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Pavojus viduje
Hamletinis klausimas “to be or not to be” kyla kartais ne tik 

paskiram asmeniui, bet ir tautai. Nuo to meto, kai mūsiškė tauta 
pateko tarp sustiprėjusių bei gausių slavų ir germanų, buvo pri
versta susigūžti, gyventi labai ribotame plote ir nuolat gintis ne 
tik nuo karinių, bet ir demografinių pavojų. Daug žuvo mūsiškių 
įvairiuose karuose, maruose, bet dar daugiau sutirpo jų svetimųjų 
katiluose. Praūžė pirmasis pasaulinis karas, nusinešęs daugybę 
lietuviškų gyvybių, neilgai trukus prasiveržė antrasis, pareikala
vęs taip pat didelių aukų. Šiuo metu Lietuvos žmonės nežūsta nuo 
bombų, nuo artilerijos sviedinių, bet yra nuolatiniame pavojuje pa
skęsti slavų jūroje, kurion stumte stumia visa okupacinė santvarka 
ir pati geografinė padėtis. Pylimas, anksčiau prilaikęs slavų įtakos 
skverbimąsi, griuvo kartu su nepriklausomos Lietuvos griuvimu. 
Kol kas Lietuvos gyventojų statistika, jeigu ji yra tiksli bei pati
kima, dar nėra aliarmuojanti, bet pas kaimynus latvius ji artėja 
prie katastrofinės ribos. Laisvojo pasaulio latviai tai vadina moder
niąja tautžudyste. Kanados latviai kreipėsi į premjerą Trudeau su 
memorandumu, pasirašytu daugybės latvių, prašydami intervenci
jos Maskvoje. Deja, tas žygis nerado laukto atgarsio. Tai faktas, 
kuris yra reikšmingas ir lietuviams. Jei šiandien Lietuvoje būklė 
dar nėra aliarmuojanti, nereiškia, kad ji tokia nebus rytoj, nes 
pavojus abiem yra toks pat.

★ ★ ★

Didysis mūsų tautai pavojus šiandieną slenka iš Rusijos. Su 
jos okupacine santvarka, su jos inspiruojama pramone slenka i Lie
tuvą vis daugiau rusiškojo elemento. Yra duomenų manyti, kad 
lietuviai, kiek galėdami, tam spiriasi, stengiasi išlaikyti savo pozi
cijas. Galimas dalykas, kad net ir lietuviai komunistai, kurie šiaip
jau lenkiasi Maskvai visu kūnu ir siela, šiuo atžvilgiu visdėlto pasi
tarnauja ir lietuviškajai pozicijai. Kiek jie šioje srityje atsparūs 
bei kiek pasiekia, nėra apčiuopiamų duomenų. Sekant sovietinę 
Lietuvos spaudą, tarp maskvinių liaupsinimų matyti kartais ir nuo
širdaus susirūpinimo savo tautės likimu. Deja, to susirūpinimo ne
matyti vadovaujančių propagandistų eilėse. Jie su pasigardžiavimu 
šaiposi iš visokių išeivijos negalių bei nesėkmių, visaip pravar
džiuoja jos veikėjus, nuolat menkina jų darbus, priseginėja “va
duotojų” etiketes, bet jei kuris komunistėlis kiek pajuda, — liaup
sina visa gerkle. Tai labai jau naivi propaganda, liejama ypač per 
“Gimtąjį Kraštą”. Jei atsakingiem lietuvių komunistų vadam nuo
širdžiai rūpėtų lietuviško^ išeivijos likimas, tokio niekinamojo dar
bo nebūtų, komunistinė'yspauda nesidžiaugtų vieno ar kito išeivių 
rifitVrlnibpei"visuornėrimio vieneto silpnėjimu, nesmerktų kad ir 
silpnesnių literatūriniu pastangų. Nuolatinis kalimas, kad “pas mus 
gerai, o pas jus blogai”, rodo labai grubią tendenciją, kuri lietuvių 
tautai kaip visumai nė kiek nepadeda. Tai maskvinės politikos 
talka, vykdoma pačių lietuvių rankomis.

★ ★ ★

Išeivijos gyvenimas yra atviras. Nei jos laimėjimų, nei jos 
silpnybių niekas neslepia. Čia visiem aišku, kad slėpimu žaizda ne
gali būti išgydyta. Šiuo metu nei pavojų, nei žaizdų netrūksta. Jeigu 
Lietuvos lietuviai turi atlaikyti rusinimo pavojų, tai išeivijos tau
tiečiai — kitų tautų įtaką. Pastaroji kaskart didėja ir veržiasi vi
sais frontais. Apie tai esame jau nekartą rašę. Kiek mažiau užsi
menama apie vieną gyvybinės reikšmės spragą, kuri nuolat didėja 
ir tampa bene didžiausiu rūpesčiu. Tai mišrios vedybos. Per jas 
lietuviu išeiviia netenka savo ateities. Jau yra daugybė atveju, 
kur ir lietuviškiausių šeimų atžalynas tuokiasi su svetimtaučiais ir 
tuo būdu pakerta lietuviškumo šaknis. Jie patys nebėra labai stip
rūs lietuviai, o ką bekalbėti apie jų vaikus. Gerai sako indiečių iš
mintis: upė, nutekėjusi jūron, netenka savo vardo. Taip, netenka 
savo vardo ir tie lietuviai, kurie tuokiasi su kitataučiais, nes pasi
renka jūrą, kurioje netenka lietuviško turinio ir kartu vardo. Jei 
tai būtų vienas kitas atvejis, nederėtų aliarmuoti, nes kartais tokios 
vedybos būna naudingos, bent kurį laiką, ir lietuvybei, bet kai tokių 
atvejų skaičiai išauga iki pavojingos ribos, reikia aliarminio varpo. 
Tiesa, nėra statistinių duomenų, bet ir be jų matyti posūkis tautos 
nykimo linkme. Pvz. didžiausioje Toronto lietuvių parapijoje 1970 
ir 1971 m. buvo 58,5% mišrių santuokų (per pastaruosius penkerius 
metus — 51,3%), mišrių santuokų kitoj, kiek mažesnėj, per pasta
ruosius penkerius metus — 32,6%. Nėra pagrindo manyti, kad kito
je parapijose yra geriau. Tai gyvybinis pavojus, kuris tykoja treč- 
i ąlj tautos išeivijoj. Nekreipimas dėmesio į šį pavojų reiškia duo
bės kasimą savajai tautai dargi aplaistant šampanu.

