario 7, sekmadienį, 11 v.r., 
pamaldos, o po jų — visuotinis me
tinis parapijos susirinkimas ir vai
šės.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos valdyba 1971 metams: pir- 
min. J. Samulevičius, vicepirm.
A. Kuniutis, protokolų sekr. S. 
Balčiūnas, finansų sekr. V. 
Štreitas, ižd. A. Stankus. Revi
zijos komisija: V. Aušrotas, A. 

' Bumbulis, P. Jarašiūnas.
“Varpo” choras sausio 24 d. 

Šv. Jono Kr. par. salėje suren
gė vakarienę, kurioje dalyvavo 
ne tik choristai, buvę kaikurie 
dirigentai, choro globėjai, bet ir 
naujasis dirigentas Aleksas 
Ambrozaitis. Šia proga jis buvo 
pristatytas choro dalyviams ir 
tarė žodį. Taipgi kalbėjo choro 
globėjai ir valdybos nariai. Po 
ilgokos pertraukos “Varpas” vėl 
pradeda dirbti. Pirmoji repeti
cija — vasario 3 d. Pažymėtina, 
kad A. Ambrozaitis jau Lietu
voje reiškėsi muzikos srityje, 
kurį laiką gyveno Brazilijoj. 
Ten vadovavo lietuvių chorui ir 
buvo vieno simfoninio brazilų 
orkestro dalyviu. Atvykęs Ka- 
nadon, kurį laiką vadovavo. 
Montrealio lietuvių paraoijų 
chorams. Šiuo metu jis gilina 
studijas Toronto universitete.

Audrius ir Regina Šileikos 
persikėlė gyventi i Torontą. Jie 
nusipirko namą West Hill rajo
ne. Audrius yra baigęs bioche
miją Toronto universitete ir dir
ba kaip “Ortho Pharmaceutical 
(Canada) LTD district mana
ger”.

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

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sov. A. Čeponis

į BARONESSA BEAUTY SALON B
I Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 |

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, į
? perukai ir t. t. Prieinamos kainos |

Prisikėlimo par. žinios
Mirus a. a. Mykolui Matušaičiui, 

žmonai Emilijai, vaikams ir jų šei
moms bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. Velionis palai
dotas sausio 23 d. Taip pat užjaučia
me M. Kalinauskienę ir šeimą, mi
rus Lietuvoje jos tėveliui.

— Prašytos paskelbti Mišios: ket- 
virtad. 8 v. — už a. a. P. Valaitį, 
užpr. p. Blažienės; penktad. 7.30 v.
— už a.a. Antaną ir Juozą, užpr. I. 
Kandrotienės kaip užuojauta švoge- 
riui Šiugždiniui. šeštad. 8.30 v. — 
už Sibire mirusį Antaną česnavičių, 
užpr. I. Kandrotienės. Sekmad. 9 v.
— už a.a. A. Ulinskienę, užpr. J. Ur- 
baičio; 10 v. — už a. a. O. Apanavi- 
čien^ užpr. Znotinų. Antrad. 8 v. — 
už šeimos mirusius, užpr. Bernotai- 
čių.

— Chorų repeticijos: trečiadienį, 
7 v. v. — “Dainuojanti jaunystė”, 
bendra. Ketvirtadienį, 7.30 v. — su
augusių choras. Vaikai repetuoja 
sekmadieniais po 10 vai. Mišių prie 
vargonų.

— Pensininkų laisvavakaris — šį 
trečiadienį nuo 6.30 v.v.

— Lituanistinis seminaras — 
penktadienį, 7 v. v.

— Dėkojame dail. L. Urbonui už 
parapijai padovanotą vertingą pa
veikslą.

— Religijos ir pirmosios Komu
nijos pamokos — sekmadienį po 10 
vai. Mišių.

— Religinio švietimo kursas su
augusiems bus vasario 3 d., 7.30 v. 
v., tema: “Nuomonių skirtumas Baž
nyčioje”.

— Visuotinis parapijos susirinki
mas — vasario 7 d., 4.30 v.p.p. Bus 
pateikta finansinė apyskaitai ir iš
rinkta taryba.

— Dėkojame Vladui Simonaičiui 
ir Juozui Vaseriui už nemokamai 
atliktus kaikuriuos patalpų dažymo 
darbus.

— Šį sekmadienį bažnyčios priean
gyje bus pardavinėjamas leidinys 
“Ontario Catholic Directory”. Jame 
daug naudingų informacijų.

