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Ateities dvasia
Žvelgdami j jaunosios kartos gyvenimą, lengvai pamatome nei

giamų reiškinių, juos kritikuojame, stebimės, piktinamės, bet ne- 
visuomet pastebime geruosius reiškinius, nes “taip turi būti“. O tų 
gerų reiškinių lietuvių jaunimo gyvenime taip pat yra, gal net 
daugiau nei blogų. Taip jau gyvenime yra, kad neigiami reiškiniai 
visuomet labiau įsirėžia, daugiau sukrečia, atkreipia visuomenės 
dėmėsi ir verčia vienaip ar kitaip reaguoti. Pvz. turime kuklių vei
kėjų, kurie, kad ir nedideliu mastu, labai daug gero padaro lietu
viškajame gyvenime, bet niekas to nepastebi ir tik tada, kai jie 
miršta, pamatome jų paliktus pėdsakus. Panašiai yra ir su mūsų 
jaunimu. Kai jis iškrečia kokį nemalonų pokštą, nueina kreivais 
keliais, visi mato, jaudinasi, bet kai jis atlieka ilgų valandų reika
laujančius darbus, rodo daug geros valios lietuviškajame kelyje, 
— praeina beveik nepastebimai. Dėlto šia proga norėtųsi iškelti 
labai teigiamą reiškinį, kuris iki šiol mūsų visuomenei mažai tėra 
žinomas. Tai moksleivių žiemos kursai, kasmet rengiami Daina
vos stovyklavietėje. Tai ateitininkų renginys, kuris turėtų at
kreipti dėmesį ir kitų linkmių jaunimo bei visos bendruomenės, 
nes tai, galima sakyti, organizacinis atradimas, pasižymįs savo tu
riningumu ir formacine dvasia. Tai nėra eilinio pobūdžio kursai, 
kuriuose išklausoma vienos kitos paskaitos, padiskutuojama ir tuo 
viskas pasibaigia. Tai savotiška institucija, padedanti nutiesti jau
nimui ateities gyvenimo pagrindus.

* * *
Čia minimi moksleivių žiemos kursai kasmet sutraukia iš vi

sos Š. Amerikos beveik šimtinę jaunuolių, neskaitant vadovų. Jų 
būtų ir daugiau, bet Dainavos stovyklavietė žiemos metu nepajė
gia daugiau priimti (šildomas tėra vienas pastatas). Dėlto kiek
vienam didesniam miestui, kur gyvena gausūs būriai lietuvių, lei
džiama parinkti tiktai ribotą skaičių kandidatų. Kursų siela — 
kun. prof. Stasys Yla, kuris ir 60 metų slenkstį peržengęs tebėra 
jaunos dvasios, mokąs pagauti jaunimo rūpesčius. Jau kelinti me
tai jis paruošia smulkią beveik ištisos savaitės programą. Parenka 
ne pripuolamai iškilusius klausimus, bet ima juos planingai, suri
kiuoja j sistemą ir sudaro vientisą epizodą. Moksleivis, išklausęs 
kelių žiemų kursą, jau gali susidaryti savo lietuviškojo ateities 
gyvenimo gaires. Tai bene pats brandžiausias metodas, kuris gal
būt nėra prieinamas kiekvienam jaunuoliui, nes reikalauja inte
lektualinio pasitempimo, tačiau viliojantis galvojantį jaunimą, jieš- 
kantį gilesnių atsakymų į savąsias problemas. Į kursus paprastai 
kviečiami paskaitininkai, galį brandžiau nušviesti dabarties gy
venimo klausimus. Visą darbą seka pats vadovas kun. St. Yla.

i ' H suy’ nuota vaga ir padeda jaunuoliam perprasti dėsto-
1 ' 'n nuvalytos yj-Mybos iri.6>vinj’« ?—*

i; .dejas, paversti jas vaizdu, veiksmu, tikrove. Tai įga
una jaunimą geriau suprasti idėjas ir jas pritaikyti gyvenime.

★ ★ ★
Praėjusių Kalėdų atostogų metu moksleivių žiemos kursai 

gvildeno temą “Ateities dvasia”. Ji apėmė šiuos klausimus: lai
kas (praeitis, dabartis, ateitis), jo turinys, dabarties dvasia, vietos 
dvasia (benamybės klausimai),, kūryba, civilizacija, kovos dvasia, 
jaunatvės dvasia, elito dvasia ir kristinis atsinaujinimas. Šių klau
simų rėmuose galėjo būti paliesta ištisa grandis tarp savęs susi
jusių klausimų. Jaunuoliai ir jaunuolės kasdien turėjo išklausyti 
4-6 pokalbinės formos paskaitų, jas būreliuose svarstyti ir pareikšti 
savo nuomones. Žinoma, netrūko ir pramogų, bet jos toli gražu 
neužgožė pagrindinio darbo — jos greičiau talkino jam. Stebėjus 
tą entuziastingą jaunimo darbą, susidarė viltingas įspūdis, bet kar
tu iškilo ir rūpestis: ar šis jaunimas pajėgs gyventi ta ateities 
dvasia, kurią jam teikia Dievo ir tėvynės idealai? Lietuviškam išei
vijos jaunimui tai nėra lengvas uždavinys, nes nuo tų idealų trau
kia šalin visai priešingos vilionės. Amerikinė aplinka nėra palanki 
nė vienam tų idealų. Be to, joje ūžauja ir marksistinės, ir libera
linės, ir kitokios linkmės vėjai. Atrodo, kad ateityje lietuviškąjį 
jaunimą, sugebantį galvoti, reikia dar labiau paruošti konkretiem 
vėjam, atsiremti į tvirtus, išbandytus religinius principus, nesivai
kant abejotinos vertės bandymų, aiškiai nuteikti tautine linkme, 
pajėgiančia atsispirti bespalviam internacionalizmui. Garbė tiem 
vadam, kurie moka būti jauni, sugeba skleisti idealus beidėji- 
niame pasaulyje. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

SPORTINIAI RYŠIAI SU KINIJA

Pasaulio įvykiai
NAUJOJI BENGALIJOS RESPUBLIKA IŠKILMINGAI SUTIKO DIDVYRIU

Kanada ir komunistinė Kinija 
šiemet užmegs sportinius ryšius. 
Pasikeitimą sportininkais sutarė 
Pekinge bei kituose Kinijos 
miestuose viešėję sporto organi
zacijų atstovai — Kanados Spor
to Mėgėjų Federacijos pirm. J. 
Hunius ir Kanados Vandens 
Sporto Mėgėjų Federacijos pir
mininkas R. Gaul. Kiniečiai at
sisakė sumanymo apsikeisti ledo 
ritulio komandomis, bet pažadė
jo atsiųsti Kanadon stalo teniso 
žaidėjus, plaukikus ir šuolių į 
vandenį atstovus. Kanada atsily
gins Kinijai savo plaukikų, krep
šininkų ir galbūt badmintono ko
mandos pasiuntimu. Tiksli data 
pasikeitimams sportininkais dar 
nėra nustatyta. Kanados krepši
nio komanda greičiausiai lanky
sis rugpjūčio 21 — rugsėjo 2 d. 
d., kai Pekinge vyks Kanados 
prekybos mugė. Kinija tuo na
ciu metu dalyvaus Toronto CNE 
parodoj ir, galimas dalykas, ta
da atsiųs stalo tenisininkus ar 
kitus savo sportininkus.

Nuo 197? m. sausio 1 d. dvi 
Kanados“CF-104”naikintuvu es
kadrilės V. Vokietijoje neturės 
amerikiečių atominių ginklu. 
Joms dabar numatytas pėstinin
ku rėmimo uždavinys, o trečioji 
eskadrilė vykdvs tik žvalnvbns 
uždavinius. Snėiama, jo? li« šiol 
S. Atlanto Sąjungos rėmuose 
Kanados aviacijos e^kadrilė-ns 
parūpinti amerikietiški atomi

niai ginklai buvo kelis kartus 
stipresni už Hirosimos atominę 
bombą. Pradžioje Kanada V. Vo
kietijoje turėjo pilną oro divizi
ją, kurią sudarė šešios “CF-104” 
naikintuvų eskadrilės. Diviziją 
panaikino ir lėktuvų skaičių iki 
trijų eskadrilių sumažino val
džion atėjęs premjeras P. E. 
Trudeau. Dabar jis jieško rin
kos “CF-104” naikintuvams, ku
rių 22 jau pavyko parduoti Da
nijai uz $5,17 milijono. Tikima
si, jog tokį pat skaičių pirks ir 
Norvegija.

Gallupo viešosios nuomonės 
tyrimo institutas 1972 m. išvaka
rėse paskelbė paskutinio gyven
tojų apklausinėjimo rezultatus 
artėjančių federacinio parla
mento rinkimų klausimu. Už li
beralus pasisakė 37% apklaus
tųjų, už konservatorius — 33%, 
už NDP socialistus — 21%, už 
kitas grupes — 9%. Siame ap
klausinėjime buvo panaudoti 
duomenys tik tų kanadiečių, ku
rie yra pilnai aps'snrende. Iš 
tikrųjų nemažas nuošimtis kana
diečių dar nėra padaręs galuti
nio sprendimo. Visdėlto rezulta
tai liudija didelį liberalų pres
tižo kritimą ir nemažą konserva
torių populiarumo nadidėjimą. 
Liberalai dabar turi tik 4% per
svarą, kai tuo tarpu praėjusiuo
se rinkimuose turėjo 14%. o 
FLQ krizės metu — net 37%.

(Nukelta į 8-tą puslapį)

Naujos Lenkijos lietuvių "Varsnos”
Sunki išsiblaškiusių tautiečių būklė • Punsko vidurinė mokykla veikia ankštose patalpose 

kartu su pradine mokykla • Vyriausybė neleidžia statyti nė bendrabučio
Bene labiausiai nuskriausti 

spaudos atžvilgiu lig šiol buvo 
lietuviškajame Suvalkų trikam
pyje ir kitose Lenkijos vietovėse 
gyvenantys lietuviai. Lietuvių 
Visuomeninės Kultūros Draugi
ja iki šiol turėjo tenkintis Var
šuvoje porą kartų ar tik vieną 
kartą per metus išeinančia ne
periodine “Aušra”, kuriai, ma
tyt, nebuvo gaunama nei nuo
latinio leidimo, nei Lenkijos 
įstaigų finansinės paramos. To
dėl brangiausia kalėdine dova
na Lenkijos lietuviams tenka lai
kyti “Varsnas”, mokslo ir kultū
ros mėnraštį, kurio 1-2 nr. yra 
skirtas 1971 m. lapkričio-gruo
džio mėnesiams. Redakcija, pra
dėdama “Varsnas”, skelbia:

Šiuo metu susidarė mums kai ku
riu galimybių leisti nuolatinį lietu
višką laikraštį. Kaip žinoma, lietu
viai Lenkijoje gyvena ne tik Seinų 
ir Suvalkų apskrityse, bet apsčiai pa
krikę yra ir po visą lenkų valstybę 
— miestuose ir kaimuose. Ir nors 
baigsis netrukus trečias dešimtmetis 
po Antrojo pasaulinio karo, mes, 
Lenkijos lietuviai, neturėjome ligi 
šiol savo periodiko gimtąja kalba, 
kuris mus visus burtų ir kur galė
tume aptarti aktualias mūsų visuo
menės gyvenimo problemas. Kaltos 
čia, žinoma, ne tik susidariusios 
mums nepalankios aplinkybės, b-1 ir 
mūsų pačių tautinio susipratimo ir 
vieningumo stoka. Tad tuo labiau 
savo periodiko leidimas yra mums 
būtinas ir neatidėliotinas reikalas.

Kokios bus mūsų "Varsnos”, pri
klauso nuo mūsų visų. Norime, kad 
šis mėnraštis būtų tikrai mūsų — 
artimas, suprantamas, liečiantis mūsų 
esminius ir svarbiausius klausimus. 
Gyvendami socializmo epochoje visi 
naudojamės jo didžiais laimėjimais. 
Todėl laikome pareiga vystyti savo 
gimtąja kalba laisvės ir pažangumo 
idėją. Stengsimės taip pat išlaikyti 
tinkamą mėnraščio Ivgį kultūriniu ir 
kalbos atžvilgiu. Kviečiame i talką 
visus galinčius ta nrasme bendradar
biauti, t.y. norinčius, galinčius Ir tu
rinčius ką pasakyti.

Tenka čia dar pabrėžti, kad nei 
straipsnių autoriai, nei redaktoriai 
nebus apmokami. Bendradarbiavimas 
tad bus mūsų visuomeniškumo egza
minas — parodys mūsų subrendimą. 
Pas'stenkime šį egzaminą Išlaikyti 
gerai.

“Varsnų” leidėjas — neperio
dinę “Aušrą” leidęs Lietuvių 
Visuomeninės Kultūros Drau
gijos Varšuvos skyrius. Redak
ciją sudaro sulenkintom pavar
dėm paskelbta kolegija: Leo
nard Januszko, Bromslaw Mic- 
kiewicz (vyr. red.), Eleonora Pi- 
kuc, Wladyslawa Pojavis ir Ri
mas Vaina. Administratorium 
skelbiamas Kazimierz Kraužulis. 
Metrikoje lenkų kalba “Vars
nos” yra pristatomos kaip Lie
tuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugijos mokslo ir kultūros 
mėnraštis. “Varsnų” leidėjo ad
resas: Litewskie Towarzystwo 
Spoleczno-Kulturale, Oddzial w 
Warszawie, Warszawa, ui. 
Wiejska 16 m. 16, Poland. Šiuo 
adresu, atrodo, galima pasiųsti 
finansinės paramos, nes “Vars
nų” pirmuoju rėmėju jau skel
biamas 1.500 zlotų paaukojęs 
JAV lietuvis Juozas Budrevičius 
iš Stamford, Conn. Lenkiškoje 
metrikoje taipgi rašoma, kad 
viengubas “Varsnų” numeris 
kainuoja 3 zlotus, dvigubas — 
6 zlotus.

Straipsnių autoriai
Pradinis “Varsnų” dvigubas 

1-2 nr. turi tik 16 rašomąja ma
šinėle užpildytų žurnalo forma
to puslapių. Spausdintas, atrodo, 
ofsetu Varšuvos spaustuvėje 
“Tamka”. Pirmąjį puslapį puo
šia “Varsnų” vinjetė ir fotome
nininko A. Sutkaus daryta Lion
gino Šepkos koplytstulpio nedi
delė nuotrauka. A. Sutkus yra 
vienas žymiausių fotomenininkų 
Lietuvoje. Kituose mėnraščio 
puslapiuose taip pat jaučiama 
tiesioginė ar galbūt netiesiogi
nė vilniečių paspirtis. Kaikurie 
rašiniai, atrodo, į “Varsnas” yra 
atkeliavę iš Vilniuje leidžiamos 
spaudos. Toks pvz. yra Jono Me
ko “Aš, lietuviškas žemdir
bys ...”, skelbtas “Gimtajame 
Krašte”. Eilėraščio “Seinų šile
lis” autorius Albinas Žukauskas 
taip pat gyvena ir kuria Vilniu
je, tik ši kartą jo eilėraštyie 
Dievas iau rašomas didžiąją rai
de. Iš vilniškės spaudos į “Vars
nas”, matyt, atėjo ir Ingridos 
Korsakaitės straiosnis “XX am
žiaus grafikos tradicija”. Net ir 
Varšuvoie išleistos lietuvių poe
zijos antologijos “Piesni i gwiaz- 

dy” (“Dainos ir žvaigždės”) Pra
no Budrio recenzija greičiausiai 
yra rašyta Vilniuje, nes jis bara 
vilniškius “transkribologus”, ku
rie iš Leonardo da Vinci sugeba 
padaryti Leonardą Dėvinčių, iš 
Maurice Ravel — Morisą Rave- 
lį. Pr. Budrys džiaugiasi, kad 
lenkiškoje antologijoje lietuvių 
poetų pavardės rašomos lietu
viškai, nėra iškraipytos. Dėme
sio verta yra Pr. Budrio baig
minė pastaba: “Stebina mus 
bent kiek faktas, kad rinkinio 
sudarytojai “nepastebėjo” lietu
vių poetų, gyvenančių svečiose 
šalyse. Išimtį sudaro tik J. Kėkš
tas. Jei negalima buvo ar never
tėjo “matyti” tokių kaip Braz
džionis, Raila ar Santvaras — 
tai jau tikriausiai galima ir rei
kėjo pagerbti bent tuos, kurie ir 
Tarybų Lietuvoje yra pastebimi 
ir vertinami: Jonas Mekas, Algi
mantas Mackus, Vytautas Mačer
nis, Henrikas Radauskas ir dar 
gal ne vienas.”

Pačių Lenkijos lietuvių 
plunksnai atstovauja Eugenijaus 
Petruškevičiaus pranešimas apie 
1971 m. pabaigoje turėjusį įvyk
ti LVKD (Lietuvių Visuomeninė 
Kultūros Draugija) šeštąjį suva
žiavimą, Juozo Vainos straipsnis 
“Kaip galėjo atsirasti jotvingių 
pavadinimas”, Jono Stoskeliūno 
— “Senojo tikėjimo pėdsakai 
liaudies pasakojimuose”, Puns
ko lietuvių vidurinės mokyklos 
direktoriaus Juozo Paransevi
čiaus — “Naujuoju mokslo ke
liu”, redakcijos atliktas Suvalkų 
250 metų sukakties priminimas 
skaitytojams, plati 1971 m. lie
tuviškosios veiklos apžvalga.

Varginga pradžia
Lietuvių švietimo problemas 

atskleidžia J. Paransevičiaus ra
šinys “Naujuoju mokslo keliu”. 
Jame jaučiama lenkų lietuviam 
daryta didelė skriauda pokaryje: 
“Susikūrus Lenkiios Liaudies 
Respublikai lietuviai Lenkijoje 
ilga laiką neturėjo nė vienos 
mokyklos, kur galėtų mokyti 
vaikus ir jaunimą gimtąją kalba. 
Gyvos dar buvo visuomenėje 
kultūrinės veiklos tradicijos Sei
nų ir Suvalkų apskrityse tarnu- 
kario metais, tad tuo skaudžiau 
buvo jaučiama savų mokyklų 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

tapusį šeiką M. Rahmaną, nepr 
laimėjusios Avamio Sąjungos vai 
mirti nuteistą M. Rahmaną spei 
matyt, norėdamas atitolinti benj 
manas Bengalijon grįžo po trui 
pasveikino Indijos premjerė L C 
susilaukė buvęs prez. gen. Y. 1 
priešas. Galimas dalykas gen. Y. 
ir karines klaidas. Gerokai įsigė 
numatyto puolimo datą, pasiūlyd; 
respondentui aplankyti jį sekanč 
jis visą dėmesį turėsiąs skirti 
frontui. Indijos" žvalgyba iš šio 
pranešimo lengvai atspėjo, kad 
V. Pakistanas puolimą pradės 
gruodžio 3-4 d.d. V. Pakistano 
aviacijos smūgis, skirtas Indijos 
aerodromams, juos rado tuščius. 
Įtampą tarp premjerės I. Gandhi 
ir prez. R. Niksono padidino žur
nalisto J. Andersono “Washing
ton Post” bei kituose laikraš
čiuose paskelbti Baltųjų Rūmų 
konferencijų slapti protokolai, 
liudijantys prez. R. Niksono bei 
jo patarėjo H. Kissingerio kietą 
liniją Indijos atžvilgiu, nesiskai
tymą su JAV ambasadoriaus In
dijoje K. B. Keatingo realisti
niais patarimais šiame konflikte 
remti Indiją ir naująją Bengali
ją. Todėl visiškai nenuostabu, 
kad dabar Indija staiga suteikė 
pilną diplomatinį pripažinimą S. 
Vietnamui, generalini konsulatą 
paversdama ambasada. Sis žings
nis gali sugriauti 1954 m. Žene
vos konferencijoje sudarytą 
tarptautinės kontrolės komisiją, 
kurios nariai yra Indijos. Lenki
jos ir Kanados atstovai. Saigo- 
nas jau neįsileidžia naujai pa
skirto Indijos delegacijos pirm.
1 N Ra v. Tenka sutikti su fak
tu, kad in.komu' - lig : «'•> 
lietu ėi<- Udę-'./.a. jū- k Įlė;, '■>

pasibaigs karas Vietname ir kai 
vėl reikes prižiūrėti abu Viet- 
namus dalijančią sieną. Premje
rė L Gandhi taip pat painforma
vo prez. R. Niksoną, kad Indijai 
nereikia 400.000 tonų JAV pa
žadėtų kviečių, nes jai užtenka 
savo turimo derliaus. Prez. R. 
Niksono grandiozinius suartėji
mo su komunistine Kinija pla
nus gali niekais paversti Indi- 
jos-Pakistano kare padaryta ne
dovanotina klaida, atnešusi Indi
jos draugystę su Sovietų Sąjun
ga ir S. Vietnamu. Bengalijon 
grįžęs M. Rahmanas atmetė ry
šius su V. Pakistanu. Pasak jo, 
Bengalijoje V. Pakistano įvyk
dytų masinių skerdynių turėtų 
gėdintis net ir žiaurusis Adolfas 
Hitleris.

PEKINGAS RUOŠIASI
Pekingan atskrido grupė ame

rikiečių su brigados gen. A. 
Haig ir prez. R. Niksono spau
dos sekretoriumi R. Ziegler. 
Šios delegacijos tikslas — sutar
ti visas galutines vasario 21 d. 
prasidėsiančios prez. R. Nikso
no vienšnagės detales bei jo ap
saugos klausimą. Pagrindinėje 
Pekingo gatvėje Wang Fu-jung 
jau perdažomi pastatai. Rocke- 
fellerio Fondo lėšomis 1916 m. 
pastatyta ligoninė, kompartijos 
pavadinta Antiimperializmo li
gonine, dabar gavo Sostinės li
goninės vardą. Žurnalistų ant
plūdžio laukiančioje Pekingo te
legrafo įstaigoje paskubomis bu
vo sutaisyta lig šiol labai ne
veiksminga šildymo sistema. Ki
nijos pastangas įsirikiuoti į di
džiųjų pasaulio galybių eiles 
liudija praėjusią savaitę atliktas 
jau tryliktas atominės bombos 
bandymas.

POKALBIAI KALIFORNIJOJE
San Clemente vasarvietėje dvi 

dienas posėdžiavo prez. R. Nik- 
sonas su Japonijos premjeru E. 
Šato. Baigminiame pranešime 
buvo paskelbta, kad JAV Okina- 
vos salą Japonijai perduos gegu
žės 15 d. Ligi to laiko bus išvež
ti iš Okinavos visi amerikiečių 
atominiai ginklai ir sumažintas 
karių skaičius bazėse, kad dau
giau vietos turėtų salos gyven
tojai japonai. Spėjama, jog ne
trukus bus paskelbta JAV ir Ja
ponijos naujoji prekybos sutar
tis, kurios tikslas yra pašalinti 
ar bent sumažinti prekyboj su 
Tokijo Vašingtono turėta metinį 
$3 bilijonų deficitą. R. Niksono 
pokalbiam su E. Šato hus įreng
ta tiesioginė telefono linija.

TEISMAS MASKVOJE
Sovietinis teismas Maskvoje 

nubaudė Vladimira Bukovskį už 
“tėvynės šmeižimą” kalėti 7 me
tus: 2 metus — sunkiųjų darbų

iklausomybę paskelbusį rinkimus 
lą. V. Pakistano prez. Z. A. Bhutto 
daliu lėktuvu išsiuntė Britanijon, 
paliečių triumfo valandą. M. Rah- 
npo sustojimo New Delhi, kur jį 
landhi. Namų arešto V. Pakistane 
thanas, pagrindinis M. Rahmano 
Khanas bus teisiamas už politines 
ręs viename priėmime jis išdavė 
imas pasikalbėjimo prašiusiam ko- 
ių 10 dienų laikotarpy, nes vėliau 
@------------------- ---------------—
kalėjime, 5 metus — griežto re
žimo darbo stovykloje. Atlikęs 
bausmę, jis 5 metus turės pra
leisti Sibiro tremtyje. Už bend
radarbiavimą pogrindžio spaudo
je ir dalyvavimą demonstracijo
se V. Bukovskis jau yra kalin
tas šešerius metus, kankintas 
psichiatrinėse ligoninėse. Dabar
tinę bausmę jam, matyt, atnešė 
jo ir kitų buvusiu kalinių kančių 
atskleidimas, įrašytas filmo juos
toji amerikiečių CBS radijo ir 
televizijos bendrovės korespon
dento W. Cole ir parodytas Va
karų pasaulyje. Vyriausybės ofi
ciozas “Izvestija" griežtai panei
gė V. Bukovskio kaltinimą, kad 
politiniai kaliniai yra kankinami 
psichiatrinėse ligoninėse, bet jo 
atskleisti faktai buvo gerokai 
stipresni už oficialų paneigimą. 
Atominis fizikas A. D. Sacharo
vas reikalavo, kad V. Bukovs
kio teisme būtų leista liudyti 
kitiems psichiatrinių ligoninių 
kankiniams, tačiau jo reikalavi
mas buvo atmestas, nes jis būtų 
išteisinęs V. Bukovskį. Iš Sibiro 
tremties grįžo Larisa Danielie
nė, suimta 1968 m. rugpjūčio 25 
d. Maskvos Raudonojoj aikštėj j ,JC, , ■ .--u-;
sc.’iofinę s’ ■ i.ų-. zna i- 
».t J,; . . ■ ,.n>' D, ■'..■'■Cd.i
puvo uždaryta k dėjimai! 1966 
m. už savo rastų pasKelbnną už
sienyje. Pernai jis buvo išleis
tas iš kalėjimo ir šiuo metu gy
vena Kalugoje, kur turbūt bus 
leista apsigyventi ir žmonai La- 
risai.

ĮTEIKS premiją
Aleksandrui Solženicinui 1970 

m. paskirta Nobelio literatūros 
premija bus įteikta šį pavasarį 
Maskvoje. Sveuų AKaae.mjOS 
sekretoriaus K. R. Geirow pra
nešimu, premijos $83.200 suma 
yra viename Šveicarijos banke 
A. Solženicino vardu atidarytoje 
sąskaitoje. A. Solženicinas atsi
sakė atvykti į premijos įteikimo 
iškilmes Stockholme, bijodamas, 
kad jam nebus leista grįžti So
vietų Sąjungom Premijos meda
lio įteikimas dabar bus atliktas 
Švedijos ambasadoje Maskvoje 
ar A. Solženicino bičiulių priva
čiuose namuose. Pastaruoju me
tu A. Solženicinas yra susirū
pinęs savo sveikata — jis įtaria, 
kad jį vėl pradeda graužti prieš 
daugelį metų įveiktas vėžys.

ERDVIU LĖKTUVAS
Prez. R. Niksonas paskelbė 

šešerių metų $5,5 bilijono naują 
erdvių programą, kurios dėka 
bus sukonstruotas ir pagamintas 
erdvių lėktuvas. Į erdves jis bus 
iššautas raketų pagalba, kurias 
atkabinęs, galės skraidyti kaip 
dabartiniai erdvėlaiviai apie 30 
dienų su dviem įgulos nariais ir 
keliais keleiviais. Žtfmėn jis grįš 
ir aerodrome nusileis kaip da
bartiniai lėktuvai. Naujasis išra
dimas gerokai sumažintų ligšioli
nes išlaidas, nes tokį erdvėlaivį- 
lėktuvą būtų galima panaudoti 
skrydžiams keletą kartų. Kelei
viais tada galės būti mokslinin
kai, menininkai, fotografai bei 
kitų profesijų žmonės, neturin
tys astronautams būtino pasiruo
šimo.

PENSIJA IR BOMBA
Italijos diktatoriaus B. Musso- 

linio žmona Rachelė, 81 metų 
amžiaus, savaitinę $60 vertės 
pensiją išsikovojo 1968 m. Da
bar ji reikalauja šią pensiją pa
didinti iki $90, nes B. Mussoli- 
niui valstybė būtu turėjusi mo
kėti savaitinę $180 pensiją, o 
žmonai priklauso pusė tokios 
pensijos. Ji taip pat stengiasi 
atgauti valdžios perimta visa šei
mos turtą. Forli kapinėse Kalė
dų ryta sprogo bomba nrie B. 
Musolinio kano, nožv^iai na- 
žeidus partizanų sušaudyto bu
vusio Italijos diktatoriaus ir fa
šizmo tėvo antkapi. Forli vie
tovė šiaurinėje Ttalijoie yra B. 
Mussolinio gimtinė, iš kurios 
jis nradėjo kartuvių kilpoje už
sibaigusią diktatoriaus karjerą.
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* Naują lietuvišką giesmyną 

pasiryžo išleisti V. Europos Lie
tuvių Sielovada. Vysk. A. Deks- 
nys, susitaręs su vysk. V. Briz
giu, pakvietė Lietuvių Religinės 
Muzikos komisijon prof. J. Žile
vičių, prof. dr. L. Šimutį, jaun., 
kun.’ K. Senkų ir kun. VI. Bud- 
recką. Giesmyno turinį sudarys 
keli variantai giedotinių Mišių 
nekintamųjų dalių (Kyrie, Glo
ria, Credo, Šanctus, Agnus Dei) 
ir taip pat skaitytinėse Mišio
se tas dalis atitinkančios para- 
frazinės lietuviškos giesmės. Be 
to, giesmyne bus keletas grupi
nių kintamųjų Mišių dalių (įžan
gos, aukojimo, Komunijos, pa
baigos) ir pridedamųjų pamaldų 
giesmių. Minėtų Mišių dalių bei 
pridedamųjų pamaldų giedoji
mas bus pritaikytas vienbalsiam 
visų giedojimui, šiuo leidiniu 
siekiama tekstus ir melodijas 
jau turimų giesmių suvienodinti 
bei naujomis giesmėmis pratur
tinti. Kompozitoriai yra prašo
mi giedotinių Mišių nekintamų
jų dalių tekstus imti iš V. Eu
ropos Lietuvių Sielovados išleis
to mišiolo “Mišių eiga”, o para- 
frazinius ir giesmių žodžius imti 
arba iš Lietuvoje išleisto “Litur
ginio maldyno” (95-106 psl.), ar
ba iš kitų naujai sukurtų apro
buotų tekstų.

Naujam lietuviškam giesmy
nui paruošti kviečiami talkon 
visi vargonininkų sąjungos na
riai ir visi muzikai. Sukūrusieji 
gerai skambančias vienbalses 
Mišias ar giesmes yra prašomi 
siųsti šiuo adresu: V. Europos 
Lietuvių Sielovada, 8939 Bad 
Woerishofen, Kirchenstr. 5, W. 
Germany.

* Maldos žygį už persekioja
mus tikinčiuosius Lietuvoje or
ganizuoja Lietuviu Kataliku Re
liginės Šalpos valdybą, ypaŽ įhs 
reikalų vedėjas kun. St. Raila, 
gyv. Brooklyne. Žygis pradėtas 
1972 m. sausio 1 d. Kiekvienai 
parapijai bei institucijai skiria
ma speciali diena, kurios mal
dos bei Mišios aukojamos religi
nės laisvės intencija. Tam tiks
lui sudarytas kalendorius, ap
imąs ištisus metus ir beveik vi
są lietuvių išeiviją. Kanadoje šis 
maldos žygis nėra vykdomas, 
nes Kanados lietuviai katalikai 
turi sudarę savo Centrą, kuris 
kasmet organizuoja Tikinčiosios 
Lietuvos Dieną pirmąjį kovo 
sekmadienį visose lietuvių kolo
nijose Ir ta proga surinktas lė
šas skiria religinei Lietuvos šal
pai.

* Naujųjų Metų dienos proga 
paskelbdamas Taikos Dieną, po
piežius Paulius VI savo kalboje 
pasisakė, kad taika negali gy
vuoti melagyste paremtoj siste
moj, o dar mažiau —■ negailes
tingoje totalistinėje tironijoje. 
Remdamasis savo šūkiu “Jei no
ri taikos, dirbki teisigumui”, po
piežius išreiškė didelį susirūpi
nimą visa eile tautų bei gyven
tojų, kurie nėra laisvi išpažin
ti savo religiją. Esą jokia ideo
logija, jokie istoriniai ar civili
niai interesai negali tos teisės 
iš žmogaus atimti. Jis pabrė
žė kalbąs ne apie kokius nors 
fanatizmo, prietaringumo ar ne
tvarkos reiškinius, bet apie or
ganizuotą ir sistemingą religijos 
priespaudą. Visi Vatikano stebė
tojai bei kritikai pripažino, kad 
šiuos žodžius popiežius taikė So
vietų Sąjungai, persekiojančiai 
žydus, katalikus ir kitus krikš
čionių vienetus Ukrainoje, Lie
tuvoje bei kitose rusų pavergto
se šalyse. Popiežius pabrėžė, kad 
iokia tvarka negali būti pastovi 
ir žmoniška, jei yra grindžiama 
tironiška pagrindiniu žmogaus 
teisiu priesnauda, nežiūrint ar 
tos teisės būtų religinės, tauti
nės, socialinės ar ekonominės. 
Pagrindinė teisingumo užduotis 
esanti — leisti kiekvienai vals
tybei plėsti savo pažanga, laisvai 
bendradarbiauti ir būti laisvai 
nuo ekonominės ar politinės kitų 
kraštu dominaciios. Jis skatina 
jaunimą jieškoti tikrosios taikos 
sampratos, kuri nesiremia jėga.

* Taikos ir teisingumo doku
mentas, kuri paruošė ir svarstė 
pasaulio vyskupu sinodas, jau 
naskelbtas. Nedaug pakeitimų 
tenadaryta. Vienas ju — tai na- 
brėžimas neteisingumo, kuri 
vvkdo oolitinės partijos bei vy
riausybės, verčiančios niliočius 
gvventi “prievartinėj bedievy
bėj” ir neleidžiančios viešai par. 
binti, mokvti ir skleisti savo ti
kėjimo bei tvarkvti savo evynni- 
r»o nagai religinius įsitikinimus, 
ši pastraipa įterpta eilės vysku

pų, bet ypač kardinolo Slipyj 
reikalavimu. Taipgi įjungta pa
straipa, primenanti, kad jauni
mo teisė į tinkamą švietimą, mo
ralini auklėjimą ir komunikaci
nes priemones šiais laikais yra 
pažeidžiama ir piktnaudojama. 
Galiausiai tekstas papildytas pa
reiškimu, kad kiekvieno kova 
prieš kontraceptyvines priemo
nes yra kova už gyvybės teisę.

* Pirmosios Komunijos ir pir
mosios išpažinties vaikų amžius 
ir toliau pasilieka maždaug 7 m. 
— pareiškė kardinolas Wright, 
dvasininkų kongregacijos pre
fektas. Atidėjimas pirmosios Ko
munijos vėlesniam laikui nu
skriaudžia vaikų Krikštu įgytąją 
teisę bendrauti su Kristumi šv. 
Komunijoje, o atidėjimas Atgai
los sakramento neretai puoselė
ja didesnes ar mažesnes ydas, 
kurios jau nuo mažens juos krei
pia daugiau į save, o nė į Dievą 
ar artimą ir leidžia gyventi ne
aiškų, beveik nesąmoningą sąži
nės gyvenimą. Kardinolas visiš
kai atmetė argumentą tų, kurie 
sako, kad maži vaikai neturėtų 
eiti išpažinties, nes jie neturi 
nuodėmių, kurias galėtų išpažin
ti. Pasak jo, taip kalbantieji vai
kus laiko žmonėmis be proto. Iš 
tikro vaikai yra maži žmogučiai, 
kuriems ypač reikia dvasinių 
gairių bei nurodymų formavimo
si laikotarpyje.

* Tanzanijoje prieš 10 metų, 
kai ji gavo nepriklausomybę, bu
vo 1,500,000 katalikų, 290 kuni
gų ir 4 vietiniai vyskupai. Šiuo 
metu ten yra 2,400,000 katalikų, 
496 kunigai, 17 vietinių vyskupų 
ir perpildytos klierikais semina
rijos.

* Graymoor ekumeninio insti
tuto krikščionių vienybės pažy
mėjimas bus įteiktas anglikonų 
a'-kiv. Michael Ramsey. To insti
tuto vaupvai. Gr'aymobf vienuo
liai, su savo vienuolynu anksčiau 
yra buvę anglikonų vienuolija, o 
vėliau visi bendrai tapo katali
kais ir dabar dirba katalikų ir 
anglikonų vienybės Įgyvendini
mui.