Lėšos dawgiakultilriams projektams
Kanados valstybės sekretorius 

pranešė, kad etninėm kultūrom 
remti jau paskirti 3 milijonai 
dolerių šiais biudžeto metais, ku
rie baigsis 1973 m. kovo 31 d. 
Šias lėšas tvarkys valstybės de
partamento pilietybės skyrius ir 
keletas federacinių kultūros įs
taigų.

Daugiakultūrė vyriausybės po
litika buvo nustatyta, remiantis 
dviejų kalbų ir kultūrų komisi
jos rekomendacijomis, liečian
čiomis neanglų ir neprancūzų 
kanadiečių kultūrinį įnašą.

Tarp įvairių planų numatoma 
emti: 1. valstybinio žmogaus 

muzėjaus darbus, įskaitant eks
ponatų pirkimą, tyrinėjimą et
ninių kultūrų, švietimo pastan
gas; 2. valstybinę filmų įstaigą, 
kuri kasmet pagamintų šešis fil
mus apie etnines grupes, pritai
kymą turimų filmų Įvairiomis 
kalbomis bei jų paskirstymą et
ninėm grupėm; 3. valstybinę 
biblioteka, kad ji įsigytų etninių 
grupių leidinius, spausdintus 
Kanadoje, ir įsteigtų etninių kal
bų literatūros centrą; 4. viešąjį 
archyvą, kad galėtų sutelkti et
niniu organizacijų dokumentus, 
reikšmingus Kanados istorijai.

Iš dauginkultūriams reikalams 
paskirtu lėšų daugiau kaip vie
nas miliionas doleriu bus panau
dotas remti projektam, pasiūly- 
tiem pačių etninių grupių. Vy

riausybė pareiškė norą padėti 
ugdyti tas kultūrines grupes, ku
rios parodė noro bei pastangų 
augti, yra pajėgios vystytis, pra
turtinti Kanadą savo Įnašu ir 
yra reikalingos paramos. Gru
pės, pateikiančios savo projek
tus turi įrodyti savo pajėgumą 
puoselėti savo kultūrą, finansi
nės paramos reikalingumą ir su
gebėjimą planuoti bei vykdyti 
projektą, kuriam prašo pinigų. 
Pirmiausia parama bus teikiama 
specifiniams projektams, o ne 
organizacijos administracinėms 
išlaidoms padengti. Pirmenybė 
bus teikiama originaliem bei 
naujoviškiem projektam, kurie 
įgalina dalintis savo kultūriniu 
lobiu su kitais kanadiečiais, ska
tina pažinti Kanados kultūrinį 
įvairumą ir yra jau gavę finan
sinės paramos iš bendruomenės, 
kuriai minėti projektai ren
giami.

Smulkesnės informacijos gau
namos Kanados valstybės sekre
toriato rajoninėse įstaigose ir 
jo šakoie — pilietybės departa
mente Otavoie.

Toks yra oficialus ministeri
jos pranešimas. Kain jis bus vyk
domas praktikoje, dar nėra aiš
ku. Ministeriios pareigūnai sa
ko. kad taisyklės dar nėra galu
tinai nustatytos, nors prašymai 
projektams finansuoti jau pri
imami.

* Nuotrauka 'Vytauto Mačo 
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Lietuvoje laukia is
Naujos žinios iš Lietuvos • Tikimasi lengvatų iš Maskvos - Vatikano derybų
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1971 m. gruodžio mėnesį, 
prieš Kalėdas, Prienų parapijo
je, kur savo laiku buvo suimtas 
ir Vakarų spaudoje paminėtas 
vikaras kunigas Juozas Zdebs- 
kis, padaryta krata. Penki so
vietų saugumo valdininkai išsi
juosę dirbo dvi valandas. Nors 
kratos Įsakymas buvo išduotas 
padaryti kratą tik pas vikarą, 
bet saugumo valdininkai ją pa
darė ir pas administratorių — 
kleboną kun. Joną Kavaliauską.

Avilių parapijos klebonui kan. 
Broniui Antanaičiui ruošiamasi 
iškelti bylą už tai, kad jis pri
ėmęs vaikus dalyvauti procesi
joje. Prokuroras renka medžia
gą, tardo vaikus ir jų tėvus. 
Žmonės, bijodami, kad jų kle
bonas gali būti suimtas ar iš
keltas, pradėjo bruzdėti: surinko 
apie 3000 parašų.

Pasirašiusieji nukentėjo
Visi Lietuvos katalikų kuni

gai, kurie drįso dėti savo parašą 
po prašymu dėl Bažnyčios lais
vės, nukentėjo: vieni buvo iškel
si į kitą parapiją, kitiems visai 
atimtos teisės eiti kunigo par
eigas, treti teismo keliu nubaus
ti kalėjimu. Ir tie kunigai, ku
riems dar nėra atimta teisė ku
nigauti, pamokslų nebesako, o 
tik paskaito, ką turi pasirašę. 
Taip daro dėlto, kad teismo ar 
tardymo atveju pamoksle pasa
kyta mintis galėtų būti apsau
gota nuo iškraipymo. Jau daug 
kunigų Lietuvoje yra nukentėję 
už tai, kad per pamokslą drįso 
pasakyti atviresni tiesos žodi. 
Bažnytinės šventės panaikintos. 
Ne tik Kūčių vakarą, bet ir Ka
lėdų pirmą ir antrą dieną varo 
žmones i darbus. Sekmadieniais 
krautuvės atidarytos, pilnos 
žmonių.