— Kurie negavo vokelių 1971 m., 
prašoma pranešti par. raštinei.

— Dėvėtu drabužių išpardavimas
— kovo 6 d. Kas turi atitekamų var
totų drabužių, prašoma juos atga
benti į par. raštinę.

—- Ateinančią savaitę lankomi pa
rapijiečiai: Beresford Ave. ir Durie 
St

— Pakrikštyta Mildos ir Russell 
Barnes duktė Elena Marija.

— Susituokė Albinas Puzeris su 
Virginija Bekeryte.

St. Jagėla, medžiojimo ir žūk- 
lavimo mėgėjas, sulaukęs 65 m. 
amžiaus, užbaigė darbą Hydro 
įmonėse ir išėjo į pensiją. Tose 
Įmonėse dirbo 22 metus. Ta pro
ga jis sausio 23 d. Prisikėlimo 
par. Parodų salėj šuruošė ban
ketą, kuriame dalyvavo gausus 
giminių ir draugų būrys. Šį po
būvį Stasys Jagėla pavadino 
“vedybomis su senatve”. Mat, 
Stasys tebėra viengungis.
IŠNUOMOJAMAS kambarys su bal- 
dais, galima naudotis virtuve. Kreip
tis tel. 531-0954.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B a n y I i s.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengia poilsio 

kambarius. Tel. 535-4724.

Akademikų Draugijos paskai
ta — sausio 30, šeštadienį, 8 v. 
v., Prisikėlimo par. muzikos stu
dijoj. Paskaitą skaitys “NL” 
red. R. E. Maziliauskas. Valdy
ba kviečia dalyvauti studentus, 
akademikus ir Toronto visuo
menę.

Dail. Leono Urbono dailės pa
roda atidaroma šį šeštadienį, 
sausio 30 d., 3 v. p. p., Prisikė
limo par. Parodų salėje. Atida
rymo žodį tars dail. Tel. Valius. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti, juoba, kad dailinin
kas po šios parodos grįš Austra
lijon. Paroda bus atidaryta du 
savaitgalius — sausio 30-31 d.d. 
ir vasario 6-7 d.d. Atsilankiusie
ji į “Tž” spaudos balių galės 
taip pat pamatyti ir parodą.

Verslininkų susirinkimas — 
vasario 7, sekmadienį, 7 v. vak., 
Lietuvių Namuose (Dundas-Os- 
sington gatvių kampas). Patyrę 
Toronto biržos (Stock Exchange) 
žinovai padarys pranešimą. Be
sidomintieji šia sritimi kviečia
mi dalyvauti.

“TŽ” spaudos baliaus ruoša 
eina sklandžiai. Meninė progra
ma jau galutinai nustatyta. 
Taipgi sutvarkytos visos tarny
bos. Loterijos laimikių skaičius 
didėja. Be jau skelbtųjų laimi
kių, prisidėjo dail. A/Tamošai- 
čio paveikslas, Mohawk firmos 
pastatomoji lempa, A. ir B. Be
resnevičių dovana — vyriški 
marškiniai, Parkside Meat mais
to gaminys. Vietos spaudos ba
liuje rezervuojamos iš anksto 
“Tž” administracijoj. Paimtos 
trys Prisikėlimo par. salės, tad 
vietų užteks visiems.

“Tėvynės Prisiminimai” — 
lietuvių radijo programa pirmą
ją programą pradėjo 1951 m. 
sausio 27 d. Taigi, suėjo lygiai 
20 metų. Programai nuo pat 
pradžios* vadovauja J. R. Sima
navičius. Sveikiname ir linkime 
geriausios sėkmės IFetuviškojo 
gyvenimo tarnyboje.

Adelė Puzauskaitė-Cirušienė 
atskrido iš Suvalkų trikampio 
pas vyrą Kostą Cirušį, jau prieš 
porą metų apsigyvenusį Toron
te ir taip at iš ten kilusį. Ta 
proga būrys draugių suruošė su
tiktuves, kuriose dalyvavo apie 
50 moterų.

A. a. M. Matušaitis mirė sau
sio 21 d. Šv. Mykolo ligoninėje. 
Velionis, 83 m. amžiaus, į Ka
nadą atvyko 1907 m. Pradžio
je gyveno Montrealyje o vėliau 
Toronte. Paliko žmoną, dukrą ir 
sūnų. Palaidotas iš Prisikėlimo 
par. Mount Hope kapinėse To
ronte.