* Tradicinės lotyniškos Mišios 
(be jokių per paskutinį dešimt
metį padarytų pakeitimų) galės 
būti laikomos ir toliau įvairio
mis progomis Anglijos ir Valijos 
kraštuose su vietinių vyskupų 
leidimu, šį leidimą davė popie
žius Paulius VI iš dalies kaip at
sakymą visai eilei nekatalikų 
menininkų, muzikų bei intelek
tualų, prašiusių nepanaikinti se
nųjų Mišių formos, kuri esanti 
Įvairių žymių kompozitorių bei 
menininkų kūrinių ir aplamai vi
sos ligšiolinės Europos kultūros 
reiškinys.

* UNESCO šiuos metus pa
skelbė knygos metais, per ku
riuos ypač bus skatinami beraš
čiai mokytis skaityti. Šiam rei
kalui prie UNESCO sudaryta ir 
Vatikano komisija, kuri rūpinsis 
skleidimu žmonijoj labiausiai 
paplitusios knygos — Šv. Rašto. 
Tą komisiją sudaro: italas Šv. 
Rašto specialistas mons. Salvato
re Garofalo, amerikietis kun. 
Walter M. Abbott, S.J, anglas 
kun. Bernard Orchard, OSB, 
“Biblicum” instituto redaktorius 
kun. Carlo Martini, SJ, ir sesuo 
Claire Hermann.

* Amerikos ir Kanados vie
nuoliai karmelitai praneša, kad 
šiais metais į jų vienuoliją įsto- 
jančių skaičius pakilo 10%. Tai 
didžiausias Įstojančių skaičiaus 
pakilimas per paskutini dešimt
metį.

* Indijoje katalikų šiuo metu 
yra 7,900,000. Per paskutiniuo- 
šiups porą metų katalikų ten pa
daugėjo 300.000. Daugumas ka
talikų gyvena dviejose pietinėse 
Indijos valstybėse: Keraloj ir 
Tamil Nadu. Keralos 3 milijonai 
katalikų priklauso malabarų ap
eigoms, o kiti — lotynų.

Kun. J. Stš.

ČESNAKAS-
r ■ ' . F;- . . ■____

geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
jo valantis vaistas — padeda |am 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo noJvo- 
rumų, nuo puvimo baktcrifu bei |as 
tunaikino."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi sovv|e reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vaitodama 
Per ištisus Šimtmečius milijonai Įma
niu vartojo česnake kaip vaistą, tikį- 
darni jo gydomojo bei stiprinamojo 
galio. Stenkis būti stiprus Ir sveikos. 
Oor Šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžute vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėsi šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

1971 m. gruodžio 15 d. būnant 
Čikagoje pasiekė žinia iš Vokie
tijos (Bonnos), kad prof. Z. Ivins
kis sunkiai susirgo ir vėl nuvež
tas į ligoninę. Padėtis kritiška, 
gydytojai atsisakė daryti pakar
totinę vidurių operaciją po jau 
anksčiau darytos. Tai buvo Jobo 
žinia, po kurios prasidėjo mums, 
istorikams kolegoms, neramios 
laukimo dienos, sutapusios su 
Kalėdų išvakarėmis. Tų dienų fi
nalas — antra žaibo greitumu 
pasklidusi žinia: Zenonas Ivins
kis mirė Kūčių vakarą.

Mirė didžiausias nepriklauso
moje Lietuvoje išsimokslinęs, 
subrendęs istorikas, pirmaujan
tis skynėjas tautinės ir griežtai 
mokslinės istorijos, paremtos 
tikrais duomenimis, patikrintais 
faktais. Velionis buvo ne naujų 
teorijų kūrėjas, kombinatorius, 
bet gilus, kietas tyrinėtojas, jieš- 
kotojas patikimiausių šaltinių 
savo daromom išvadom patikrin
ti. Jis buvo ištikimas griežtiems 
istorikams būdingai taisyklei: 
netvirtinti nieko, ko negalima 
pagrįsti tiesioginiais af netiesio
giniais šaltiniais. Jis buvo tauti
nės lietuvių istorijos ii’ kartu 
faktinės (vien faktais paremtos) 
istorinės krypties kūrėjas. Tuo 
atžvilgiu jis buvo mokytojas ir 
vadovas mūsų mažesnio pajėgu
mo istorikams.

Kai pirmos žinios pritrenktam 
tenka pasakyti kaiką apie Miru
siojo asmenybę, jo nueitą gyve
nimo kelią ir ypač apie jo dar
bus, sunku susitvarkyti su min
timis ir surasti būdą pateikti 
skaitytojams to kūrybingo ir ša
koto mokslininko vaizdą. Tai ga
lėtų būti padaryta tik dabarti
niam slogučiui praėjus ir tam 
tikras studijas atlikus. O dabar 
tenka apsiriboti priminimu kai- 
kurių iškilesnių Mirusiojo asme
nybės bruožų ir iškelti aikštėn 
kaiką iš jo gausaus darbų loby
no.

Bendros studijų dienos
Žemaitis Zenonas, berods, ba

joriško kilimo, bus paveldėjęs iš 
savo giminės meilę gimtajam 
Žemaičių kraštui, ypač jo tokiai 
garbingai ir savitai praeičiai. 
Tas XIX a. Žemaičių romantiz
mas, paženklintas tokiu garsių 
vardų, kaip S. Stanevičius, D' 
Poška, S. Valiūnas, S. Daukan
tas, vysk. M. Valančius ir kt., 
bus palikęs pėdsakų. Juk ir Ze
nono giminės narys* L. Ivinskis 
su savo kalendoriais ir kitais 
darbais atskleidė meilę savo 
kraštui, jo praeičiai.

Šu paveldėtu žemaitiškumu ir 
apsisprendęs tapti istoriku atvy
ko Zenonas, baigęs Telšių gim
naziją 1925 m., į Lietuvos uni
versitetą ir istojo Į teologijos - fi
losofijos fakulteto istorijos sky
rių. Visai jaunas studentas ne 
tik pats uoliai studijavo, bet ir 
ėmėsi iniciatyvos nešti istorijos 
mokslą i visuomenę, skleisti ži
nias apie savo praeitį. Pirma 
proga tam užmojui buvo artėjan
ti 1930 m. Vytauto Didžiojo 
500 metų mirties sukaktis. Ze
nonas subūrė jaunus istorikus 
studijozus kolektyvinei Vytau
to monografijai parašyti. Jis su
darė planą, paskirstė darbus ir 
pats parašė monografijai ilgą 
studiją: “Vytauto jaunystė ir jo 
veikimas iki 1392 m.” Monogra-

Rezistenciniai keliai ir klystkeliai
(Tęšinys iš praeito numerio)

Negaliu suprasti, kodėl Pr. 
N. Savėnas, kuris, be abejonės, 
turėjo girdėti ir pažinoti nevie
ną tuometinio lietuvių pogrin
džio veikėją, jų tarpe ypač pa- 
gridinius LF vyrus, tik mane 
vieną paminėjo. Jis nė žodžiu 
neužsiminė apie tuometinius 
VLIKo ir LLKS narių suėmi
mus, ryšio nutraukimą su užsie
niu, gen. P. Plechavičiaus Vieti
nės Rinktinės grubų ir žiaurų 
likvidavimą, viso jos štabo kartu 
su pačiu gen. P. Plechavičium 
suėmimą. Visa tai skaudžiai pa
lietė to meto lietuvių pogrindžio 
pastangas ir jų plamis antros so
vietų okupacijos išvakarėse.

Kaiką Pr. N. Savėnas klaidin
gai atsimena. VLIKas delegatū- 
ros Berlynan nesiuntė, tik jos 
nariais Įgaliojo V. Sidzikauską, 
M. Krupavičių ir R. Skipiti, ku
rie visi tuo metu buvo Vokieti
joj. Taip pat ne trys, o du VLI- 
Ko nariai vėliau netikėtai atsi
rado Berlyne. Lietuvoj liko ne 
vien LF atstovas VLIKe, bet ir 
VLIKo sekretorius, valstiečių 
liaudininkų žmogus.

Neteisinga būtų tvirtinti, kaip 
tai daro Pr. N. Savėnas, kad vien 
tik “pagrindiniai LF vyrai liko 
Lietuvoj, kaip sutarta”. Liko ne
maža ir kitų grupių ir politinių 
partijų pagrindinių* vyrų, kurie 
aktyviai reiškėsi pogrindy vokie
čių okupacijos metais ir vėliau. 
Daugumas jų buvo sovietinių 
okupantų susekti, suimti, tardy
ti, nuteisti — turėjo pereiti per 
sovietinių kalėjimų bei Sibiro 
koncentracijos stovyklų nraga- 
>-a ir mirti. Tokie buvo Vilniaus 
lietuvių slapto pogrindžio komi
teto pirmininkas socialdemokra
tas prof. A. Žvironas, valstiečių 
liaudininkų žinomas veikėjas 
adv. Zigmas Toliušis, buvęs Lie
tuvos min. pirmininkas tautinin-

Netekome dar vieno tautos ąžuolo
A. a. prof. dr. Z. Ivinskis — didžiausias nepriklausomoje Lietuvoje išsimokslinęs istorikas

J. JAKŠTASfija “Vytautas Didysis” pasirodė 
1930 m. Nors darbas Ivinskio su
manytas ir suplanuotas, tačiau 
išėjo vieno bendradarbio — P. 
Šležo suredaguotas, nes jis 1929 
m., fakulteto siunčiamas, išvyko 
i Vokietiją (Miuncheną) studi
juoti. Po metų (1930) persikėlė į 
Berlyną, kur mums teko susipa
žinti ir susidraugauti.

Labai gerai atsimenu, kaip 
vieną sekmadieni aplankė mane 
tų metų vasarą į Berlyną atva
žiavęs jaunas studentas, pasisa
kęs esąs istorikas Ivinskis, teolo
gijos-filosofijos fakulteto stipen
dininkas. Po pirmos pažinties tu
rėjome ilgą pasikalbėjimą. Pa
jutau, kad to jauno istoriko esa
ma jau plačiai apsiskaičiusio, 
susipažinusio su mūsų istorijos 
problemomis. Nuo to laiko abu 
tęsėme studijas tame pačiame 
universitete. Tik mūsų keliai 
kiek skyrėsi. Man rūpėjo dau
giau visuotinė istorija, ypač vi
duramžiai, ir aš tų dalykų dau
giau klausiau. Tuo tarpu Zeno
nas buvo daugiau atsidėjęs Lie
tuvos istorijai ir ryšium su ja 
Europos Rytų. Tačiau turėjome 
ir daug bendro studijose.

Zenonas buvo visuomet mie
las, įdomus ir patrauklus pokal
bininkas. Jo guvumas, sąmojus, 
visuomet giedra nuotaika ir po
linkis kalbėti ne taip sau tuščiai, 
bet dalykiškai, turiningai darė jį 
patraukliu draugu. Tokiu kole
ga jis rodėsi ir už universiteto 
sienų — mūsų studentų būrelio 
susirinkimuose, išvykose gra
žiais sekmadieniais į Berlyno 
apylinkes. Zenonas savo sąmoju
mi, kalbingumu ir kokiomis iš
daigomis tapdavo tarsi mūsų va
dovu.

Bet iš pažiūros lengvos dva
sios jaunuolis mokėjo kietai 
dirbti iš pašaukimo pasirinktam 
istorijos mokslui. Tai gavau pa
tirti mūsų bendrų studijų metu 
Berlyne 1930-31 m. Tada gyve
nom ir studijas tęsėm Vytauto 
D. metų ženkle. Stengėmės ką 
nors surasti, ką nors sudurti 
spaudai apie tą mūsų didvyrį. 
Geriausius šių pastangų vaisius 
davė kolega Ivinskis, sudaręs ne
mažos apimties monografiją: Vy
tautas D. istorinėje literatūroje 
ir jo periodo bibliografija. Ste
bėjausi skaitydamas to jauno 
studijozo darbą nepaprastu bib
liografiniu sugebėjimu. Jau vien 
surinkimas ir suregistravimas 
tos literature^. įr šaltinių gausy
bės būtų buvęs didelis darbas. 
Bet Zenonas ėjo dar toliau. Jis 
tą medžiagą skaitė, nagrinėjo ir 
pateikė skaitytojui atmieštą sa
vomis pastabomis bei vertini
mais. Šis darbas parodė būsimą 
istoriką turint gilaus ir plataus 
tyrinėtojo gabumus, pajėgiant 
išvilkti iš šaltinių ir literatūros 
naujus faktus ir iš jų naujas iš
vadas padaryti.

Laimingai tęsėme studijas 
Berlyne ištisus metus su gero
mis viltimis ateityje darbuotis 
Lietuvos istorijos dirvoje. Vie
nas vasaros atostogas (1930 m.) 
panaudojome prancūzų kalbai 
pramokti ir kartu, ištrūkę iš 
didmiesčio, pasigėrėti Alpių 
gamtovaizdžiu. P a s i r inkome

STASYS ŽYMANTAS
kas kun. V. Mironas, buvęs Vy
riausiojo Lietuvių Komiteto pir
mininkas J. Fledžinskis (priklau
sė ūkininkų partijai, bet ją laikė 
neegzistuojančia ir nebeatgai- 
vintina), maž. VLIKo karinio 
sekretoriaus vadovas socialde
mokratas gen. M. Pesčiulionis, 
užsienio reikalų sektoriaus vado
vas, buvęs ūkininkų partijos vei
kėjas prof. T. Petkevičius ir vi
sa eilė kitų, jų tarpe ir LLKS 
vyrų, kurių dar negalima minėti.

Žinoma, Pr. N. Savėnas visko 
negalėjo atsiminti ir surašyti. O 
klysti, be abejonės, taip pat žmo
giška. Tačiau atsiminimus ra
šant, vienus dalykus nutylėti, ki
tus juodom spalvom piešti ar pa
sirėmus nepatikrintais gandais 
mėginti ką nors tvirtinti nėra 
nei rezistentiška, nei krikščio
niška, nei garbinga, nei bend
ram reikalui naudinga.

* * *
Jau 30 su viršum metų vyks

tančio sudėtingo ir raizgaus lie
tuvių tautinio pasipriešinimo 
nuodugnus, sistemingas tyrinėji
mas yra atsidūręs apgailėtinoj 
būklėj. Išskyrus vieno kito pijo- 
nieriaus ir mėgėjo bandymus, 
niekas to pasipriešinimo istorija 
reikiamai nesirūpina, niekas 
moksliniu metodu jos netyrinė
ja ir rimtai nerašo, niekas tai is
torijai būtinos brangios ir greit 
nykstančios medžiagos bei doku
mentacijos nerenka ir neteikia. 
Todėl reikia teigiamai vertinti 
Pr. N. Savėno pastangas surašy
ti savo atsiminimus, kurie nevie
nu atžvilgiu yra naudingi ir įdo
mūs, ypač kai jis kalba apie tai, 
ką pats žinojo ir patyrė, o ne tai, 
ką iš kitų atsitiktinai girdėjo.

Kiekvienas, kuris vienu ar ki
tu būdu dalyvavo tautiniame lie
tuvių pasipriešinime, turėtų su- 

Grenoblį, kur kas vasarą prancū
ziška draugija “Aliance Francai- 
se” ruošdavo svetimšaliam stu
dentam ir nestudentain prancū
zų kalbos bei kultūros atostogi
nius kursus (course des vacan- 
ces). Apie tris mėnesius lankėm 
tuos kursus, gyvendami viename 
pensionate ir bendrame kamba
ryje. Gražiai susiderinome, nors 
skyrėmės vienu papročiu. Zeno
nas buvo pratęs eiti miegučių po 
10 valandos, tuo tarpu aš tada 
buvau ir visuomet pasilikau 'nak
tibalda: man būtų neįprasta eiti 
miegoti prieš vidurnaktį ir vis 
turėjau polinkį nutęsti * miego 
laiką kelias valandas po dvylik
tos. Tačiau ir budėdamas sten
giausi ramiai laikytis ir netruk
dyti kolegos poilsio.

Kursuose Zenonas darė nema
žą pažangą, nors atvažiavo Į juos, 
rodos, prancūzų kalbos visai ne
mokėdamas. Išvažiavo tiek pra
mokęs, kad galėjo ne tik rašyti, 
bet ir kalbėti. Aš negalėjau jam 
prilygti, nors šiek tiek prancūzų 
kalbos buvau mokęsis gimnazi
joj.

Po prancūziškų atostogų tęsė
me bendras studijas Berlyne. 
Nuo 1931 m. rudens semestro iš
siskyrėm. Aš patraukiau Į Vie
ną, kur panorau susipažinti 
su prof. A. Dopšo mane patrau
kusia istorine mokykla — kon- 
tinuiteto teorija. Zenonas Berly
ne baigė disertaciją, pasirinkęs 
vadovu profesorium ne iš Rytų 
Europos istorijos srities, bet me
dievistą A. Brackmanną, gerai 
susipažinusį su Lietuvos istorija 
(1913-20 m. jis profesoriavo Ka
raliaučiuje). Pasirinkimas me
dievisto, o ne Rytij Europos isto- 
rijos profesoriaus vadovu ruo
šiant disertaciją iš Lietuvos isto
rijos rodė disertanto ypatingą 
pomėgį viduramžių laikams ir 
tai Lietuvos praeičiai, kuri sie
josi su jais. Jo disertacijos tema: 
“Geschichte dės Bauerstandes 
in Litauen” buvo bendrinio po
būdžio, kuri leido autoriui pla
čiai eiti į šaltinius ir literatūrą. 
Disertantas ėjo taip toli, jog su
kaupė darbui tiek išnašų, kad jų 
apimtis pralenkė dėstomojo 
teksto apimtį. Jis ne tik išrašė 
šaltinius ir literatūrą, bet ir juos 
nagrinėjo, komentavo, kritiško
mis pastabomis aptarė. Tuo bū
du nemažesnė darbo vertė glūdi 
teksto išnašose. Istorikas tyrinė
tojas išryškėjo disertacijoje, 
kaip ir anoje vytautinėje biblio
grafijoje.

Visuomet judrus ir užmojų 
kupinas, studijozas Zenonas, ap
sidirbęs su disertacija (1932), 
tuojau griebėsi kito darbo — ha
bilitacijos. Jis įniko Į Berlyno 
(Dahlemo), Karaliaučiaus archy
vus ir iš archyvinės medžiagos 
parengė antrą veikalą: “Lietu
vos prekyba su Prūsais iki XVI 
a. pradžios”. Darbas prikrautas 
šaltinių medžiagos, paimtos iš 
archyvų.

Universiteto dėstytojas
Pasipuošęs daktaro laipsniu ir 

apsirūpinęs habilitacijos veika
lu, Z. Ivinskis įžengė į akademi
nę karjerą 1933 m. Iš karto bu- 

rašyti ir mums palikti savo pa
tirties ir išgyvenimų užrašus.

Dabar kuriamos legendos ir 
mitai. Tačiau legendos ir mitai 
nėra istorija. Ilgų metų vingiuo
toj lietuvių laisvės kovoj negalė
jo būti ir nebuvo vienodos nuo
monės visais laisvės kovos meto
dų ir taktikos klausimais. Ir toli 
gražu neviskas mūsų tautiniame 
pasipriešinime vyko taip, kaip 
mes patys įpratome pagražintai 
tikėti arba kaip vienas ar kitas 
mėgino tai pavaizduoti.

Istorija nemėgsta būti iškrai
poma, ir laiko tėkmė ilgainiui 
atstato įvykius tikroje šviesoje. 
Šiandien jau nekartą vienu ar 
kitu klausimu vis labiau aiškėja, 
kad tie sąjūdžiai ar organizaci
jos, kurie save laikė ir dar tebe
laiko neklaidingais, pašauktais 
spręsti mūsų laisvės kovos lem
tingus klausimus bei tai kovai 
išimtina teise vadovauti, — ne
kartą skaudžiai klydo.

Klaidų, žinoma, niekas neiš
vengia, tačiau suklydus reikia 
gebėti prisipažinti ii- išvadas pa
daryti. šiandien teigiama, kad 
sniegas yra baltas ir visada buvo 
baltas. Tai nėra iokia naujiena 
taip tvirtinti, tačiau dar vakar 
buvo priešingai galvota bei veik
ta ir šiandien tuo pačiu klaidin
gu keliu mėginama toliau eiti.

Tik gilindamiesi atvirom akim 
į mūsų laisvės kovų netolimą 
nraeitį, ją atidžiai tyrinėdami ir 
blaiviai aiškindamiesi, oajėgsi- 
me ateityje išvengti buvusiu 
skaudžiu klaidų ir klystkelių bei 
nustatyti tvirtą* realu, konkretu 
politinės lietuviu išeivijos kelią 
ir inaša tautos išsilaisvinimo ko
voje. Tai vnač svarbu šiandien, 
kai lietuviu laisvės kova gali nu
sitęsti labai ilgus metus, parei
kalauti neišsemiamos ištvermės, 
kieto ryžto, visu mūsų širdies 
bei proto išgalių. 

vo patvirtintas docento parei
goms teologijos-filosofijos fakul
tete. Nors visa širdimi buvo at
sidėjęs tyrinėjimo darbui, tačiau 
neužsidarė akademinėje karjero
je. Jis kartu stengėsi būti visuo
menininku, kultūrininku. Veikė 
katalikų mokslo akademijoje, 
kur ėjo* sekretoriaus pareigas, 
dalyvavo spaudoje, rašinėdamas 
straipsnius, mažiau ar daugiau 
istorinius, pritaikytus kokiam 
nors momentui - minėjimui. 
Greičiausiai iš jo išėjo sumany
mas paruošti kolektyvinę mono
grafiją, skirtą Jogailai, artėjant 
jo mirties 500 metų sukakčiai 
(1934). Susitarėme keli prade
dantieji istorikai ir tą monogra
fiją paruošėm. Z. Ivinskis davė 
jai du straipsnius: “Jogailos san
tykiai su Kęstučiu ir Vytautu iki 
1392 m.” ir “Jogaila valstybinin
kas ir žmogus”. Kai pasirodė 
monografija (A. Šapokos reda
guota) 1935 m. ir vėliau mūsų 
parašyta švietimo ministerijos 
pageidauta plati Lietuvos istori
ja, — mūsų pradedančių istori
kų būrelis gavo visuomenėje 
grupinį “jaunųjų istoriku” var
dą. Zenonas su savo darbais ir 
visuomenine veikla pirmavo mū
sų sambūryje.

Paskutiniais nepriklausomy-

Profesoriaus Ivinskio laidotuvės
Specialiai "Tėviškės Žiburiams" iš Bonnos

Po trumpos, sunkios ligos, šv. 
sakramentais aprūpintas, Bon- 
noje Kūčių vakarą mirė žymu
sis Lietuvos istorikas prot. dr. 
Zenonas Ivinskis. Jis panko naš
lę Pauliną, sūnų Kęstutį, dar gy
vą senutę motiną JAV-se, gausų 
būrį savo mokinių ir gerbėjų*. 
Mirtis staigiai nutraukė pradė
tąjį rašyti kapitalinį Lietuvos 
istorijos veikalą, kuriam velionis 
ilgai ir kruopščiai kaupė me
džiagą ir žinias ir prie kurio 
pastaruoju metu, netgi sirgda
mas, labai atsidėjęs dirbo.

Gruodžio 30 nemažas būrys 
lietuvių iš V. Vokietijos, JAV- 
bių, Italijos, Šveicarijos, Belgi
jos ir Švedijos susirinko atiduo
ti paskutinės pagarbos nusipel
niusiam mokslininkui ir visuo- 
meninkui. šv. Elzbietos bažny
čioje Įvyko gedulingos pamal
dos, kurias laikė V. Europos lie
tuvių vyskupas dr. A. Deksnys, 
lydimas vienuolikos k u n i g ų. 
Drauge su vyskupų Mišias auko
jo popiežiškosios b'v. Kazimiero 
kolegijos Romoje vicerektorius 
mons. dr. P. Jatulis, marijonų 
kongregacijos atstovas kun. dr* 
V. Rimšelis iš Romos, V. Vokie
tijos lietuvių katalikų sielova
dos vedėjas mons. dr. J. Aviža, 
kapucinai — kun. A. Bernatonis 1 
ir kun. dr. K. Gulbinas, kunigai: 
dr. P. Celiešius, dr. V. Budrec- 
kas, V. Damijonaitis, B. Liubi- 
nas, A. Senkus ir V. šarka. Var
gonavo muz. V. Banaitis. Mons. 
dr. J. Aviža pasakė vokiškai pa
mokslą, kuriame iškėlė velionies 
nuopelnus Lietuvos istorijos 
mokslui ir nušvietė jo nueitąjį 
gyvenimo kelią bei taurų žmo
niškumą. Vysk. A. Deksnys kal
bėjo lietuviškai. Išreiškęs visų 
savo ganomųjų vardu užuojautą 
a.a. prof. Ivinskio artimiesiems, 
jis pastebėjo, kad su jais drauge 
liūdi visa lietuvių tauta, nete
kusi didžios asmenybės, ir visus 
guodė krikščioniškąja amžinojo 
gyvenimo viltimi.

Visuomenės atstovų atsisvei
kinimas su velioniu įvyko Bon
nos šiauriniuose kapuose (Nord- 
friedhof). Kapų koplyčioje kars
tas skendėjo gėlėse ir vainikuo
se, perrištuose trispalvėmis juos
tomis su artimųjų ir gerbėjų 
Įrašais.

Atsisveikinimo apeigoms va
dovavo mons. dr. P. Jatulis ir 
Alina Grinienė. Sugiedojus “Li
bera”, pirmasis prabilo d r. A. 
Damušis, atvykęs iš Detroito. Jis 
kalbėjo rezistencinės kovos bi
čiulių, sukiliminės vyriausybės, 
profesoriaus ir redaktoriaus J. 
Brazaičio, Ateitininku Federaci
jos vardu, trumpai apibūdino ve
lionies asmenybės bruožus, nu- 
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bės metais, kai mūsų valstybinė 
buitis ėmė niauktis politinių įvy
kių akivaizdoje, politiniai klau
simai aktualėjo ir mūsų visuo
menėje. Neatsiliko ir Zenonas, 
kaip rodo šiek tiek ir kadaise 
bolševikinėje spaudoje skelbti 
jo dienoraščio fragmentai. Tie
sa, jo dalyvavimas politikoje bu
vo daugiau teoriškas: daugiau 
domėjosi politika nei veikė joje. 
Tačiau jis leidosi įtraukiamas Į 
vieno politinio dienraščio redak
cijos kolektyvą.

į politiką palinkusį prof. Z. 
Ivinskį, kaip ir visą mūsų kraš
tą, užgriuvo sovietinė okupacija. 
Okupantai tuojau palaidojo teo
logijos-filosofijos fakultetą, iš
mesdami visą personalą. Bet Ze
nonas nebuvo iš tų, kurie nusi
viltų savo padėtimi*. Jis rado bū
dą išsilaikyti ir tęsti istoriko 
darbą — tapo kultūros pamink
lų apsaugos konservatorium. Su
rinko istorinę medžiagą tada 
konservuojamai Trakų piliai 
Galvės ežero saloje ir parašė la
bai instruktyvią studiją apie pilį 
“Trakų salos pilis. Jos praeitis ir 
dabartinė būklė” (Vytauto D. 
kultūros muzėjaus metraštis, I t. 
1941). Be to, nuo 1940 m. galo 
buvo paskirtas valandiniam dar
bui į Vilniaus universiteto eko
nominių mokslų fakultetą. Taip 
ir ištvėrė metinę bolševikinę 
okupaciją.

(Bus daugiau)

veiktus darbus ir nuostolį jam 
mirus. Bonnos universiteto var
du su profesorium atsisveikino 
dekanas prof. dr. H. Luetzeler. 
Savo žiniomis ir spinduliuojan
čia asmenybe, sakė jis, velionis 
buvo užkariavęs savo kolegų ir 
studentų simpatijas ne tik sau, 
bet ir Lietuvai Bonnos univer
sitete. Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos* vardu kalbėjo 
mons. Jatulis, kuris taip pat 
perskaitė iš Romos gautą Lietu
vos diplomatijos šefo min. S. Lo
zoraičio užuojautą raštu. Švedi
jos baltiečių komiteto ir Baltie
čių Instituto Stockholme vardu 
kalbėjo dr. K. Čeginskas iš Up
salos, PLB Vokietijos valdybos 
— kun. B. Liubinas, ateitininkų 
sendraugių — kun. dr. P. Celie
šius, Bonnos universiteto Rytų 
Europos istorijos ordinarinis 
profesorius dr. F. Kaiser. Pas
kutiniai su savo ilgamečiu ir ne
pamainomu valdybos pirminin
ku atsisveikino Europos Lietu
vių Fronto bičiuliai, kurtėms ve
lionis su nedidelėmis pertrauko
mis vadovavo nuo 1953 metų. Jų 
vardu kalbėdamas dr. Čeginskas 
kvietė visus geros valios lietu
vius giliai širdyje saugoti velio
nies žodžius, kuriuos galima pa
vadinti jo idėjiniu testamentu:

Turime būti vilties tremtiniais, 
kurie palaiko tikėjimą Lietuvos pri
sikėlimu (rašyta Romoje, 1958.1. 31).

Tik vienas Dievas težino, kiek dar 
metų, o gal ir dešimtmečių praeis, 
kol lietuvių tautos lūkesčiai ir viltys 
pildysis. Tokiomis sunkiomis tremties 
dienomis, kai tas vilties žiburėlis kar
tais taip dar tolimas atrodo ir žvar
bių priešiškų vėjų vis blaškomas yra, 
kiekvienam geros valios tėvynainių, 
ypač gyvenant svetimųjų jūroje, rei
kia trijų dalykų:
1. tvirto tikėjimo j savo tautos 

ateiti,
2. nusistatymo jos labui p a s i a u - 

k o t i, ir
3. benediktiniškos laukimo kant

rybės tremties bei svetimo jun
go tėvynėje dienomis.
šitokiomis tautiškai -moralinėmis 

dorybėmis apsišarvavęs lietuvis suge
bės kantriai ir tvirtu tikėjimu viltin
gai laukti, laukti gal ilgus metus 
(KOVOS KELIU, 1967 nr. 2, p. 1).

Prof. Ivinskio laidotuvėse da
lyvavo brolis Jonas, atvykęs iš 
Čikagos. Taip pat dalyvavo iš 
Šveicarijos dr. A. Gerutis ir dr. 
P. Radvila, iš Belgijos — p. 
Spies-Gailiūtė, iš Vokietijos — 
dr. J. Grinius, dr. P. Rėklaitis, 
žurn. L. Olšvangas, kun. dr. J. 
Petraitis, dr. Ašoklis, dr. Bylai- 
tis, dr. Paltarokaitė, mokyt. V. 
Bartusevičius ir daug kitų.

Iš kapų didelė dalis laidotu- 
(Nukelta j 3-Čią psl.)



Palydint amžinybėn Antaną Novickį
ALGIRDAS _ŠALKAUSKIS

Lietuvių visuomenė liūdi a. a. 
Antano Novickio — plataus mas
to veikėjo ir augštų kvalifikaci
jų profesijonalo.

Velionis gimė 1894 m. šiaurės 
Lietuvoje. Gimnaziją baigė Min
taujoje 1913 m. Karo inžinerijos 
mokėsi Kieve ir vėliau Prancūzi
joje, Versailles mieste 1923 — 
1925, kur gavo karo inžinieriaus 
vardą. Statybos inžineriją baigė 
V. D. universitete ir gavo staty
bos inžinieriaus diplomą 1930 m. 
Ilgus metus lektoriavo Augštuo- 
siuose Karo Technikos Kursuose 
ir karo mokykloje, o 1927—1930 
m. buvo generalinio štabo susi
siekimo dalies vedėju. 1926 m. 
jam teko būti Lietuvos Respub
likos prezidento dr. K. Griniaus 
adjutantu. Apdovanotas Vyčio 
Kryžiumi išėjo atsargon 1930 m. 
su inžinerijos pulkininko leite
nanto laipsniu. 1941 m. buvo pa
kviestas laikinosios Lietuvos vy
riausybės eismo ministeriu.

Nuo 1931 m. iki 1944 m. kei
tėsi titulai: pradžioje — statybos 
inspektorius, vėliau statybos ir 
sauskelių direktorius, pagaliau 
statybos valdybos valdytojas. 
Čia jo pareigos' buvo visur pana
šios — nukreipti tinkama link
me Lietuvos statybą. Velionis vi
suomet stengėsi plėsti Lietuvos 
statybą, gerinti vieškelius bei til
tus, gražinti kraštą. Buvo tiesia
mi nauji vieškeliai, tobulinami 
ir rūpestingai užlaikomi seni; vis 
daugiau matydavosi naujų mūri
nių trobesių ir spalvingų čerpių 
stogų ne tik miestuose, bet ir 
miesteliuose bei vienkiemiuose. 
Kaskart planingiau vyko krašto 
statyba. Net pramonės statyba 
jgavo estetiškesnes formas ir vis 
darniau jungėsi aplinkumom

Kas turėjo progos visą tą pa- 
žnngą stebėti, žino kaip svarbi 
buvo velionies vadovaujanti ran
ka. Jis nenuilsdamas vykdė 
"mūrinės Lietuvos planą”, reda
gavo privalomus įsakymus, rašė 
statybos Įstatymų atitaisymu 
projektus, skatino ir organizavo 
miestų, o vėliau ir rajonini pla

Naujos Lenkijos lietuviu “Varsnos”
<Atkelta iš 1 psl.)

stoka. Pirmą kartą po karo lie
tuviškas žodis nuskambėjo ofi
cialiai 1952 m. Varšuvoje, kur 
Švietimo Ministerijos buvo su
organizuotas lietuvių kalbos kur
sas. Sį kursą pravedė žymus ling
vistas, slavų ir baltų kalbų žino
vas |)rof. dr. Jan Otrębski,’ dide
lis mūsų tautos bičiulis . . .” Ve
lionis prof. dr. J. Otrębski su 24 
kursantais pralaužė pirmuosius 
ledus. Punsko lietuvių vidurinės 
mokyklos užuomazga tapo 1953 
m. gruodžio 1 d. Suvalkuose pra
dėjusi veikti VIII klasė su lie
tuvių dėstomąja kalba, kurioje 
dirbo du lietuviai mokytojai — 
Jonas Stoskeliūnas ir Juozas 
Vaina. 1956 m. iš Suvalkų i 
Punską buvo perkelta IX lietu
viška klasė ir sudaryta nauja 
VIII klasė. J. Paransevičiaus tei
gimu. darbo pradžia nebuvo 
lengva:

Trūko patalpų, vadovėliu ir pa- 
prasčiausių kitų mokvmo p s monių, 
neturėjome ir mokytoju, specialist;) 
paskiriems da'ykains dėstyti. Pasi
rodė tačiau, kad mokvklos egzista
vimas ir jos būklė žymia dalimi pri
klauso ir nuo pačios visuomenės. Su
telktomis pastangomis veikė tada iš
vien mokytojai (Jonas StoskeUūnas. 
Juozas Vaina ir kt.) ir šviesesni bei 
susipratę ūkininkai (Juozas Maksima
vičius. Juozas Jakimavičius, Antanas 
Judickas ir kt.). Gausėjo mokymo 
priemonių, atvyko nauji) mokytojų 
specialistų, nebijančių dirbti ir gy
venti sunkiose sąlygose. Mokykla 
pradėjo augti ir stiprėti...

Beveik 200 abiturientų
Punsko lietuvių vidurinė mo

kykla lig šiol gyveniman yra iš
leidusi 176 abiturientus, kurių 
23 baigė augštąjį mokslą, 60 — 
mokytojų seminarijas bei kitas 
specialiąsias mokyklas, 32 šiuo 
metu tebestudijuoja Lenkijos 
universitetuose. J. Paransevi
čius džiaugiasi, kad nemaža jų 
dalis grįžo Punskan, papildė mo
kytojų eiles ir sudarė jaunąją 
lietuvių inteligentų kartą. Puns
ko mokyklos XX laidos 13 abi
turientų 1971 m. išlaikė egza
minus į augštąsias mokyklas. 
Studijuoti Vilniaus universite

Dalis Londono, Ontario, lietuvių tautodailės parodos etninių grupių festi
valyje, kuri surengė Folk Arts Council Nuotr. S. Kero

navimą, pats projektavo ir vyk
dė nevieną stambesnį pastatą.

Ir išeivijoje būdamas pirmi
ninkavo komisijai, suredagavu
siai naują statybos įstatymą Lie
tuvos Ūkio Atstatymo Studijų ri
bose. Emigravęs į JAV paliko iš
tikimas savo pašaukimui, dirbo 
statybos projektavimo darbą.