Opiausia tema — jaunimas
Pats blogiausias dalykas yra 

su vaikais ir jaunimu. Kunigai 
neturi teisės paruošti vaikus iš
pažinčiai ir pirmajai Komunijai. 
Jiems griežtai draudžiama net 
priminti tas pareigas tėvams. La
bai daug nekaltu vaiku religiniu 
ir doriniu požiūriu žūsta, nes 
nėra kas juos perspėja ir pamo
ko. Lietuvos kunigai labai laukia 
iš Šv. Tėvo, kad jis Vatikano de
rybas su Maskva pakreiptu tain, 
kad i tai būtinai būtų atsižvelg
ta. Tikėiimo išlaikvmas liaudyje 
negalimas, jeigu kunigai nevaus 
elementariausios laisvės mokyti 
vaikus tikėjimo tiesu ir na°al 
Kataliku Bažnyčios apeigas bei 
papročius paruošti juos išpažin
čiai ir pirmajai Komunijai. Va
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ŠALTĄJĮ karą primena paskutinieji ĮVYKIAI sovietų sąjun-
goję — JAV kongreso atstovo James Scheuer ištrėmimas, Maskvos 
ambasados karinio attache kpt. Elmer Alderfer užpuolimas Rygos 
aerodrome. JAV kongreso atstovų rūmų narys J. Scheuer į Sovietų 
Sąjungą buvo atvykęs su grupe kongreso atstovų susipažinti su 
švietimo įstaigomis. Pasibaigus oficialiai dviejų savaičių viešnagei, 
jis bandė lankyti Izraelin norinčias išvykti žydų šeimas." J. Scheuer 
buvo suimtas Maskvoje, bet paleistas. Įsakymas tuojau pat išvykti 
iš Sovietų Sąjungos jį pasiekė Leningrade. Žydų kurstymu Krem
liaus apkaltintas J. Scheuer yra pirmasis JAV kongreso narys, su
silaukęs ištrėmimo iš Sovietų Sąjungos. Aviacijos kpt. E. Alderfer 
Rygoje lankėsi su Britanijos kariniu attache. Abu jie turėjo ofi
cialų leidimą. Laukiant lėktuvo •----------------------------------------

karuose gyvenančius tautiečius 
Lietuvos kunigai prašo ta inten
cija melstis, o konfratrus — 
aukoti šv. Mišias.

Spaudos badas
Kitas labai liūdnas dalykas 

yra religinės spaudos badas Lie
tuvoje. Nėra maldaknygių, nėra 
katekizmų, visai nekalbant apie 
Senojo ir Naujojo Įstatymo isto
riją bei kitas tikybos knygas, 
reikalingas vyresnių klasių mo
kiniams, jaunimui, suaugusiems. 
Katalikiško savaitraščio arba re
liginio mėnraščio Lietuvoje ne
bėra nuo komunistų partijos dik
tatūros Įvedimo 1940 m. Lietu
vos kunigai deda dideles viltis Į 
Vatikano pasitarimus su Maskva 
ir tikisi, kad ir sovietinėje sis
temoje pagaliau bus rasta reli
ginei spaudai reikalingas popie
rius ir rašalas pasirašyti tokiai 
spaudai leidimą. Tačiau labiau
siai Lietuvos kunigai prašo Sv. 
Tėvą toje sutartyje garantuoti 
lietuviams katalikams teisę atsi
spausdinti reikiamą kiekį mal
daknygių. Jei kas šiandien dar 
gali atsinešti i bažnyčią malda
knygę, tai dažniausiai turi ją 
išsaugojęs iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų. Tos maldaknygės 
yra ubagiškai apiplyšusios ir 
stipriai apdėvėtos. Dauguma ti
kinčiųjų nė tokių neturi, todėl 
arba kalba Rožinį, arba kelias 
mintinai išmoktas maldeles skai
čiuoja ant pirštų.

Niekas nepakeista
Išorinė pamaldų tvarka ir erd

vė Lietuvėje tebėra kaip buvusi. 
Bažnyčiose niekur nenugriauti 
šalutiniai altoriai, palikti šventi 
paveikslai, stacijos-kryžiaus ke
liai, Dievo stalas. Kai žmonės 
eina Komunijos, Dievo stalas

Vacys Kavaliūnas -
Š. m. sausio 15 Toronte posė

džiavusi dienraščio “Draugas” 
romanų konkurso komisija iš 8 
pateiktų rankraščiu atrinko ro
maną “Aidai ir šešėliai”, kurio 
autorium pasirodė esąs Vacys 
Kavaliūnas. Posėdyje dalyvavo 
vertintojų komisijos nariai: A. 
Gurevičius, V. R. Kralikauskie- 
nė, A. Sungailienė, V. Šaltmiras, 
Vyt. Tamulaitis. Komisija ilgiau 
buvo sustojusi ties dviem rank
raščiais. Balsu dauguma nirmuo- 
ju pripažintas “Aidai ir šešė
liai”. Posėdyje dalyvavo kaip 
stehėtnias ir “Draugo” atstovas 
—vyriausias jo administratorius 
kun. P. Cinikas, MIC.

Naujasis laureatas nebėra 
naujas — 1963 m. jam buvo pa- 

apdengiamas balta staltiese. Ko
muniją kunigas duoda tik j bur
ną, ne į rankas. Mišias kunigai 
laiko atsigręžę į altorių, ne Į 
žmones. Įprasta tvarka bažnyčio
se palikta ir praktiškais sumeti
mais, nes valdžios ir partijos 
kontroliuojamos ūkio įstaigos 
neskirtų altoriaus perstatymui 
reikalingos medžiagos. Tiek sek
madienį, tiek šiokiadieni, kai 
vienas kunigas eina laikyti Mi
šių, kitas sėda į klausyklą klau
syti išpažinčių. Vakaruose taip 
vadinamos “atgailos pamaldos” 
nežinomos Ir nepraktikuojamos.

Laukia turistų
Bažnyčios mokesčiai, kuriuos 

tikintieji turi sudėti komunistų 
valdžiai, kad ši neuždarytų baž
nyčių (nors tos bažnyčios buvo 
pastatytos ne valdžios, o pačių 
tikinčiųjų lėšomis), jiems yra 
sunki našta. Tie mokesčiai dide
li, o žmonės neturtingi. Todėl 
susipratę lietuviai krašte laukia 
tautiečių iš užsienio atvažiuojant 
ne į koki ten Minską, bet į Vil
nių. Bažnyčiose ir šventovėse 
įmestos turistų aukos palengvin
tų jų išlaikymo naštą tikintie
siems Lietuvoje. Kas rašo į Lie
tuvą laiškus, turėtų nesiųsti tuš
čių, o Įdėti nors vieną-kitą šv. 
paveikslėli ar religinio meno at
viruką. Sunkesni laiškai greičiau 
tikrinami ir konfiskuojami, bet 
vienas-kitas šv. paveikslėlis ar 
atvirukas laiške praeina. Ypač 
laukiami šv. paveikslėliai, tinka
mi pirmosios Komunijos prisi
minimui. Kas iš Vakarų į Vilnių 
važiuoja, būtinai turėtų neuž
miršti pasiimti su savim malda
knygę. Juk Vakaruose visur gar
siai skelbiama, kad Sovietų Są
jungoj galioja sąžinės ir religi
jos laisvės Įstatymas.
romano laureatas