Vytautas Sinkevičius, muziko 
St. Gailevičiaus pianino studijos 
mokinys, išlaikė X kurso egza
minus Toronto konservatorijoj 
pažymiu labai gerai (honour). Jo 
bičiuliai sveikina jaunąjį pianis
tą, linki nepasitenkinti gražiais 
rezultatais ir siekti tolimesnės 
pažangos.

[
ADVOKATAS

G. Balčiūnas <
praneša klientams,
kad a t i d a r ė savo < J
teisinę įstaigą ?

- 3828 Bloor Street W.f J •
Islington 678, Ont.
(Six Points — Bloor ir Kipling <1

gatvių sankryžoje) 4 >

Prano Barausko patalpose. <[
TELEFONAS 233-9 632. J'
Advokatui nesant įstaigoje, 
gerb. klientai prašomi /
palikti savo pavardę ir <[telefono numerį. /

TEAKWOOD
Solono, voloomojo ir miegamojo kam
bario baldai tiesiog iš importo sandė
lio. Atidaryta V—9 v. v.

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1-454-1388. Prie 7 kelio į 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

Apylinkės valdyba savo posė
dyje nutarė įsijungti į tautybių 
karavaną, kuris įvyks birželio 
24 — liepos 1 d. d. Tuo reikalu 
rūpinsis valdybos narys inž. R. 
Stirbys. Karavanui užsakytos 
Šv. Jono Kr. par. patalpos. Nu
statyta Vasario 16 meninė pro
grama. Ją atliks Toronto jau
nimo sambūriai, koordinuojami 
V. Balsienės. Vasario 16 minė
jimas įvyks vasario 14, sekma
dienį, 4 v. p. p., Central Tech, 
mokyklos salėje. Po minėjimo 
Prisikėlimo par. patalpose nu
matytas kanadiečiams svečiams 
ir programos atlikėjams kuklus 
priėmimas.

KLB Toronto apylinkės val
dybos pirm. S; Skrinsko inicia
tyva įvyko pasitarimas a.a. prel. 
M. Krupavičiaus, Lietuvių Bend
ruomenės kūrėjo, pagerbimo- 
paminėjimo reikalu. Nutarta jo 
pagerbimą rengti Toronte Pri
sikėlimo salėje š.m. kovo 21 d. 
ir kviesti dalyvauti visas lietu
vių organizacijas. Tam reikalui 
sudarytas komitetas.

Prof. A. Ramūnas sausio 22 
d. skaitė pagrindinę paskaitą 
Ontario prancūzų mokytojų su
važiavime Toronto King * Ed
ward Sheraton viešbučio salėje. 
Otavos universitete, kur jisai 
profesoriauja, studentų buvo iš
rinktas “man of the year”.

Lietuvos operos 50 m. sukak
tis minima sausio 30-31 d.d. Či
kagoj. Iš Toronto joje dalyvaus 
P. Radzevičiūtė, St. Gailevičius, 
J. R. Simanavičius ir kt.

Hamiltono šaulių kuopa ir 
Toronto Šv. Jono Kr. Pašalpinė 
Draugija atsiuntė “Tž” auką po 
$10. Leidėjai nuoširdžiai dėkoja 
šiom organizacijom už paramą.

“Dance 71”. Tokiu vardu bu
vo pavadintas Folk Art Council 
surengtas studijų savaitgalis On
tario Institute for Studies in 
Education patalpose. Posėdžiai 
buvo mokymo pobūdžio. Daly
vavo apie 200 atstovų iš 93 vie
netų. Visi buvo suskirstyti į ma
žas grupes, kurios turėjo disku
sijas, dalyvaujant įvairių šakų 
profesijonalams. Vadovai buvo 
supažindinti su įvairių tautų šo
kiais ir turėjo progos jų pasimo
kyti. Iš lietuvių pilnateisiais na
riais dalyvavo “Gintaro” vado
vai R. ir J. Karasiejai, o stebė
tojų teisėmis — keletas vyres
nių* “Gintaro” šokėjų. Tose pa
čiose patalpose Įvyko ir įvairių 
tautų drabužių paroda, kurioje 
išstatyta 20 tautų drabužiai, jų 
tarpe ir lietuvių. Buvo surengti 
trys koncertai — vienąs šešta
dienio vakare ir du sekmadienį. 
Juose dalyvavo 31 tautinių šo
kių grupė. Mūsų “Gintaras” pa
sigėrėtinai atliko Kepurinę, Aš- 
tuonytį, ir publikos buvo labai 
šiltai priimtas.