A. a. Antanas kaip visuomeni
ninkas reiškėsi daugelyje sričių: 
buvo VLIKo vykdomosios tary
bos kultūros tarnybos valdyto
jas, kelių tremtinių stovyklų pir
mininkas, Niujorko Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 
kuopos pirmininkas, Savanorių 
Kūrėjų ir Atsargos Karininkų 
Sąjungos ir inžinierių bei archi
tektų sąjungos aktyvus narys.

Velionis dažnai rašydavo mū
sų spaudoje ir paliko paruoštą 
"Pastovios fortifikacijos" kursą.

Rašančiam šias eilutes teko il
gus metus dirbti su velioniu. Tas 
malonus laikotarpis visados liks 
atmintinas, nes viršininko asme
nyje rasdavau visados nuoširdų 
palankumą, patarimą ir paramą. 
Įsakymai visados buvo aiškūs, 
tikslūs, nekeičiami. Tarnautojai 
visados džiaugėsi globa bei už
tarimu, nors viršininkas daug 
reikalavo darbe iš savęs ir savo 
tarnautojų. Jo palankumas 
bendradarbiams ir jautrus tei
singumo pajautimas sudarė 
įstaigoje gerą darbo atmosferą.

Ir namuose vyravo kūrybinga 
aplinka: žmona Birutė Grigaity- 
tė-Novickienė — advokatė ir žy
mi visuomenininke, sūnus Sigi
tas — architektas, išsilavinusi 
duktė Živilė sudarė namuose gy
vą intelektualine atmosferą. 
Prie šio kultūros židinio visados 
spietėsi gausus būrelis taurių 
lietuviu, kuriem visados rūpėjo 
Lietuvos vargai, džiaugsmai ir 
ateitis.

Gili užuojauta priklauso No
vickį} šeimai, netekusiai tokio 
rūnestingo ir pasišventusio vyro 
bei tėvo.

Tebūnie lengva a. a. Antanui 
Amerikos žemelė.

tan išvyko abiturientai K. ir T. 
Dapkevičiūtės, J. Gavėnas, V. 
Malinauskaitė, O. šimelevičiūtė 
ir N. Žvirėlaitė.

Punsko mokyklos direktorius 
J. Paransevičius nusiskundžia 
nelengva jos dabartine būkle:

Deja, Punsko vidurines mokyklos 
reikšme ne visi supranta ir tinkamai 
Įvertina. Kai kurie tėvai lietuviai 
siunčia savo vaikus į kitas vidurines 
mokyklas. Nemažai čia nulemia tarp 
kitko sunkios mokyklos sąlygos: 
ankštos patalpos, neatrakcinė kaimo 
vietovė, pagaliau — padidintas pamo
kų krūvis. Punsko vidurinė mokyk
la patalpinta kartu su pradžios mo
kykla. Ankštose patalpose mokosi 
drauge 400 mokinių keliom pamai
nom. Vidurinei mokyklai — kaip Įna
mei — reikia tenkintis keturiom 
ankštom klasėm. Tokiose sąlygose 
neįmanoma taikyti kabinetinio mo
kymo ir kitų naujų metodų, pasun
kėja mokymosi darbas. Labai esminis 
trūkumas taip pat bendrabučio sto
ka. Pirmieji šį reikalų iškėlė lietu
viai gyvenantieji Lenkijos gilumoje. 
Jiems pritarė ir tolimesnių Punsko 
apylinkių gyventojai. Susiorganizavo 
Punske bendrabučio statybos komi- 
tet»«, nradėio plaukti aukos, kurios 
tačiau buvo nutrauktos, nes pasirodė 
ir kitų kliūčių. Paskutiniu metu švie
timo organai ir Partija atkreipė dė
mesį į mūsų mokyklos sunkumus. 
Atrodo, kad šis esminis mums klau
simas — naujos mokyklos patalpos 
ir bendrabutis — bus išspręstas. Kad 
pažadai taptų tikrove!

Geriausia direktoriaus J. Pa
ransevičiaus rūpesčių iliustraci
ja yra “Varsnose” paskelbta 
Punsko vidurinės mokyklos rū
mų nuotrauka, vaizduojanti jos 
atidarymą 1959 m. Tas “Vars
nų” redakcijos rūmais vadina
mas pastatas, atrodo, yra medi
nis, vieno augšto, labiau pana
šus į turtingo ūkininko daržinę. 
Jeigu su kliūtimis susidūrė Len
kijos lietuvių finansinė parama, 
išeivijos lietuvių paramos grei
čiausiai nebūtų įmanoma net 
pradėti; nebent būtų rastas ne
tiesioginis kelias šiam vieninte
liam lietuviško švietimo židiniui 
Lenkijoje padėti.

V. Kst.

Žymusis okupuotos Lietuvos solistas Vaclovas Daunoras (kairėje) su akompaniatoriumi Gyčiu Trinkūnu ruošiasi 
koncertui. Pastaruoju metu V. Daunoras, laimėjęs Prancūzijos tarptautiniame konkurse ‘‘Grand Prix”, pasitraukė 
iš Vilniaus operos ir atsidėjo soliniams koncertams

DIRŽAS UŽGAUNA NE TIK SĖDYNĘ, BET IR AMBICIJĄ
Kaip motinos ir tėvai laukė sugrįžtant studentų Edžio ir Tedžio iš ilgos kelionės

Vieną rugpjūčio rytą mano 
sūnelis Edis sutiko draugą Tedį 
ir pradėjo planuoti, kaip įdo
miau užbaigus vasarą, kad ne
liktų tokia paprasta, be nuoty
kių, kaip kitos praėjusios. Abu
du bendramoksliai, universite
to studentai, paprastų darbinin
kų vaikai, vasarą — bedarbiai 
ir bepinigiai. Turtingesnieji jau
nuoliai visada laimingesni: jų tė
vai pajėgūs parūpinti atostogas.

šie draugai nebuvo tokių lai
mingų skaičiuje — jiems niekas 
nepadeda, o širdis—plati, norai 
dideli, kaip ir visų kitų. Jiedu 
nusprendė, kad esamose sąly
gose “canoe trip” bus pigiausia 
ir įdomiausia. Bus proga pažinti 
bent dalį Kanados gamtos. Ne
žiūrint tėvų draudimo bei nuro
dytų pavojų, nusprendė ir 
įvykdė.

Buvo susitarta labai greitai: 
nupirkta vietovės (Mattagami 
upės vaga) planai, paskolintos 
knygos iš bibliotekos apie ke
liones valtimis, įsigyta miegmai
šiai, palapinė, kompasas, kirvu
kai krūmam iškirsti pamiškėje, 
kur stovyklaus, laužui įžiebti ne
peršlampami degtukai ir visa, 
kas reikalinga tokiai kelionei.

Atrodė viskas labai aišku, 
bent teorijoje, vyram niekad 
dar toli nekeliavusiem. Atosto
gautojai su visa manta buvo 
automobiliu nuvežti į Sudbury, 
iš kur kelionė ir pradėta. Ten 
turėjo išnuomoti valtelę su vi
sais priedais už prieinamą kai
ną, kaip buvo telefonu susitarta.

Timmins apylinkė, kur yra ta 
Mattagami, labai graži ir turis
tų lankoma. Kaip vėliau paaiš
kėjo, neviskas buvo taip papras
ta. Jaunuoliai pamiršo, kad iš
nuomojant valtį reikalaujama 
didoko užstato. Be to, valtis ne
atitiko keliauninkų reikalavimų. 
Atsirado ir daugiau nemalonu
mų: lietus, peršaltos naktys, 
menkas maistas nemokantiems 
ant laužo pasigamint. Kai pri
plaukė pirmą miestelį (Gogama), 
iš kurio pasiuntė tėvams atvir
laiškius, nasigirdami. kad viskas 
gerai vyksta, — paliko valtelę 
be priežiūros. Iš jos buvo pa
vogti svarbūs įrankiai. Daugiau
sia dėlto ir turėjo kelionę nu
traukti.

Bet namo grįžti nenorėto. Iš
vyko su tokiu dideliu entuziaz
mu — bent mėnesi ar kitą reikia 
pavažinėt. Jaunuoliai p r a d ė jo 
planuoti naują, dar ilgesne ke
lione vieškeliais “pirštu” (hitehi- 
king). Namiškiams jiedu pamir

■WJ^”Teviškčs Žiburių"™™™^ 
ir prašau siuntinėti savaitraštį šiuo adresu
(esu "TŽ" skaitytojas):
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šo pranešti apie naujus planus. 
Kas čia galvos apie namus, kol 
viskas pakenčiamai vyksta: kas
dien nauji įspūdžiai, svetimi, 
įdomūs žmonės, viena provincija 
po kitos, miestai ir miškai viens 
už kitą gražesni. Vasaros die
nos greitai bėga. Taip nepastebi
mai prabėgo penkios savaitės.

Tuo tarpu mes, tėvai, negavę 
daugiau žinių per sekantį mėne
sį, susirūpinom. Juk jie galėjo 
nuskęsti upėje ar paklysti miš
ke, nes manėm, kad jiedu tebe
tęsia kelionę upe per nežinomą, 
retai apgyventą, miškingą apy
linkę. Buvo sutarta, kad rašys 
kas savaitę, o dabar jokios žinios 
per 3 ir 4 ...

Ką daryti? Pranešėm polici
jai. Žinojom, kad toje apylin
kėje siaučia gaisrai. Tai mus la
biausiai gąsdino. Pasirodė, po
licija nėra perdaug susirūpinus 
jaunuolių jieškojimu, nes per
daug jų yra klaidžiojančių, ne
norinčių grįžti namo. Praėjo 
daug dienų ir tik pakartotiniu 
prašymu įtikinom, kad mūsų 
vaikai nepabėgo, o tik atostogų 
išvažiavo su tėvų sutikimu. Pa
galiau provincijos policija sura
do porą žmonių Gogama apylin
kėje. kurie kalbėjo su mūsų jau
nuoliais pirmąją savaitę. Tai ir 
viskas, ką galėjo gauti. Paskel
bė per radiją, bet jokių žinių.

Aišku, tėvų rūpestis augo su 
kiekviena diena. Kiekvienas te
lefono suskambėjimas ar durų 
suvarstymas kėlė paniką namuo
se — bėgome atsakyti su viltimi 
geros ar pagaliau blogos žinios. 
Vistiek ramiau, kąi žinai, kas at
sitiko. Nežinojimas kankina dau
giau nei bloga žinia. Kai žinai, 
kad pagelbėti neįmanoma, ner
vai truputį atsileidžia.

Mes buvom įsitikinę, kad vai
kai, būdami gyvi, būtinai praneš
tų kur ir kaip. Rodos, gi pažįs
tam savo vaikus.

Dar kartą puolėm policiją už 
nesirūpinimą ir įdavėm fotogra
fijas pagarsinti televizijoje. Po
licija žadėjo pasiųsti helikopterį 
i nurodytą apylinkę, jei nebus 
žinios už poros dienų.

Mes, motinos, jau ašarojom, 
Rožinius kalbėjom, o vaizduotė
je matėm laidotuvių procesijas.

Pagaliau vieną dieną suskam
bėjo telefonas: “long distance" 
— sako telefonistė. Susijaudini
mas buvo didelis, kai balsas to
lumom ištarė: “Labas, mama, 
čia Edis. Aš Vankuveryje. Mu
du abu čia. Pasakyk Tedžio 
tėvams, kad sveiki ir linksmi 

esame. Atsiųsk pinigų kelionei 
atgal, bye.”

Kaip žaibas trenkė tokia žinia. 
Kaip tai Vankuveryje, o ne Tim- 
minse?! Rodos, nei hipiai, nei 
narkotikų vartotojai. Kas ten 
juodu nunešė?

Nepranešė, nes manė, kad tė
vai neturi rūpintis paaugliais — 
tai varžo jų laisvę. Bet kai pini
gų pritrūko, tada jau leido tė
vams rūpintis.

Kokia gėda buvo mums prieš 
policijos pareigūnus, su kuriais 
teko ir pasibarti už perlėtą jieš- 
kojimą. Jie sakė teisybę, kad 
daugelis jaunuolių, turėdami 
“good time”, pamiršta ar neno
ri namiškiams pranešti. Matyt, 
jiems daugiau pažįstamas šių 
dienų jaunimas. Tėvai gi visada 
mano, kad jų vaikai geresni ir 
rūpestingesni už kitus.

Bet dabar, rodos, viskas gerai, 
kad tik gyvi ir sveiki! Motinos 
džiaugiamės, kad sūnūs namo 
pargrįžta. Bet, štai, Tedžio tėvas 
pasijuto įžeistas sūnaus elgesio. 
Pradėjo grasinti panaudosiąs sa
vo seną diržą, dar iš tėvynės at
sivežtą, pagal seną paprotį, kad 
kitą kartą sūnelis blaiviau gal
votų. Gelbės ar negelbės, bet 
bent bus “apmokėta” skausmu 
už skausmą bei rūpestį per išti
są mėnesį negavus žinios.

Aš taip pat patikėjau senu 
“auklėjimo” metodu — išsilau
žiau ilgą rykštę iš daržo ir pasi
dėjau palangėje, kad greit ras
čiau, kai tik parvažiuos. Kas čia 
žino, kaip geriau?

Kol “paklydėliai” sugrįžo, bu
vo laiko pasidalinti mintimis su 
kitais pažįstamais. Tai ir pakeitė 
mūsų sutartą susitikimo “puo
tą”. Pasidalinau patarimais su 
Tedžio tėvais, pasakiau, kad pa
tyrę draugai pataria paslėpti dir
žą, nes gali užgauti ne tik jau
nuolio “sėdynę”, bet ir ambiciją, 
įžeidimų mūsų vaikai nepaken
čia, ir gali juos paskatint antrai 
kelionei atgal į Vankuverį ar į 
Yorkvillės “hippie town”, iš kur 
jau atgal sveiko neišprašysi. 
Jaunimas dabar atsisako priimti 
fizinę bausmę. Yra jau ir lietu
vių, kurie gailisi ranką pakėlę 
prieš užaugusius vaikus, nes kai 
išėjo, atgal nebegrįžo.
Taip ir nutarėm tą įvykį kitaip 

atžymėti — suruošti sutiktuves- 
pobūvį ii- tik žodžiu išreikšti sū
nums, kaip mes sunkiai pergy- 
venom jų neapdairumą, kiek 
daug bereikalingo rūpesčio tu
rėjom ir kaip džiaugiamės, kad 
laimingai sugrįžo.

Sukvietėm sūnų draugus ir tą 
policijos tarnautoją, kuris rūpi
nosi jieškojimu. Tėvams leng
viau susivaldyti ir “praryti” įžei
dimus. Kai pasiskubiname ir 
kas nors nelauktai blogo atsitin
ka su vaikais, patys atkenčiame, 
ypač motinos.

Man prisimena prancūziška 
pasaka, kur sūnus, prieš laimė
damas savo numylėtinės meilę, 
turėjo jai atnešti savo motinos 
širdi. Taip ir buvo padaryta. 
Beskubėdamas su kruvina moti
nos širdimi pargriuvo. Toji šir
dis vistiek dar naklausė: “Vaike
li. ar nesusižeidei?” Motinos 
meilė — nemari. Alijošiūtė

Profesoriaus ...
(Atkelta iš 2 psl.) 

vių dalyvių, drauge su vyskupu 
A. Deksniū ir velionius artimai
siais, nuvyko į Annabergą prie 
Bonnos į kun. J. Urdzės vado- 
vauiamus baltiečin krikščionių 
studentu namus, kur nn bendrų 
pietų muzikas V. Banaitis snsi- 
kaummo valandėlės motu atliko 
keletą kūriniu vargonėliais.

Profesoriaus Ivinskio kaip 
tamtantinio narso i'-torikn rrtir. 
ti nekrolomi snan<inie naerarsi- 
nn ■Rnnnns universitetas. Ta pro
ga išsnausdintas ir nhfic dvĮo. 
in skilčin strainqnis su velionies 
biografinėmis žiniomis. —

A. Lembergas
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NAUJAS DAUSUVOS VARIANTAS
AL. GIMANTAS

Velionies prof. K. Pakšto puo
selėta mintis apie “atsarginę 
Lietuvą” Dausuvos ar kuriuo ki
tu vardu, nors ir buvo platokai 
diskutuojama, bet niekad nesu
laukė populiarumo. Buvo dėme
sio, bet dar daugiau pašaipos iš
eivijoje ir dėl skirtingų motyvų 
sovietinamoje Lietuvoje. Pati 
idėja, nors ir ne tiek plačiu mas
tu kaip K. Pakšto mintyse, nėra 
visai mirusi ar pamiršta. Ji pri
simenama įvairiomis progomis, 
privačių pokalbių metu, be jo
kių įsipareigojimų. Dar vis ban
doma gvildenti, kad išties būtų 
idealu, jei vienoje vietoje pasi
sektų įkurdinti bent kiek dides
nę grupę tautiečių maždaug 
kompaktinio persikėlimo meto
du. Honduras, manoma, niekad 
negalėjo būti parankus, nes ap
linkiniai kaimynai reiškė terito
rinių pretenzijų. Atseit, toje vie
toje nebuvo pastovumo bei rei
kiamo saugumo. Kur kas pato
giau būtų j ieškoti ne perdaug 
nutolusios nuo civilizacijos teri
torijos ar salos, kurioje visa bū
tų galima planuoti ir kurti pagal 
savus norus ir pageidavimus, be 
jokios pašalinės įtakos ar reika
lavimų. Pradžiai nebūtų reikalo 
galvoti apie politinę autonomiją, 
bet neabejotinai reikėtų turėti 
pilną savąjį kultūrinį, iš dalies 
ekonominį gyvenimą ir sąlygas 
plėsti sau prieinamą civilizaciją.

Kad tos mintys nėra pigios 
fantazijos vaisius, įrodo niujor
kietis architektas Jurgis Mačiū
nas. Jis yra radęs Karibų jūroje 
kol kas visai negyvenamą salą 
Gvianą (jai priklauso ir 13 ma
žų sąlyčių bei uolų), 500 akrų di
dumo, kurią savininkas norėtų 
parduoti už $375.000. ši sala

Jaunimo kongresas artėja, ruoša didėja
Visų kraštų lietuviškasis jau

nimas intensyviai ruošiasi kong
resui. Birželio 30-ji artėja, ruoša 
intensyvėja. Čikagoje jau pluša 
arti poros šimtų aktyvaus jauni
mo, kuris atlieka įvairius jauni
mo kongreso ruošos darbus. Lai
kas nuo laiko suvažiuoja II 
PLJK Komiteto, komisijų ir ki
tų vienetų atstovai pasitarti. 
Dažniausiai po dvi dienas trun
kančiuose posėdžiuose jie svars
to ruošos darbus, planuoja prog
ramą, nakvynių parūpinamą, pa
talpų parinkimą bei paruošimą 
parodoms, studijų dienoms, ąto- 
vyklą ir kt. Programos, -peticijų 
paruošimas, Jaunimo Metų ko
mitetų sudarymas, jaunimo at
stovų išrinkimas, lėšų parūpini- 
mas ir daugybė kitų klausimų 
neateina patys savaime. Visus 
tuos reikalus tenka išsamiai ap
tarti, suplanuoti, kad jaunimo 
kongresas praeitų tvarkingai ar
ba bent su mažiausiais trūku
mais. Tokiem klausimam spręsti 
jau buvo 11 visumos posėdžių, o 
sekantis JAV ir Kanados atstovų 
posėdis įvyks Čikagoje sausio 15 
ir 16 d. d.

Jaunimo kongresą globoja Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
kurios pirmininkas Stasys Barz- 
dukas aktyviai dalyvauja darbų 
paruošime, teikdamas savo auto
ritetingus patarimus. Jaunimo 
atstovų komisijai vadovauja 
PLB jaunimo sekcijos vadovė 
Milda Lenkauskienė

Visą II Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso darbų paruošimo 
vežimą traukia sudarytas komi
tetas ir komisijos. Ši branduolį 
sudaro: Romas Sakadolskis (pre
zidiumo ir komiteto pirminin
kas), Gediminas Breichmanas, 
Jūratė čeponkutė, Jūratė Jakš- 

Dangoraižiai kyla ir Kanados vakaruose. Nuotraukoje — naujieji Edmon- 
tono pastatai, kurie krinta Į akis atvykusioms iš kitur. Juos ir visą miestą 
turėjo progos pamatyti ir buvęs KLB pim. dr. S. Čepas, prieš kurj laiką ton 
lankęsis. Nuotrauka daryta Iš Chateau Lacombe 24-jo augšto A. Dudaravlčius

šliejasi prie žymiai didesnės An- 
tigva salos, kuri yra pilnai apgy
vendinta ir civilizuota. Visos tos 
ir gretimos salos priklauso An- 
tilų salų grupei. Gvianoj meti
nės temperatūros vidurkis siekia 
80'. Sausio vidurkis — 77“, o 
rugpjūčio — 84“. Kritulių kie
kis — 50 colių metams. Mažiau
siai lyja vasario mėnesį, dau
giausia — spalio. Nuo Puerto 
Rico — 300 mylių ir nuo Niujor
ko — 1692 oro mylios. Savo lai
ku sala buvo naudojama kaip 
medžioklės rezervatas ir šiuo 
metu yra briedžių. Stovi ir kele
tas senesnių gyvenamųjų bei 
ūkinių pastatų, reikalingų re
monto. Buvo auginamos avys ir 
gyvulių pašaras. Esama ir kele
to pravestų kelių, bet neturima 
kol kas elektros, telefono ir van
dentiekio. Gvianą nuo Antigvos 
skiria ne perplati vandens juos
ta, per kurią be didesnių sunku
mų galėtų būti nutiestas tiltas. 
Naudojant prefabrikuotos staty
bos sistemą, manoma, saloje gy
venamų patalpų kaina būtų ne
didesnė kaip $20 už vieną kv. 
pėdą. Žemė derlinga, tinkanti 
ūkininkystei, ypač pietų vaisių 
auginimui.

Lietuvių investavimo ir staty
bų bendrovės galėtų pasvarstyti 
galimybes įsteigti lietuvišką ko
loniją gal vyresnio amžiaus tau
tiečiams, gal vasarvietę, kurioje 
tautiečiai galėtų praleisti ilgesnį 
ar trumpesnį laiką apskritus me
tus. Vietinės valdinės įstaigos 
skatina naujas investacijas ir ža
da visas lengvatas naujaku
riams. Antigva sala yra Britų 
Bendruomenės ribose. Gviana 
būtų tos salos administracinėje 
kontrolėje.

tytė, Gediminas Kazėnas, Augus
tas Idzelis, Antanas Kalvaitis, 
Romas Kasparas, Jolita Kisieliū
tė, Antanas Kizlauskas, Milda 
Lenkauskienė, Dalia Lukošiū- 
naitė, Andrius Markulis, Algis 
Modestas, Saulius Mikaliukas, 
Laima Nainytė, Algis Norvilas, 
Vita Ruibytė, Eugenijus Sičiū- 
nas, Juozas Šlajus, Nijolė Sta- 
kauskienė, Jonas Šoliūnas, Kari
na Srugytė, Audronė Tamošiū
naitė ir Algis Jasaitis.

Sudarytosios komisijos savo 
darbams vykdyti yra išsiplėtu
sios į didesnius vienetus. Kaiku- 
rios jų siekia net iki 60 asmenų. 
Ryšiui palaikyti veikia būstinė 
(II Lithuanian World Youth 
Congress, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA. 
Tel. (312) 737-3300.

Finansų komisijai vadovauja 
žymus ekonomistas dr. Juozas 
Kazickas. Adresas: II PLJK Fi
nansų Komisija, c/o Neris Inter
national Ine., 530 Fifth Ave., 
New York, NY 10036, USA.

Vienas skubiųjų jaunimo 
kongreso darbų yra' atstovų iš
rinkimas, Jaunimo Metų komite
tų sudarymas (kaikuriuose kraš
tuose jau veikia) ir finansų telki
mas. Dr. J. Kazickas nepajėgs fi
nansų telkimo įvykdyti be nuo
širdžios viso laisvojo pasaulio 
lietuvių paramos. Jaunimo Metų 
komitetai turėtų parodyti dau
giau nuoširdžių pastangų, kai 
bus renkami peticijos parašai ir 
telkiamos lėšos jaunimo kongre
sui.

Jaunimas pasirinko šūkį “Jau
nimo darbas ir širdis — lietuvių 
tautos ateitis!” Tad visokeriopai 
paremkime jų pastangas išlaiky
ti lietuvišką gyvybę išeivijoj. 
II PLJK informacijos komisija
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© PAVERGTOJE ITV HU: II:
® LIETUVIAI PASAULYJE

PROPAGANDINI? PARODA
Vilniaus revoliucijos muzėjuje bu

vo atidaryta revoliucinių kovu relik
vijų paroda. Dalis rodinių atsklei
džia lietuvių tautos sukilimą 1863 m., 
kovą prieš carinę priespaudą, bet pa
grindinis dėmesys skiriamas kom
partijos veiklai Lietuvos nepriklau
somybės metais, karo laikotarpyje 
Maskvai atliktom paslaugom ir antra
jai sovietinei okupacijai. Todėl ne
nuostabu, kad parodos atidaryme 
Kauno veteranų choras dainavo “Var
šuvietę", A. Ostrovskio “RaudonąjĮ 
gvazdiką”. Vilniškė “Tiesa” 1971 m. 
292 nr. cituoja kompartijos istorijos 
instituto direktoriaus R. šarmaičio 
tartus žodžius: “Lietuvos darbo žmo
nių revoliucinė kova turi garbingas 
tradicijas. Ekspozicija pasakoja apie 
daugelį žmonių, kurie čia šiandien su
sirinko ir kurie per visą buržuazijos 
viešpatavimo laikotarpį, per visus Di
džiojo Tėvynės karo metus nešė re
voliucijos vėliava, neišleido iš rankų 
kovos ginklo ...” Aiškiau tariant, pa
roda yra senųjų komunistų bandymas 
pasigarsinti, nieko bendro neturintis 
su 1863 m. sukilimu ir lietuvių tau
tos išsilaisvinimu nepriklausomam 
gyvenimui. Raudoną parodos kaspi
ną perkirpo “veteranas" J. Puteikis, 
kompartijos narys nuo 1910 m. Kom
partijos veiklos garsinimas nepriklau
somybės metais Lietuvos jaunimui iš
ryškins jos atliktą duobkasio darbą.

EGLUČIŲ PROBLEMA
Kalėdinė eglutė dabar Lietuvoje 

vadinama naujametine eglute, o Ka
lėdų senelį yra pakeitęs iš rusų kal
bos išsiverstas Senis Šaltis. Vilniaus 
valstybinis gamtos apsaugos inspek
torius S. Taleikis “Tiesos" 1971 m. 
299 nr. užsimena apie Lietuvos miš
kams didelę žalą darančius eglučių 
spekuliantus. 1971 m. išvakarėse Vil
niuje buvo suimti eglučių spekulian
tai: vilnietis Vladimiras Voronkovas, 
Šalčininkų miškų ūkio vairuotojas 
Česlovas Svetliekis, Riešės girininki
jos vairuotojas Ričardas Rodevičius. 
Lazdynų rajono gyventojai neįsten
gė apginti apylinkės miškelių nuo 
kirviais ginkluotų vilniečių. S. Talei
kis atskleidžia bent dalinę eglučių 
naikinimo priežastį: "Kiekvienais me
lais respublikos miškininkai paruošia 
vartotojams iki 250 tūkstančių ir 
daugiau eglučių. Jie tai stengiasi pa
daryti be nuostolių miškui. Tačiau, 
suprantama, kertamos ne pačios gra
žiausios eglutės, kurios dažnai negali 
atitikti kiekvieno norų ir skonio. 
Kartais ir tų pačių pritrūksta. Štai ir 
stengiamasi įsigyti eglutę nelegaliu 
keliu ..." S. Taleikis nutylėjo eglu
čių kainas oficialiose pardavyklose ir 
prie jų susidarančias pirkėjų eiles. 
Kaikuriuose kraštuose, pvz. Kanado
je, eglučių problemą labai lengvai iš
sprendžia privalūs ūkiai, auginantys 
eglutes Kalėdoms. Pakankama pasiū
la sumažina net ir gražiausių eglu
čių kainas, panaikina eiles ir, svar
biausia, nedaro žalos miškams.

BIRŠTONO SUKAKTIS
1971 m. gruodžio 18 d. buvo pa

minėta Birštono kuroroto 125 metų 
sukaktis, šia proga “Tulpės” sana
torijoje įvyko mokslinė-praktinė kon
ferencija “Sąnarių susirgimų kuror
tinis gydymas”, kurioje pranešimus 
skaitė kurortologijos mokslinio tyri
mo laboratorijos vedėjas, medicinos 
mokslų kandidatas V. Meška, labora
torijos moksliniai bendradarbiai, me
dicinos mokslų kandidatai E. Sas

ST. CATHARINES, ONTARIO
NAUJA VALDYBA. St. katarinie- 

čiai po gerai pasisekusios L. Die
nos atrodo kiek aptilę, ilsisi, nors 
nepamiršta ir darbų. Išrinkta ir nau
ja valdyba. Susirinko žmonės, išklau
sė pranešimų, sužinojo kiek gauta 
pelno iš L. Dienos ir kaip tas pelnas 
paskirstytas, jokių ginčų, jokių prie
kaištų niekas nekėlė, nes nebuvo 
kam kelti. Valdybos rinkimai praėjo 
greitai ir sklandžiai. J. šarapnickas 
vėl pirmininkas. Kiti du valdybos na
riai — Z. Jakubonis ir K. Stundžia. 
Vaidyba turi teisę pasirinkti dar porą 
žmonių. Visi pageidauja, kad ateitų 
moterys. Juk jos yra labai aktyvios 
lietuviškoje veikloje.

BENDROS KOČIOS. Ir šiemet jas 
suruošė skautai, ypač skautės, vado
vaujamos M. Gverzdienės. Kūčios 
prasidėjo jaukiom apeigom. Po to 
sekė skautų programa, kalėdinės 
giesmės, sceninis vaizdelis. Sį kartą 
vaidintojai buvo labai rimtai pasi
ruošę. Visi gerai mokėjo savo vaid
menis, gražiai lietuviškai kalbėjo ir 
vaidino laisvai. Tai tikra lietuviška 
mokykla. Dainininkai pagiedojo visa 
eilę kalėdinių giesmių — skambiai, 
darniai, jautriai. Tai Gverzdienės 
dukros Nijolės nuopelnas. Ji jau eilė 
metų vargoninkauja per lietuviškas 

SL Catharines, Ont., tautiečiai bendrose Kūčiose prisimena Lietuvą

nauskaitė ir R. Garalevičius. “Spalio" 
sanatorijos vyr. gydytojas J. Bunevi- 
čius kalbėjo apie kurorto ugdymą ir 
gydymo efektingumą. Jis taipgi patei
kė duomenų apie Birštono praeitį bei 
dabartį “Tiesos" 1971 m. 292 nr. pa
skelbtame rašinyje “Sveikatos mies
tas”. Istoriniais duomenimis, pirma
sis ligonis atvyko gydytis j Birštoną 
jau 18-16 m. Mineralinio vandens che
miniai tyrimai buvo atlikti 1851 m., 
o Raudonojo Kryžiaus valdyba Biršto
no kurortą savo žinion perėmė 1924 
m. ir 1933 m. čia įsteigė polikliniką. 
Dabartinėse sąlygose Birštone vienu 
metu gali gydytis 800 ligoniu, kurių 
dalį sudaro atvykusieji iš įvairių So
vietų Sąjungos vietovių. "Tulpės” sa
natorijoje gydomi judėjimo-atramos 
ir ginekologiniai sutrikimai, “Spalio” 
sanatorijoje — virškinamojo trakto 
ligos. J. Bunevičiaus teigimu, gydy
mui naudojama fizinė kultūra, masa
žas, fizioterapija, angliarūgštės, de
guonies ir dirbtinės radono vonios. 
Joms jau pradėtas taikyti naujo grę
žinio "Vaidilutė” augštos mineraliza
cijos vanduo. J. Bunevičius primena 
kurortų vadovams, kad Birštonas vis 
dar naudojasi nepriklausomos Lietu
vos palikimu: “Birštono kurorto sa
natorijų pastatai daugiausia medi
niai, statyti prieš karą, todėl jaukią, 
atitinkančią šiuolaikinius reikalavi
mus aplinką sukurti juose sunku. 
Reikia greičiau projektuoti ir sta
tyti naujus, šiuolaikinius šviesius ir 
patogius korpusus. Didelį susirūpini
mą kelia kurorto gydyklos, kurios 
statytos dar buržuazijos valdymo me
tais ir aptarnaudavo tik 300 žmonių 
per dieną, šiuo metu jose aptarnau
jama beveik 4 kartus daugiau ligo
nių, ir per metus atliekama apie 
200.000 procedūrų. Purvas paruošia
mas ir kiti darbai atliekami ranko
mis. Tiesiant vandentiekį ir atlie
kant kitus darbus, buvo pažeistos mi
neralinio vandens požeminės arteri
jos, ir sumažėjo gydomųjų vandenų 
debitas. Reikia kuo greičiau projek
tuoti ir statyti naujas, mechanizuotas 
ir automatizuotas kurorto gydyklas, 
ieškoti naujų mineralinio vandens iš
teklių, kurie galėtų visiškai paten
kinti gydymo poreikius . ..”

BRITŲ PATENTAS
A. Suvaikąs “Komjaunimo Tiesos” 

1971 m. 216 nr. praneša: “Pirmasis 
mūsų šalyje patentas iš skaičiavimo 
technikos srities gautas iš Anglijos. 
Jis išduotas vilniečiams už du išradi
mus, kuriant skaitantį naują įrengi
nį "Rūta-701”. Ženklų atpažinimo me
todo principų'išradėjas — naujosios 
"Rūtos” vyriausias konstruktorius R. 
Našliūnas. Antrasis išradimo liudiji
mas paskirtas K. Bučiūnui, R. Našliū- 
nui, P. švagždžiui, R. Žlabiui, kurie 
minėtą metodą pritaikė naujojoje 
“Rūtoje”, mūsų šalyje pirmame to
kiame pramoniniame skaitančiame 
įrenginyje. Jis yra ir vienas pirmųjų 
pramoninių įrenginių pasaulyje, ka
dangi gali automatiškai skaityti ne 
tik spausdintus, bet ir ranka rašy
tus ženklus. Naujoji “Rūta” įgalina 
įvesti duomenis į elektroninę skaičia
vimo mašiną tiesiogiai iš pirminių 
dokumentų arba automatiškai ruošti 
perfojuostas...” Leipcigo mugės 
aukso medalį “Rūta-701” laimėjo 1970 
m. pavasarį, o jos konstruktoriai yra 
gavę dvi premijas — respublikinę ir 
akademiko S. Vavilovo. Jų išradimas 
bus patentuojamas JAV, Italijoje ir 
V. Vokietijoje.

V. Kst.

pamaldas. Jaunoji solistė iš Niagara 
Falls ir šį kartą labai gražiai pagie
dojo. Kūčių valgiai buvo įvairūs, 
puikiai pagaminti. Juos valgė pilna 
salė žmonių. Neiname jaunyn, visus 
riša bendras likimas, jaunimui reikia 
gerų pavyzdžių. Tėvas Juvenalis pa
laimino šį Kūčių vakaro stalą ir tarė 
momentui pritaikytą žodį priminda
mas šio vakaro prasmę.

į BERNELIŲ MIŠIAS susirinko 
pilnutėlė koplyčia žmonių. Matėsi ne
mažai svečių ir iš kitų vietovių — 
net iš Vankuverio. Tai A. O. Janu- 
šoniai, Kastytis ir Jūratė Batūros. 
Kastytis yra elektros inžinierius ir 
dar studijuoja prekybinę administra
ciją. Jūratė yra mokytoja. Algis Ja
nušonis yra didelės statybinės bend
rovės pareigūnas. Atvyko iš JAV ir 
J. A. Dainorų sūnus Kęstutis su žmo
na. Kęstutis jau yra įteikęs diserta
ciją mechaninės inžinerijos doktora
tui gauti, nors dirba ir yra užimtas 
svarbiom pareigom vienoje Ameri
kos inžinerijos firmoje. Buvo ir dau
giau naujų veidų, tačiau sunku su
gaudyti pavardes, o ir sugaudžius 
negali būti tikras, kad nepamirši per 
tas dideles ir labai gyvas Kalėdų 
šventes dvasia nesenstančioje mūsų 
kolonijoje. Kor.