skirta to paties “Draugo” $1000 
premija už romaną “Kalnų gies
mė”. Jis gyvena Klevelande, 
dėsto lietuvių mokyklose, bend
radarbiauja spaudoje. Lietuvoje 
buvo gimnazijų mokytoju, ins
pektorium ir direktorium. Vy
tauto Didžiojo Universiteto hu
manitariniu mokslų fakultete 
studijavo prancūzu ’r lietuvių 
literatūrą. 1957 m. Western Re
serve un-te gavo prancūzu litera
tūros magistro laipsnį. Jo gim
tinė vra Dzūkiioj — Kriaunų 
k., Alytaus valsč. ir anskr. Gim
nazija baigė Alvtuje. Bendra
darbiavo “Ateityje”. “Aiduose”, 
“Jaunimo Žvgiuose”. “Dirvoje”, 
“Drau°e” ir kitur. Jam premiia 
bus įteikta Čikagoje kovo 12 d.

Q. m 

skrydžiui Į Maskvą, JAV karinį 
attache kpt. E. Alderfer užpuolė 
keliolika Rygos aerodromo tar
nautojų, partrenkė ant žemės ir 
padarė smulkią kratą, jieškoda- 
mi filmo su Rygos aerodromo 
nuotraukomis. Sovietai, budrieji 
Rygos aerodromo saugotojai, 
amerikiečiui suplėšė paltą ir 
marškinius. Šį savo “žygdarbį” 
jie bandė pateisinti kaltinimu, 
kad kpt. E. Alderfer fotografavo 
Rygos aerodromą, nors Įrodo
mos medžiagos pas jį nebuvo 
rasta. Niujorko tarptautiniame 
Kennedy aerodrome sovietų 
“Aeroflot” keleivinio lėktuvo iš
skridimą uždelsė incidentas su 
studentu Marabu Kurašviliu. 
Apkaltintas vagyste vienoje 
krautuvėje, sovietų vežamas Į 
Kennedy aerodromą, jis persi
pjovė rankų riešus ir gerklę. 
Kai iš ligoninės jį pasiėmė so
vietų pareigūnai, JAV imigraci
jos Įstaigos atstovai, matyt, pri
simindami S. Kudirkos tragedi
ją, atsisakė studentą M. Kurašvi- 
lių išleisti iš JAV be oficialaus 
apklausinėjimo. Pokalbis su M. 
Kurašviliu įvyko Kennedy aero
drome. Duotas leidimas'išsiris
ti Įtaigoja, kad jis neprašė poli
tinės globos ir kad bandymas nu
sižudyti nebuvo politinio pobū
džio.

PUOLA SOLŽENICINĄ
Sovietų Rašytojų Sąjungos 

oficiozas “Literaturriaja Gazeta” 
pradėjo pulti Nobelio premijos 
laureatą Aleksandrą Solženici- 
ną už Vakaruose išleistą jo ro
maną “1914 metų rugpjūtis”. 
Rašytojų Sąjungos politrukų 
teigimu, minėtasis romanas tar
nauja antisovietinei propagan
dai, nors jame vaizduojama I D. 
karo pradžia, carinės Rusijos 
gen. Samsonovo pralaimėjimas. 
Pasak laikraščio, A. Solženicinas 
romane garbina tokias priešre
voliucines idėjas, kaip privati že
mės nuosavybė ir ūkininkų lais
vai samdomi darbininkai. Puo- 
limas yra absurdiškas, nes istori
niame romane autorius turi at-
kurti anų dienų aplinką. Gali
mas dalykas, Kremliaus vadai, 
uždarę kalėjime rašytoją Vladi
mirą Bukovski, jau ima galvoti 
apie A. Solženicino teismą. Uk
rainoje prasidėjusius suėmimus 
atskleidžia pogrindžio laikraštė
lis “Ukrainsky Visnyk”. Čia už 
grotų atsidūrė 11 ukrainiečių in
tel ektualų, apkaltintų Sovietų 
Sąjungos “šmeižimu”. Suimtųjų 
eilėse yra literatūros kritikas 
Ivan Svitlyčny.

NAUJA KARALIENĖ
Danijoje mirė populiarusis 

karalius Frederikas IX, sulau
kęs 72 metų amžiaus. Penkių 
milijonų tautos valdymą per
ėmęs 1947 m., jis visiškai nesi
kišo i politiką, savo vaikus lei
do į viešąsias mokyklas, plačiai 
atvėrė karališkųjų" rūmų duris, 
pats vairuodavo automobilį ir 
netgi pirkdavo maistą krautuvė
se, pavaduodamas karalienę Ing
ridą. Seniausios Europoje mo
narchijos sostą dabar perime ka
ralienė Margarita II, karaliaus 
Frederiko IX vyriausioji dukra, 
ištekėjusi už prancūzu kilmės 
diplomato ir jau turinti du sos
to Įpėdinius. Ja pasirinko Dati 
danų tauta, 1953 m. referendu
mu pakeitusi konstitucija, ku
rios paragrafai pripažino tik vy
riškos lyties sosto įnėdinius, o 
karalius Frederikas IX neturėjo 
nė vieno sūnaus. Karalienė Mar
garita yra archeologė, mokanti 
penkias kalbas, gerai susipažinu
si su Danijos gyvenimu, ynač 
darbininku unijų ir darbdavių 
santykiais.

SOCIALISTINĖ RESPUBLIKA
Bengalijon suerižes Avamio 

Sąjungos vadas šeikas M. Rah
manas nakeitė valdžios struktū
ra. nasiimdamas ne nrezidenfo, 
bet nremiero nareieas ir n a grin
dines ministerijas. Bengalija iis 
žadėjo padaryti premjero valdo-

ma socialistine respublika. Par
lamentą sudarys prieš karą 
anuometiniame R. Pakistane rin
kimus laimėję ir gyvi išlikę 
žmonės. Bengalijai diplomatini 
pripažinimą jau suteikė Indija, 
Butanas, Lenkija, R. Vokietija, 
Bulgarija ir Mongolija. Save vi
so Pakistano prezidentu vis dar 
tebevadinąs V. Pakistano prez. 
Z. A. Bhutto tuojau pat nutrau
kė diplomatinius ryšius su Len
kija, Bulgarija ir Mongolija. Jis 
taip pat pasiūlė Bengalijos nau
jajam premjerui M. Rahmanui 
ryžių siuntas, orinio susisiekimo 
ir komunikacijos atnaujinimą, 
bet nesusilaukė pritarimo. 
Premjeras M. Rahmanas krei
pėsi į visą pasaulį, prašydamas 
paramos. Jo teigimu, Bengalija 
bus panaši į Šveicariją — laiky
sis visiško neutralumo ir demo
kratinių principų. Milžiniškas 
karo ir teroro žaizdas tegali už
gydyti socialistinė sistema ir 
nuoširdi užsienio kraštų para
ma, neuždedanti Bengalijai jo
kių įsipareigojimų.