Paulius Sutkaitis, vyresnio
sios kartos ateivis, gyvenąs New 
Market, Ont., atsiuntė “Tž” $5 
auką ir taip pat nori užmokėti 
prenumeratą kurio nors nepasi
turinčio tautiečio.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Demonstracija 
prie rotušės

Nubaudimas Vilniuje mirties 
bausme laisvėn prasiveržti norė
jusio tautiečio Vytauto Simokai- 
čio vėl sujaudino visos išeivijos 
lietuvius ir kitų tautybių žmo
nes. Prieš tokį sovietines val
džios žiaurumą okupuotoje Lie
tuvoje protestuoja visi vergijos 
nepakenčią žmonės. Vieningam 
protesto balsui pareikšti rengia
ma demonstracija su plakatais 
naujosios rotušės aikštėje sau
sio 30, šeštadienį, 12 v. Specia
lus komitetas kviečia dalyvau
ti ne tik lietuvius, bet ir kitų 
tautu žmones. Pagrindinę kalbą 
pasakys adv. A. Maloney. De
monstracija pasisakys prieš V. 
Simokaičio nubaudimą mirties 
bausme bei jo žmonos Gražinos 
— trejų metų kalėjimu, prašys 
Kanados vyriausybę intervenci
jos ir reikalaus pavergtoms tau
toms laisvės. Tikimasi ypač gau
saus lietuvių — organizacijų ir 
paskirų asmenų — dalyvavimo, 
nes tai liečia mūsų tautiečių li
kimą. Dalyvaukime visi ir paro
dykime vieningą, stiprų protes
to balsą!

Ryšium su lietuvių rengiama 
demonstracija prie miesto rotu
šės Toronto Maironio mokyklos 
mokiniai šį šeštadienį, sausio 
30, bus paleisti 11 v. Tėvai ma
loniai prašomi tuoj pat nuo mo
kyklos su vaikais vykti prie 
miesto rotušės demonstruoti.

Lietuvių Katalikų Centras po 
ilgokos pertraukos buvo susirin
kęs posėdžio Prisikėlimo par. 
posėdžių kambaryje. Jame buvo 
apžvelgti atlikti darbai, išklau
syti komisijų pranešimai ir ap
svarstyti planavimo komisijos 
pateikti ateities veiklos pasiū
lymai. Platesnė informacija bus 
sekančiame “Tž” numeryje.

Stayner - Wasaga Beach apy
linkėje gyveną lietuviai surinko 
$32 Bražinskų bylos reikalams 
ir pasiuntė Tautos Fondo pirm. 
J. Balkūnui. Iš jo gavo gražų 
padėkos laišką.

PADĖKA
Už mums suruošta 20 metų vedy

binės sukakties paminėjimą - staig
meną nuoširdžiai dėkojame rengė
joms: p.p.D.Puzerienei, D. Keršienei, 
V. Birštonui, Mamytei ir visai šeimy
nėlei. Dėkojame visiems už labai 
gražias dovanas, B. V. Karasevičiams 
už gėles, R. S. Bekeriams už sveiki
nimus, J. Ignatavičiui už gražią kal
bą. Taipgi ačiū visiems, prisidėju- 
siems prie šios gražios mūsų šven
tės: p.p. S. Barškučiui, P. Baikui, V. 
Bekerytei, J. J. Ignatavičiams, K. J. 
Janulaičiams, A. R. Kutkoms, E. J. 
Kalau, D. A. Keršiams, A. V. Kaz
lauskams, A. Puzeriui, D. V. Puze- 
riams, V. J. Plečkaičiams. Z. Z. Re- 
vams, I. A. Ramams, G. Romano- 
vienei, B. B. Simonaičiams, M. P. 
Soštakams, M. J. Tamošiūnams, S. V. 
Vaitkams, A. J. Žakams. Dar kartą 
visiems nuoširdus ačiū.

Irena ir Jonas Birštonai

PARDUODAMOS lietuviškos il
go grojimo plokštelės, su lietu
višku raidynu rašomosios maši
nėlės, ODINIAI LIET. ALBU
MAI ir kt

Priimu siuntinių užsakymus i 
LIETUVĄ ir kitur. Didelis na- 
rinkimas iš pavyzdžių — eilu
tėms, suknelėms ir kt.
Taio pat priimu rašomosioms 
mašinėlėms, akordeonams Hoh- 
ne’- ir kt. užsakymus.