M *' « *

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į mūsų ruošiama

PRADŽIA — 6.30 v. v

sausio 22, seštadienj,,
• Įvairūs gėrimai • Karšta zuikiena • Staliukų ir 

piniginė loterija • Taurių Įteikimas pasižymėjusiems 
medžiotojams-šauliams ir žvejams

MENINĘ PROGRAMOS DALĮ atliks jau «ĄI A”
pagarsėjęs Windsoro mergaičių kvartetas
LINKSMAJAI DALIAI — ŠOKIAMS t 
GROS ŽINOMAS ORKESTRAS
----------- Hamiltono Lietuvių Medžiotojų ir Žūklautąją Klubo "Giedraitis" valdybag HAMILTON“1

MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS” tė
vų rėmėjų visuotinis susirinkimas 
įvyks š.m. sausio 23 d., 4 v.p.p., sek
madienį, parapijos salėje. Visi tėvai 
yra prašomi dalyvauti. “Aidas” yra 
pakviestas atlikti programą Šaulių 
Sąjungos suvažiavime gegužės 7 d. 
Hamiltone. Sausio 29 d. “Aidas” dai
nuos “Tėviškės Žiburių” spaudos ba
liuje, o balandžio 15 d. — Niujor
ke. Chorui aukojo M. Ribienė $5. 
Nuoširdus ačiū. J.P.

INŽ. E. CUPLINSKAS ir jo bend
radarbiai aukojo KLB Šalpos Fondui 
Kalėdų proga 15. Komitetas nuošir
džiai dėkoja už auką.

VYSK. M. VALANČIAUS MOKYK 
LOS Kalėdų eglutė įvyko gruodžio 
19 d. Jaunimo Centro salėje. Mokyk
los vedėjas J. Mikšys, pradėdamas 
meninę programos dalį, pasakė kal
bą ir pakvietė A. Murauskaitę, X sk. 
mokinę, pranešėja. Pirmiausia pasi
rodė parengiamojo ir I sk. mokiniai 
— padainavo “Kalėdų senelį”. Dek
lamavo: L. Stanaitis, V. Juodelytė, 
D. Koperskytė, Rukšėnas, R. Pleiny- 
tė, R. Ciparytė, L. Lukavičiūtė. Po 
žaidimų scenoje A. Gedrimaitė pa
skambino pianinu giesmę “Tylioji 
naktis”. 11 sk. mokiniai atliko ke
letą dainų bei giesmių. L. Dirsytė 
paskambino pianinu, B. Beržaitytė 
paskaitė savo klasės mokinių kūrybą, 
o L. Morkūnaitė pašoko. VIII sk. mo
kiniai pagiedojo “Mes girdėjom an
gelus”, pianinu skambino A. Krivins- 
kaitė ir T. Kochankaitė. Eilėraštį pa
skaitė D. Borusaitė. V sk. mokiniai 
padainavo keletą dainų. Akordeonu 
grojo L. Morkūnaitė religinių gies
mių. Rašytojo Giedriaus “Kalėdų pa
saką” skaitė VI sk. mokiniai: R. 
Kvedaraitė. L. Stankutė, L. Žilvitis, 
V. Vaitiekūnaitė. R. Morkūnaitė pa

Gerbiamieji Lietuvių Namų 
Hamiltone nariai!

Lietuviu Namų Hamiltone valdyba šaukia specialų visuo
tinį Lietuvių Namų Hamiltone narių susirinkimą ir maloniai 
kviečia Tamstas dalyvauti.

Susirinkimas įvyks 1972 m. sausio 15 dienų, 5 valandų po 
pietų, parapijos salėje, 58 Dundurn St. North, Hamilton, Ont. 
DARBOTVARKĖ: 1. narių registracija, 2. susirinkimo atidary
mas, 3. valdybos pirmininko pranešimas, 4. gauto pasiūlymo 
už Lietuvių Namų Hamiltone sklypą ir jo pardavimo svarsty
mas, 5. klausimai ir sumanymai, 6. susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus narius šiame taip labai svarbiame susirin
kime dalyvauti. Kas negalėtų, prašome įgalioti kitą asmenį.

LIETUVIŲ NAMŲ HAMILTONE
Hamilton, 1971 m. gruodžio 31 d. AKCINES BENROVES VALDYBA

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas
< čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.

S Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS
i MK

SVT,?ZTĄ MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

'enninger Limited

284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jomcj St. — 389-4113
Homllton — Ontario Nemokamos autoaikštės

Highlights”

šoko baletą. Padėkos žodį tarė mo
kyklos vedėjas. Kalėdų senis apdo
vanojo visus vaikučius nuo 3 metų 
amžiaus. Dalyvė

KRISTINA PAREŠTYTĖ kores- 
pondenciniu būdu 1971 m. gruodžio 
11 d. baigė Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą Čikagoje ir gavo pradinės 
lit. mokyklos mokytojos pažymėjimą. 
Ji jau kelinti metai dirba mūsų Vysk.
M. Valančiaus šeštad. mokykloje. Mc 
Master universitete ji studijuoja kal
bas, yra Liet. Studentų Sąjungos sky
riaus vicepirmininkė, aktyvi skautė 
ir mergaičių choro “Aidas” daininin
kė. Hamiltoniečiai gali didžiuotis tu
rėdami čia tokią darbščią lietuvaitę.

BRONIUS GRAJAUSKAS yra iš
rinktas naujuoju AV parapijos choro 
seniūnu. Rinkimai įvyko per choris
tų prieškalėdinį pobūvį, kur mūši) il
gametis choro bosas ir anksčiau jau 
tokias pareigas ėjęs Br. Grajauskas 
visų buvo įgaliotas rūpintis choro ad
ministravimo reikalais. Didelis dar
bas jam bus choro koncertas - vaka
ras, kuris iš balandžio 8 d. nukelia
mas į 15 d. Numatyta išvyka į RoČes- 
terį. Taip pat jam teks rūpintis ir 
naujų choristų telkimu. Atskirų bal
sų seniūnų pareigom pasiskirstyta: 
sopranų — B. Antanaitienė, altų — 
Aid. Matulienė, tenorų — D. Stukas 
ir bosų — G. Jasevičius.

TOMAS KUDABA pateko j 1971 m. 
išrinktų geriausių miesto jaunųjų at
letų skaičių, kur “The Spectator” įdė
jo jų nuotraukas ir aprašymus apie 
kiekvieną. Mūsų Tomas, vienas iš 15- 
kos daugiausia pasižymėjęs, yra dar 
tik 17 metų, bet atletiško sudėjimo ir 
pirmaujantis daugelyje sporto šakų. 
Jis žaidė dviejose futbolo komandose, 
kurios laimėjo čempijonatus; yra im
tynininkas ir 1969 m. čempijonas;

._ 6%

Mokame už: 
depozitus 
šėrus Ir sutaupąs 
už vienų metų terminuotus 
indėlius....... .... . ...... ........6% %
ir virš $10.0000 -• 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš ___10%
nekiln. turto paskolas iš 814%

a

Įėjimos — $2.50, 
studentam — $1.00

I

taiklus šaudytojas — YMCA varžybo
se 1969 m. laimėjo 1 vietą ir 1971 m. 
— II. Šiuo metu jaunasis Kudaba mo
kosi gimnazijoj ir galvoja apie futbo
lininko karjerą.

ANT. KERŠIO SESUO Aldona Gai- 
džiūvienė yra atvykusi iš Lietuvos ir 
vieši pas savo brolį. Ji gyvena Kau
ne, turi darbą “Maisto kombinate” ir 
namuose yra palikusi vyrą bei du 
vaikučius.

JAUNIEJI BREICHMANAI — Ge
diminas ir Irena, anksčiau gyvenę 
apartamente, dabar nusipirko gražų 
šeimos namą Dundas priemiesty ir 
persikėlė ten gyventi. K. M.

VIETOJE ŠVENTINIŲ SVEIKI
NIMŲ Tautos Fondui aukojo J. J. 
Štarai ir V. Markevičius (per klaidą 
buvo atspausdinta J. J. Stasai ir V. 
Norkevičius).

PADĖKA
Nuoširdi padėka dr. A. Gailiui ir 

dr. Peacock už kruopščią priežiūrą 
man besigydant Henderson ligoni
nėje ir visiem mane lankiusiem: prel. 
dr. J. Tadarauskui, p. p. Bubniams, 
p. p. Deksniams, p. p. Šiurnoms, p. p. 
Vinerskiams, p. p. K. ir E. Simai- 
čiams, p. Domeikai ir visiem kitiem.

A. Elvikis

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614, 

tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

EDMONTON, Alta.
N. METŲ SUTIKIMAS kartu su 

Paulinos ir Valterio Zaleskių 50 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktuvių 
minėjimu įvyko gruodžio 31 d. Lie
tuvių Namuose. Prie gražiai gėlėmis 
papuoštų stalų skoningai dekoruoto
je salėje, grojant geram orkestrui ir 
dalyvaujant virš 100 žmonių, vakaro 
oficialią dalį puikiai tvarkė dr. J. Pi
lipavičius. Prie garbės stalo, kartu 
su sukaktuvininkais, buvo ir jų gi
minaičiai — sūnus Česlovas su mar
čia ir 2 anūkais bei seserėčia Elena 
Ostrowski su vyru Stanley iš Toron
to, Ont. Sukaktuvininkus sveikino pa
rapijos klebonas kun. Iz. Grigaitis, 
apylinkės valdybos pirm. T. Uogintas, 
Lietuvių Namų direktorių vardu — 
J. Pašukonis. Sveikinimo telegramos, 
kurias perskaitė dr. J. Pilipavičius, 
gautos iš min. pirm. P. E. Trudeau, 
gcn. gubernatoriaus R. Mitchener, 
Albertos premjero P. Lougheed, Al
bertos gubernatoriaus G. McEwen ir 
miesto burmistro Ivor Dent. Taip pat 
sveikinimo telegramas atsiuntė Adas 
ir Ona Smitai iš Otavos, Wiliam Juo
delis iš Windsoro. Ont. ir Kalgario 
Lietuvių B-nė. M. Yokubynienė iš 
Toronto atsiuntė gražų eiliuotą svei
kinimą. K. Žolpis, tardamas pritaikin
tą žodį, visų dalyvių vardu įteikė 
dovanas — simbolinius aukso žiedus 
bei kryžių specialiai padarytoje dė
žutėje, taip pat didžiulį sietyną (kan
deliabrą). Šis sietynas kabojo apgaub
tas nepermatoma skraiste. Dovanų 
įteikimo metu skraistė tapo nuimta 
ir uždegtas žibintas. Tai buvo labai 
įspūdingas, gražus ir jaudinantis mo
mentas.

N. Metų dieną iškilmingų pamaldų 
metu, kurias atlaikė lietuvių parapi
jos klebonas kun. Iz. Grigaitis daly
vaujant pilnai koplyčiai žmonių, “jau
nieji” atnaujino savo priesaiką ir ga
vo palaiminimą.

Paulina ir Valteris Zaleskiai Ed- 
montono ir apylinkės lietuviams ge
rai žinomi kaip draugiški, malonūs 
bei susipratę lietuviai, pastovūs Lie
tuvių Namų ir parapijos rėmėjai, uo
lūs įvairių parengimų dalyviai ir tal
kininkai. Juodu susituokė N. Metų 
dieną Kaune 1922 m. Paulina yra gi
musi Rygoje, Latvijoje, Valteris — 
Kaune, Lietuvoje. Kanadon atvyko 
1928 m. Nors jau abu pasiekę gražaus 
(virš 70 metų) amžiaus, abudu dar 
dirba pilnas darbo valandas — Val
teris didelėje baldų įmonėje. Pauli
na drabužių bei avalynės krautuvėje. 
Būdami energingi bei geros sveika
tos, suspėja ne tik atlikti darbą, bet 
ir reguliariai dalyvauti lietuviškose 
pamaldose bei visuose lietuviškuose 
parengimuose. Paulina yra buvusi 
KLB Edmontono apylinkės valdybos 

(Nukelta į 5-tą psl.)

J. A. Valstybės
LIETUVOS LAISVES SUKILIMO 

gražų minėjimą Kievelando lietuviai 
pradėjo pamaldomis Mergelės Nepa
liaujamos Pagalbos ir Šv. Jurgio baž
nyčiose. Akademinę dalį salėje atida
rė rengėjų komiteto pirm. A. Mi
kulskis. Pagerbus žuvusiuosius, kal
bėjo sukilimo dalyvis dr. S. Kisie
lius. Bernardo Brazdžionio poemos 
“Vaidila Valiūnas” inscenizaciją at
liko aktoriai — Z. Peckus, I. Gatau- 
tis, V. žilionytė ir Z. Dučmanas, da
lyvaujant Čiurlionio Ansambliui su 
kanklių orkestru ir solistėmis kankli
ninkėmis — D. Bankaityte, D. Welsh, 
D. Januškyte, Ramona ir Lile Snieč- 
kutėmis. Inscenizaciją paruošė diri
gentas kompoz. Alfonsas Mikulskis, 
kanklių orkestro vadovė Ona Mikuls
kienė, chormeisteris Rytas Babickas 
ir rež. Zigmas Pcckus. Rengėjų ko
mitetą sudarė: pirm. A. Mikulskis, vi
cepirm. J. Žilionis, ižd. J. Mikonis, 
sekr. V. Cyvas, administratorius F. 
Eidimtas, nariai — J. Stcmpužis, L. 
Leknickas ir P. Tamulionis.

MILWAUKEE TAUTYBIŲ FESTI
VALYJE su kitom 44 tautybėm da
lyvavo ir lietuviai. Tautiniai šokiai 
buvo šokami Milwaukee arenoje, pa
rodos ir vaišinimasis tautiniu grupių 
patiekalais vyko auditorijoje. Stasio 
Milašiaus iš Kenosha, Racine ir Wau
kegan lietuvių jaunimo sudaryta šo
kėjų grupė laimėjo $500 premiją už. 
mūsų liaudies šokį “Abrūsėlis”.

SU N. METŲ LINKĖJIMAIS savo 
kadenciją užbaigė LB Cicero apylin
kės veikli valdyba: pirm. V. Zalato
rius, sekr. J. Rudavičienė, ižd. B. No
vickis, renginių vadovė J. Skainicnė 
ir organizacinis ryšininkas H. Su- 
vaizdis. Valdybos pastangomis buvo 
surengti Vasario 16, Motinos Dienos 
ir Tautos šventės minėjimai. Infor
maciniam darbui nelietuvių tarpe bu
vo sudaryta Lietuvos reikalų komisi
ja. Džiugu, kad į šią komisiją įsijun
gė jaunimas — A. Arštikytė, J. 
Kisieliūnas, S, Kuprys ir E. Šumanas, 
laikinis komisijos pirmininkas, spė
jęs pasižymėti S. Kudirkos metinių 
minėjimo organizavime, dalyvavęs 
politinėse studijose Filadelfijoje. 
Valdyba stengėsi jungti visus Cicero 
lietuvius, puoselėdama PLB idėją.

JAV LIETUVIŲ FONDO 1972 m. 
valdybos pirmininku išrinktas dr. Jo
nas Valaitis, I vicepirm. — Antanas 
Rėklaitis, II vicepirm. — Jonas Ku- 
čėnas, III vicepirm. — Stasys Džiu
gas, sekr. — Kleopas Girviias, ižd. — 
Kazys Barzdukas, iždo patarėju — 
Petras želvys. Valdybą papildys LF 
investavimo ir pelno skirstymo komi
sijų atstovai. f j ,

Venecuela
VIDAUS REIKALŲ MINISTERI

JOS pilietybės ir užsieniečių depar
tamento surengtame pobūvyje Vene- 
cuelos Lietuvių Bendruomenei atsto
vavo inž. V. Venckus, dr. J. Klovai- 
tė, dr. P. Dambrava, B. Domeikienė, 
inž. Guiga, H. Gavorskis ir studentas 
R. Klova. Pobūvin atsilankė ir pats 
vidaus reikalų ministeris dr. L. Fer
nandez. kuris 1973 m. bus kandidatu 
Venecuclos prezidento rinkimuose.

CARACAS DIENRAŠTYJE “EI 
Universal” žurnalistas V. L. Peri- 
coli, pasinaudodamas ANSA agentū
ros iš Hong Kongo gautom žiniom, 
paskelbė straipsnį apie komunistinės 
Kinijos dėmesį Sovietų Sąjungos pa
vergtom tautom. Jo teigimu, Kinijos 
ambasada Varšuvoje vieno oficialaus 
priėmimo metu jau prieš kelerius 
metus paskleidė spausdintus lape
lius apie sovietų okupaciją Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, gyventoji! žudy
mus ir trėmimus. Neseniai buvo ro
dytas filmas apie sovietų įvykdytas 
lenkų karininkų žudynes Katyne. 
Straipsnio autorius teigia, kad Pe- 
kingas turi ryšius su pavergtų kraš
tu išeiviais, ypač lietuviais ir ukrai
niečiais. Pasak V. L. Pcricoli, VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūno kelionės Azi
joje turėjo ne tik turistinius tikslus.

Urugvajus
LIETUVIŲ FATIMOS PARAPI 

JOS 17 metų sukakties minėjime da
lyvavo ir Mišias atnašavo Vatikano 
nuncijus mons. A. Sepinski. Pamokslą 
jis pradėjo lietuviškai: “Garbė Jėzui 
Kristui!” Po pamaldų buvo surengti 
iškilmingi pietūs, kurių programą at
liko vaikų ir “Aido” choras, tautiniu 
šokių jaunimo ansambliai. Lietuvos 
atstovas A. Grišonas padėkojo nunci
jui mons. A. Sepinskiui už moralinę 
paramą Lietuvos laisvės bylai.

STUDIJUOTI DAINAVIMO ir geo
grafijos Vilniun išvyko tautiniu šokių 
ansamblio “Gintaras" narys Povilas 
Debesis, dainavęs Montevideo miesto 
operoje.

Brazilija
PREL. Z. IGNATAVIČIUS, Rio de 

Janeiro arkivyskupijos generalinis vi
karas lietuviams, prieš Kalėdas lan
kė lietuvių šeimas tolimesnėse pieti; 
nės Brazilijos vietovėse. Aplankytom 
šeimom jis parodė skaidrėse užfik
suotų Lietuvos vaizdų.

JAUNIMO LITERATŪROS RATE
LIS Sao Paulo mieste 1971 m. turėjo 
lietuvių literatūrai ir rašytojams 
skirtų 10 susirinkimų, susitiko su H. 
Mošinskienc, K. Jūra, M. Saulaityte. 
Paskutinis praėjusių metų susirinki
mas buvo skirtas V. Krėvės “Šarūno” 
ištraukoms. Tokie jaunimo susibūri
mai rengiami šeimose. Ratelio nariai 
įsipareigojo rinkti brazilų spaudos iš
karpas apie Lietuvą bei lietuvius ir 
jas persiųsti ELTAI.

SAO PAULO LIETUVIAI suorga

nizavo kursus tautinių šokių busi
miesiems mokytojams. Jiems vadova
vo Kanados Hamiltono “Gyvataro” 
vadovė G. Breichmanienė, kuri taip 
pat yra ir šią vasarą Čikagoje įvyk
siančios IV tautinių šokių šventės 
vyr. meno vadovė.

Argentina
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR

GENTINOJE mažųjų ansamblis ir 
šeštadieninė mokykla Kalėdų eglutę 
surengė 1971 m. gruodžio 11 d. SLA 
rūmų salėje. Tai buvo dviguba ma
žųjų šventė — šeštoji Kalėdų eglutė 
ir ansamblio penkerių metų veiklos 
sukaktis. Ansamblio šokių mokytoja 
yra Olga Zabarauskaitė-Casas, šešta
dieninės mokyklos mokytojai — Ire
na Stankevičienė ir Leopoldas Stan
kevičius. Kūčių lietuviškas tradici
jas atskleidė mokyklos mokinių at
liktas vaizdelis “Kūčių vakarą". An
samblis atliko vaizdelį “Metai”, ku- 
rin buvo įpinta eilėraščių, sugiedo
jo giesmę “Gul šiandieną”, padaina
vo lietuviškų dainelių, šią programos 
dalį buvo paruošusi mokytoja L Stan
kevičienė. Tarpus tarp vaizdelių už
pildė tautiniai šokiai Kubilas, Gran
dinėlė, Rugučiai, Jonkelis ir Gyvata- 
ras, paruošti su mokytoja O. \Zaba- 
rauskaite-Casas. Mažuosius lietuviu
kus sveikino ALOS Tarybos pirm. A. 
Mičiūdas, “Atžalyno" ansamblio vado
vas H. Levanavičius, “A. L. Balso” 
leidėjas Pr. Ožinskas ir “Laiko” red.
O. Kairelienė. Kalėdines dovanėles 
ansamblio nariams ir šeštadieninės 
mokyklos mokiniams įteikė mokyto
jos I. Stankevičienė ir O. Zabaraus
kaitė-Casas.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ VAIKU 

darželio mokslo metų užbaigimas su
tapo su Kalėdų eglutės iškilme. Pro
grama buvo pradėta Bern. Brazdžio
nio “Meškiuku Rudnosiuku", tęsiama 
dainelėmis ir rateliais. Mažieji pipi- 
rinkai atliko kalėdinį vaizdelį “Pra- 
kartėlė”, kuriame Juozapo rolė bu
vo tekusi vos trejų metų amžiaus "ak
toriui". Kalėdų senelis išdalino mai
šą dovanų. Lietuvišką vaikų darželi 
yra Įsteigusi ir juo rūpinasi Melbur
no Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija. Su mažaisiais dirba darželio mo
kytojos A. Kesminienė, D. Antanai
tienė ir S. Petraitytė.

DR. VINCO KUDIRKOS šeštadie
ninė mokykla Geclonge mokslo me
tus užbaigė pamaldomis, kurių metu 
giedojo dainavimo ir muzikos moky
tojo M. Kymanto paruoštas moterų ir 
vyresniųjų mokinių choras. Užbaigos 
aktas įvyko Lietuvių Namuose, kur 
mokyklos vedėjas kun. Pr. Dauknys 
į garbės prezidiumą pakvietė ALB 
Geclongo apylinkės pirm. dr. St. Ska- 
pinską, mokyklos mokytojus — Bro
nę Jankienę, Sofiją Slavickienę, Me- 
čį Kymantą ir tėvų komiteto narius. 
Vedėjas kun. Pr. Dauknys mokyklos 
baigimo pažymėjimus ir knygą “Lie
tuva mano tėvų žemė” įteikė July
tei Mikolaitytei ir Rūtai Venckutei. 
Pastaroji taipgi gavo ir ALB krašto 
valdybos švietimo komisijos premi
ją už geriausią rašinį mokinių kon
kurse. Gražią eilėraščių ir dainų pro
gramą atliko patys mokiniai. Kalėdų 
senelis jiem nepagailėjo dovanų. Pa
dėkos žodį tarė mokyklos tėvų komi
teto pirm. A. Žvirblienė.

Vokietija
KŪČIOS VASARIO 16 GIMNAZI

JOS mokiniams buvo surengtos gruo
džio 18 d., kad jose galėtų dalyvauti 
atostogų į JAV išskrendantys 8 mo
kiniai. Eglutės žvakutes uždegė gim
nazijos direktorius V. Natkevičius, 
kapelionas kun. J. Dėdinas, VLB 
pirm. J. K. Valiūnas, pirmą kartą 
Romuvoje viešėjęs išeivijos lietuviu 
evangelikų-liuteronų vyr. tarybos na
rys ir garbės senj. kun. A. Gclžinius. 
K. Motgabio vadovaujamam mokinių 
chorui sugiedojus “Tyliąją naktį”, 
Kalėdų Evangeliją perskaitė kun. J. 
Dėdinas. Besivaišinant tradiciniais 
Kūčių patiekalais žodį tarė dir. V. 
Natkevičius, ev. kun. A. Gelžinius. 
Programą atliko pianistas V. Narbu
tas, deklamatoriai R. Šneideris, prieš 
pusmetį iš Kauno atvykęs I klasės 
mokinys, ir P. Ramanauskas. Krepšį 
dovanų išdalino Kalėdų seneli su
vaidinęs Algis Vitkus, kuriam buvo 
gerai žinomos visos mokiniu “nuo
dėmės”, tad visi pažadėjo pasitaisyti. 
Kalėdų atostogas Vasario 16 gimna
zijos mokiniai užbaigė 1972 m. sausio 
9 d.

VLB SAARO APYLINKE vėl pra
dėjo leisti informacinį biuletenį “Sa- 
aro Žinios”, redaguojamą apylinkės 
pirm. A. Palavinsko. Redaktorius nu
siskundžia. kad apylinkės nariai ne
sirūpina bendruomenine lietuviška 
veikla, tenkindamiesi tik gausių da
lyvių susilaukiančiom šeimyninėm 
šventėm. Vasario 16 gimnaziją iš Sa- 
aro krašto lanko tik viena A. Pala- 
vinskaitė. Romuvoje kasmet rengia
mose vaikų stovyklose turėtų daly
vauti gerokai didesnis Saaro lietuviu
kų skaičius.

MIUNCHENE MIRES teisininkas 
a.a. Kazys Oleka palaidotas gruodžio 
16 d. Velionis buvo gimęs 1880 m., 
teise studijavęs Tartu ir Maskvos uni
versitetuose, studijas baigės 1907 m. 
Grįžęs nepriklausomon Lietuvon, pa
dėjo kurti teismo įstaigas, buvo 
krikščionių demokratų partijos atsto
vu pirmuosiuose seimuose, vidaus rei
kalų ministeriu 1920-23 m. premje
ro E. Galvanausko vyriausvbėje. Nuo 
1923 m. vertėsi advokatūra. Vokie
tijon pasitraukęs 1944 m., dirbo ke
letą metų UNRRA ir IRO organizaci
jose.
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Pasikeitimai Tautos Fondo atstovybėje
Išvykdamas ilgesniam laikui 

iš Toronto, nuo 1972 m. sausio 
1 d. iš Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje pirmininko pareigų 
atsistatydinu.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pristaty
mu, Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje pirmininku paskirtas 
Augustinas Kuolas (30 Riverside 
Cres., Toronto 3, Ont. Tel. RO 
9-6884).

Reiškiu nuoširdžią padėką at
stovybės nariams, atstovybėms 
apylinkėse, T. Fondo Įgalioti
niams ir KLB apylinkių valdy
boms už malonų bendradarbia
vimą per 6 metus telkiant lėšas 
Tautos Fondui.

Reiškiu pagarbą —
St. Banelis,

buvęs TF Atstovybės pirm.
TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBES KANADOJE 

1971 metu apyskaita 
Pajamos

1. Toronto apylinkės
2. Hamiltono ”

$2,900.00
1,900.00

3. Sudburio 536.76
4. Delhi 540.00
5. Montrealio 350.00
6. Londono 566.63
7. Rodney 143.00
8. Edmontono ” 173.00
9. Sault Ste. Marie 149.00

10. Vankuverio 181.00
11. Wellando 213.00
12. Windsoro 403.00
13. Winnipego 154.00
14. Thunder Bay ” 32.00
15. Kalgario 182.50
16. Otavos 80.00
17. St. Catharines ” 274.00
18. Oakvdllės 80.00
19. Asmenų ir įstaigų 1,230.00
20. Procenti) už indėlius 345.39

Iš viso $10,433.28
1971. I. 1 d. likutis $ 1,419.98

Iš viso $11,853.26

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

459. Kęsgailą, Steponas $ 100
460. Dr. V. Kudirkos Otavos

šeštadieninė mokykla 100
461. Zadlauskas, Karolis 1000
462. Popikaitis, Juozas 100
463. Matulevičius, Vytautas 100
464. Lingė, P. 100

Jono Rudoko atminimui 50
Įnašus papildė:

289. Dr. V. Suima iki $ 200
81. V. Žemaitis iki 200

272. KLK Moterų D-jos Delhi
Skyrius iki 200

Lietuvių Fondo narių šeima vis 
didėja. Neseniai susilaukta įžymaus 
visuomenininko Stp. Kęsgailos iš 
Montrealio. Gražiai baigė metus LF 
įgaliotinis Otavoje inž. Alb. Paške
vičius, sutelkęs lėšas ir įrašydines 
Dr. V. Kudirkos šeštadieninę mokyk
la nariu. Sektinu pavyzdžiu laikyti
nas tvirto lietuviško nusistatymo 
tautietis a. a. K. Zadlauskas, pagal 
kurio testamentinį turto paskirstymą 
LF gavo $1000. K. Zadlauskas buvo 
gimęs 1909 m. gruodžio 21 d. Felin- 
kos km., Žemaitkiemio valsč., Ukmer
gės apskr. Mokėsi Kaune ir tarnavo

$10,000.00

103.00

75.20

Išlaidos
1. Išsiųsta TF centrui
2. Skelbimai spaudoje

ir per radiją
3. Išlaidos ryšium su 

lėšų telkimu
4. Spaudiniai, raštinės 

reikmenys, pašto 
ženklai, telefonas ir kt. 50.90

Iš viso $10,229.10
1972. I. 1 d. Likutis $ 1,624.16 

Balansas $11,853.26

Pinigai laikomi Toronto lie
tuvių “Paramos” ir Prisikėlimo 
bankeliuose. Su centru atsiskai
toma metams pasibaigus, o rei
kalui esant, ir anksčiau. Bėga
miems reikalams išlaidos daro
mos iš gaunamų už indėlius nuo
šimčių, neliečiant pagrindinių 
suaukotu sumų.

KLB krašto revizijos komisi
ja kasmet tikrina T. Fondo at
skaitomybę, o krašto tarybos 
metinėje sesijoje atstovybė pa
daro T. Fondo metinės veiklos 
apžvalgą.

T. Fondo atstovybė Kanadoje 
dėkoja KLB apylinkių valdy
boms, TF apylinkių atstovy
bėms bei įgaliotiniams už rū
pestingą ir našią talką vykdant 
T. Fondo vajų apylinkėse, o 
taip pat didelė' padėka ir mie
liems tautiečiams, savo gausio
mis aukomis remiantiems Tau
tos Fondą.

Bražinskų, Kudirkos ir Simo- 
kaičių tragiški Įvykiai testipri
na mūsų visų pasiryžimą vienin
gai tęsti pavergtos Tėvynės lais
vinimo kovą.

St. Banelis,
. T. Fondo Atst. pirm.

J. Gustainis, sekr. 
VI. Kazlauskas, ižd.

finansų ministerijoj. Buvo nevedęs. 
Kanadoje išgyveno 22 metus. Mirė 
Hamiltone 1971 m. sausio 21 d. Pa
laidotas lietuvių kapinėse Port Cre
dit. K. Zadlauskas buvo malonaus bū
do, domėjosi lietuviška spauda ir sie
lojosi pavergtos Lietuvos reikalais. 
Su malonumu sveikintini jaučiantieji 
lietuvišką pulsą Vakarų Kanados lie
tuviai: J. Popikaitis iš Edmontono, 
dr. V. Suima iš Lumsed (Saskatche
wan) ir V. žemaitis iš Fort William. 
Taipgi savo įnašais fondo veiklą su
stiprino torontiškiai — inž. Vyt. Ma
tulevičius ir,P. Lingė. Pastarasis Lie
tuvoje turėjo baldų dirbtuvę, o Čia 
tarnauja CBC. A. a. Jono Rudoko at
minimui įnašą $31 atsiuntė M. Rudo
kienė ir vietoje gėlių aukojo po $5: 
Ks. Ratavičius ir D. Siurna; po $3: 
Br. Gudinskas, Br. čaika ir St. Kai
rys. KLK Moterų D-jos Delhi sky
riaus pirm. St. Steigvilienė, prisius- 
dama čekį, linkėjo, kad tas jų įnašas 
pasitarnautų Lietuvos vadavimui ir 
lietuvybės išlaikymui. Tikrai kilnu ir 
visi tai tikime. Visiems Kanados Lie
tuviu Fondas nuoširdžiai dėkoja.

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

EDMONTON, ALTA 
(Atkelta iš 4-to psl.) 

pirmininke bei įvairiomis progomis 
gražiai pasirodžiusi scenoje suruoštų 
vaidinimų metu. Valteris daug pasi
darbavo Lietuvių Namų statyboje, 
ypač koplyčios altorių įrengiant. Ed
montono lietuviai, dėkingi mieliems 
p. p. Zaleskiams už tokias puošnias ir 
gausias vaišes, trukusias 2 dienas, lin
ki jiems geriausios sėkmės, sveikatos 
ir pavyzdingos lietuviškos - katalikiš
kos energijos dar ilgus metus dar
buotis mūsų tarpe. J. P.

ŠIUO EILĖRAŠČIU M. Yokubynie- 
nė pasveikino sukaktuvininkus p. p. 
Zaleskius:
Jūs ėjote kartu
Ne todėl, kad būtų prievartų.
Jus meilė vedė
Tėviškės takais — kartu.
Jūs Dievui priesaiką 
Sudėjote kartu.
Tik išeivio paskirtis 
Išskyrė Jus — bet neilgam. 
Meilė, ilgesys nugalėjo 
Vandenynus, ir Jūs vėl ėjote kartu. 
Ne auksu kloti takai
Čia laukė, bet Jūs ėjote kartu. 
Saulėta ar verkianti padangė 
Lydėjo, bet Jūs ėjote kartu. 
Ir šiandien, sulaukę 
Palaiminto pusės šimto metų, 
Jūs einate kartu!

WELLAND, ONT.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO

JŲ klubo “Lituanica” iniciatyva 
1971 m. gruodžio 31 d. J. ir S. Sinkų 
viešbučio valgykloje įvyko šaunus 
naujų metų sutikimas. Niagaros pu
siasalio klebonas kun. J. Liauba, O. 
F.M., savo sveikinime jautriais žo
džiais apibūdino lietuviškos šeimos, 
jaunimo, susiklausymo ir vienybės 
reikšmę, primindamas Simo Kudirkos 
tragediją ir pastangas jį išlaisvinti. 
Klubo “Lituanica” pirm. B. Luoma
nas, sveikindamas narius, išreiškė 
nuoširdžią padėką p. p. Sinkams už vi
sokeriopą paramą klubo veiklai, per
davė linkėjimus tų narių, kurie šiuo 
metu atostogauja Floridoje ir Aust
ralijoje. Bendruomenės pirm. B. Si
monaitis n. metų proga kvietė visus 
vieningai su pasiryžimu dirbti lietu
viškoje veikloje. įžengiant į naujus 
metus, galingai nuaidėjo Lietuvos 
himno žodžiai ir sklido sėkmės lin
kėjimai. Po to, skambant lietuviškai 
dainai, palydint plokštelių muzikai, 
smagiai pasilinksminta. Dalyvis

DIRBA KANADA, 
KAI DIRBAME 

VISI KARTU
Federacinė valdžia investuoja 498 milijonus do

lerių į eilę Įvairių projektų, kad būtų daugiau darbų 
kanadiečiams. Šio pranešimo tikslas yra painformuoti 
Jus apie tuos projektus.

DIRBANT SU KITAIS ASMENIMIS

Mes raginame Jus veikti savo iniciatyva arba per 
vietinę valdžią, vietines organizacijas ir šalpos drau
gijas, pateikti idėjų mūsų vietinės iniciatyvos progra
mai. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai norite Įsteigti dieni
nės vaikų priežiūros namus savo mieste arba kitus 
patarnavimus, kurie padarytų Jūsų vietovę geresne 
vieta gyventi.

Taip pat įvesta profesinio apmokymo programa 
darbovietėse. Ji vykdoma per prekybos ir pramonės 
įstaigas ir tuo būdu praplečia darbo galimybes bedar
biams.

Jeigu turite bendrą patyrimą, mes galime Jums 
duoti platesnį apmokymą per Kanados darbininkų ap
mokymo programą (Canada Manpower Training Pro
gram).

DIRBANT DRAUGE SU VERSLO IR PRAMONĖS

ĮMONĖMIS

Darbdaviai yra atleidžiami nuo mokesčių, arba 
gauna tiesioginę paramą, kad paskatintų juos priimti 
naujus darbininkus ir apmokyti juos darbovietėje 
(Training-on-the-Job Program).

DIRBANT DRAUGE SU SAVIVALDYBĖM

Augščiau minėta vietinės iniciatyvos programa 
padės Jums paremti bendruomenės projektus, kurie 
pagausins darbus Jūsų vietovės bedarbiams.