NAUJA VYRIAUSYBE
Naująją Krėatrjrts'vyriausybę 

sudarė prez. Into premjeru pa
skirtas buvęs Jugoslavijos ban
ko gubernatorius Ivo Perisen. 
Šimtai kroatų už tautines nuo
taikas jau yra patekę į kalėji
mus. Pastaruoju metu atsistaty
dino Kroatijos parlamento du 
vicepirmininkai — Maks Bece 
ir Milivoj Rukavina, pasitikėji
mo negavęs premjero I. Perisen 
teisingumo ministeris Pasko Pe- 
risa. Valymo banga dabar yra 
nukreipta į teisėjus, kurie drįso 
perdidelį švelnumą parodyti de
monstrantams ir suimtiesiems. 
Spėjama, jog pavasarį bus pra
dėta iš pareigų pašalintų Kroati
jos vyriausybes ir kompartijos 
vadų byla. Jų tautines nuotaikas 
kurstė ne tik tradicinė neapy
kanta serbams, bet ir Maskva, 
norinti išardyti perz. Tito sukur
tą Jugoslavijos federaciją su gė
rokai didesne laisve nei kituose 
komunistiniuose kraštuose.

NE IŠLEIDŽIA TĖVO
Paryžiuj surengtoj spaudos 

konferencijoj Kopenhagos uni
versiteto prof. Michael Trep- 
per pareikalavo, kad Lenkija iš
leistų užsienin jo tėvą Leopoldą 
ir motiną. Leopold Trepper II 
D. karo metais buvo žymiausias 
sovietų šnipas, suorganizavęs 
“Rote Kapelle” grupę, veikusią 
Berlyne, Prahoje, Briuselyje ir 
Paryžiuje. L. Trepper laiku įspė
jo Staliną apie Hitlerio planuo
jamą invaziją į Sovietų Sąjungą, 
bet Stalinas šios žinios ir jo nu
rodytos datos nepriėmė uz tikrą 
pinigą. Sūnaus teigimu, jo tėvas 
Leopoldas pokaryje net 10 me
tų buvo išlaikytas Maskvos Liub- 
jankos kalėjime, kad neturėtų 
progos tarti tiesos žodžio anie 
Staliną. Grįžęs Lenkijon, jis bu
vo Žydų Kultūros Draugijos pir
mininku, kol šią organizacija už
darė Lenkijoje atgimęs antise
mitizmas ryšium su Izraelio ner- 
gale 1967 m. kare. Dabartinė 
Lenkijos vyriausybė jam neduo
da leidimo išvykti užsienin, tei- 
sindamesi, kad jis žino perdaug 
II D. karo paslapčių. Sūnaus 
nuomone, tai tėra diplomatinis 
išsisukinėiimas. nes užsienin 
buvo išleisti kiti anuometiniai 
žvalgybos karininkai. Varšuva 
nenori išleidi L. Trennerio dėl 
kitu priežasčių — jis atskleistų 
žydų persekiojimą Lenkijoje.

SUĖMĖ TRIS VEIKĖJUS
Patikimų šaltiniu duomeni

mis. Prahoie neseniai buvo su
imti: Čekoslovakijos šachmatų 
didme'steris Ludek Pa^hman, 
buvęs Komoartijos Instituto rek
torius Milan Huehl ir žvmusis 
folnvi-zitos h»i radiin komentato
rius Karel Kind, ši triiulė akty
viai rėmė buvusio komnartiins 
vario A. Dub^eko reformas ir 
pastaruoju metu niekur negalė
jo gauti darbo.
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PARAMA LIETUVOS TIKINTIESIEMS
BRANGŪS BROLIAI IR SESES 

LIETUVIAI LAISVAJAME
PASAULYJE!

Lietuviai vyskupai, Apaštalų 
Sosto paskirti jūsų dvasinių rei
kalų tarnybai, sielojamės kartu 
su jumis visais mūsų tautos rei
kalais. Mums rūpite’jūs, tačiau 
rūpi religiniai ir moraliniai rei
kalai mūsų brolių pavergtoje 
Lietuvoje, išblaškytų po Rusiją 
ir Sibirą. Tokių tremtinių lietu
vių Rusijoje (ir Sibire), pačių ru
sų pateiktomis žiniomis, paskuti
niu laiku buvo apie 158,000. 
Naujų įvykių eilė Lietuvoje pa
rodo, kad ir šiandien, kaip Sta
lino laikais, prieš religiją kovo
jama žiauriau, negu prieš krimi
nalus, ištvirkimą, girtavimą. Pa
vergėjas siekia mūsų tautą su
žlugdyti dvasiškai ir morališkai, 
kad tuo būdu palūžtų ir tautinis 
jos atsparumas. Visi vieningai 
melskimės už mūsų brolius, pa
dėkime jiems kaip sugebame.