Maisto siuntiniai tiesiog iš 
DANIJOS.

Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Kreiptis bet kada:

St. Prakapas
49 NORSEMAN Street,

Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486
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Solistė Gina Butkutė-Čapkauskienė, kuri vasario 6 d. 
atliks meninę programą "T. Žiburių" spaudos baliuje

0 MONTREAL1“ 
Kviečiame vis u s — atvykite į 

L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS 
rengiamą

VAK ARĄ 
vasario 6, šeštadienį, 7 v. vakaro, 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE. 

PROGRAMOJE: vieno veiksmo komedija 

“TEODOLINDA”
Šilta vakarienė, bufetas, šokiai, loterija.

Įėjimas — $3.50, moksleiviams — $2.00 Rengėjai

Vasario 16 šiais metais bus 
iškilmingai minima įprastinėmis 
pamaldomis savose šventovėse 
ir bendra iškilme didžiojoj Pla
teau salėj vasario 28 d.

Aušros Vartų parapija vasa
rio 13 d. rengia 20-mečio minė
jimą. Ta proga bus koncertas ir 
vakarienė. Vasario 14, sekma
dienį, bus iškilmingos pamaldos 
ir bažnyčios fundatorių lentos 
atidengimas.

Žvejų ir medžiotojų klubas 
“Nida”* surengė sezono uždary
mo vakarą AV salėje. Meninę 
programą atliko jaunimas. Para
pijų vadovybės ir Liet. Bend
ruomenė skundžiasi, kad negali 
patraukti jaunimo. “Nidos” va
karas parodė, kad jaunimas, jei 
kviečiamas,-ateina. Programoje 
dalyvavo: “Gintaro” ansamblio 
jaunieji menininkai, akordeo
nistas, deklamuotoja, pianistė, 
baleto studijos studentė, gitaris
tas. Pabaigoje pasirodė naujutė
lis AV par. mergaičių sekstetas, 
kurį paruošė sol. A. Keblys. 
Mergaitės nuostabiai gražiai pa
dainavo lietuviškų dainų. Bravo 
J. šiaučiuliui, kuris sugebėjo 
puikiai jaunimą pristatyti publi
kai.

Muzikas K. Ambrozaitis stu- 
dijuojaToronto universitete mu
zikinius ir pedagoginius moks
lus.

Aušros Vartų parapijos na
rių visuotinis metinis susirinki
mas įvyko sausio 17 d. Šiemet 

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

dalyvavo žymiai daugiau parapi
jiečių. Iš parapijos komiteto, pa
sibaigus terminui, išėjo A. 
Vaupšas ir P. Girdžius. Klebo
nas kun. Zaremba jiems nuošir
džiai padėkojo už trejų metų 
darbą parapijai. Į komitetą iš^ 
rinkti du nauji nariai — A. 
Ūsienė ir B. Staškevičius. Buvo 
pateikta metų veiklos apyskaita. 
Nutarta parapijos nario metinį 
mokestį pakelti iki $10 šeimai. 
Pasisakyta dėl parapijos sklypų 
pardavimo “Litui”. Balsų dau
guma nutarta sklypus parduoti 
“Litui” kaip lietuviškai institu
cijai.

Dailiojo žodžio ir dainos kon
certas, kurį rengė K. L. Katali
kių Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius, įvyko AušrosVartų par. 
salėje sausio 16 dieną. Progra
mą atliko solistė O. Pliuškonie- 
nė iš Filadelfijos ir dr. H. Na- 
gys. Solistė yra dainavusi visoje 
eilėje JAV miestų. Montrealyje 
ji pasirodė pirmą kartą. Ji turi 
malonų - gražų balso tembrą 
(mezzo-sopranas). Jos puiki lai
kysena scenoje, skoningai pri
taikyti drabužiai ir šukuosena 
sudarė pasigėrėtiną įspūdį. Dai
navo lietuvių kompozitorių dai
nas ir operų ištraukas. Akompa
navo ponia M. Roch. Poetas H. 
Nagys skaitė savo poeziją artis
tiškai, kiekvienam eilėraščiui 
duodamas savitą nuotaiką. Vieš
niai solistei O. Pliuškonienei ir 
H. Nagiui montrealiečiai nepa
gailėjo ovacijų. J. L.
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