DIRBANT DRAUGE SU PROVINCIJOM

Savivaldybių vietinės iniciatyvos programos bus 
artimai susietos su provincijomis, taip pat su federa- 
cine-provincine darbdavystės paskolų programa. Mes 
pagreitinsim nekilnojamo turto paskolų išdavimą, kad 
padėtume namų statybai, studentų apgyvendinimui ir 
atmatų perdirbimui per Kanados paskolų ir apgyven
dinimo korporaciją (Canadian Mortgage and Housing 
Corporation).

Mes taip pot duosim paskolas daugiatiksliams 
parodų ir prekybos pastatams.

DIRBANT DRAUGE SU FEDERACINIAIS

PROJEKTAIS

Savo srityje mes stengsimės Jums duoti daugiau 
darbo galimybių prie federacinės valdžios įstaigų palai
kymo bei pagerinimo.

KUR VISKAS DIRBA KARTU

Darbas prasideda Kanados darbo jėgos centre 
(Canada Manpower Centre). Dėl patarimų ir paramos 
betkuriai programai, kuri Jūsų manymu yra naudinga 
Jums ar Jūsų bendruomenei, KREIPKITĖS Į VIETINĮ 
KANADOS DARBO JĖGOS CENTRĄ. Kai kanadiečiai 
veikia bendrai, dirba visa Kanada.

KANADA DIRBA
n -*f Manpower Main-d’ceuvre

and Immigration et Immigration

Otto Lang. Minister Ono Lang. Ministre

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!
LONDON, ONT.

BENDRUOMENĖS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS. Atsiradus skubių, 
nenumatytų reikalų, sekmadienį, sau
sio 16 d., 12 v., parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E., kviečiamas K. L. 
Bendruomenės Londono apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas. Visi Lon
dono ir apylinkių lietuviai prašomi 
jame dalyvauti, nes bus svarstomi 
svarbūs mūsų apylinkei klausimai. 
Jie tegali būti išspręsti susirinkime. 
Tai juk yra ir kiekvieno susipratusio 
lietuvio pilietinė pareiga. Gausiai da
lyvaudami surasime ir geresni mūsų 
problemų išsprendimą.

J. Butkus,
KLB Londono apyl. pirm.

DALIS TAUTIEČIŲ iš “TŽ” admi
nistracijos gavo tuščius vokus. Tai

ras H. J. McClure. Su juo — B. El- 
mantienė, per miesto rotušės atidary
mo iškilmes teikusi informacijas. Mc 
Clure buvo gana palankus etninėm 
grupėm. Nuotr. Daniliūno

Sault Ste. Marie, Ont.
TADUI ŠVARLIU1 sušelpti pa

skelbtame aukų sąraše nebuvo pami
nėta, kad pasiųstos ligoniui dovanos 
buvo ne tik už $65, bet ir daugiau 
kaip už $100, nes buvo panaudotos 
anksčiau surinktos ir spaudoje pa
skelbtos aukos. Tautietis T. S. dar 
tebėra North Bay ligoninėje, bet jau 
galėtų išeiti. Deja, neturi kur vykti 
ir, atrodo, pati jo didžiausia viltis 
yra planuojama Toronte statyti Sv. 
Jono parapijos prieglauda.

NAUJI KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO NARIAI. 1972 m. išvakarėse 
į KLF, sumokėję po $100, įstojo: VI. 
Mockus, V. Skaržinskas, R. Galinie
nė, kuri savo vyro a.a. R. Galinio 
(Alf. Bakanavičiaus) 10 metų mirties 
sukaktuvių proga norėjo velionies 
vardą įamžinti KL Fonde. Nors mūsų 
kolonija yra jau su kaupu išpil
džiusi KLF numatytą kvotą, bet tai 
vra sražus pavyzdys visiems kitiems 
tautiečiams. Pasiturinčių yra tikrai 
nemažas skaičius.

Prisimintina, kad reikia skirti Ka
nados Lietuvių Fondą nuo Tautos 
Fondo. KL Fondas, kuris prirašius 
bankelių palūkanas 1971. XII 31 tu
rėjo $81.950, telkia lėšas būsimai ne
priklausomai Lietuvai, o surinktų lė
šų palūkanas kiekvienų metų gale 
paskirsto lietuvybės išlaikymo tiks
lams. Aukotojų skaičius kiekvienais 
metais mažėja, o pasitaiko atvejų, 
kad mirusiųjų palikimas atitenka val
džiai ir net rusai tiesia rankas. Mūsų 
jaunosios kartas aukotojai yra tik 
retos ir sveikintinos išimtys. KL Fon
do įgaliotinis J. Skardis (tel. 253- 
6855) priima aukas ir teikia infor
macijas.

L. JAKUMAITIENĖ išskrido į V. 
Vokietiją dalyvauti laidotuvėse savo 
tėvelio, 95 metų amžiaus sulaukusio 
ir pirmą Kalėdų dieną mirusio a.a. 
Karolio Lačo. Nuoširdi užuojauta mū
sų kolonijoje gyvenančioms velionies 
dukroms — Lenai Jakumaitienei ir 
Marijai Duobienei. Korespondentas

Mokesčių reformos įstatymas jau priimtos 
parlamento ir tapo įstatymu.

Ką mokesčių reforma reiškia Jums? Kaip 
palies Jūsų reikalus?

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

Siuntinėjimas bus baigtas maždaug per pen
kias savaites.

Visi mokesčių mokėtojai gaus mažiausiai

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

Kaikurie mokesčių mokėtojai gaus papildomas 
informacijas pagal jų specifinius poreikius.

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

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

Mokesčiu reformas

ir Jus
■i National RevenuI Revenue, national,
■I ’’T Taxation Impot
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Parkas žiemę
Miega alėjos, miega pušynas, 
Parkas nuliūdęs, tylus, 
Tik voverytė kraipo galvytę — 
Sniegas vaikams pergilus.
Apsnigti medžiai iš tolo žvilga, 
Tik vienas šaltis braido taku. 
Trūksta čia juoko — 

dienos prailgo,
Liūdna visiems be vaikų. A. Abr.

Nematytos gėlės
Visą žemę apklojo baltas snie

gas. Lauke buvo šalta — 5° že
miau nulio. Vaikučiai sėdėjo šil
tuose kambariuose ir klausėsi 
mamyčių pasakų. Tik vienas 
pats Senis Šaltis su ilgais batais 
linksmas keliavo nuo vieno na
mo prie kito.

— Ką jis daro? — stebėjosi 
žvirbliukas.

— Jis dažo langą gėlėmis, — 
atsiliepė maža zylutė.

— Iš tikrųjų kokios gražios 
gėlės, — džiaugėsi paukšteliai.

— Kai šaltis pabaigė dažyti

Simas Kudirka ir mes
Jis buvo tikras lietuvis. 1971 

m. lapkričio 23 dieną buvo me
tai, kai jis buvo išduotas rusams. 
Simas Kudirka yra labai geras 
pavyzdys mums. Kiek žmonių iš 
mūsų galėtų kentėti už savo tė
vynę? Kiek iš mūsų gali viską 
atiduoti savo tėvynei Lietuvai?

Simas Kudirka yra žmogus, 
kuris galėjo viską atiduoti už sa
vo gimtąjį kraštą. Nedaug kas 
taip padrytų. Simas visai nežiū
rėjo savęs — galvojo tik apie

Jei aš būčiau
Jei aš būčiau mokytoja, bū

čiau labai gera. Aš duočiau daug 
namų darbų ir leisčiau per dvi 
savaites padaryti. Jeigu mano 
mokiniai būtų negeri, liepčiau 
po skambučio pabūti ir duočiau 
daugiau darbų. Jeigu būtų geri, 
leisčiau kramtyti gumą, klausy
tis plokštelių ir daryti rankdar
bius. Aš rašyčiau gerus pažy
mius ir gale metų duočiau sal
dainių.

Linda Juodvalkytė
Jei aš būčiau mokytojas, vai

kai galėtų kramtyti gumą, Galė-

Pirmasis sniegas
Lengvučiukas, baltas baltas, 
lyg žvaigždelių, krinta skliautas.
Baltai laukus, takus dengia.
Balta net visa padangė!
Pirmą sniegą džiaugsmas lydi.
Žemė baltu žiedu žydi...

B. Vytienė

Audrytės langą, žvirbliukas ne
drąsiai paklausė:

— Seneli Salti, ar gali pasaky
ti, kaip vadinasi tos gėlės ir kur 
jos auga? Aš mačiau lankoje ir 
darželiuose daug gėlių, bet to
kių dar niekados nemačiau. — 
Senelis nusišypsojęs tarė:

— Tai sidabrinės ledo gėlės iš 
šalčio pasakų šalies. Jos suteikia 
nuostabų džiaugsmą vaikučiams. 
Sudiev paukšteliai, aš skubu — 
noriu nudažyti ši vakara 20 lan
gų-

A. Abr.

savo tėvynę. Jam visai nebuvo 
svarbu, kas jam atsitiks. Jo kal
ba, kurią jis pasakė teisme, buvo 
labai pagarsinta. Visos tautos 
stebėjosi jo atvirumu ir drąsa. 
Lietuviai buvo labai išgarsinti 
visame pasaulyje tik dėl šito vie
no žmogaus. Mes esame rytojaus 
jaunimas. Ar galėsime aukotis 
savo tėvynei Lietuvai?

Rūta Siulytė,
IX skyrius, Hamiltono mokykla

mokytojas...
tumėm nešioti “jeans” mokyk
loje, daryti kiek norim namų 
darbų: kuo daugiau, tuo geriau. 
Mokiniai būtų išleisti 9.45 vai. 
su pusės valandos pertrauka. Bet 
jeigu šitaip būtų, mūsų tėveliai 
išleistų 35 dol. į metus be reika
lo.

Tomas Kasperavičius
Jeigu aš būčiau mokytojas, 

leisčiau vaikams pusę valandos 
daryti, ką jie nori. Paskui aš 
jiems duočiau tiek darbo, kad jie 
norėtų į mėnulį skristi.

Morkus Sungaila, Torontas

Vilkas ūkininkui: Dovanok man! Dabar aš gaudysiu tik tokius gyvulius, 
kurie verti nedaugiau kaip penkis centus Iliustracija Reg. Ramanaitės

Pasaka apie ūkininkę ir vilkę
Rudenį vilkas išpjovė vieno 

ūkininko gyvulius. Apsiginkla
vęs ūkininkas išėjo jieskoti prie
šo ir surado. Lizde jį sučiupo 
taip, kad nebegalėjo pabėgti. 
Ūkininkas sako vilkui:

— Na, tu, vilke, išpjovei ma
no gyvulius. Už tai tu turėsi 
mirti.

Vilkas prašo pasigailėti, dova
noti, nes dabar turįs mažyčius 
vaikus. Prižada daugiau to neda
ryti. Ūkininkas tačiau netiki ir 
sako:

— O ką tu ėsi, kai išalksi?
Vilkas sako:
— Aš gaudysiu tik tokius gy

vulėlius, kurie kainuoja nedau
giau kaip 5 centus.

Ūkininkas nenori dovanoti ir 
netiki. Vilkas kruvinomis ašaro
mis prašo pasigailėti ir priesai
ka patvirtina savo pažadą. Pa
gailo ūkininkui — jis dovanojo 
ir paleido vilką. Tas džiaugėsi 
šokinėdamas.

Visą žiemą vilkas nieko blogo 
nepadarė, nes ūkininkų gyvuliai 
buvo uždaryti. Pavasarį ūkinin
kas išleido į ganyklą karvę ir te
lyčią. Vilkas iš tolo žiūrėjo, žiū
rėjo, vis klausdamas save, kiek 
tai gali kainuoti? Pagaliau nu
sprendė: karvė 5 centai, o tely
čia — 3 centai. Ėmė ir papjovė. 

Dėlto žmonės dabar ir sako: įkai
nojo kaip vilkas karvę.

Jeronimas Petrauskis, 
pranciškonas, 

misijonierius Kipro saloje

Nuo kalnelio
Su rogutėm Algis, Valė 
Skrenda vėjo greitumu. 
Nuo kalnelio Įdek tik gali 
Lenktyniauja jie abu.
Na, tai kas, kad vėjas pučia, 
Šaltis griebia už ausų, 
Žiemą myli tie vaikučiai — 
Ji puikiausia iš visų.

A. Abr.

Žiema
Visą dieną vėjas šėlo, 
šaltis šaldė pamažu, 
debesėliai susitarę 
bėrė snaiges. Kaip gražu!
Ir apklojo visas pievas 
lyg lengvais minkštais pūkais, 
viską švelniai suvyniojo 
balto sniego patalais.
Taip užmigo juoda žemė, 
Pilki medžiai ten — miške. 
Kieme stovi sniego senis 
su veltine kepure!

B. Vytienė

Ko mokomės lietu* 
viškoje mokykloje?

Man patinka lietuviška mo
kykla, bet kartais ir ne. Man ji 
patinka todėl, kad joje išmokstu 
lietuviškai rašyti, skaityti ir kal
bėti. Taip pat mane mokytojai 
moko apie garbingą Lietuvos is-, 
toriją. Man patinka lietuviška 
mokykla, nes aš galiu su drau
gais lietuviškai kalbėti. Nelietu
viai vaikai nesupranta, ką mes 
kalbam, jie pavydi, nes nemoka 
daugiau kaip vieną kalbą. Aš 
ir tautinius šokius šoku, nors 
man šokti nelabai patinka. Aš 
nenoriu šokti su mergaitėm. Ne
gerai. kad lietuviška mokykla 
būna šeštadieniais. Negaliu žais
ti. sportuoti ar televizijos žiūrė
ti.

Gediminas Eimantas,
V sk., Londonas, Ont.

♦ ♦ ♦ ♦
Lietuviška mokykla atneša 

mums labai daug naudos. Čia 
mokomės skaityti ir rašyti lietu
viškai. Susipažįstame su Lietu
vos istorija ir jos garbinga seno
ve. Mokomės apie jos gražią 
gamtą. Čia mes taip pat moko
mės tautinių šokių ir dainų, pa
laikome draugystę tarp savęs 
mokykloje. Bet svarbiausia — 
išmokstame gerbti ir mylėti savo 
tėvynę Lietuvą. Kol bus lietuviš
ka mokykla, tai ir bus lietuvių.

Marija Konopeskaitė,
V sk., Londonas, Ont.

♦ ♦ ♦ ♦
Lietuviškoje mokykloje aš iš

mokau lietuviškai rašyti ir skai
tyti lietuviškas knygas. Mūsų 
mokytojas mums pasakoja apie 
ūkius Lietuvoje. Sužinojau ko
kie javai auga Lietuvoje ir ko
kie medžiai tenai auga. Aš suži
nojau, kad Lietuvoje buvo daug 
miškų ir juose auga daug įvairių 
grybų. Mokytojas mums aiškina 
apie Lietuvą ir apie jos sostinę 
Vilnių. Aš lietuviškoje mokyklo
je išmokau šokti ir dainuoti. 
Klebonas aiškina mums lietuviš
kai tikybą.

Andrius Petrašiūnas,
V sk., Londonas, Ont.

* » ♦ ♦
Aš einu į lietuvišką mokyklą. 

Man patinka. Kartais daug pa
mokų gauname, bet daugiausia 
mažai. Mūsų mokykla graži ir 
nauja. Kiemas didelis ir didelė 
salė. Mes turime dainavimą, tau
tinius šokius, tikybą, skaitymą, 
gramatiką ir tėvynės pažinimą. 
Man skaitymas ir gramatika ge
riausiai patinka. Mes turime il
gą pertrauką.

Danutė Skukauskaitė, 
Torontas, Ont.

Viktorijai Smaižienei 

mirus, liūdintiems — vyrui JONUI, dukterims,
I . • • v • • . v .

sūnui, vaikaičiams ir artimiesiems nuoširdžių 

užuojautų reiškia —

Jurgis ir Genovaitė Račiai

Juozas, Angelė ir Margarita Lukošiūnai

I
 M i r u s

At A Viktorijai Šmaižienei,
i nuoširdžiai užjaučiu liūdinčius: vyrų JONĄ, duk

teris SAULĘ su LIUCIJA ir sūnų JONĄ su 

šeimomis —
Liūdinti Augustina Jonkutė

Čikaga, JAV
■ ' S

M. E. Barauskai

At A

Viktorijai Šmaižienei
mirus, vyrą JONĄ SMAIŽJ, dukras SAULĘ DAUBARIENĘ 
ir LIUCIJĄ POSCENTĘ bei jų šeimas, sūnų JONĄ 
SMAIŽJ ir jo žmoną nuoširdžiai užjaučia bei kartu 
liūdi —

AtA
Viktorijai Šmaižienei

mirus, didelio skausmo prislėgtus — vyrą JONĄ, dukteris 
SAULĘ ir LIUCIJĄ, sūnų JONĄ ir jų šeimas nuoširdžiai- 
užjaučiame ir kartu liūdime —

C. J. Kūrai ir
krikšto duktė Joana

Žvakutėms mirksint

f

1

Pas mus žvakutės mirga, 
tiek daug papuošalų!
Bet nevisiems vaikučiams 
taip linksma ir smagu.
Vieni neturi tėvelių, 
kiti gal be namų,

gal šaltos jų rankelės, 
gal liūdna jiem, nyku.
Globok, Jėzui! geras, 
vargingus vaikelius, 
tegul Kalėdų džiaugsmas 
aplanko juos visus. B. V

(Tęsinys iš praeito numerio)
Abromas tik truktelėjo pe

čiais ir vėl užkando žadą. Neu- 
manas staigiu judesiu pašoko 
nuo kėdės.

— Palik! — vienu žodžiu su
laikė Slegeris.

— Ar tai įsakymas, pone lei
tenante? — įsitempė Neumanas.

— Šį sykį — įsakymas. Mes 
čia esame draugiškuose namuo
se ir njano įsakymą priimk drau
giškai. Sėsk, Augustai, ir tegu 
būnie viskas užmiršta, — visiš
kai švelniai užbaigė ir atsisukęs 
į Petrą pridėjo:

— Ką tamsta sakei? Margą 
nugarą?

— Mačiau ją tik vieną sykį, 
bet išliko atminty kaip paveiks
las. Sako, buvo didelis lietus. 
Abromas įbėgo visas šlapias į 
virtuvę, ir motina jam davė sau
sus marškinius persivilkti. Ta
da mačiau visą, va, taip (ranka 
greitai pamosavo ore, lyg brai
žydamas daugybę visaip susipi- 
nusių linijų) išraižytą raudonom 
ir mėlynom linijom. Vėliau su
žinojau, kaip tai atsitiko. Ma
niau, kad supratau, bet jeigu 
Abromas pats tyli, mano tėvas 
galėtų papasakoti. Jis viską pats 
savo akimis matė.

Visi sužiuro į senąjį Daudą. 
Tas sriūbtelėjo iš savo stiklinės 
ir metė akis į Petrą.

— Petrai, kad ir tu, rasti tai 
radai, bet radęs nebežinai ką 
daryti. Žiūrėk ir pono Neuma- 
no tuščias ir ponas Šlegeris tau
po, kad dugnas nepasirodytų, va, 
ir Martynas seniai laukia. Tu ne 
svečias savo namuose. įpilk ir 
Abromui, gal ir jam liežuvis at- 
siriš.

Valandėlę žiūrėjo į savo stik
linę, lyg (ieškodamas žodžių. ku
riuos ir kiti suprastų taip, kaip 
jis nori pasakyti.

— Matote, — pagaliau pra
šneko, — ką sūnus dabar sako, 
buvo daug vėliau, po kokių trijų, 
ne, turbūt po keturių mėnesių. 
Atsimenu, baigėm statinėti avi
žas. Debesis toks juodas užkilo, 
su tokiais geltonais pakraščiais. 
Abromo avižos buvo šalia mūsų. 
Sustatinėjęs savo, prišoko padėti 
mums. Bebaigiant, kad gi nu
tvers lietus — kaip iš kibiro. Pa
sileidom namo. Kol parbėgom, 
permerkė kaip viščiukus. Su- 
•tojom po padangine, o mano 
žmona prasidarė duris ir šaukia: 
‘Abromai, bėk greičiau, duosiu 
sausus marškinius. Kai šašai su
šlaps, kai vėl atsivers žaizdos, tai 
ir į grabą nueisi”. Tai tada vaikas 
ir pamatė jo nugarą, nors šiaip 

Abromas vis jos sarmatydavosi. 
Net maudytis kartu su kitais 
neidavo. Sakydavo: “Ką aš čia 
visiems savo rainumą rodysiu.” 
O iš tikrųjų tai atsitiko penkio
liktųjų metų pavasarį. Balan
džio mėnesio gale vokiečiai nu
sivijo rusus, o po kokios savai
tės tie atsigriebė. Paužos drebu- 
lynėly, matyti, buvo užsilikę keli 
vokiečiai, kad jau po kelių die
nų vieną rytą išgirdom šaudant. 
Aš buvau pasilipęs sušiaušto 
tvarto stogo pataisyti. “Lipk že
myn, dar nusaus. Pamanys, kad 
žvalgas ir nušaus.” “Nepatai
kys” — juokiuos. Noriu paer
zinti išsigandusią žmoną. Tik 
matau pro mūsų krūmučius bė
ga prie žemės susilenkus melsva 
žmogysta, paskum patvoriu tie
siai į Abromo kiemą, o iš drebu- 
lynėlio išlėkė du kazokai ir prie 
arklių prigulę nešasi ton pusėn. 
Abromas tuo tarpu buvo kieme. 
Kareivis pribėgo prie jo ir ėmė 
kažin ką sakyti, vis rodydamas 
į atjojančių kazokų pusę. Netoli 
durų stovėjo alaus raugiamas 
kubilas. Kareivis tuoj pritūpė, 
Abromas užvožė jį kubilu, pats 
greitai paėjo į šalį ir ėmė žiū
rėti eglynėlio pusėn. Už Abromo 
sodybos buvo kokio hektaro plo
to eglynėlis, už jo — reta, krū
mais padaigstyta kemsynė, o to
liau — lygūs dvaro laukai. Da
bar nebėra nei eglynėlio, nei 
kemsynės. Prieš karą Abromas 
iš tos vietos vertė cukrinius run
kelius kaip arklio galva, bet tada 
atrodė gera vieta kareiviui pasi
slėpti. “Kur vokietis?” — šaukė 
kazokai, zovada sulėkę į kiemą. 
“Tenai” — Abromas parodė 
ranka eglynėlį, Iš drebulynėlio 
pasirodė ir daugiau kazokų. Visi 
nudegė į eglynėlį, apsupo kem
synę. Vieni raiti, kiti net pės
čiom apžiūrėjo kiekvieną kups
tą, kiekvieną medį ir sugrįžo į 
Abromo kiemą, o tas sėdi ant 
kubilo ir drožia grėbliui dantis. 
“Kur paslėpei vokietį?” — šau
kia. “Į eglyną nubėgo” — atsa
kė ir dar ranka parodė. Kazo
kas gi kaip kirs per ranka: “Sa
kyk, kur paslėpei? Nesakysi, i 
skutelius bizūnais sukaposim.” 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
nežinia kodėl rusai visus žvdus 
laikė vokiečiu šnipais, nanašiai. 
kaip dabar daugumas laiko visus 
žvdus komunistais. Bet ne tai 
čia svarbu. Tiek tik galiu pasa
kyti. kad Abromas niekada ne
buvo nei komunistas, nei šni
pas. Jis paslėpė bėganti kareivi 
tik tod<M kad atrodė labai žmo
niška tai nadarvti. Jeirni būtu 
atbėgės nas mane, ir aš būčiau 
slėpęs. Kareivis ne piktadarys

— kas gi nori eiti į nelaisvę. Tik 
jeigu būtų pasislėpęs pas mane, 
gal kazokai mano žodžiu būtų

puskelėj tepagalvojau, kad jis 
vargšas tebetupi po kubilu. Bet 
kai grįžom, žmoną radom jau at-

Šlegeris staiga su visa kėde 
atsisuko į Abromą.

— Prašau nusivilkti marški-
labiau patikėję, negu žydo. Jie 
iškrėtė visas trobas, net šieną 
ir šiaudus iš daržinės išvertė, 
kiek jų ten tuo metų laiku dar 
buvo, tvarte mėšlą durtuvais iš
badė, paskui sustojo ratu apie 
Abromą. “Kur vokietis?” — iš
ėjo vienas priekin. "Miške” — 
atsakė Abromas. Kazokas taip 
kirto bizūnu per nugarą, kad 
marškiniai trūko. “Nesakysi?” 
— šaukė. “Aš jau pasakiau” — 
atsakė tas visiškai ramiai. “Pa
guldyti”, — liepė vyresnysis. Ta
da keli pagavo ir pervertė jį 
kniūbščią ant kubilo, ištempė, o 
kiti, sustoję iš šonų, bizūnais kir
to ir vis klausė, kur vokietis. 
“Miške”, — rusiškai šaukė, kiek 
gerklė leido, Abromas, o tyliau 
jau vokiškai kalbėjo: “Nejudėk! 
Iškęsiu! Manęs jie neužmuš, o 
tau gali būti blogai.” Aš, nuslin
kęs nuo stogo, pabėgęs pakluo- 
nėn, stovėjau už kanapių ir klau
siau. Ką jis šaukė rusiškai su
pratau. bet ką vokiškai niurnėjo, 
negalėjau sumesti. Maniau, kad 
žydiškai keikiasi, o gal savo Die
vo ar rabino šaukiasi. Bet ir ru
siškas šauksmas ėmė darytis 
silpnesnis, pagaliau ir visiškai 
nutilo, tik bizūnų čeksėjimas bu
vo girdėti. Paskiau ir tas nutilo. 
Kazokai dar pasidairė po kiemą, 
vienas kitas prie šulinio atsigė
rė. užšoko ant arklių ir išlėkė. 
Tik kai visiškai jų nebebuvo 
matyti, mudu su žmona nubė
gom. Abromas gulėjo ant kubi
lo. kaip ant mėsininko kaladės 
sutaršytas mėsos gabalas. Tik iš 
nukarusių rankų ir kojų tegalė
ki pasakyti, kad čia žmogus. 
Žmona, nubėgusi į vidų, išnešė 
keletą pagalvių, padėjo trobos 
pavėsy, uždengė naklode, ir abu 
atsargiai paeuldėm kniūbščią. 
“Ka dabar daryti? Ka dabar da- 
rvti? Aš biiau. kad tuoj analp- 
siu”, — dejavo žmona. Pasa
kiau. kad tik pasėdėtu šalia, pa
saugotų nuo musių, o nats pasi
kinkiau arklius ir išlėkiau nu
vežti daktaro. Anie kareivi tik 

sigavusią. Ji buvo jau nuo Abro
mo nugaros nurinkusi sukapotus 
marškinius, uždengusi šlapia pa
klode, pavalgydinusi ir daržinė
je po šiaudais paslėpusi kareivį. 
Abromas po kelių valandų atsi
gavo, bet visą savaitę kabėjo 
tarp mirties ir gyvybės, o pas
kum pradėjo taisytis. Jaunas 
žmogus daug gali pakelti.

Slegeris pasakojimo klausė 
labai susikaupęs, o Neumanas 
— su ironiška šypsena. Ir kai 
Dauda stabtelėjo, paklausė:

— O kareivis iš šiaudų taip 
ir išgaravo.

— Kas sakė, kad išgaravo? — 
su įžeidimo atspalviu atsikirto 
Dauda. — Kai tik sutemo, par- 
sivedėm pas save ir išlaikėm, 
kol vokiečiai sugrįžo.

— Tai ką, žydui jis pasidarė 
nebegeras?

— Kam jieškoti priekaištų 
tam, kas atsitiko prieš kažin kiek 
metų, atsikirto Dauda. — Ab
romo tėvams buvo ligonis, ir to 
jau turėjo jiems pakakti. O be 
to, kas galėjo pasakyti, kad tie 
patys kazokai neatjos pasižiūrė
ti kas atsitiko po jų buvimo. 
Pas mus bent įtarti niekas ne
galėjo. Tiesą pasakius, kol vo
kiečiai sugrįžo, niekas daugiau 
ir nežinojo, kad čia vokiečių ka
reivis slepiasi — tik žydai ir 
mes.

— įdomu, kas atsitiktų, jei 
Otto šiandien čia užeitų? — ne
lauktai prašneko Abromas. — 
Tada jis man paliko adresą ir 
sakė, kad po karo nuvažiuočiau 
aplankyti.

— Ir nenuvažiavai? — su ta 
pačia ironija įsiterpė Neumanas.

— Ne. kur čia smulkiam ūki
ninkui po užsienius važinėti. Tik 
vis pagalvodavau, ar sveikas grį
žo iš karo. O dabar slapstyda
masis dažnai vaizdavausi kas at
sitiktu. jeigu jis mane surastų. 
Pagal kurį įsakymą jis pasielg
tu- nagai valdžios ar pagal savo 
sąžinės? 

nius, — pasakė visiškai švel
niai.

Abromas pažiūrėjo į jį labai 
nustebusiomis akimis, bet ne
rangiai ėmė atsisegioti švarką. 
Senoji Daudienė pribėgo jam 
padėti. Po kelių akimirksnių ji 
atsuko Abromą nugara į visus, 
ištraukė marškinius iš kelnių ir 
užvertė ant galvos. Smulkiais 
juodais plaukais apžėlusi nuga
ra buvo išmarginta šviesiais tuš
čiais plotais, kaikurie jų buvo 
susisukę ir grublėti, matyt, nuo 
giliai išpūliavusių žaizdų. Sle
geris ištiesė ranką ir plonų ilgų 
pirštų galais palietė kelias vie
tas.

— Ačiū, — pasakė. — Tamsta 
laisvas.

Abromas nerangiai atsisuko 
atgal.

— Ką? — pasakė mėginda
mas nudaužytom rankom tvar
kytis išpešiotus drabužius.

— Aš sakau, tamsta laisvas. 
Eik ramiai išsimiegok.

Ir atsisukęs į Rūtą pridėjo:
— O tamsta paprašyk motiną, 

kad jam paklotų minkštą lovą.
Neumanas atsistojo. Jo veidas 

išbalo, kaip pelenų apneštas, lū
pos keliskart sujudėjo, paskum 
sumušė kulnimis ir riktelėjo:

— Pone Slegeri. tamsta netu
ri teisės!

— Sėsk ir išgerk. Žiūrėk, dar 
stiklinė tebėra pilna, — atsakė 
tas ramiai.

— Bet aš protestuoju! Aš ra
portuosiu!

— Sėsk! — sugriaudė Šlege
ris tokiu balsu, kad net langai 
sudrebėjo. Neumanas atsisėdo 
kaip pakirstas, dar labiau išbalo 
ir drebančia ranka pakėlė stiklą 
prie lūpų.

šlegeris pažiūrėto į Neumaną, 
oaskum i savo stiklą, kurį ran
koje seniai buvo pamiršęs, na- 
kėlė, vienu užsivertimu išgėrė, 
paskum visus nutilusius perme
tė akimis ir tarė:

— Labai atsiprašau. Man ne

reikėjo taip paleisti gerklės. Bet 
tarnyba yra tarnyba. Aš jums 
turiu pasakyti, ypač Tau, Au
gustai. Mano tėvo vardas buvo 
Otto ir per pirmą pasaulinį karą 
jį nuo kazokų lygiai taip pat iš
gelbėjo žydas. Taip, jis man pa
sakojo ir apie kubilą ir apie jau
ną vyrą, kuris mušamas maldau
te maldavo, kad tėvas neišsiduo
tų. Man to užtenka, o kaip tau, 
Augustai?

— Man dar reikia daug įro
dymų, — atsiliepė tas, nepakel
damas akių nuo žemės. — Vyrai 
jį ištraukė iš birago. Kaip to ne
paminėsi pranešime? Jeigu jam 
bus leista pasimatyti su tamstos 
tėvu, tai jau nebe mano reikalas. 
Koks to pasimatymo rezultatas, 
bus irgi ne mano reikalas.

— Kai įklimpom į sniegą, jis 
bėgo, ir aš nušoviau.

Atsisukęs į Abromą pasakė:
— Girdėjai? Tavęs nebėra, 

aš... — ir susilaikė. Abromas 
sėdėjo atsirėmęs į krosnies kam
pą, šypsojosi ir ašaros ne lašais, 
bet dviem srovėm tekėjo pei- su
daužytą veidą.

Po to Daudienė Abromą tuoj 
išsivedė paguldyti, o pasilikusie
ji dar gerokai patuštino Martyno 
konjaką, kuris buvo numatytas 
poryt išsiųsti į Panevėžį. O gal 
ir kur kitur, tik Martynas gal 
taip sakė. Kas žino, gal jis turė
jo eiti net Vilniaus miesto ar sri
ties komisarui, kaip vėliau dės
tė. Vistiek konjako bonkos pa
lengva seko ir kalbos sukosi apie 
daugelį dalykų, tik Neumanas 
buvo tylus ir gėrė nei skaičiuo
damas, nei matuodamas. Tik 
staiga susvyravo ir būtų tikrai 
išsitiesęs asloje, jei čia pat sėdė
jęs Martynas nebūtų pagavęs 
glėbin.

Kalėdų rytas buvo saulėtas, 
nors vėjelis dar sklaidė laukuo
se vakarykštį sniegą. Dauda pa
žadino vyrus, atkasė vokiečiu 
automobilį ir atbulą išvilko ant 
kelio. Paskum atkasė kelią ir sa
vo sunkvežimiui. Apie pietus su
kilo ir vokiečiai.

Kai susėdo prie stalo. Neuma
nas vidury žodžio apžvelgė ir 
staiga naklausė:

— O kur mano žydas?
— Ar nebeatsimeni?—į klau

simą klausimu atsakė Šlegeris.
— Vakar aš ji atsivariau čia.
— O jis norėjo pabėgti, ir aš 

jį nušoviau. — labai rimtai at
sakė šlegeris.

— Tu nušovei?
— O ką man reikėjo daryti?
Visi buvo labai rimti, tik Rū

ta kramtė apatinę lūpa.
— Kur lavonas?—vėl paklau

sė Neumanas.

— Lavonas? O tegu velniai ži
nosi. Sniege užpustytas. Kai 
sniegas nutirps, rasim.

Tuo ir pasibaigė. Tik kai paki
lo važiuoti, Rūta pasitraukė Šle- 
gerį į šalį.

— Ar manai, kad jis tikrai ne
atsimena? — paklausė.

— Kai gerai išgeria, jam kar
tais atsitinka.

— Bet jeigu jis tik vaidina?
— Man blogiau kaip frontas 

nebus. Ir apskritai aš vis pagal
voju, kad fronte būtų sveikiau. 
Aš čia daugiau dėl tėvo. — Jis 
ištiesė savo dailias ilgapirštes 
rankas.

— Tėvas bijo, kad nepraras
čiau pirštų. Sako, ką aš be jų da
ryčiau (mat, kai kas sako, kad 
esu tikrai geras pianistas), bet 
nepagalvoja, ką as darysiu pra
radęs save. O save čia prarasti 
labai lengva.

— Ir tamsta tikrai manai, kad 
Abromas išgelbėjo tamstos tė
vą? Mama sako, kad jis buvo į 
Tamstą panašus.

— Ne, tėvas nebuvo panašus į 
mane. Aš atsigimiau į motiną. 
Bet ar tai svarbu? Vistiek Kū
čios buvo tokios, kurių aš niekad 
neužmiršiu. Ar tiki?

— Tikiu, nes tokios gali būti 
gal tik vienos iš daugelio milijo
nų.

Ji pasistiebė ir pabučiavo jau
nuolį į lūpas.

— Ačiū milijoną kartų, — pa
sakė.

Vokiečiai susėdo, sunkokai už
vedė motorą ir nuvažiavo. Dau
da, apžergęs arklį, nulydėjo, jei
gu reikėti) ištraukti kur iš pus
nies, o visi pasiliko abejonėje — 
ar tai buvo Otto sūnus, ar tik ... 
Kas gali žinoti...