Kad sėkmingiau ir bendromis 
jėgomis galima būtų padėti mū
sų pavergtos tautos religiniams 
ir moraliniams reikalams, infor
muoti pasaulį apie religijos per
sekiojimą Lietuvoje, būrys mū
sų kilnių patrijotų kunigų 1959 
m. įsteigė Lietuvių Katalikų Re
liginę šalpą. Per ją stengiamės, 
kiek sugebame, padėti Lietuvos 
religiniams reikalams. Prie L. 
K. Religinės šalpos yra sudary
tas fondas, kuris bus saugojamas 
iki to laiko, kai bus galima lais
vai padėti Bažnyčiai Lietuvoje, 
šiam fondui pradžią davė fon
das, kurį bandė steigti a.a. ar
kivyskupas metropolitas Juoza
pas Skvireckas kartu su abiem 
tada gyvais kitais lietuviais vys
kupais tremtyje. Dabar esą gyvi 
laisvame pasaulyje; lietuviai vys
kupai kviečiame .visus lietuvius 
bendron talkon salvo metine au
ka remti dabar galimus gelbėti 
reikalus, o didesne auka ar pa
likimu didinti fondą ateičiai. 
Fondui kiek išaugus, jo metinės 
pajamos galės būti naudojamos 
dabarties religiniams reikalams 
Lietuvoje, tačiau ši pagalba pa
siekia tik nedaugelį ir tik mate
rialinius jų reikalus. L. K. Reli
ginė šalpa stengiasi padėti vi
siem Lietuvos žmonėm dvasi
niuose reikaluose. Kol esame 
dar pajėgūs, pasekime senosios 
kartos lietuviu pavyzdžiu ir vi
si vieningai užtikrinkime Lietu

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!
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Pranui Kozeriui
mirus Lietuvoje, broliui JUOZUI KOZERIUI, gyve-
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I J. Žiurinskas A. LajukasI P. Žiurinskas V. Benderius

J. Maniuška
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• Statom ir taisom antenas •
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BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Ave. tel. 531-1305
--------------- (tarp Dundas ir College) ---------------- 

savininkas Frank Petit praneša kad 
praplečia savo verslą ir atidarys 

naują AUTOMOTIVE CENTRE 
apie 1972 m. sausio mėn. pabaigę 
1636 Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Čia gausite MICHELIN "X" žiemines 
ir vasarines automobilių padangas, 
B. F. Goodrich padangas ir kitus 
automobilių reikmenis, oro vėsintu
vus ir 1.1. Pilnai įrengta parduotuvė, 
dirbtuvė, tvarkingas patarnavimas.

MM

vos religiniams reikalams pagal
bą dabar ir ateityje. Tai reika
las, apie kurį kalbėtų, jei galėtų, 
visi Lietuvos žmonės ir žuvusie
ji mūsų tautos kankiniai.

L. K. Religinei Šalpai aukos 
visada pageidaujamos, tačiau at
sižvelgdami į kitų lietuviškų or
ganizacijų ir veiksnių reikalus, 
mes skelbiame L. K.' Religinės 
Šalpos reikalams kiekvienų me
tų Gavėnios laiką. Kas kitu laiku 
nebūtų prisiminęs L. K. Religi
nės Šalpos reikalų, tai prisimin
kite ypatingai Gavėnios metu.

L. K. Religinė šalpa ir jos rė
mėjų organizacija paskelbs tai
sykles, už kokią auką koks atžy- 
mėjimas ar titulas bus skiria
mas. Šia proga mes tik pri
mename, kad L. K. Religinė šal
pa yra įregistruota Amerikoje ir 
Kanadoje. Jai skiriamos aukos 
Amerikoje yra atleidžiamos nuo 
mokesčių. L. K. Religinės Šalpos 
oficialus vardas: LITHUANIAN 
CATHOLIC RELIGIOUS AID, 
Inc. O jos fondo vardas: LI
THUANIAN CATHOLIC RELI
GIOUS AID REHABILITA
TION FUND, Inc. Šiuo metu jų 
adresas: 6409 56th Road, Mas- 
peth, N.Y. 11378, USA.

Kviečiame visus lietuvius savo 
gyvenamose vietose organizuoti 
rėmėjų būrelius. Visi lietuviai 
kunigai ir L. K. Religinės šalpos 
darbuotojai jums patars ir pa
dės.

Kviečiame ir prašome kiekvie
ną lietuvį suprasti mūsų ken
čiančios tautos dvasinių reikalų 
svarbą ir vieningai jiems padėti.

Kiekvienam Dievas gausiai te
atlygina ir visus telaimina.

Vyskupas Vincentas BRIZGYS 
Vyskupas Antanas DEKSNYS
Red. pastaba. Kanądoje lietu

viai katalikai yra sudarę Kana
dos Lietuvių Katalikų Centrą, 
kuris veikia jau treti metai. Jo 
iniciatyva ir nutarimu, kiekvie
nais metais pirmąjį kovo sekma
dienį visose lietuvių parapijose 
bei kapelionijose rengiama Ti
kinčiosios Lietuvos Diena, ku
rios maldos ir rinkliavos skiria
mos Lietuvos tikinčiųjų para
mai. Surinktos aukos siunčiamos 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Centrui, o pastarasis jas perduo
da mūsų vyskupų globojamai L. 
K. Religinei Šalpai. Pernai buvo 
perduota virš $1000.

(Tęsinys iš praeito numerio)
Antra okupacija ir tremties 

dienos Vokietijoje
Prasidėjus karui, Zenonas ta

po tikru, nors trumpalaikiu po
litiku. Jis tuojau įsisuko į laiki
nės vyriausybės kūrimo darbą. 
Kalbama, kad jis išvertęs į pran
cūzų kalbą (gal ir į vokiečių) lai
kinės vyriausybės nepriklauso
mybės deklaraciją, skaitytą per 
radiją ir kartotą daug kartu bir
želio 23 d. Jis buvo kurį laiką 
lyg ministeris be portfelio laiki
nėje vyriausybėje ir talkino jai 
kaip vertėjas (santykiuose su 
okupaciniais organais). Tačiau 
ne čia buvo Zenono esminis dar
bas. Jis atsidėjo vėl akademinei 
veiklai — buvo paskirtas dekanu 
naujai sudaryto filosofijos fa
kulteto, išskyrus jį iš seniau bu
vusio teologijos-filosofijos fakul
teto. Karo metas ir okupacinės 
sąlygos nebuvo palankios betko- 
kiam mokslo darbui. Be trumpo 
straipsnio “Senasis lietuvių tikė
jimas”, paskelbto Keliuočio re
daguotoje “Kūryboje” (1944), 
Zenonas per tą laiką, rodos, nie
ko nesukūrė — praleido okupa
cinius metus pasinėręs akademi
niame mokymo ir administraci
jos darbe. Rodos, nevengė bend
rauti ir su pogrindžio veikėjais. 
Tik šiuo atveju buvo atsargus ir 
okupantų neįtartas.