Ansamblis “Dainavos” - gabaliukas
I IptlIVfK Įspūdžiai iš sidabrinės sukakties, kuri buvo 

LlulUVvo paminėta specialia iškilme-------------------
Lietuviams daug nusipelnęs 

ansamblis “Dainava” 1971 m. 
gruodžio 11 ir 12 d. d. Čikagoje 
atšventė savo veiklos sidabrinę 
sukaktį. Tai svarbiai dienai atžy
mėti jis pastatė muziko Br. Bud- 
riūno ir rašytojo A. Kairio šiai 
progai specialiai sukurtą operetę “Sidabrinė diena”. Po antro
jo spektaklio sekmadienio vaka
rą įvyko sukakties akademinė 
dalis ir vaišės, dalyvaujant daug 
augštų svečių. Akademinę dalį 
pradėjo ansamblio pirmininkas
A. Smilga, pakviesdamas žino
mąjį visuomenininką ir didįjį 
“Dainavos” rėmėją bei garbės 
narį dr. L. Kriaučeliūną iškilmei 
vadovauti. Jis ir po jo kalbėję 
rėmėjas bei garbės narys prof.
B. Vitkus, P. L. Bendruomenės 
pirm. St. Barzdukas iškėlė “Dai
navos” nuopelnus, pabrėždami 
eilinio choristo didelį įnašą, ku
ris yra pagrindas ansamblio 
veiklai. I. Kriaučeliūnienė tarė 
linksmą eiliuotą žodį, kurio pa
grindinė mintis: “Mums ansamb
lis “Dainavos”—gabaliukas Lie
tuvos”. Visa eilė “Dainavos” 
gerbėjų ir bičiulių bei buvusių 
dainaviečių žodžiu ir raštu svei
kino garbingą sukaktuvininką. 
Svečiai ansambliui sugiedojo 
"Ilgiausių metų”. Greta ansamb
lio sidabrinę sukaktį šventė ir 
trys jo nariai: E. Krasauskienė, 
A. Smilga ir A. Stočkus. St. 
Barzdukas Bendruomenės var
du prisegė jiems po lietuvišką 
ženklelį, Kriaučeliūnai įteikė po 
menišką sukaktuvinį žymenį, o 
ansamblis — po menišką dovaną 
įdėto darbo ir sukakties prisimi
nimui. J. Karvelis taip pat apdo
vanojo šiuos ir kitus ilgamečius 
ansambliečius. Dovanoms įteikti 
buvo pakviesti: ansamblio diri
gentas P. Armonas, “Dainavos” 
kūma E. Gaučienė ir sekretorė 
N. Paulauskaitė. Buv. ilgametis 
pirmininkas A. Dzirvonas, daug 
nusipelnęs ansambliui, pakeltas į 
garbės narius pirmininko titulu.

Vakarienė pradėta vysk. V. 
Brizgio malda. Vaišių metu, be 
paminėtųjų, buvo pristatyti dar 
šie iškilmių garbės svečiai: an
samblio rėmėjai M. ir A. Ru
džiai, pirmasis “Dainavos” diri
gentas Br. Jonušas, atvykęs iš 
Omahos, Nebr., pirmasis jos pir
mininkas E. Daniliūnas iš Kana
dos Londono ir buv. administra
torius K. Miklaševičius - Miklas 
iš Niujorko. Taip pat buvo pri
statyti operetės autoriai ir svar
biausi dalyviai bei talkininkai, 
padėję šį veikalą išvesti į scenos 
šviesą. Visiems nuoširdžiai padė
kota už gražiai atliktą didelį dar
bą. Žodį tarusio kompozitoriaus 
Budriūno ir dirigento P. Armo- 
no žmonoms įteikta gėlių.

Tiek operetėje, tiek ir akade
minėje dalyje bei vaišėse buvo 
pastebima pavyzdinga tvarka ir 
labai gera organizacija. Netenka 
abejoti, kad tai yra nuopelnas 
dabartinės valdybos, ypač jos 
darbščioje pirmininko A. Smil
gos. Šventės proga išleistas gra
žus, meniškai apipavidalintas 
leidinys su daug istorinės me
džiagos. “Dainavos” ansamblis 
per 25 metus davė virš 300 kon
certų, keliavo daug tūkstančių 
mylių ir įdėjo nemažiau darbo 
valandų, žadindamas tautinę są
monę pavargusiųjų ir augančio 
jaunimo gretose. Ansamblis pa
ruošė ir visuomenei pateikė ne 
tik eile dainų ir giesmių bei 
montažų (su “Nemunas žydi” 
priešaky), bet ir nemažai sunkes
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Pigios kelionės po visą pasaulį. Informacijų teirautis: 
----------------  Mrs. Vera Vasara, tel. 766-1118 ----------------- 
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nių lietuviškų ir tarptautinių kū
rinių: oratorijų, kantatų, ištrau
kų iš operų, operečių ir kt. Jis 
išleido ir porą dainų bei giesmių 
plokštelių. Iš visų’ Vokietijoje 
veikusių gausių ansamblių šiuo
se kraštuose atsikūrė tik du: 
Čiurlionio ansamblis Klevelan- 
de ir “Dainava” Čikagoje. Į pa
starosios eiles įsijungė ir dalis 
buvusio Tautinio ansamblio na
rių. “Dainavos” atkūrimo nuo
pelnas pirmoje eilėje priklauso 
A. Dzirvonui ir prieš keletą me
tų mirusiam dr. A, Gyliui. Klau
sant “Dainavos” ir gilinantis į 
jos nueitą reikšmingo darbo ke
lią, gal ir reikia pripažinti nema
žai tiesos kaikurių kalbėtojų žo
džiams: “Turint galvoje lietuviš
kojo reikalo pusę, Čikaga be 
“Dainavos” nebūtų Čikaga...” 
Per ansamblį perėjo 520 dalyvių 
ir susikūrė 41 šeima “grynakrau
jų dainaviečių”.

“Dainavos” vyr. dirigentais 
buvo: Br. Jonušas, Stp. Sodeika. 
A. Šimkus, P. Armonas; pirmi
ninkais: E. Daniliūnas, J. Rim- 
kūnas, V. Rukuiža, E. Slavins
kas, V. Radys, A. Alčiauskas, A. 
Smilga, J. Paštukas ir daugkarti
nis pirmininkas ir dabar garbės 
pirmininkas A. Dzirvonas. Ad
ministratoriumi kurį laiką buvo 
K. Miklaševičius-Miklas.

Be šių meno ir administraci
jos darbuotojų, įnešė savo darbo 
vertingą dalį į “Dainavos” gau
sių laimėjimų skrynią ir dauge
lis kitų. Deja, dėl jų gausumo 
nėra įmanoma visus suminėti. 
Tad gyvuok, miela “Dainava”, 
dar ilgus metus, ir toliau žygiuo
dama pasirinktu garbingu keliu 
su daina į laisvę, kol galėsi į ne
priklausomą Lietuvą nuvežti 
antrąjį laisvės varpą! D, N.

Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams nr. 10, 1971 m. 

lapkritis. Tėvų jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mėnesi
nis žurnalas, 2345 W. 56th St., Chica
go, 111. 60636, USA.

Filatelistų draugijos “Lietuva” biu
letenis nr. 5, 1971 m. gruodis. Visais 
biuletenio reikalais kreiptis į “Lie
tuvos” pirm. J. Žygą, 7234 So. Wash
tenaw Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Mūsų Vytis, 1971 m. 2 nr. Akade
minio Skautų Sąjūdžio žurnalas, re
daguojamas Ramunės Kviklytės, gau
namas pas administratorių Joną Ta- 
mulaiti, 3137 So. Kenilworth, Ber
wyn, UI. 60402, USA.

Karys nr, 9, 1971 m. lapkritis. Pa
saulio lietuvių karių-veteranų mėne
sinis žurnalas. Adresas: Karys, 916 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221, USA.

Vytis nr. 9, 1971 m. lapkritis. Lie
tuvos vyčių žurnalas lietuvių ir ang
lų kalbomis. Adresas: Vytis, 1625 W. 
Marquette Rd., Chicago, Ill. 60636, U. 
S. A.

Juozas Žilevičius, LIETUVIS VAR
GONININKAS IŠEIVIJOJE. Redaga
vo P. Jurkus, Alg. Kačanauskas ir V. 
Mamaitis. Aplankas — P. Jurkaus, 
304 psl. minkštais viršeliais. Kaina— 
$5. Išleido Lietuvių Vargonininkų- 
Muzikų Sąjunga 1971 m., pagerbdama 
autorių 1971 m. kovo 16 d. atšvęsto 
amžiaus aštuoniasdešimtmečio proga. 
Gaunama “Muzikos Žinių” adminis
tracijoj. 209 Clark Pl., Elizabeth, N. 
J. 07206, USA, ir Muzikologijos Ar
chyve, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 
60636, USA.

The Marian nr. 236, 1971 m. spalis. 
Tėvų marijonų leidžiamas žurnalas 
anglų kalba. Adresas: 4545 W. 63rd 
St., Chicago, Ill. 60629, USA.

r®

Reti Čikagos sukaktuvininkai — ansambliečiai, “Dainavoje” išdainavę virš 25 metą ir šventę kartu su ansambliu sa
vo sidabrinę sukaktį: E. Krasauskienė (vidury) — altas, A. Smilga (dešinėje) — ansamblio pirm., tenoras, A. Stoi
kus (kairėje) — ansamblio vicepinn., bosas. Jie atidavė didelę auką, kad mūsų daina nenustotų skambėjus...

Lietuvė auklėtoja vokiškai
Kun. dr. Gulbino veikalas apie rašytojos M. Pečkauskaitės pedagoginę veiklą

1. Pedagogika — M. Pečkaus- 
kaitės gyveninio būsena

Tai kun. dr. Konstantino Gul
bino vokiškai parašyta disertaci
ja "Das paedagogische Lebens- 
werk der litauischen Dichterin 
Marija Peckauskaite”, pateikta 
Muensterio universiteto filosofi
jos fakultetui daktaro laispniui 
gauti.

Iš disertacijos, mokslinio dar
bo, reikalaujama, kad ji būtų 
savarankiškas mokslinis tyrinė
jimas, Įnešąs atitinkamoje moks
lo šakoje, mūsų atveju, Marijos 
Pečkauskaitės pedagoginėje viso 
gyvenimo veikloje, naujų įžval
gų bei atradimų. Apie M. Peč- 
kauskaitę tiek daug rašyta įvai
rių mūsų literatūros kritikų, kad 
apie ją ką nors naujo pasakyti, 
rodos, * labai sunku. Tačiau K. 
Gulbino knygoje visai nauja yra 
tai, kad jis sistemingai pirmą 
kartą nagrinėja M. Pečkauskai
tės pedagoginę veiklą.

Prof. A. Maceina, rašydamas 
apie St. Šalkauskį sako: “Šal
kauskis, kaip ne vienas kitas lig
šiolinis lietuvių mąstytojas, bu
vo filosofiją pavertęs savo bū
sena (Draugas, 1971 m. gruodžio 
4 d., nr. 284).” Apie M. Pečkaus- 
kaitę, remiantis K. Gulbino jos 
pedagoginės veiklos nagrinėji
mu, galima irgi tvirtinti, kad 
ji kaip nė viena kita lietuvių ra
šytoja savo gyvenimo būseną pa
darė pedagogiška — gyveno pe
dagogiškai. Šalkauskio pedagogi
nis pagrindas buvo filosofija, 
Pečkauskaitės — religija, kvie
čianti žmogų į tobulėjimą. Dievo 
ir artimo meilę. Tai aiškiai ma
tyti iš jos maldos žodžių: “Pa
dėk man išnaudoti kiekvieną va
landą, kad Tave ir žmones vis 
labiau mylėčiau, kad pasiruoš
čiau didžiausią laimę iš įsitikini
mo patirti, kad mano gyvenimas 
naudingas artimui (20 p.). Iš 
šios religinės būsenos M. Peč- 
kauskaitė semiasi Įkvėpimo ir 
paskatų savo pedagoginei veik
lai. Jai religija nurodė gyveni
mo ir veikimo krypti, persunkė 
ją visą ir visus jos darbus. Ji re
liginio tobulinimosi reikalavi
mus stengiasi įvykdyti tiek savo 
asmeniniame, tiek kitų ir visos 
tautos gyvenime. To ji siekia 
savo beletristiniais ir pedagogi
niais raštais, kurie sudaro viso 
jos gyvenimo veiklą.

2. Pedagoginė mintis
Pradėdamas nagrinėti M. Peč

kauskaitės pedagoginę veiklą, 
autorius teisingai sako: “M. Peč- 
kauskaitei pirmoje eilėje nėra 
būdinga kokia nors nauja pėda-

ANDRIUS BALTINIS
goginė sistema ar ugdymo moks
las, bet tas faktas, kad ji iš kal
bos branginimo eina prie auklė
jimo. Tas perėjimas nėra teoriš
kai pateiktas, bet jos raštuose 
beletristine forma išreikštas” 
(13 p.). Autorius tad ir nagrinė
ja visus jos raštus, visur iškel
damas jos pedagoginę mintį, 
pradedant “Viktutė” ir baigiant 
“Sename dvare”.

Nors Viktutė yra meilės isto
rija, bet pedagoginis momentas 
joje yra vyraujantis. Esą kalbos 
galima išmokti tik kalbant, todėl 
ji kalba su daktaru tik lietuviš
kai, skaito knygas, kurios papil
do gyvąją kalbą. Knygnešiai nė
ra kovotojai prieš rusų polici
ją, bet auklėjimo uždavinių vyk
dytojai, kaip tai matyti pasako
je “Anuomet”. Roželė atsižada 
vedybų, kad galėti} pati moky
tis ir kitus mokyti skaityti ir ra
šyti. Ir Levanarda “Sename dva
re” moko vaikus, yra anų laikų 
“vargo mokyklos” mokytojas. 
Jis dėl mokymo ir auklėjimo 
pasidaro knygnešiu ir dievdir- 
biu.

Autorius iškelia pedagogines 
mintis M. Pečkauskaitės belet
ristiniuose raštuose, kurios ky
la iš anų laikų tautinės ir poli
tinės padėties, šiuo atžvilgiu 
ypač svarbus “Vincas Stonis”, 
kur jau nustatyta visa pedago
ginė programa, kaip auklėjimas 
turi būti vykdomas ano meto są
lygose, kai lietuviškoji mokykla 
ir lietuviškosios knygos lotynų 
raidėmis buvo draudžiamos. Ka- 
langi rusų mokykla auklėjo lie
tuvius jiems svetimoje rusų dva
sioje ir stačiatikių tikėjime, PeČ
kauskaitė savo pedagogikoje 
ypač iškelia šeimos, mokyklos 
ir Katalikų Bažnyčios svarbą 
šioms neigiamoms rusų įtakoms 
atsispirti ir nuo jų apsisaugoti.

Autorius rūpestingai sklaido 
visus Pečkauskaitės raštus, visur 
juose rasdamas ir iškeldamas pe
dagoginį pradą ir savo tvirtini
mus pagrįsdamas atitinkamomis 
citatomis iš jos raštų ir savo 
samprotavimais, iš kurių matyti 
autoriaus geras jos literatūros 
pažinimas ir ano meto lietuviš
kojo auklėjimo supratimas.

3. Pedagogikos pagrindai
Plačiai ir visapusiškai išnag

rinėjęs M. Pečkauskaitės peda
gogines mintis jos raštuose, au
torius sustoja prie jos pedago
ginių pagrindų. Jiems nustatyti 
autorius remiasi Pečkauskaitės 
“Motina auklėtoja” ir “Rimties 
valandėle”.

Autorius mini keturis vokie
čių pedagogus, kuriuos PeČkaus
kaitė cituoja “Motinoje auklėto
joje", tačiau nenagrinėja, kiek 
šie autoriai jai darė įtakos, bet 
teisingai sako: “Lietuvių kultū
ros istorijai nėra tiek svarbu, 
ar iš viso ir kiek ji kitais pasi-

Veikalas apie Lietuvos universitetą
Geras darbas paskaidrina sielą, ra

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

Užsakant knygą iš anksto, jos pre
numerata tik 15 dol. O tai rimtas, 
apie 900 puslapiu, kietais viršeliais 
tomas. Knygą atspausdinus, jos kai-

naudojo, svarbu tai, kad ji taip 
svarbia ir iki jos nesidomėta 
pedagogikos sritimi lietuviškoje 
dirvoje intensyviai rūpinosi” 
(71). Turėdamas prieš akis šį 
jos pedagoginį rūpestį, autorius 
ir jieško tų pagrindų, kuriais re
miasi jos pedagoginė veikla.

Tarp jos pedagoginių pagrin
dų autorius iškelia kūlio ir sie
los auklėjimą, tvarkos mintį, ku
rią reikia išlaikyti santykiuose 
su Dievu, individu ir bendruo
mene, meilę, kuria remiasi vi
sas auklėjimas, pabrėžia moti
nos meilės reikšmę. Dievas, žmo
gus ir bendruomenė, pagal auto
rių, sudaro M. Pečkauskaitės 
svarbiausius auklėjimo pagrin
dus, apie kuriuos telkiasi visa 
jos auklėjimo veikla.

Pabaigoje autorius teigia, kad 
M. PeČkauskaitė, nors ir nesukū
rė savo pedagoginės sistemos, 
tačiau kaikurios jos pedagoginės 
mintys netelpa į jokią sistemą. 
“Motiną auklėtoją” autorius va- . 
dina teologine pedagogika, nes 
čia auklėjimo taisyklės išveda
mos iš tikėjimo tiesų. “Rimties 
valandėlę” jis vadina filosofine 
pedagogika, nes čia proto Įžvel
gimu pasiremta. Autorius atsako 
į priekaištą, esą M. PeČkauskai
tė, vaizduodama tik idealinius 
tipus, buvo naivi ir nepažino tik
rojo gyvenimo. Ji tikrovės neko
pijuoja, sako autorius, bet auk
lėjimo tikslais parodo ją tokią, 
kokia ji turėtų būti. Jos raštai 
nėra tendencingi — yra tikri li
teratūros kūriniai. Ji pasinaudo
ja Foersteriu todėl, kad jis ati
tinka jos pedagoginę linkmę ir 
lietuvišką tradicinį auklėjimą, 
kurį ji pažįsta iš savo patyrimo.

Autorius baigia, taikliai pa
brėždamas, kad M. PeČkauskaitė 
suderina savo raštuose tarsi 
priešingus dalykus — tvarką ir 
meilę, todėl ji suprantama Va
karų pasauliui, bet atmetama 
Rytų, kur tvarka remiama ne 
meile, o prievarta.

Kad veikalas vertingas Vaka
rams, matyti iš prof. dr. Hein
rich Doepp Varvald parašyto 
knygos įvado, kur jis sako, kad 
veikalas vokiečių skaitytojui įdo
mus, nes yra įnašas į bendrąjį 
pedagogikos mokslą, iškelia lie
tuviškojo auklėjimo savitumą, 
duoda medžiagos palyginama
jam ugdymo mokslui ir parodo 
vokiečių pedagogikos įtaką Bal
tijos erdvėje.

Iš trumpos K. Gulbino moks
linio veikalo apžvalgos matyti, 
kad jis rūpestingai ir vispusiškai 
tyrinėjo M. Pečkauskaitės peda
goginę veiklą, pateikė daug nau
ju įžvalgų ir pirmą kartą siste
mingai ją išnagrinėjo bei davė 
mokslinė jos pedagogikos sam
pratą. Ši samprata prisidės ne 
tik prie jos pedagoginės veik
los. bet ir prie visos jos litera
tūrinės kūrybos gilesnio supra
timo bei įvertinimo.

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

Pagarbiai — prof. St. Dirmantas, 
administratorius.

Pastaba. Neminint mecenatų ir 
garbės prenumeratorių aukų (100 
dol.), keliasdešimt užsakytojų, su
prasdami leidinio reikšmę mūsų tau
tos kultūrai ir prestižui, prie 15 do
lerių jau pridėjo nuo 5 iki 60 dol. 
aukų. Jų sąrašai bus su dėkingumu 
paskelbti mūsų spaudoje. Pasekite jų 
pavyzdžiais. Spauda yra brangi. 
Snausdiname tik 1100 egz. Reikės 
daug išsiuntinėti nemokamai j žy
mesnes mokslo institucijas ir biblio
tekas. O veteranų-pensininkų drau
gijom iždelis yra silpnas. Sts. Dts.
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C KUITQRI1VEJE VIIKIOIE
LITERATŪRINĖJE POPIETĖJE 

Čikagoje, “Draugo” redakcijos patal
pose, skaitytojams buvo pristatyta 
"Krikščionis gyvenime” išleista nau
joji prof. dr. Antano Maceinos kny
ga “Didieji dabarties klausimai”. Pla
tesni pranešimą apie knygos apimtį 
ir jos autorių padarė mons. Vytau
tas Balčiūnas, pabrėždamas, jog prof, 
dr. A. Maceinos mintys daug kur 
nesutampa nei su dabartiniais kon
servatoriais, nei su avangardiniais 
teologais bei Katalikų Bendrijos or
ganizacinės plotmės aiškintojais. Iš
trauką skaitė Česlovas Grincevičius. 
Kazys Bradūnas atskleidė antrinį 
prof. dr. A. Maceinos talentą, pasi- 

' reiškusį Antano Jasmanto slapyvar
džiu išleistame ir 1965 m. premijuota
me poezijos rinkinyje “Gruodas”. K. 
Bradūnas perskaitė apie šį rinkinį 
gautą V. Mykolaičio-Putino atsiliepi
mą: “Antano Jasmanto “Gruodas" 
vertas užimti lietuvių literatūroje vie
tą tarp įspūdingiausių, turiningiau
sių mūsų poezijos rinkinių. Klasikinė 
forma čia siejasi su modernaus žmo
gaus išgyvenimais bei įvaizdžiais.” Li
teratūrinei popietei vadovavo kun. J. 
Prunskis.

KAZIO BRADŪNO REDAGUOTA 
antologija “Lietuvių poezija išeivi
joje 1945-71 m.” jau atspausdinta Či
kagoje ir atiduota rišyklai. Įvadinį 
straipsnį “Egzodo poezijos šuoliai” 
šiai 672 psl. knygai parašė dr. Vik
torija Skrupskelytė. Antologijoje 
skaitytojai ras 78 mūsų poetų rinkti
nius eilėraščius, pradedant M. Vait
kum, J. Baltrušaičiu ir baigiant 1954 
m. gimusia D. Karužaite. Leidėjas — 
“Ateities” literatūros leidinių fon
das. j S,

NIUJORKO METROPOLITAN 
OPEROS teatre sol. Lilija Šukytė 
sausio 12 ir 15 d.d. atliks Neddos 
vaidmenį R. Leoncavallo “Pajacuo
se”. 1971 m. plataus pripažinimo ji 
susilaukė Miuncheno operoje, gastro
lėse Frankfurte prie Maino, V. Ber
lyne ir Vienoje. Džiugu, kad ši Ka
nados lietuvaitė neužmiršta ir lietu
vių. Prieš Kalėdas ateitininkų sen
draugių Miunchene surengtame prof. 
Stasio Šalkauskio trisdešimtųjų mir
ties metinių minėjime sol. L. Šukytė 
atliko koncertinę J. Gruodžio, K. V. 
Banaičio, VI. Jakubėno, V. Klovos. 
S. Gailevičiaus dainų ir G. Puccini 
operų arijų programą. Šiemet sol. 
L. šukytės laukia reikšminga išvyka 
su Miuncheno operos dainininkais į 
Britanijos Londoną, Covent Garden 
žymųjį teatrą, kur ji atliks Grovie- 
nės vaidmenį R. Strausso operoje 
“Capricio”, dalyvavimas Miuncheno 
pasaulinės olimpiados koncertiniuose 
renginiuose.

ALGIRDAS TITAS ANTANAITIS 
Čikagos Marquette Parko “Menėje" 
skaitė įdomią paskaitą apie moteris 
lietuvių išeivių romanuose. Paskaiti
ninkas plačiau palietė tokius roma
nus, kaip J. Jankaus “Namas geroje 
gatvėje”, A. Barono "Trečioji mo
teris”, A. Rūtos “Kelias į kairę”, 
“Trumpa diena”, J. Gliaudos “šikš
nosparnių sostas”, M. Katiliškio “Miš
kais ateina ruduo”. Su knygų ištrau
komis dalyvius supažindino “Antrojo 
Kaimo” aktoriai ir Eglė Vilutienė.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA 
1972 metų kovo pabaigoje ir balan
džio pradžioje statys K. V. Banaičio 
"Jūratę ir Kastytį”. Specialaus komi
teto sutelktomis lėšomis jau yra iš
leistas šios operos klavyras, kurį 
įgraviravo muz. J. Zdanius, spausdi
no M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. 
Įvadą šiam leidiniui yra parašęs 
kompoz. prof. VI. Jakubėnas. Meniš
kai įrištas “Jūratės ir Kastyčio” spe
cialus egzempliorius jau yra įteiktas 
Čikagos lietuvių muzikologijos ar
chyvo organizatoriui ir vadovui kom
pozitoriui J. Žilevičiui. Operos or- 
kestracija rūpinasi prof. A. Kučiū- 
nas. Komitetas jau telkia lėšas or- 
kestracijai išleisti. Operos premjero
je dalyvaus geriausi lietuviškosios iš
eivijos solistai ir dainininkai.

ALK KUNIGŲ VIENYBĖ ruošiasi 
išleisti naują laisvojo pasaulio lietu
vių katalikų žinyną “Elenchus”, ku
ris šį kartą bus platesnės apimties. 
Norima pateikti žinių ne tik apie lie
tuvius kunigus, bet ir lietuvių para
pijas, vienuolynus, misijas, katalikiš
kas įstaigas įvairiuose pasaulio kraš
tuose. Medžiagą renka kun. Titas 
Narbutas, 1922 Leo St., Dayton, Ohio 
45404. USA. Medžiaga telkiama iš
siuntinėtomis anketomis, tačiau lau
kiama ir atskirų pranešimų apie lie
tuvius vienuolius, vienuoles ir kuni
gus, kurių pavardės nebuvo įtrauktos 
į 1970 m. laidą.

BRITANIJOS LONDONE, Annely 
Juda Fine Galerijoje, mėnesį truku
sią 18 darbų parodą turėjo skulpto
rius Antanas Braždys. Didžioji rūdi
nių dalis buvo sukurta 1971 m. šią 
parodą savo skaitytojams priminė 
“The Sunday Times” laikraštis, vie
name numeryje įsidėdamas dail. A. 
Braždžio ir jo skulptūros nuotrauką. 
Laikraštis pabrėžė, kad A. Braždys 
1968 m. yra laimėjęs “The Sunday 
Times” skulptūros darbų konkursą.

NAUJĄ APYSAKĄ JAUNIMUI 
baigia rašyti Danutė Brazytė-Bindo- 
kienė Čikagoje. K. Donelaičio mo
kykla išleis jos 1971 m paruoštus 
tris lietuvių kalbos pratimų konspek
tus žemesniajai lituanistinei mokyk* 
lai. Ji taip pat baigia ruošti spaudai 
savo novelių rinkinį. D. Brazytė-Bin- 
dokienė K. Donelaičio augštesniojoje 
lituanistinėje mokykloje dėsto lietu
vių literatūrą ir kalbą.

OKUPUOTO J LIETUVOJ
A. VAINIŪNAITĖS KUBERTAVI 

ČIENĖS 75 metų amžiaus sukaktį 
Kauno dramos teatras paminėjo 
premjera, kuriai buvo pasirinkta 
jaunimo problemas nagrinėjanti M. 
Roščino trijų veiksmų pjesė “Valen
tinas ir Valentina”. Senelės vaidme
nį šioje pjesėje atliko sukaktuvinin
kė, po spektaklio susilaukusi gausių 
sveikinimų ir linkėjimų. Pagrindi
nius vaidmenis sukūrė jaunieji akto
riai V. Šinkariukas ir N. Lepeškaitė. 
Jiems talkino aktoriai G. Balandytė, 
R. Staliliūnaitė, B. Raubaitė, G. Tol- 
kutė, A. Barčas ir V. Valašinas. Pje
sę režisavo L. Lurjė, muzikiniu api
pavidalinimu rūpinosi J. širvinskis. 
Spektaklio scenovaizdžiai — dail. V. 
Mykolaitytės. Sukaktuvininkė Auta- 
tina Vainiūnaitė-Kubertavičienė yra 
mūsų profesinio dramos teatro vete
ranė, priklausanti jo kūrėjų gretoms.

VYTAUTO MAČERNIO poezijos 
antrasis vakaras buvo surengtas Vil
niaus respublikinėje bibliotekoje. 
Pranešimą apie V. Mačernio gyveni
mą ir kūrybą padarė literatūros kri
tikas Vytautas Kubilius. Studijų die
nų atsiminimais dalijosi jo mokslo 
draugai — poetas Eugenijus Matuze- 
vičius, Mokslų Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto moks
linė bendradarbė Pranė Jokimaitie- 
nė. V. Mačernio kūrybą skaitė Vil
niaus konservatorijoos teatrinio fa
kulteto studentai. Pirmajame V. Ma
černio poezijos vakare, įvykusiame 
Vilniaus aktorių namuose, jo vizijas 
ir sonetus deklamavo Vilniaus dra
mos teatro aktorius Laimonas Norei
ka.

KAUNO DRAMOS TEATRE įvyko 
baigminės geriausių saviveiklinių te
atrų varžybos. Dėl pirmos vietos ko
vojo Kauno politechnikos instituto 
teatrinė studija, Naujosios Akmenės 
kultūros rūmų ir Kauno mėsos kom
binato dramos grupės. Teatro vetera
nė* aktorės K. Kymantaitės vadovau
jama vertintojų komisija geriausiu 
spektakliu pripažino V. Krėvės dra
mą "Žentas”, suvaidintą Kauno mė
sos kombinato saviveiklininkų. Gru
pės meno vadovė yra R. Varnaitė, 
spektaklio režisorius — A. Sulakus.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
prieš Kalėdas buvo atidaryta paroda 
“Mūsų jūra”, kuriai apie 400 darbų 
parūpino tapytojai, grafikai, skulpto
riai ir kilimų meistrai. Šiuos kūrinius 
jungia bendra Lietuvos pajūrio tema 
— jo vaizdai, žmonės, praeities kul
tūros veikėjai, lietuvių kovos su kry
žiuočiais, liaudies pasakos ir legen
dos.

VACIO REIMERIO poezijos rinkinį 
Indijos temomis “Spindulys ant del
no” į anglų kalbą iš rusų kalbos iš
vertė Dž. K. Džosis, knygelę pavadi
nęs "An Indian Melody". Ji išleista 
Bombėjuje, Indijoje. V. Reimeris yra 
J. Nehru premijos laureatas, du kar
tus lankęsis Indijoje.

MOKSLŲ AKADEMIJOS istorijos 
instituto tarybos posėdyje kandidati
nę disertaciją "Konstantino Glinskio 
teatrinė veikla (1907—1937)” sėk
mingai apgynė teatrologas A. Veng
ris. Jo oponentais buvo meno mokslų 
dr. M. Josipenka iš Kievo ir meno 
mokslų kandidatė I. Aleksaitė. K. 
Glinskis yra laikomas vienu žymiau
sių aktorių nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpyje.

FOTOMENININKO A. SUTKAUS 
31 nuotraukos parodą surengė Bra
tislavos galerija “Profilis” Čekoslo
vakijoje. Čia savo nuotraukų paroda, 
anksčiau yra turėjęs fotomenininkas 
A. Macijauskas.

MYKOLO SLUCKIO romaną “Ado
mo obuolys“, bulgarų kalbon išvers
tą Christo Džanbazkio, išleido Bulga
rijos leidykla “Narodna mladež" už
sienio literatūros serijoje “Meridia
nai”.

VILNIAUS FILHARMONIJOS sim
foniniam orkestrui prieš Kalėdas įvy
kusiame koncerte dirigavo prof. Ba
lys Dvarionas. Koncerto programoje 
buvo J. Brahmso “Trečioji simfonija” 
ir prof. B. Dvariono "Koncertas smui
kui su orkestru”, kurį atliko smuiki
ninkas sūnus Jurgis Dvarionas. Re
cenzentas D. Katkus giria "šeimyniš
ką" šio kūrinio interpretaciją.

TRIS KONCERTUS Vilniaus fil
harmonijoje turėjo kamerinis italų 
choras iš Sasario miesto su keturiais 
solistais — sopranu I. Oliver, mezzo- 
sopranu M. Paruto, tenoru F. Tend, 
bosu A. Bojer ir dirigentu N. Bona- 
volonta. šiuose koncertuose buvo at
liktos G. Rossini “Mažosios iškilmin
gos Mišios”, turinčios plačios apim
ties “Kyrie", “Gloria", “Credo”, 
“Sandus et benedietus”, “O salutaris 
Hostia” ir “Agnus Del.”

LIAUDIES DAINŲ IR ŠOKIŲ an
samblis "Lietuva” gastroliavo Rokiš
kyje. Svečiai iš Vilniaus čia atliko 
vestuvinių liaudies papročių pynę 
“Laimės Nemunėlis”.

MASKVOJ BUVO SURENGTAS 
mėgėjiškų filmų žemės ūkio tema 
festivalis, kuriame vertintojų komi
sija paskyrė keturis prizus. Vienas 
jų teko vilniečiui inž. V. Blinstru- 
bui už filmą "Grūdai”.

SIMFONINĘ POEMĄ “MINDAU
GAS" yra sukūręs neseniai Vilniaus 
konservatoriją baigęs kompoz. P. Dič- 
kus. šį jo kūrinį viename koncerte 
atliko Margaritos Dvarionaitės diri
guojamas Vilniaus filharmonijos or
kestras. “Mindaugas" yra P. Dičkaus 
diplominis darbas. V. Kst.



RUNNYMEDE — A N N E T T E, 
$23,500 paršoma kaina. Mūrinis, 
6 kambarių namukas. Didelė ir 
moderni virtuvė. įrengtas rūsys. 
Tuojau galima užimti. Gerai pri
žiūrėtas.
HIGH PARK — BLOOR, trijų 
butų mūrinis pastatas, 14 metų 
senumo. Du butai po 3 miega
muosius ir vienas 2-jų. Garažai, 
moderni šildymo sistema. Prašo 
S12.000 įmokėti.
BLOOR — DURIE, atskiras, mū
rinis 7 kambarių namas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Dvi mo
dernios virtuvės. Naujh šildymo 
sistema. Prašoma kaina $33,800. 
Tuojau galima užimti.
ISLINGTON, 6 kambarių, vieno 
augšto mūrinis namas (bunga
low), privatus įvažiavimas ir ga
ražas. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Prašo $35,000.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad. 10-3
T r e čiad. uždaryta
Ketvirtod......10-3

ir 4.30-7
Penktad. 10-3

ir 4.30 - 8
Seštad........... 9-12

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

MOKA:

už term, indėlius 2 metam č’/Z/e 
už term, indėlius 1 metam 614% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas ' SVį'/c 

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 8'/į % 
nekiln. turto— iki $30.000 8!4%

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. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — HIGH PARK. Netoli požeminio susisiekimo ir parko 7 
kambarių atskiras namas. Dvi naujai įrengtos virtuvės, dvi prausyk
los, ekstra kambarys rūsyje. Garažas su šoniniu privažiavimu. įmokėti 
tik $4.000.
RONCESVALLES AVE. — WESTMINSTER. Šeši dideli kambariai, 
didelė ir moderni virtuvė. Alyva šildomas namas. Arti krautuvių ir 
patogaus susisiekimo. Įmokėti apie $5.000.
POR CREDIT — MISSISSAUGA RD. Gražus sklypas 83x400 ir 5 
kambarių vienaaugštis namas. Rami aplinka su gražiais medžiais ir 
puošniais namais augantis rajonas. Įmokėti $10.000.
HIGH PARK — BLOOR. Priešais parką 9 didelių kambarių per du 
augštus mūrinis namas. Tinka dviem šeimom arba profesijonalui. 
Namas be skolų; įmokėti apie $15.000.
BLOOR ST. WEST. Krautuvė ir keturių kambarių butas. Augšta nuo
ma, geras investavimas. Prašo $42.000 su maždaug $10.000 įmokė- 
jimu.
AMATININKUI ARBA PREKYBININKUI prie Dufferin-Dundas gat
vių: mūrinis pastatas (fabrikas) virš 5000 kv. pėdtj ir daug vietos 
mašinoms. Keletas kambarių antram augšte. Įmokėti $15,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534 9286 — namų: 537 -2869

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

lietuvio savininko vaistinė

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

408 Roncesvalles Ave. Pel. 535- 1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

YOUNG a, BIGGIN Ltd, Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose • ■^===?=------ •—

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VYt V CIR DAI l’ŠK A*! 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus V , l> ” •

1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario 9 Namų: 279-5988

w. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti —- J. GUDAS -r- ■ c* t
8G3 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 e1, 0,5 l'/DZO

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

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

WESTWAY — ROYAL YORK, 8 
didelių kambarių, vieno su puse 
augšto mūrinis namas (bunga
low), dvigubas garažas, privatus 
įvažiavimas. Moderniai įrengtas 
rūsys. Viena skola.
MIMICO, 6 butų, atskiras, mūri
nis pastatas. Garažai ir privatus 
įvažiavimas. Vandeniu-alyva šil
domas. Prašoma kaina $89.900. 
Apie $20,000 įmokėti. Arti centrų.
SWANSEA, 12 kambarių dvi- 
butis ir moderniai įrengtas rū
sys. Du garažai ir privatus įva
žiavimas. Didelis sodas su įvai
riais vaismedžiais. Reikėtų bent 
$20,000 įmokėti.
JANE — ANNETTE, $19,300 pra
šoma kaina. Mūrinis 5 kambarių 
namukas. Vieta pastatyti automo
biliui. Reikalingas kaikurių patai
symų. Tuojau galima užimti.