Bolševikams artėjant, Zeno
nas pasitraukė į Vakarus, kalę ir 
tūkstančiai mūsų tautiečių. Isei- 
viškos, stovykliškos buities sąly
gos neleido imtis rimtesnio 
mokslo darbo. Prof. Ivinskis lei
do tremties metus mokydamas 
gimnazijose, dirbdamas Raudo
najame Kryžiuje ir rašinėdamas 
straipsnius spaudoje, prisiden
gęs Patirgo slapyvardžiu (kaip 
mūsų spaudos bendradarbiams 
tada buvo įprasta). Bene ilgiau
sias jo straipsnis (ar kur skaityta 
paskaita), pasirodęs spaudoje, 
turėjo maždaug antraštę: “Ku
nigų vaidmuo lietuvių tautinia
me atgimime”. Tuo pačiu metu 
Zenonas nebuvo visai nusisukęs 
ir nuo politikos. Jis talkino VLI- 
Kui ir jo pavestas parengė pla
čią studiją Lietuvos vakarų sie
nų klausimu. Studija — plačių 
užmojų tyrinėjimo vaisius. Gai
la, kad ji paliko mašinraštyje.

Vatikano archyve
1949 m. pasibaigė tremtiniš-

kos dienos Vokietijoje. Du Lie
tuvos vyskupai — V. Brizgys ir

I UETUVIAI laukia
KARO | ALBINAS GRAŽIŪNAS

Šio istorinio aprašymo autorius 
rinko medžiagą ir rašė plačią Lietu
vos nacinės okupacijos apžvalgą. De
ja, savo darbo neužbaigė, nes stai
ga mirė 1971 m. liepos 6 d. Niujor
ke. Dar prieš mirtį jis atsiuntė pir
mąjį rašomos knygos skyrių “T. Ži
burių” redakcijai ir prašė atspaus
dinti. Velionies prašymą vykdydami, 
pradedame šiame numeryje spausdin
ti jo ilgoką rankraštį. Autorius buvo 
gimęs 1906 m. Alytaus apskrityje. V. 
D. universitete studijavo literatūrą ir 
teisę. Kurį laiką buvo mokytoju. Da
lyvavo visuomeniniame ir spaudos 
gyvenime kaip bendradarbis ir re
daktorius visos eilės periodinių lei
diniui Red.

SOVIETINE OKUPACIJA 
IR TERORAS

Lietuvoje nuo seno buvo po
puliari giesmė “Šventas Dieve’’, 
kurioje lietuviai Dievą meldė: 
“Nuo bado, maro, ugnies ir ka
ro gelbėk mus, Viešpatie!” Ta
čiau kai komunistinė Rusija 
1940 m. birželio 15 d. Lietuvą 
okupavo, jie pradėjo laukti karo. 
Ir juo ilgiau ta okupacija tru
ko, juo labiau lietuviai karo lau
kė. Ne todėl, kad jie būtų ne
supratę, ką karas, ypač šių die
nų, reiškia. Jie tai gerai supra
to. Bet jo laukė todėl, jog ka
ras atrodė vienintelis atvejis, 
kuris gali duoti progos nusikra
tyti sovietine okupacija ir at
gauti išplėštą laisvę; jei ir ne
pavyktų atgauti laisvę, tai bent 
nutrauktų okupanto plačiu mas
tu pradėtą lietuvių tautos nai
kinimą. Vienerių metų būvy į 
sovietinius kalėjimus buvo su
grūsta apie 12.000 Lietuvos pi
liečių. Kaune jų buvo kalinama 
apie 3.700, Vilniuje — 3.200, 
Šiauliuose — 800, Marijampo
lėj — 750 ir nemaža Panevėžio, 
Rokiškio, Praveniškių, Zarasų ir 
kituose kalėjimuose.

Prieš vykdydami didesnius už
simojimus ar prieš šiaip žymes
nius įvykius, okupantai plačiu 
mastu vykdė ir lietuvių suėmi
mus, kad okupuotieji jiems kaip 
nors nepasipriešintų ar nepa
reikštų protesto. Prieš vadinamo 
“liaudies seimo” rinkimus — 
1940 m. liepos mėnesio nakti 
iš 11 į 12 d. jie suėmė ir už
darė į kalėjimus apie 2.000 va
dovaujančių inteligentų bei kitų 
veiklesniu lietuvių. Tų' pat me
tų lapkričio 5-6 dienomis, prieš 
komunistinės revoliucijos Rusi-

Netekome
V. Padolskis, matydami profeso
rių eikvojant savo talentą ne
reikšminguose darbuose, sumo
jo nukreipti jį į sritį, kuri atitik
tų jo pašaukimą ir kur jis savo 
darbais pasitarnautų lietuvybei. 
Tas jo talentui tinkamiausias 
darbo laukas buvo Roma su Va
tikano archyvu. Vyskupai sura
do jam stipendiją iš kažkokio 
fondo bent porai metų ir pasiun
tė jį studentu į Romą studijuoti. 
“Studentas” Zenonas čia surado 
tinkamiausią dirvą savo talentui 
išskleisti. Jis pasinėrė į Vatika
no ir į kitus Romos archyvus ir 
sėmėsi rieškučiomis medžiagą 
Lietuvos praeičiai iš jų gausių 
lobynų. Jis telkėsi aplink XVI a’ 
ir medžiagą panaudojo pirmiau
sia monografijai “Žemaičių vys
kupas Melchijoras Giedraitis ir 
jo laikų Lietuva.” Darbas buvo 
seniai baigtas, ir autorius apdo
vanotas “Aidų” premija (1955). 
Darbas žadėtas tuojau išspaus
dinti, bet spausdinimas kažkodėl 
užtruko ir rankraštis tebeguli 
Tėvų pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne.

Ilgus metus (iki 1964) išbuvęs 
Romoje, Z. Ivinskis užsimojo ra
šyti plačią Lietuvos istoriją. 
Kiek iš Romos kadaise man ra
šytų laiškų patyriau, jis buvo 
užsibrėžęs parašyti ir dviejų to
mų Lietuvos istoriją svetimiems 
vokiečiu kalba. Tai buvo neįvyk
dytas užmojis — parašė Lietu
vos istoriją tik iki Kazimiero lai
kų (XV a.). Ji ir paliko rankraš
tyje. Trečias Zenono darbas Ro
moje, kuriam panaudojo daug 
lig tol nežinomos archyvinės me
džiagos, lietė šv. Kazimierą. Si 
monografija, “Darbininko” re
dakcijos užsakyta ir išleista, yra 
ne tiek dalyko dėstymas, klek 
šaltinių tyrinėjimas. Ivinskiui 
labiausiai rūpėjo įrodyti, kad 
Kazimieras tapo šventuoju be 
Apaštališkojo Sosto Kanonizaci
jos akto. Zenono tezė, rodos, ne
sulaukė kitų žinovų pripažinimo.