Reikalingi namai pardavimui

Namų tclcf. 766-8479

TEL. 762-8255

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Vilniaus šviesos rankininkės viešė
jo R. Vokietijoj. Žaidė ketvertas 
draugiškas rungtynes. Vilnietės tre
jas rungtynes laimėjo ir vienerias 
pralaimėjo.

Vilniaus pedagoginio instituto stu
dentas F. Kalinauskas pasižymi kaip 
geras sunkumų kilnotojas. Alytuje 
įvykusiose rungtynėse šis pussunkia- 
svoris išspaudė 110 kg. ir pagerino 
jam pačiam priklausantį Lietuvos 
jaunių rekordą, šį rekordą jis page
rino jau trečią kartą.

Naujuose Vilniaus sporto rūmuose 
pradėtos Sov. Sąjungos moterų krep
šinio pirmenybės. Šioje pirmenybių 
atkarpoje dalyvavo 6 komandos. Vil
niaus Kibirkštis nugalėjo Kauno Po
litechniką 72:55 ir Sverdlovską 82: 
62, tačiau pralaimėjo Leningradui 
55:64.

Vyrų pirmenybėse Kauno Žalgiriui 
nekaip sekasi. Iki šiol turėjo septy- 
nerias rungtynes, iš kurių laimėjo 4. 
žalgiriečiai tuo tarpu yra ketvirtoje 
vietoje.

KREPŠINIO ŽAIDYNĖS
Kanados sporto apygardos 1972 m. 

krepšinio žaidynės įvyks Toronte va
sario 5-6 d.d. Žaidynių rengėjais su
tiko būti Toronto LSK “Vytis” ir PP 
SK "Aušra”, žaidynės bus vykdomos 
visose klasėse — moterų, mergaičių 
A-D, vyrų ir jaunių A-D. Galės da
lyvauti visi Kanados sporto klubai ir 
sportininkai, atlikę 1972 m. ŠAL 
FASS klubo ir nario mokesčius, šios 
registracijos vyksta per apygardą 
šiuo adresu: 14 Jasmine Road, Wes
ton 490, Ontario. Klubo ir nario mo
kesčiai yra tokie patys, kaip ir pra
ėjusiais metais. Komandų registraci
jos terminas yra š.m. sausio 28 d. 
Smulkesnės informacijos, liečiančios 
mokestį ir kitas žaidynių detales bus 
paskelbtos sekančią savaitę. — Žai
dynių progą rengėjai ruošia šokių 
vakarą-pobūvj vasario 5, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 
College Street, kur taip pat Įvyks da
lis žaidynių varžybų. Visi Kanados 
apygardos lietuvių sporto klubai ska
tinami gausiai dalyvauti žaidynėse ir 
pobūvyje.

Kanados sporto apygarda

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas — sausio 

23 d., 3 v.p.p., senuose Lietuvių Na
muose. Jei nustatytu laiku susirinki
mas neįvyktų, už valandos bus šau
kiamas sekantis, kuris bus pilnatei
sis. Bus renkama valdyba, padaryti 
klubo veiklos pranešimai ir nustaty
tos gairės sekančių metų veiklai. 
Klubo narių dalyvavimas būtinas.

Krepšininkai sėkmingai pradėjo 
naujų metų krepšinio sezoną. B-C 
lygos jaunių komanda, sumaniai va
dovaujama A. Juozaičio, pirmose šios 
lygos rungtynėse nugalėjo Aušrą 71: 
51. Vyčio komandoje gerai žaidė Ake

KANADOS /VYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Antrasis apklausinėjimas buvo 
skirtas paties premjero P. E. 
Trudeau populiarumui nustatyti. 
51% apklaustųjų ji vis dar lai
ko naudingu liberalų partijai, 
33% — žalingu, o 16% nėra ap
sisprendę. Konservatorių vadą 
R. Stanfieldą naudingu partijai 
laiko 37%, žalingu — 36%, 
sprendimo nėra padarę 27% ap
klaustųjų.

Kanados diplomatai Azijoje 
jieško su Kanados kviečiais din
gusio 8.513 tonų talpos Kipro 
saloje registruoto laivo “Pret
ty”. ši $690.000 kviečių siunta 
buvo skirta buvusiam R. Pakis- 
tanui, kuris dabar yra tapęs ne
priklausoma Bengalija. “Pretty” 
laivo kapitonas kviečius perėmė 
iš didesnio laivo, negalėjusio 
įplaukti R. Pakistano Chittagon- 
go uostan. Kapitono teigimu, 
niekas jam nesumokėjo už kvie
čių pervežimą. Užmokesčio jis 
visą mėnesi su kviečiais pakrau
tu laivu laukė Singapūros uoste 
ir grasino tuos kviečius parduoti 
už $100.000. Kanados užsienio 
reikalų ministerija skelbiasi 
kviečių pervežimą pilnai apmo
kėjusi tarpininkavusiems agen
tams, kurie, matyt, neatsiskaitė 
su laivo kapitonu. Laivas dingo, 
išplaukęs iš Singapūro.

Premjero P. E. Trudeau “fud
dle duddle” atsikirtimas opozi
cijai federaciniame parlamente 
taip išgarsino šiuos neaiškius 

D U F F E R I N RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 Coliege St. • LE 1 -3074 *Sav. P. Užbalis

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

laitis 22, Nacevičius 22, Duliūnas 17. 
Prie jų taip pat gerai derinosi R. 
Kaknevičius 6, V. Kaknevičius 2 ir 
Ramanauskas 2.

Berniukai (14) CYO lygos pirme
nybėse taip pat laimėjo pirmąsias 
šių metų rungtynes. Jie įveikė St. 
Christopher 25:11. Komandoje žaidė: 
Duliūnas 4, L. Kaknevičius 1, Žalnie- 
riūnas 8, Sudeikis 10, Bartininkas 2, 
Bajorinas. T. Ąžuolas, Rūtelė. Ko
mandai vadovauja Ed. Nacevičius.

Aukų rinkimo vajaus susirinkimas 
įvyko praeitą šeštadienį St. ir B. 
Ignatavičių bute. Aptarti rinkimų rei
kalai, išdalinti rinkimų lapai ir ap
svarstyti medžiaginiai klubo reikalai. 
Susirinkime dalyvavo gausus būrys 
pasiryžėlių. Šeimininkams už nuošir
džią šio susirinkimo globą nuoširdžiai 
dėkojame.

St. Ignatavičius Kalėdų ir N. Metų 
atostogų proga su Waterloo univer
siteto krepšinio komanda lankėsi J. 
A. V. pietuose, kur dalyvavo keliuose 
krepšinio turnyruose. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Slidinėtojai-oB, susidomėję varžybi- 

niu slidinėjimu, prašomi susisiekti 
su sekcijos vadovu S. Kėkštu 233- 
1372. Lietuvių bei baltiečių slidinė
jimo pirmenybėms Niujorko valsti
joje vasario 26-27 d.d. treniruotės tu
ri būti pradedamos nedelsiant.

R. Tamulionis, ilgametis klubo 
krepšininkas, sutiko atstovauti PPSK 
“Aušrą” KLB Toronto apylinkės jau
nimo sekcijoj.

Klubo valdybos posėdis įvyks sau
sio 19 d., 7 v.v., Prisikėlimo para
pijos posėdžių kambaryje. Visi valdy
bos nariai ir sekcijų vadovai prašomi 
dalyvauti.

Vyrų krepšinio komanda praėju
sį sekmadienį B-C lygos rungtynėse 
nugalėjo estus 85:58. Aušrai taškus 
iškovojo: Stonkus 17, Wagmann 19, 
Kaknevičius 14, Žutautas 8, Kuzmic
kas 4, Grigaitis 2, Laurinavičius 5, 
Barškėtis 9, Kušneraitis 6. Sekan
čios rungtynės bus prieš Tridents 
sausio 23 d., 1 v.p.p., Winston Chur
chill Collegiate Institute (netoli Ken
nedy Rd. ir Lawrence Ave. kampo).

Jaunių A krepšininkai skaudžiai 
pralaimėjo B-C lygos rungtynėse L.
S.K. “Vyčiui” 53:71. Komandoj žai
dė: A. Grigonis 3, J. Grigonis 5, 
Stravinskas, Petronis 4, Bartusevičius 
4, Venskaitis 2, Radžiūnas 19, Kak
nevičius 6, Jokubynas 1, Šalvaitis, 
Stočkus 4, Nakrošius 5. Sekančios 
jaunių A klasės rungtynės B-C ly
goj įvyks parapijos salėje sausio 23 
d., 12.30 v.p.p.

Krepšinio treniruotės parapijos sa
lėje moterims ir mergaitėms — tre
čiadieniais; jauniams ir vyrams — 
ketvirtadieniais; 5-6.30 jaunučiams C 
ir D. 6.30-8 jauniams A ir B, 8-9.30 
vyrams. A. N.

žodžius, kad buvo įsteigta humo
ristinio pobūdžio Tarptautinė 
Fuddle Duddle Draugija, kurios 
vicepirm. Richard Weaver pir
mąjį draugijos prizą 1971 m. 
pabaigoje paskyrė Newfound- 
lando premjerui J. Smallwoodui 
už jo Įnašą žodžių taršai sustab
dyti ir už visiem kanadiečiam 
parodytą “pavyzdį”, kaip reikia 
pasitraukti iš valdžios pralaimė
jus rinkimus.

Izraelyje lankėsi Kanados pre
kybos ministeris J. L. Pepin. Ka
nados eksportas Izraeliu pasta
rajame dešimtmetyje padidėjo 
du kartus, Izraelio eksportas Ka- 
nadon — penkis kartus. Pasku
tiniais duomenimis, 1970 m. abu 
kraštai turėjo išlygintą importo- 
eksporto $15 milijonų balansą. 
Prekybai plėsti Izraelis gegužės 
mėnesį Kanadon atsiųs savo de
legaciją, kuri sieks rinkos nau
jiem savo gaminiam ir Kanados 
dolerių investacijų Izraelyje. 
Prekybos ministeris J. L. Pe
pin prasitarė, kad Kanada pa
skolins Izraeliui $100 milijonų 
finansuoti kanadiškų gaminių ir 
paslaugų importui.

Sovietų Sąjunga už $2 mili
jonus vienoje Vankuverio laivų 
stovykloje buvo užsakiusi po
vandeninį laivą jūros dugnui 
tirti. Iš karto Otava pritarė šiam 
užsakymui, bet vėliau, pasitaru
si su Vašingtonu, atšaukė leidi
mą šį laivą parduoti sovietams. 
Jo įrenginiai galėtų turėti stra
teginės reikšmės.

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių slidinėjimo (tobo- 

ganning) iškyla įvyks šeštadienį, sau
sio 15 d., 3 v.p.p. Visi moksleiviai 
atvyksta į Centennial Parką Rath- 
burn ir Renforth kryžkelėje. Kas tu
ri, prašomi atsigabenti rogutes.

Dainavos ideologiniuose kursuose 
dalyvavę kursantai susirenka sausio 
13, ketvirtadienį, 7 v.v., ateitininkų 
kambaryje. Visiems kursantams da
lyvavimas būtinas.

Jaun. berniukų ir mergaičių slidi
nėjimo iškyla su rogutėmis ir “to- 
bagans” įvyks sausio 16. sekmadienį, 
2 v. Visi jaunučiai berniukai ir mer
gaitės renkasi prie ateitininkų kam
bario ir iš ten kartu vyks j High 
Parką.

Studentų susirinkimas įvyks sau
sio 23, sekmadienį, 7 v.v., ateitinin
kų kambaryje. Kalbės kun. dr. Pr. 
Gaida. Visi studentai privalo daly
vauti.

Ateitininkų šventė šiais metais 
įvyks balandžio 16 d. Tėvų komitetas 
ta proga ruošia didelę loteriją.

“Ateities” žurnalo redakcija, kaip 
jau pranešta, perkelta į Torontą. Vyr. 
redaktorius yra kun. J. Staškus. Sau
sio mėn. “Ateitis” jau bus redaguo
ta Toronte. Medžiagą siųsti: “Atei
tis”, 941 Dundas St. W„ Toronto 3, 
Ont.

Skautų veikla
• Jūrų skaučių gintarės D. žuly- 

tė ir V. Balčiūnaitė prieš Kalėdas 
lankė ligonius. Taipgi juos lankė ir 
Aušrinės dr-vių skautės, vad. J. Seš- 
kutės.

• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vės, 
vadovaujant B. Abromaitienei, žygis 
“Skautų Aidui” paremti 1971 m. lap
kričio 7 d. praėjo labai sėkmingai. 
Visi lapai su pinigais grąžinti. Gau
ta iš viso $428. Dalyvavo 28 sesės, 
7 broliai ir 8 vadovai. Žygyje buvo 
atliekami ir kaikurie skautiški užda
viniai. Geriausiai atliko ir Kūčių me
tu dovanas gavo A. Paliulytė, O. Ju
rėnaitė ir P. Bubelis.

• Sausio 9 d. skautų būkle buvo 
metinė “Šatrijos” tunto vienetų kny
gų revizija.

• Sekmadienį, sausio 16, po 10 
v. pamaldų, skautų būkle šaukiamas 
“Šatrijos” tunto vadijos posėdis. Bū
tinai dalyvauja draugininkės ir ad- 
jutantės.

• Visos aktyvios jūrų skautės ir 
gintarės kartu su buvusiomis, dabar 
vienetams nepriklausančiomis, šį sek
madienį, sausio 16, po 11 v. Mišių, 
renkasi skautų būkle j bendrą suei
gą, kurią šaukia jūrų skaučių vadovė 
ps. A. Biškevičienė.

• “Šatrijos” tunto vyr. skaučių 
“Vaidilučių ugnelės” dr-vė, vad. v. 
si. I. Stanionytės, sausio 9 d. Prisi
kėlimo muzikos studijoje turėjo spe
cialią kalėdinę sueigą ir vaišes. Da
lyvavo 16 sesių. Pašnekesį apie op
timizmą pravedė ps. seselė Igne. C.S.

• Nuoširdžiai sveikiname skauti
ninką Česlovą Senkevičių ir Ponią 
Laimą, sulaukusius 25 metų vedybi
nės sukakties.

“Šatrijos” skaučių tuntas

"T ŽIBURIAMS" AUKOJO
$23: Augustė Jonkutė; $10: KLB 

Sault Ste. Marie apylinkės valdyba. 
Pov. Kirstukas; $6: B. Pranskus; $5: 
R. Dirvelis, M. Žemaitienė, M. Ki- 
zis; rėmėjo prenumeratas po $10: B. 
Trukanavičius, V. Akelaitis, A. Raš- 
čius, R. Kazlauskas, J. Pikšilingis, V. 
Gylys, V. Biskys, J. Vaškela, L. Cip
lijauskas, M. Kizis, P. Vyskupaitis, J. 
Jakelaitis, P. Polgrimas, V. Demen- 
tavičius, W. Dauginis, Br. Laučys, 
V. Dailidė, R. I. Kalvaitis, Pr. Čepė
nas, E. Abromaitis, A. Statulevičius, 
J. Peseckas, P. Pikevičius, J. Stalio- 
raitis, A. Urnavičius, J. Kvederys, J. 
Arštikaitis, A. Visockienė, A. Sala- 
džius, VI. Gerasimavičius, B. Prans
kus, J. Laimikis, B. Stonkus, V. Vait
kus, M. Silinskas, St. Valiukas, N. 
Kardelis, K. Simbelis, P. Paškovičie- 
nė, S. V. Vaitkus, S. Saladžiūnas, B. 
Smatavičius, P. Jokšas, A. Ališaus- 
kienė-Allis, Aug. Jonkutė, Pr. Slite- 
ris, J. Sinkevičius, VI. Žemaitis. Mrs. 
R. Prociw; prie reguliarios metinės 
prenumeratos pridėjo laikraščiui au
kų: $3: M. Žėkas, S. Indriksonienė, 
V. Akelaitis, J. Daunys, K. Rickie- 
nė; $2: J Eimutis, Ant. Poškus, A. 
Paulius; $1: A. šelmys, M. Remeikis, 
V. Žakas, V. Tamašauskas, St. Ja
kaitis, M. Žemaitienė, J. Matuliaus- 
kas, V. Jurgulicnė, E. Radavičiūtė, 
V. Birštonas, P. Sutkaitis, St. Džiu
gas, V. Blauzdys, St. Strimaitis, L. 
Šeškus, J. Kablys, V. Naruševičius. 
St. Vaitkevičienė, S. Škėma, A. Ma
tulaitis, Z. Jakubonis, V. Miškinis, 
J. Oscila, T. Anderson, O. Milienė,
T. Krivickas, L. Monstvilas, P. Ba
nionis, St. Vaičiulis, L. Balaišis, J. 
Danėnas, A. Portofiejus, K. Povilai
tis. Nuoširdi padėka lietuviškos spau
dos rėmėjam.

Dail. Romualdo Juknevičiaus 
paveikslų ir skulptūrų paroda 
rengiama nuo sausio 30 iki vasa
rio 26 d. Bloor ir Gladstone vie
šojoj bibliotekoj (1089 Bloor St. 
West).

Tautos Fondui 1971 m. dar 
aukojo $100: Statybos b-vė “Tal
ka”; $25: J. Varkavičius; $20: 
vaist. Margis; $15: J. Čeponkutė, 
dantistas dr. A. Mikelėnas; $10: 
adv. G. Balčiūnas, dr. G. Gir- 
dauskaitė; $5: Br. Steponaitis; 
$3: K. Baltramaitis; $2: J. Aukš
taitis, J. Janulaitis, St. Jokūbai
tis; $1: R. Ramanas. Iš viso — 
$210. Aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja Tautos Fondo Toronto 
apylinkės atstovybė.
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REAL ESTATE 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naij

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $7.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
kambarių namas, kvadratinis planas, 2 modernios virtuvės, garažas su 
šoniniu įvažiavimu
NETOLI JANE GATVĖS, apie $7.000 įmokėti, gražus 6 didelių kam
barių atskiras namas, pilnai užbaigti 3 kambariai rūsyje su baru ir 
atskiru išėjimu j kiemą, 2 modernios 4 dalių prausyklos, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiulis gražus beveik vieno akro sklypas su 
įvairiais medžiais, kuris siekia parką; viena atvira skola 10-čiai metų. 
Kas mėgstate paukščių muziką, paskambinkite!
TRIBUTIS, 17 kambarių, maždaug 10 metų senumo, gražūs, erdvūs 
butai su balkonais; apie $20.000 įmokėti, viskas išnuomota.
BLLOR WEST, apie $15.000 įmokėti, krautuvė ir 2 butai, įvažiavimas 
su dvigubu garažu, puiki vieta, tinka betkokiam verslui; viena atvira 
skola 10-čiai metų.
PALIKIMAS—INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, šiurkš
čių plytų, 6 kambarių, atskiras platus namus, garažas su šoniniu įva
žiavimu, geros — stiprios statybos, reikalingas nedidelio, vidutinio 
remonto; tuoj galima užimti.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS P AT AR N AVI MAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

51/2% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6 % % už 1 m. term. dep. 
6’/2% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8%% už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

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

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

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

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

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

DA^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

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

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

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

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

Čia gausite tekstilės gaminiui pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skareliu, megxtinig Ir kitu dalyku, 
kuriuos gavo giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPMSTKi B.
971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 rek!-omlniaJ
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai



Parcost sutaupo Jums pinigų 
Galėtų ir daugiau sutaupyti

PARCOST yra Ontario vyriausybės planas, siekiąs 
kiek galint pigesniu receptinių vaistų. Visiem 
gydytojam ir vaistininkam yra išsiuntinėti PARCOST 
katalogai, kad galėtų palyginti kainas parinkdami 
geros kokybės vaistus. Daugelis tuo katalogu jau 
naudojasi, bet jei dar daugiau jų naudotųsi, 
receptinių vaistų kainų vidurkis atpigtų.

Jūs galite prisidėti prie didesnio šio plano 
veiksmingumo primindami PARCOST savo gydytojui 

ir naudodamiesi Parcost vaistine.

Ontario Department of Health 
H on. A. B. R. Lawrence, Minister

BALIO MASKELIŪNO f

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė
__ 1- __-j_~ _-.~r ~ ~ _

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

~ tip-topMEATS
KAS savaitę DELICATESSEN

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

Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

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

— _ri^_---------- .-.-i

NUO l Ū 1 N O S IKI DANGORAlilOl 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEtlŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

ŠYPSENOS
Baisus jaunimas

“Mano kraštui grėstų pražū
tis, jei dabartinis jaunimas pa
imtų rytoj vadovavimą, nes šis 
jaunimas yra nepakenčiamas, 
tiesiog baisus” (poetas Hesiodas, 
gyvenęs 720 m. pr. Kristų).

įprastu keliu
Teisiamasis kaltinamas vagys

te. Teisėjas jj klausia:
— Ar jūs prisipažįstate pa

vogęs cisterną spirito?
— Taip, prisipažįstu.
— Kur jūs panaudojote tą 

spiritą?
— Pardaviau.
— O kur dėjote pinigus?
— Pragėriau.

Skelbimas
Madrido dienraštis “ABC” 

įdėjo tokį skelbimą: “Keičiu erd
vų ir ištaigingą šeimyninį kapų 
rūsį San Martino kapinėse į ge
rą televiziją”.

• Dabar namai jau ne namai, 
o rezidencijos. Kunigai nebelai
ko Mišių, o celebruoja (A. Salys).

• Jeigu nebežinai, ką sakyti, 
reikia visada sakyti “ir taip to
liau” (St. Barzdukas).

• Nėra tokio žmogaus žemėje,
kuris būtų padaręs visa taip ge
rai, kad kitas negalėtų padaryti 
geriau. Parinko Pr. Alš.
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Čikagos lietuviu horizonte
____  Vladas Ramojus

a. čižikas ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

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

672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

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

Bloor Autorite Garage »«£ VrKCoVgee;
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki I93,4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 
ontrodieniois, ketvirtadieniais Ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

ptaS Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

KOKIE TIE IDEALAI IR KAS 
JUOS SKLEIDŽIA?

Perskaičiau A. Rinkūno paskutinio 
“Varpo” numerio recenziją. Tarp ki
ta ko jis labai pagyrė J. Daugėlą, ku
ris neva suradęs “Šviesos—Santaros” 
sąjūdyje, “kad tautos laisvinimo kovą 
iš viso reikėtų suspenduoti kažkokių 
labai didelių žmogiškų idealų labui.” 
Nei J. Daugėla “Varpe”, nei A. Rin
ktinas “T. Ž.” neatskleidžia, kokie tie 
idealai. Tik į pabaigą savo recenzijos, 
jau siedamas šį reikalą su Lituanisti
kos Instituto praeitų metų suvažiavi
mo aprašymu tame pat “Varpe”, A. 
Rinktinas pastebi: “kokie tie idealai, 
mums, vyresniesiems, yra aišku, ly
giai kaip aišku, kas tuos idealus 
skleidžia.” Nors esu taip pat vyres
nės kartos ir gerai prisimenu, kaip su 
tuo pačiu Rinkūnu trypėm didžiųjų 
universiteto rūmų koridorius Kaune, 
man visiškai neaišku, nei apie kokius 
idealus čia kalbama, nei kas juos 
skleidžia. Kaip Lituanistikos Instituto 
narys ir “šviesos—Santaros” garbės 
narys, labai pageidaučiau, kad A. 
Rinktinas atskleistų šią jam savaime 
suprantamą tiesą. O gal tai yra tokia 
pat tiesa, kaip jo tvirtinimas toje pa
čioje recenzijoje, kad “Sėja” yra so
cialistų žurnalas? (“Sėja — valst. 
liaudininkų žurnalas; socialistams 
priskirtas per klaidą “TŽ” redakci
joj beruošiant rankraštį spausdinti, 
Red.).

Nesinorėtų, kad į kampaniją prieš 
Lituanistikos Institutą, kurią vienas 
asmuo pradėjo “Dirvoje” ir į kurią 
dabar taip karštai įsijungė A. Kučys 
“Varpe”, jungtųsi ir “Tėviškės Žibu
riai." Vincas Trumpa

DAINININKO ŽODIS 
TORONTIEČIAMS

Pavasarį “Birbynėje” buvome apie 
80 narių. Po vasaros atostogų liko 
mažiau nei pusė. Kodėl? Kalta To
ronto lietuvių bendruomenė. Susior
ganizavo jaunimo būrys, kuris norė
jo padaryti ką nors kitoniško. Jie 
pasirinko tikrąjį lietuvišką folklorą 
savo repertuarui. Niekas nei Kana
doje, nei Amerikoje nebuvo susitel
kę toje srityje. “Birbynė” gimė, bet 
tuo pačiu ir pradėjo mirti. Puiku 
buvo, kad susidarė choras, kuris ga
lėtų užimti vietą tarp vaikų choro ir 
“Varpo”. Deja, kaikas pradėjo galvo
ti, kad “Birbynė" ėmė griauti jau
nimo organizacijas, esamus chorus. 
Jaunimas visdėlto rinkosi ir dainavo. 
Jiems, matyt, tai patiko, nors lietu
vių folklore linksmų dainų beveik 
nėra. Jie lietuviškai dainavo ir šį tą 
apie folklorą išmoko ar sužinojo. At
rodė, kad pirmą kartą kilo tikras jau
nimo noras dainuoti. Nereikėjo jų 
stumti į repeticijas, kaip j organiza
cijų susirinkimus.

Deja, publikai nepatiko dainos šios 
grupės repertuare. Žmonės norėjo iš
girsti tokias linksmas dainas, kurios 
primena jų jaunystės dienas. Jie no
rėjo girdėti populiarias ir džiuginan
čias dainas. Bet tai nebuvo mūsų 
tikslas. Tokį repertuarą visur galima 
girdėti. Todėl mes ir pasirinkome 
folklorą.

Tie patys žmonės aiškina jaunimui, 
kodėl lietuvybė svarbi ir kodėl mes 
turime pažinti savą kultūrą. Kiekvie
ną Vasario 16 ypatingai pabrėžiama, 
kad suaugusieji jaunimą turi supa
žindinti su lietuvių kultūra. Bet kiek 
iš Jūsų tikrai tą kultūrą pažįstate? 
Kiek iš Jūsų pažįstate folklorą ir 
sutartines? Kiek iš Jūsų mokate bent

mes irgi nepažįstame, bet mėginame 
šį tą pasiekti. Jei tos dainos Jums 
sudaro įspūdį, kad tai ūkininkai ar 
numirėliai jas dainuoja, nekaltinkite 
mūsų, nes mes jų neparašėme. Tai 
toks yra mūsų folkloras. Ar galite 
kaltinti dainininkus, kurie mėgina 
perduoti, kas tikrai yra mūsų kul
tūroj?

Nėra nė vieno asmens “Birbynėj”, 
kuris nebūtų girdėjęs kritikos apie 
“prastą” repertuaro parinkimą. Ar 
Jums nepatinka, ką mes jums pada
rome ar nepatinka pati kultūra, ku
rią mėginate mums skelbti?

Mums, “Birbynei”, dar liko vienas 
įsipareigojimas — Čikagoje liepos 4 
dieną. Lietuviai iš visur susirinks 
tautinių šokių šventei. Mums yra 
suteikta garbė būti vieninteliu cho
ru, dalyvaujančiu toje šventėje. Mes 
ten pasirodytume dvigubai didesniam 
skaičiui lietuvių nei visame Toronte, 
šiuo momentu išpildymas to įsiparei
gojimo neįmanomas. Jei tie 80, ku
rie buvo pavasarį, tebebūtų mūsų 
eilėse, tai reikalas būtų išspręstas. 
Deja, žymus to skaičiaus sumažėji
mas dėl nepagrįstos kritikos. Šį 
sprendimą sunkina. Kiek esame likę 
narių, dirbsim, o jei aštuoniasdešim
ties darbo neatliksim, tai nevažiuo- 
sim. Tada kritika teks ne tik “Bir
bynei, bet ir visai Toronto lietuvių 
bendruomenei. Andrius Jagevičius

LIETUVIŲ FONDO REIKALU
1971 m. gruodžio 13 d. Toronte 

įvyko Kanados Lietuvių Fondo visuo
tinis narių - šėrininkų susirinkimas. 
Diskusijose iškilo klausimas: kas yra 
KLF narys - šėrininkas? Atsakymas, 
rodos, aiškus: kas j tą fondą įnešė 
100 ar daugiau dolerių įhašą-šėrą, tas 
ir yra jo šėrininkas. Kadangi tuo 
klausimu iškilo įvairių nuomonių, pa
siūlymų, tą klausimą svarstys KLF 
atskira komisija. Jos sprendimas bus 
svarstomas sekančiame visuotiniame 
šėrininkų susirinkime.

Kad komisija galėtų geriau atlikti 
savo darbą, ji tuo reikalu turėtų 
gauti praktiškų pasiūlymų žodžiu, 
raštu ar per spaudą. Duoti pasiūly
mus per spaudą būtų praktiškiausia, 
nes tą reikalą galėtų sekti ir tie Fon
do nariai, kurie susirinkime nega
lėjo dalyvauti. Galės sekti ir visi lie
tuviai, kurie gal ateityje sugalvos 
įsijungti į Fondą.

Buvo iškeltas klausimas, ar gali 
būti KLF šėrininkų asmuo, kuris tau
tiečio mirties proga iš draugų surin
ko $100 ir juos į Fondą įnešė miru
sio vardu. Kol kas atsakymas — ne. 
Esą, į tą įnašą reikštų pretenzijų ir 
kiti .tam šėrui aukojusieji asmenys. 
Argi? Yra organizacijų valdybų, ku
rios taip pat iš savo narių parinko 
aukų, o šėrą įrašė savo organizaci
jos valdybos vardu. Niekas aukoju
sių j tą įnašą pretenzijų nereiškia, 
nes čia nėra komerciniai įnašai — 
už juos nemokami dividendai. Ma
nau, kad lietuvis gali būti KLF šė- 
rininku ir tuo atveju, jei jis suren
ka 100 ar daugiau dolerių net iš sve
timtaučių ir tuos pinigus įneša j 
Fondą. Aktyviesiems priklauso garbė.

Ar asmuo, kuris vykdydamas mi
rusio draugo valią iš jo palikimo j 
KLF įneša $1.000, gali būti šėrinin- 
ku? Bent neoficialiai (pasigirdo bal
sų) — ne. Kas tada gali būti šėri- 
ninku? Juk miręs žmogus negali į 
susirinkimą atvykti, savo įnašui at
stovauti. Mirusio asmens yra tik 
vardas ir pinigai, o šėrininkų turė-

Fonde mažai dalyvauja, gali atsitik
ti taip, kad po keliasdešimt metų jį 
tvarkys tik keliolika šėrininkų.

Ar kiekvienas asmuo gali rinkti 
aukas mirusio įamžinimui KLF? Jei 
atsakysime — taip, tai to mirusio 
vardu aukų rinkėjų gali atsirasti net 
keliolika. Visi jie turi lygias teises. 
Jie aukas gali rinkti kiekvienas sau 
ir atskirai įnešti į KLF. Pripuolamų 
asmenų aukų rinkimas yra neigiamas 
reiškinys- Aukų rinkimu turėtų pa
sirūpinti atitinkamos organizacijos 
valdyba ar jos įgalioti asmenys.

Jei mirė lietuvis, kuris nėra KLF 
narys, ar būtinai reikia rinkti aukas 
ir jį įamžinti Fonde? Jei tai daroma 
mūsų tautos žymesniems asmenims 
pagerbti, kurie j šį kraštą atvyko vy
resnio amžiaus ar mirė Lietuvoje, Si
bire bei panašiose sąlygose, — toks 
aukų rinkimas pateisinamas. Nepa
teisinamas rinkimas aukų įamžinti 
KLF tiems lietuviams, kurie į šį 
kraštą atvyko jaunesnio amžiaus ir į 
Fondą neįstojo. Dar labiau nepatei
sinamas aukų rinkimas asmenims, 
kurie savo linksmam gyvenimui leido 
ne šimtines, bet tūkstantines, o į 
Fondą nejstojo. Tautietis, kuris 
mėgsta lengvai leisti laiką ir pini
gus, Sako: “Kam stoti j KLF? Kai 
mirsiu, mane į Fondą įrašys drau
gai”. Prie kokių nesąmonių prieitu
me! Atsiminkime, kad šiandien au
kų labai daug kas prašo. Dėlto yra 
tautiečių, kurie į viską numoja ran
ka ir aukų neduoda net principiniams 
mūsų tautos reikalams. I aukų rei
kalus negalima žiūrėti lengvapėdiš
kai, nes aukų naštą neša tik tam 
tikra dalis tautiečių.

J. Vaičeliūnas

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo d a r b n s. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.
—PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžius) galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa 
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė- 
-e Pinicai bus gražinti, jei nebūsi 
te patenkinti

Paiieškojimai
Pranas Jurgelionis, gyvenantis Vo

kietijoje, jieško savo brolio Jurge- 
lionio, gyvenančio Kanadoje. Žinan
tieji prašome pranešti D. A. Keršiam 
Toronto tel. 762-5521.

Kazys Diglys, gimęs 1925 m., kilęs 
iš Rietavo valsčiaus, Tauragės apskri
ties, jieško savo pusbrolio Alfonso

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

kelias tokias dainas? Tai kodėl mus 
kritikuojate? Ar jums skaudu, kad 
jaunimas yra daugiau pasiekęs vieno
je srityje, negu Jūs? Mėginate kriti
kuoti, ko patys nepažįstate. Žinoma,

tų būti jo testamento vykdytojas. 
Tani mirus, jo įnašo atstovavimą tu
rėtų perimti kiti įgalioti asmenys. 
Kitaip gali atsirasti daug šėrų be 
šėrininkų. Kadangi jaunoji karta

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

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Savininkas V. BAČĖNAS
> teikia patarimus planuojantiems keliones
■ sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-726!

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines
dienos metu arba vakarais

VASARIO 16 MIESTO CENTRE
šiais metais Čikagos Amerikos Lie

tuvių Tarybai pirmininkauja plačių 
užmojų vyras Julius Pakalka. Prieš 
kelerius metus jo iniciatyva ir pini
gais buvo užsakyta nauja “Kovotojų” 
kantata, kuriai žodžius parašė rašyt. 
St. Santvaras, o muziką — komp. J. 
Gaidelis. Vasario 16 minėjime Čika
gos operos rūmuose naują kantatą ta
da atliko “Dainavos” ansamblis, paly
dint simfoniniam orkestrui. Čikagos 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirminin
kai keičiasi kasmet. J. Pakalka, žino
damas, kad šiais metais vėl jam teks 
pirmininkauti ir rengti Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą, jau prieš 
porą metų pasirūpino nauja kantata, 
dedikuota žuvusiųjų laisvės kovotojų 
motinai. Šiai kančios bei garbės nuo
taikomis ataustai kantatai žodžius pa
rašė poetas J. Aistis, o muziką — 
vėl komp. J. Gaidelis. Naujasis kūri
nys tuojau buvo perduotas Čikagos 
Lietuvių Operos dirigentui muz. A. 
Kučiūnui, kad šis rastų ar sudarytų 
specialų chorą naujajai “Motinos” 
kantatai atlikti Vasario 16 minėjime. 
Čikagos ALTos vadovybei pavyko 
gauti modernią Auditorium teatro 
salę, 70 W. Congress, kur telpa 
4,000 žmonių.

Bet reikalai taip susiklostė, kad ne
begauta stipraus choro, kuris galėtų 
“Motinos” kantatą paruošti. “Daina
va” visu intensyvumu ruošėsi savo 25 
metų sukakčiai — naujos lietuviškos 
operetės “Sidabrinė diena” pastaty
mui, o Čikagos Lietuvių Operos cho
ras per ištisą sezoną intensyviai dir
ba, ruošdamas naująją K. V. Banai
čio lietuvišką operą “Jūratė ir Kasty
tis”. Dėlto “Motinos” kantatos paruo
šimą bei atlikimą teko nukelti vėles
niam laikui, šį kartą Vasario 16 mi
nėjime Čikagos miesto centre meni
nei daliai atlikti pajkviesta sol. G. 
čapkauskienė iš Montrealio ir pia
nistas A. Kuprevičius iš Klevelando. 
Šalia jų dar norima įterpti lietuvį 
poetą arba aktorių, ypač Vašingtone 
gyvenantį H. Kačinską. Himnams su
giedoti bus pakviestas Čikagos Lietu
vių Operos ir “Dainavos” ansamblio 
jungtinis choras. Ta pačia proga 
jungtinio choro giesme ar kuria tau
tine daina numatoma pagerbti miręs 
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje dr. 
P. Daužvardis, o jo asmenyje ir visi 
kovojusieji bei tebekovojantieji už 
šviesesnę Lietuvos ateitį.

Gruodžio 8 d. Pakalkų bute įvyku
sioje spaudos konferencijoje Vasario 
16 minėjimo reikalu buvo aiškiai pa
brėžta, kad tradicinė Marijos Aukšt. 
Mokyklos salė Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimams pasidarė 
perankšta, ypač dabar, kai jaunimas 
vis gausiau ėmė jungtis prie vyres
niųjų. Spaudos atstovai ypač džiau
gėsi, kad minėjimo meninei daliai 
tvarkyti pakviestas operos dirigentas 
muz. A. Kučiūnas. Jie kartu reiškė 
viltį, kad ateityje bus paruošta ir 
“Motinos” kantata. Kol kas dar nebu
vo paskelbtas amerikietis kalbėtojas, 
kuris Vasario 16 minėjime pasakys 
kalbą. Manoma, kad juo gali būti 
vienas žinomųjų sostinės redaktorių, 
o gal kartais net pats šio krašto vice
prezidentas.

AMERIKOJE NERASI 
UNIVERSITETO ...

Iš čia aprašytos spaudos konferen
cijos važiavome namo su kun. A. Sta
siu, Lietuvoje buv. Panevėžio mergai
čių gimnazijos kapelionu, dabartiniu 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos vika
ru ir ilgamečiu ALTos veikėju. Jam 
priminiau neseniai Čikagos “Sun-Ti-

ines" dienraštyje paskelbtą sporto 
žurnalisto Gleason skiltį, kurioje pa
minėta Notre Dame universiteto 
sporto direktoriaus Edvardo Krause- 
Kriaučiūno sukaktis. Ten nukopijuo
tas net senas lietuviškas užrašas nuo 
šv. Kryžiaus bažnyčios ir lietuviškai 
paskelbtas. Mat, žymusis sportinin
kas užaugo šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos ribose, ten prabėgo jo vaikys
tė bei jaunystė, vėliau nuvedusi į gar
sųjį Notre Dame un-tą. Ta proga ypač 
jaunimui primintina, kad Ed. Kriau
čiūno brolis Feliksas, nuvykęs į Lie
tuvą 1937 ir 1939 m. buvo Lietuvos 
krepšinio valstybinės rinktinės kapi
tonu ir jo vadovaujama Lietuvos 
rinktinė abu kartu laimėjo Europos 
meisterio vardą.

Kun. A. Stašys papasakojo kitą įvy
kį, Vieną dieną į lietuvių šv. Kry
žiaus parapijos kleboniją atėjusi 
amerikietė studentė pasisakė, kad 
universiteto užbaigimo diplominiam 
darbui rašanti Čikagos lietuvių isto- 
ritą ir norinti pasirinkti medžiagos 
savo studijai. Kai kun. A. Stašys pa
klausė, ar ji pati tą temą pasirinko, 
studentė atsakė, kad ne. Temą parin
kęs profesorius esą pareiškė: “Ame
rikoje nerasi universiteto, kur nebū
tų lietuvių profesorių, dėstytojų arba 
studentų. Lietuviai tautiškai labai gy
vi, veržlūs ir mokslui pasišventę ...”

Kun. A. Stašiui klausantis tokių 
amerikietės studentės žodžių esą bu
vusi viena šviesiausių gyvenimo aki
mirkų.

Paminėtina, kad eilė lietuvių stu
dentų yra susidomėję ir Lietuvos 
partizanų pokario dešimtmečio lai
kotarpiu. Pedagoginio instituto stu
dentė A. Šaulytė ta tema parašė dip
lominį darbą, dabar ta pačia tema 
amerikiečių augšt. mokyklai savo 
darbą rašo Alg. Vaitkevičius ir kiti 
lietuviai. Mūsų autorių išleisti doku
mentiniai veikalai lietuvių ir anglų 
kalba apie partizanus dabar labai 
gaudomi jaunųjų akademikų. Tik 
gaila, kad lietuviškos tų veikalų lai
dos greit bus išpirktos ir mažai jų pa
teko į bibliotekas.

VĖL 40,000 DOL. LIETUVYBEI
Kas galėjo tikėti, kad prieš dešimt

metį dr. Ą. Razmos viešai iškelta ir 
išpopuliarinta idėja — įsteigti mili
joninį fondą, kurio nuošimčiai kas
met atitektų lietuvių švietimo bei 
kultūros reikalams, bus įgyvendinta, 
šiandien ji yra tapusi kūnu, nors ir 
uevlsu 100 nuošimčių, šiuo metu Lie
tuvių Fondas turi apie $750,000 pa
grindinio kapitalo. Iš to kapitalo nuo
šimčių lietuvybės bei lietuviškos 
kultūros puoselėjimui jau paskirta 
$172,000. 1971 m. gruodžio 11 d. Či
kagoje paskirstytas 1971 m. pelnas— 
$44,000. Pagal bendrą susitarimą su 
Lietuvių Bendruomene, 50% pelno 
paskirta lietuviškam švietimui — 
$19,775, specialiems kultūriniams 
projektams atiteko $8,200, specia
liems kultūriniams uždaviniams — 
$12,050.

Imponuojančios sumos skaičiais 
aiškiai parodo, ką gali padaryti su
telktinės rankos bei jėgos. Ir, man 
regis, jei būtų renkamas iškiliausias 
paskutinio dešimtmečio laisvėje gy
venantis lietuvis, juo turėtų būti dr. 
Antanas Razma, Lietuvių Fondo idė
jos sumanytojas ir įgyvendintojas, 
šalia jo taip pat rikiuojasi eilės lietu
vių gydytojų ir kitų profesijų atsto
vų pavardės, kurie Lietuvių Fondui 
ugdyti atidavė ne tik pirmąsias tūks
tantines, bet taip pat įdėjo ir daug 
darbo, fondą vesdami į turtingesnę 
ateitį.

N O T A R A J>
A. LIuDŽIUS, B.L

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto 

n 
Telefonai:

Dominion Bank 
augštas) 
įstaigos 537-1708 

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.
DR. V. J. MEILUVIENt 

DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVK 

(prie Queenswiv’ 
Tel. 762-1009

Priima pacientus pagal 
susitarimą

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠIL-lYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

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

Telefonas 534 - 0563

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921 -3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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$v. Jono Kr. par. žinios
— Parapijos naujojoje vietovėje su 

iš šiaurės esančiu kaimynu pasikeis
ta maža juosta žemės. Tuo būdu pa
rapija gavo 171 pėdų priėjimo prie 
Isabella gatvės. Kaimyninė statyba 
įsipareigojo iki parapijos žemės ri
bos atvesti vandenį ir kanalizaciją (iš 
rytinės pusės kita kanalizacijos liniją 
jau pravesta anksčiau), įrengti elekt
ros laidus, išasfaltuoti minėtą 171 
pėdos priekį ir išlieti šaligatvį. Minė
toji kaimyninė subdivizija visą dar
bą sutiko pravesti už, palyginti, pigią 
kainą. Susitarimas padarytas per ad
vokatą. Pasitarimuose parapijai pa
gelbėjo inž. G. M. Sernas. Gerb. in
žinieriui priklauso parapijos padėka.

— 1971 m. buvo 16 krikštų, 8 jung
tuvės ir 24 laidotuvės (15 parapijie
čių, 9 iš kitų vietovių). Parapijos ku
nigai atliko apeigas bažnyčioje ir 
kapinėse.

— Aukotojams pajamų mokesčių 
kvitai už 1971 m. baigiami išsiunti
nėti šią savaitę.

— Tikybos pamokos vaikams vyks
ta sekmadieniais po 10 vai. pamaldų 
klebonijoje.

— Sį sekmadienį antroji rinkliava 
katalikų imigrantams Kanadoje ir 
misijoms Afrikoje.

— Pamaldos: šeštadienį 9 v.r. už 
a.a. Mariją Petrušaitienę, velionės 8 
mirties metinių proga; sekmadie
nį: 10 v. už a.a. Vyt. Kadžių, 11 v. 
už a.a. Mikalojų Kuprevičių, 12 vai. 
už a.a. Antaną Ragauską.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Konfirmandų pamokos — penk
tadienį, 6.30 v.v.

— Sekmadieni, 9.30 v.r., sekmadie
nio mokykla ir pamaldos.

Dr. Arūnas ir Vida Dailydės 
susilaukė pirmagimės dukrelės.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.I’t. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.
IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir vir- 
■įvė trečiame augšte vienam asme

niui netoli Bloor ir Dundas požemi
nio. Yra garažas. Tel. 534-9127.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė. Tel. 223-0172.

ESU LIETUVAITĖ, 41 metų am
žiaus, katalikė, pageidauju susipažinti 
ir sukurti kultūringą šeimą su pa
siturinčiu lietuviu, kuris mėgsta 
sportą, muziką, gražiai rengiasi ir 
gerai adrodo. Atsiliepimus siųsti: 
"T. žiburiai”, 941 Dundas Street W., 
Toronto 3, Ontario. Ant voko pažy
mėti “LIETUVAITEI”.

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

LIETUVIS, gerai įsikūręs Kanado
je, pageidauja susipažinti su lietu
vaite nuo 38 iki 48 metų amžiaus su 
tikslu sukurti malonią šeimą. Rašyti: 
"Tėviškės Žiburiai”, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ontario, pažymint ant 
voko “Lietuviui”.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir Įrengiu poilsio 
kambarius. Tel. 535-4724.
MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo i naujus rnortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON 
TO medžio darbus, tain pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
pmiti vartotu 2t4”. dnr«i. faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7794. Sav. A. Čeponis

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

PARKSIDE market
335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5 -1258

Įvairioj javo pastate rūkyto, dešroj ir mČJOJ, lietuviiki Jūriai, perliukai, 
rūkyti unguriai. Importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

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

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

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: penktad., 8 v. — už a.a.

L. Matukienę, užpr. P. A Jakubaus
kų kaip užuojauta velionės šeimai ir 
artimiesiems; šeštad, 8 v. — už a.a.
M. Danisevičienę, užpr. J. Danisevi- 
čiaus velionės mirties metinių pro
ga; sekmad., 9 v. — už a.a. M. Štui- 
kienę, užpr. A. Stuikio; 10 v. — už 
a.a. P. Šikšnių, užpr. K. L. Kai. 
Moterų Dr. Prisik. par. skyriaus kaip 
užuojauta narei B. Ceponkienei, Lie
tuvoje mirus jos tėveliui; 11.15 v. — 
už III lietuvių batalijoną, žuvusį Ru
sijoje prie Minsko, užpr. p. Nava
linsko.

— Nuoširdūs sveikinimai Česlovui 
ir Laimai Senkevičiams 25 metų ve
dybinės sukakties proga.

— Sį sekmadienį — speciali vys
kupijos rinkliava užsienio misijoms 
ir naujiems Kanados imigrantams.

— Giliai užjaučiame G. Kaulienę 
ir jos šeimą, Lietuvoje mirus jos 
motinai a.a. Emilijai Radvanskienei; 
J. Kozerį, Lietuvoje mirus jo bro
liui a.a. Pranui.

— Po švenčių pertraukos pirmo
sios Komunijos ir katechetinės pa
mokos, lituanistikos seminaras, par. 
biblioteka, spaudos kioskas, bankas 
ir kavinė veikia įprasta tvarka; nuo 
šio sekmadienio kavinėje gaunami 
šilti patiekalai.

— Suaugusių choro repeticijos — 
ketvirtadieniais, 7.30 v.v., jaunimo — 
sekmadieniais, 12 v.

— Religijos kursas suaugusiems — 
sausio 19, trečiadienį, 7.30 v.v. Dis
kusijų tema: “Ar evangelijos yra 
Jėzaus biografija?”

— Pensininkų laisvavakaris — 
sausio 18, antradienį, 6.30 v.v., Pa
rodų salėje. Be įprastų pramogų, bus 
rodomos skaidrės iš dabartinės Lie
tuvos. Visi vyresnieji kviečiami da
lyvauti.

— 1971 m. pakrikštyta 20, priėmė 
pirmąją Komuniją 23, susituokė 21. 
palaidota 13.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Bartlett Ave., Margueretta St., Pau
line Ave. ir Westmoreland Ave.

Aukotojai. Vietoj šventinių 
sveikinimų draugams bei bičiu
liams Aldona ir Vincas Čerškai 
paaukojo “TZ” $10. — Atsily
gindama už “TZ” prenumeratą, 
A. Jonkutė iš Čikagos pridėjo 
$23 auką “TZ”. — KLB Sault 
Ste. Marie apylinkės valdyba at
siuntė $10. — J. Jonikas, siųsda
mas “TZ” rėmėjo prenumeratą, 
pridėjo $10. — J. ir I. Jacobus 
iš Fair Lawn, N.J., pratęsdami 
prenumeratą iki 1974 m., rašo: 
“Žmona ir aš esame Amerikoje 
gimę ir augę, bet mums kas lie
tuviška labai miela”. — P. Kirs
tukas iš Toronto atsiuntė $10.

Moksleivių ateitininkų žiemos 
kursuose Dainavoje, be anksčiau 
minėtų paskaitininkų, dalyvavo: 
orof. J. Piktinas, Eug. Gudaus
kas, Almis Kuolas. Šie paskaiti
ninkai, kartais pavaduodami ne
atvykusius, prisidėjo prie kursų 
sėkmingumo.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiem ir vi

som rengėjom, suruošusiom man nau
jagimio lauktuves: p-lri P. Anderson, 
p. Birgiolienei, p. Brown, p-lei L. 
Brown, p. O. Dačkuvicnei, p-lei B. 
Danilevičiūtei, G. Danisevičiui, p. B. 
Dicevičienei, p. E. Draudvilienei, 
p-lei G. Draudvilaitei, p. O. Gata- 
veckienri, p-lei S. Grudzinski, p. L 
Jasiūnienei, p-lei A. Jonaitytei, p-lei 
E. Jonaitytei, p. S. Jurevičienei, p. 
E. Kvederienei, p. A. Liubinskienei, 
p. A. Mačiulienei, p. E. Malinauskie
nei, p. L. Malinauskienei, p. A. Paw- 
lyschyn, plei M. Pawlyschyn, p. C. 
Phičienei, p. Raškauskienei, p. F. 
Snell, p. B. Vaičikauskienei, p. A. 
Vasikevičienei, p. V. Vaitkuvienei, p. 
Žymantienei. Ypatinga mano padėka 
n. L. Malinauskienei, turėjusiai tiek 
daug rūpesčio pobūvį ruošiant.

Nuoširdžiai Jūsų —
R. Paul-Danisevičiūtė

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
f. v g o s ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
ne autovežimlo drauda. Nemo
kami nurodvmai klasėje ar na- 
mnoce turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automnt’nius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

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

į Medžiotojų ir žūklautojų
klubo “TAURA S”

TRADICINIS ŽALIUS
SAUSIO 15
« V I M W I U 11 J ,

VALANDĄ 
.$U VAKARO, 

Prisikėlimo auditorijoje

Karšta vakarienė
Turtinga loterija 
D'Amico orkestras9

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

Maloniai kviečiame Toronto visuomenę atsilankyti j Maironio šeštadieninės mokyklos

šokiu VftKARA1*1
PROGRAMOJE: Londono studenčių kvartetas “Rasa” ir 

tautinių šokių grupė “Gintaras”, vadovaujama R. J. Karasicjų 

Šokiams gros puikus D’AmiCO orkestras, 
veiks bufetas su stipriais gėrimais ir skaniais 
šviežiais vėdarais

Pradžia — 6.30 vai. vakaro
Įėjimas — $2.50, studentams — $1.00

RENGĖJAI

K. L. Katalikių Moterų Drau
gijos Prisikėlimo^ parapijos sky
riaus visuotinis narių susirinki
mas — sausio 16 d. po Sumos 
Parodų salėje. Bus Tėvo Placi
do, OFM, žodis, valdybos meti
nės veiklos pranešimai, vaišės. 
Lauksime narių ir prijaučiančių, 
taipogi pasiūlymų ateities veik
lai. Tradicinis skyriaus ruošia
mas Užgavėnių balius įvyks va
sario 12 d. parapijos auditori
joje. Valdyba

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Toronto 
skyriaus narių metinis susirinki
mas — sausio 21, penktadienį, 
7.30 v.v., naujųjų Lietuvių Na
mų patalpose — 1573 Bloor St. 
West. Visi inžinieriai ir archi
tektai kviečiami dalyvauti. V-ba

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas sausio 23, sekmadienį, 4 v. 
p.p., Prisikėlimo Parodų salėje 
padarys pranešimą apie naujuo
sius politinius įvykius, susiju
sius su mūsų kraštu, ir atsakys į 
klausimus. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

Toronto apylinkės valdyba
Tradicinio spaudos baliaus, 

rengiamo “TZ” leidėjų, bilietai 
jau gaunami “TZ” administraci
joj. Stalus prašoma rezervuoti iš 
anksto, sumokant už įėjimą po 
$3 nuo asmens. Spaudos baliui, 
kuris įvyks sausio 29, šeštadie
nį, išnuomotos visos trys Prisi
kėlimo salės. Bus vertingu lai
mikių loterija, kurios bilietai 
platinami iš anksto. Ja galės pa
sinaudoti ir tie, kurie baliuje ne
galės dalyvauti. Meninę progra
mą atliks Hamiltono mergaičių 
choras “Aidas”.

Kanados sporto apygardos 
krepšinio žaidynės po dvejų me
tų pertraukos (1970 m. Londo
ne, 1971 m. Hamiltone) vėl įvyks 
Toronte vasario 5-6 d.d. Ta pro
ga žaidynių rengėjai — Toron
to lietuvių’ sporto klubai LSK 
“Vytis” ir' PPSK “Aušra” ruo
šia šokių vakarą-pobūvį vasario 
5, šeštadienį, Prisikėlimo para
pijos salėje. Rengėjai maloniai 
kviečia plačiąją pietinio Onta
rio, o ypač Toronto, visuomenę 
rezervuoti tą savaitgalį ir atsi
lankyti į žaidynes bei pobūvį. 
Atsilankymu paremsite aktyvų 
lietuvišką sportuojantį jaunimą.

Rengėjai
“Toronto Sun” dienraštis įsi

vedė naują skyrių “The Ethnic 
Press”, kuriame pateikia labai 
trumpas — 2-4 eilučių įvairy
bes, rastas tautinių grupių laik
raščiuose. Skyriaus vedėjas yra 
William Markiewicz, mokąs 12 
kalbų (bent taip rašoma). Iki šiol 
jis pasinaudojo tik labai maža 
dalimi etninių laikraščių. Nei 
lietuvių, nei kitų baltiečiii laik
raščiai dar nebuvo panaudoti.

Ontario liberalų partijos rin
kiminio vajaus vedėjas D. Ro- 
sebrugh, rašydamas savo parti
jos mėnraštyje apie praėjusius 
rinkimus 1971 m. spalio 21 d., 
pabrėžia, kad nrie liberalų par
tijos pralaimėjimo labai prisi
dėjo federacinės vyriausybės 
min. pirm. Trudeau lankymasis 
Sov. Sąjungoie ir atsikvietiinas 
sovietu premjero Kosygino rin
kimų išvakarėse. Dėlto etninės 
grunės balsavusios už konservą, 
torius. Taio pat esą pakenkė 
mokyklų klausimas. Protestantu 
dauguma, blogai supratus! ta rei
kalą, balsavusi už konservato
rius.

©

Labor J. Zink, anksčiau buvęs 
nuolatiniu dienraščio “The Tele
gram” bendradarbiu, dabar pa
stoviai rašo įdomius politinius 
straipsnius naujame dienraštyje 
“Toronto Sun”. Sausio 5 d. lai
doje atspausdintas jo straipsnis 
“Canada’s Switch to Cynicism”. 
Ten jis kritikuoja užsienio rei
kalų ministerio M. Sharp pareiš
kimą televizijoj, kur šis tvirtino, 
kad kol kas Kanados vyriausy
bė nepripažįsta nepriklausomos 
Bengalijos, kol paaiškės, kas jo
je turi galią. Pasak Zinko, tai 
ciniška laikysena, kuri padedan
ti sovietų imperijai. Ir Sov. Są
jungos paglemžtos valstybės Va
karų demokratijų buvusios pri
pažintos, remiantis tuo cinišku 
kriterijumi. Išimtis buvusi pada
ryta Rytų Vokietijai, Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai. Pabaltijo 
kraštuose sovietai suvaidinę “de
mokratinius” rinkimus, kad pa
rodytų vakariečiams tų tautų 
“valią”. “The annexation of Es
tonia, Latvia and Lithuania was 
presented as an organic histori
cal development representing 
the political will of the majority 
of the three Baltic nations.” Re
miantis jėgos kriterijumi, išeitų, 
kad ir sovietų okupuotas Pabal
tijo valstybes Kanados vyriausy
be gaiėtų pripažinti teisėta Sov. 
Sąjungos dalimi. Tokia išvada 
plaukia iš minėto L. J. Zink 
straipsnio. Autorius tuo būdu 
pabrėžia Kanados užsienio rei
kalų ministerio nenuoseklų prin
cipą. Iš kitu šaltinių žinoma, 
kad iki šiol Kanados vyriausybė 
tvirtai laikosi Pabaltijo kraštų 
okupacijos nenripažinimo. Klau
simas, ar kairėn linkstanti vy
riausybė nesusvyruos?

Kanados parlamento opozici
jos vadas R. L. Stanfield, atsi
liepdamas į Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdybos raštą 
Kosygino vizito reikalu premje
rui P. E. Trudeau, kurio nuora
šas buvo pasiustas ir opozicijos 
vadui, rašo KLB pirm. E. Čup- 
linskui:

Aš, žinoma, nesu priešingas san
tykių su Sov. Sąjunga pagerinimui, 
bet jau anksčiau pastebėjau, kad ne
derėjo min. pirmininkui Trudeau, 
lankantis Sovietų Sąjungoje, pareikš
ti kaikurias pastabas apie Jungtines 
Amerikos Valstybes. Be to, mano 
nuomone, nederėjo Trudeau vyriau
sybei leisti premjerui Kosyginui pa
naudoti Kanados teritoriją pareiški
mams prieš Jungtines Valstybes ir 
neatsiriboti Kanados vyriausybei nuo 
kaikurių Kosygino pareiškimų. Sic 
Trudeau vyriausybės veiksmai ir trū
kumai užtikrina, kad Kanados san
tykiai kurį laiką pasiliks dabartinio 
drungnumo laipsnyje.

Galutinis abiejų kraštų pareiški
mas mažai tepasako ir net vengia 
minėti žvejybos draustinius. Tai svar
bus klausimas visiem kanadiečiam, 
ypač gyvenantiem abiejose pakran
tėse. Trudeau vyriausybė taip nat 
vengė iškelti kitus specifinius klau
simus, kaip laisvė emigruoti ir teisė 
apsispręsti.

Aš, lankydamasis Sovietų Sąjun
goje 1970 m., kėliau tuos klausimus, 
nes jaučiau, k’d kana',;°ri,i 
turi būti tiksliai pateiktos. Daryti 
priešingai reikštų kenkti. M " tir* -c 
plėsti savo santykius su kitais kraš
tais, bet tai reikia darvti tieriu keliu, 
nevengti bendrų problemų bei klau
simų ir neatsukti nugaros turimiem 
draugam.

Jūsų informacijai pridedu keletą 
Hansard puslapių, rodančių klausi
mus. kurie buvo mūsų partijos iškelti 
Kosygino vizito reikalu.

sausio 22, 
šeštadienį, 
PRISIKĖLIMO 
parapijos salėj

Laisvės kovotojas Toronto 
vengras Gezą Matrai, papurtęs 
1971 m. spalio 18 d. Sov Sąjun
gos premjerą Kosyginą Otavoje, 
sausio 7 d. teismo nubaustas tri
mis mėnesiais kalėjimo ir dve
jais metais lygtinės bausmės. Jis 
yra vengrų laisvės kovotojų or
ganizacijos sekretorius. Kosygi
no lankymosi metu Otavoje jis 
šaukė; “Laisvę Vengrijai”. Tei
sėjas T. Swabey pabrėžė, kad ši 
byla yra pavyzdinio pobūdžio ir 
dėlto paskyrė gana griežtą baus
mę. Dvejų metų laikotarpyje jis 
turi registruotis pas atitinkamą 
pareigūną, negali išvykti iš To
ronto, dalyvauti demonstracijo
se bei lankytis pas augštus par
eigūnus. Toronte jis dirba E. 
Burke Society knygyne, dalyvau
ja socialinio kredito partijos, E. 
Burke dr-jos ir vengrų organiza
cijų veikloje. Teisėjo sprendi
mas surašytas devyniuose pusla
piuose. Salia kaltę įrodančių ar
gumentų, paminėtos ir švelni
nančios aplinkybės — pergyve
nimas komunistinio teroro 
Vengrijoj, spontaniškas prasi
veržimas pro policiją, saugoju
sią Kosyginą. Pasak teisėjo, G. 
Matrai yra “naudingas, įstaty
mus respektuojąs visuomenės 
narys”, nelinkęs į kriminalinius 
nusikaltimus. G. Matrai dėka pa
vergtųjų tautų klausimas susi
laukė visuotinio dėmesio.

Inž. Vyt. Balsio namuose sau
sio 8 d. gausiame artimųjų ir 
bičiulių pobūvyje atšvęstos var
dinės — Vytautų Balsių ir Te
lesforo Valiaus.

Kaikurie tautiečiai padėkų, 
pranešimų tekstus “T. Žibu
riams” bando perduoti telefonu. 
Apgailestaujame, kad telefonu 
negalime priimti minėtų tekstų. 
Patirtis parodė, kad tuo būdu 
įvyksta daug klaidų, be to, re
dakcija neturi pakankamai per
sonalo. Dėlto maloniai prašome 
tautiečius visus pranešimus, pa
dėkas ir panašius tekstus siųsti 
redakcijai tiktai raštu arba 
įmesti juos redakcijos pašto dė
žutėm Žinios Toronto kronikai 
priimamos iki pirmadienio 12 v.

PADĖKA
Tik sugrįžus iš povestuvinės kelio

nės po Europą, iš visos širdies no
riu padėkoti už surengtą man prieš- 
vestuvinį pobūvį, brangias ir gausias 
dovanas, gėles, kurios puošė stalus 
salele Mieloms ponioms rengėjoms: 
J. Ambrozaitienri, B. Bedorfi’nri, V. 
Bilki°nei, I. Birštonienei, A. Bube- 
ItePei. N. Budrienei. M. Dambarienei, 
Z. Didžbalicnei, E. Drabatienei, S. 
Gečienei, A. Gnnčuvienei, A. Grigie
nei. M. Gudeli nei. O. Ivanauskienei, 
G. Jankauskienei, M. Joneliūnienei, 
P. Juodienei, A. Krikščiūnienei, E. 
Levickienei, I. Lukauskienri, K. Ma
ciulevičienei, B. Mardosienei, J. Mit
kienei, S. Morkūnienei, J. Plečkai
tienei, A. Podolskienei. S. Pundžiu- 
vienei, D. Puzerienei, D. Petraitie- 
n i I. Ramanauskienei. Z. Revienei, 
O. Rinkevičienei. J. Ruslienei, B. Ro- 
meikienei, M. Senkuvinnei, L. Stru- 
miH-nri, V. Simanavičienei. O. Sva- 
rinskienei, A. Seškuvienri, P. Sosta- 
kienei. E. Svėeždienei. M. Tamašiū- 
n>nr,oi. o. Vindiris. K. Vlndisis. K. 
Žabienei, M. Zažeckicnei, A. žekie- 
nei

YnaHnga padėka vvr. r^ng. p. J. 
Plečkaitienei, p. M. Gudelienei — 
už gėles bei visoms viešnioms ir da- 
Ivvėms. Jūsų dovanos ir nuoširdūs 
linkėjimai nrimins man Jus per visą 
mano gyvenimą. Linkiu visoms svei- 
katlnelausiu 1972 metų.

Jūsų Jūratė Ignatavičiūtė-Jauer

KLK Moterų Draugijos Mont- 
realio skyriaus šventėje paskai
tą skaitė prof. dr. A. Šidlaus
kaitė, dėstanti psichologiją Ota
vos universitete. Kadangi ji dir
ba daugiausia vaikų psichologi
jos srityje, tai ir paskaitoje kal
bėjo apie vaikų auklėjimą ne
priklausomoje Lietuvoje ir išei
vijoje. Šventės dalyviai ir daly
vės buvo pavaišinti užkandžiais 
ir kava Aušros Vartų par. salėj.

Sv. Kazimiero parapijos meti
niame susirinkime dalyvavo apie 
115 asmenų. Jame aptarti para
pijos reikalai ir išreikšti kaiku
rie pageidavimai. Vienas jų, 
dažnai minimas parapijiečių, 
ruošti vaikus pirmajai Komuni
jai lietuviškai ir kviesti lietuvį 
vyskupą Sutvirtinimui teikti. 
Kun. dr. F. Jucevičius, klebo
nas, iškėlė sumanymą organi
zuoti jaunimą ligoniam ir sene
liam lankyti. ’

Pašto patarnavimas tebėra lė
tas, ypač antros klasės siuntom. 
Pvz. “T. žiburiai” gaunami pir
madieniais ir vėliau. Iš Toronto 
jie išsiunčiami antradienių vaka
rais.

Aušros Vartų parapijos susi
rinkimas — šį sekmadienį, sau
sio 16, po 11 v. pamaldų. Visi 
parapijiečiai kviečiami dalyvau
ti savo religinės bendruomenės 
reikalų tvarkyme.

Lietuvio kalba amerikiečiu žurnale
Žurnalas “Religion in Com

munist Dominated Areas”, ku
riame spausdinama dokumenti
nė medžiaga apie religijos perse
kiojimą už geležinės uždangos, 
paskutiniame 1971 m. numeryje 
atspausdino visą kun. A. Šeške
vičiaus kalbą, pasakytą Molėtų 
teisme. Kalbos tekstą nusiuntė 
ir jos atspausdinimu pasirūpino 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras. Žurnalo redaktorius B. 
S. Hruby parašė įvedamąsias pa
stabas, kuriose sako: "Religinės 
laisvės ir kitų žmogaus teisių pa
žeidimas Sov. Sąjungoje tebėra 
vienas svarbiausių mūsų laikų 
klausimų. Dar neseniai persekio
jimo bei niekinimo aukos Sov. 
Sąjungoje ir jos okupuotuose 
kraštuose buvo tylios ir nesiryžo 
viešai pareikšti savo skundų. 
Šiandien jos jau nebijo kalbėti 
pasauliui apie savo būklę bei 
kančią.

Deja, komunistiniuose kraš
tuose persekiojamųjų balsas ne- 
visuomet randa kelią į komuni
kacijos priemones Vakaruose. 
Kaikurie tebemano, kad tokių ži
nių skelbimas gali užgauti tam 
tikrus asmenis komunistų kraš
tuose. Kiti sako, kad tokie doku
mentai bei protestai kenkia dia
logui bei atotampai tarp Rytų ir 
Vakarų. Mes gi manome, kad 
skelbimas autentiškos informa
cijos bei faktų, liečiančių religi
ją bei jai artimas sritis komunis
tiniuose kraštuose, yra labai 
svarbus dalykas . . . Pažymėtina, 
kad instrukcija, liečianti religi
nio kulto įstatymo vykdymą, 
jam (kun. A. Šeškevičiui. Red.) 
buvo perskaityta rusų kalba, 
nors jis yra lietuvis. Kun. Šeške
vičius pareiškė, kad “ši instruk

Tel. Bus.: 722-3545 ;
Res.: 256-5355 !

PETRAS A D A M O N I S i
C. I. B. !

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ į 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. I
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. j
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MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

t I I I T A (J ” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L I S n V MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas________ 5.0%
Taupomąsias s-tas_______ 6.0%
Term. ind. 1 metams____ 6.25%
Term. ind. 2 metams___ 6.75%
Term. ind. 3 metams_____7.0 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10 30 iki i2 .V) 
v., darbo dienomis — nuo I0 iki 3 va), kasdien. ilskinant u-VulM 
nius: vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.

A.a. kun. J. Robinas dažnai 
prisimenamas Šv. Patriko bažny
čioje, kur jis penkerius metus 
vikaravo. Tikintieji kartas nuo 
karto užprašo Mišias velionies 
intencija. Parapijos klebonas 
vysk. Crowley praėjusių Kalėdų 
proga atsiuntė $3000 čeki Mag
dalenai Bobinienei, velionies 
motinai, gyvenančiai su dukra 
Ona Beaurepaire, P.Q. Prie če
kio pridėta pastaba; “to help 
you to carry on”.

KLB Montrealio apylinkės 
valdyba rengia programą Vasa
rio 16 minėjimui. Jau išnuomota 
Plateau salė.

L. K. Mindaugo šaulių kuopa 
rengia vakarą-balių sausio 15. 
šeštadienį, 6.30 v.v., Aušros Var
tų par. salėje. Programoje: 2 
veiksmų drama “Partizanij mo
tina”, vakarienė, muzika, baras, 
loterija.

Montrealiečių lietuvių dalis 
skaito po keletą lietuviškų laik
raščių, bet yra’ir visai neskai
tančių. Tai apgailėtinas reiški
nys. Kiekviena šeima turėtų pre
numeruoti bent vieną lietuvišką 
laikraštį. Pasirinkimas gana di
delis — galima pasirinkti pagal 
savo skonį. Dabar laikas tai pa
daryti. Geriausias būdas užsisa
kyti laikraštį tiesiai iš administ
racijos arba per vietinį spaudos 
kioską.

cija neturi teisinės reikšmės Lie
tuvos respublikoje, nes nebuvo 
paskelbta augščiausios tarybos”. 
Jis dar pareiškė remdamasis 23- 
ju konstitucijos paragrafu: 
“Augščiausioji Lietuvos Taryba 
yra vienintelis organas galįs 
skelbti Lietuvos Tarybinės So
cialistinės Respublikos įstaty
mus”. Tai aiškus rusinimo atve
jis, atmetamas ne tik lietuvių, 
bet ir visų kitų tautų, okupuotų 
bei dominuojamų Sovietų Sąjun
gos.

Lietuvis ir katalikų kunigas 
taip pat priminė, kad Šov. Sąjun
ga yra viena iš tų valstybių, ku
rios pasirašė Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Deklaraciją. Pa
staroji gi pabrėžia kiekvieno 
žmogaus minties, sąžinės ir reli
gijos laisvę.

Baigdamas savo kalbą Lietu
vos (tiksliau — Sov. Sąjungos. 
Red.), teisme kun. Šeškevičius 
pareiškė tvirtą įsitikinimą galu
tine tiesos pergale: “Tiesa lai
mėjo, gerbiamasis teisėjau! Is
torija taip pat įvertins ir Jūsų 
sprendimą. Tiesa nugalės, nes ji 
amžina. Tas laimės, kas gyvena 
tiesoje. Aš prašau Jus padaryti 
teisingą ir išmintingą sprendi
mą, nes Jūs taip pat turėsite 
duoti ataskaitą Amžinajai Tiesai. 
Negali būti tiesos, kai kunigas 
baudžiamas už savo šventą parei
gų ėjimą. Šiuo momentu svarbu 
ne kalėjimas ir ne bausmė, o tei
singumas” (versta iš anglu kal
bos). Šio dvimėnesinio žurnalo 
adresas: Religion in Communist 
Dominated Areas, 475 Riverside 
Drive, New York. N. Y. 10027, 
U^A. Metinė nrenumerata — 
$10. Verta šį žurnalą paremti 
bei užsisakyti.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 8.5%
Nekiln. turto_____________8.75%
Čekių kredito .........  9.0%
Tnvestacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. Iki tluūoo
už paskolos sumą.