Z. Ivinskis su savo archyvinė
mis studijomis Vatikane pradėjo 
naują erą Lietuvos praeities ty
rinėjime. Jis buvo pirmas lietu
vis, įsijungęs platesniu mastu į 
būrį kitų Europos tautų istorikų, 
seniai sėmusių žinias iš Vatikano 
archyvo savo kraštų istorijoms. 
Didelio talento bibliografas - ar- 
chyvaras Zenonas gebėjo išvilkti 
į dienos šviesą labai daug archy-

joje sukakties šventę, vėl dau
giau kaip 600 tokių pat lietuvių 
buvo suimti ir sukisti į kalėji
mus. Didžiausią siaubą lietu
viams sukėlė 1941 m. birželio 
14 d. pradėtas masinis lietuvių 
vežimas į Rusiją. Kiekvieną su
krėtė, kai lietuviai pamatė, jog, 
pavyzdžiui, iš vieno Kauno bir
želio 15 d. išėjo traukinys su 
59 tremtinių pripildytais vago
nais, o rytojaus dieną kitas su 
54 tokių pat tremtinių vagonais. 
Iš Alytaus išėjo 63 vagonų trem
tinių ešalonas, iš Vilkaviškio — 
81, prie kurių Kaune dar buvo 
prikabinti 8 tremtinių pripildy
ti vagonai ir 1.1. Iš viso buvo 871 
tremtinius vežęs vagonas.

Ką tuo metu lietuviai pergy
veno, gali gerai pavaizduoti “J 
Laisvę” 1941 m. 8 nr. Studentės 
slapyvardžiu pasirašiusios auto
res straipsnelis “Paskutinis pasi
matymas prie užkaltų vagonų”. 
Ten rašoma:

Tai buvo gražią saulėtą dieną, kai 
Lietuvos margaspalvėse pievose dūz
gė bitės, o lietuvio širdyje slėpėsi 
didžiulis skausmas. Važiuojame t-au- 
kiniu iš Vilniaus į Naująją Vilnią, 
žmonių veiduose nevilties šešėliai. 
Girdėjau dūsaujant. Akys neramiai 
žvilgčioja pro vagonų langus. Pra
važiuojam pirmą stotį — Pavilnį; 
antroji bus Naujoji Vilnia. Neten
ka ilgai laukti. Visi skuba į peroną. 
Dairomės. Tuoj prieš mūsų akis sto
ja visas miškas gyvulinių vagonų. 
Vos keletą žingsnių žengę, atsiduria
me prie tų nelaimingųjų laisvės ir 
tėvynės netekusių lietuvių, kurie 
smurtu vežami į Kazachstaną, Sibirą, 
Kainčatką. Visi vagonai uždaryti, tik 
aukštai pro mažutį, aptvertą prekinio 
vagono langelį ir kai kur pro pravi
ras duris matyti galvos. Nė vieno 
veide nesimato “buržujo”, bet visuo
se labai lengva išskaityti liūdesys 
dėl pamintos žmogaus teisės laisvai 
gyventi, galvoti ir veikti. Kiekvieno 
akyse matyti žodžiais nenusakomas 
skausmas, o lūpose — neišreikštas 
skundas. Pirmasis ešalonas, gal apie 
50 vagonų,' negailestingai prikimštas 
žemaičių. Klausiame, iš kur esą. Be
veik visi pro virbus atstako: “Iš Tau
ragės, iš Tauragės." Šitokio atsakymo 
susilaukiame iš visos eilės vagonų. 
Kiek toliau raseiniškiai. Vargšai že
maičiai ... Mūsų akyse pasirodo aša
ros, tačiau jie neverkia: ir kentėda
mas, žemaitis moka tylėti, dantis su
kandęs. Tik vienas graudus vaizdas 
mus prislegia besibaigiant ešaionui:

dar vieno tautos ąžuolo
J. JAKŠTAS

vinės medžiagos ir prisigamino 
tiek fotokopijų, kad, kaip vienas 
žinovas rašė, reikės paties Ivins
kio ir jo sūnaus amžiaus jai iš
tirti. Ta medžiaga turėtų būti 
mūsų bendruomenės įsigyta 
kaip tautos nuosavybė. Ar tai 
bus padaryta?

Zenonas ne tik pats dirbo, bet 
ir įvedė į archyvinį darbą kai- 
kuriuos Romoje gyvenančius ku
nigus lietuvius. Jis parengė juos 
suruošdamas kursus. Juo pasekę 
mokiniai pakrypo į XVI a. ir da
vė iš to laikmečio darbų, (ypač 
apie jėzuitus ir jų Vilniaus aka
demiją).

Profesorius Bonnoje
Mokslininkas Z. Ivinskis nebu

vo sausas akademikas, sėdįs vien 
tarp knygų ir archyvinių folian
tų. Jis buvo perdėm visuomeniš
kas asmuo, bet Romoje jis netu
rėjo pakankamos visuomeninės 
veiklos dirvos. Kui' kas platesnė 
ji buvo Vokietijoje, kur galėjo 
bendrauti su baltiečiais moksli
ninkais ir vokiečiais, ypač kilu
siais iš Pabaltijo. Kai baltiečiai 
akademikai įsisteigė Pabaltijo 
Tyrimo Institutą (Baltisches 
Forschungsinstitut), Velionis iš 
pat pradžios tapo jo nariu ir va
dovaujančiu darbuotoju. Institu
tas prisiglaudė prie Bonnos uni
versiteto ir pasidarė iš dalies jo 
įstaiga. Zenonas net 4 kartus bu
vo išrinktas to instituto vedėju. 
Kartu jis redagavo ir instituto 
žurnalą “Commentationes Balti- 
cae”, pradėtą leisti nuo 1953 m. 
Turėdamas ryšius su institutu, 
jis keliavo tarp Bonnos ir Ro
mos ir tuo būdu užmezgė ryšius 
su pačiu Bonnos universitetu. 
Pasirodęs su vokiškais darbais, 
paskelbtais “Commentationes 
Balticae” ir kitur, Zenonas gavo 
tame universitete “veniam le- 
gendi” Pabaltijo ir Lenkijos is
torijai (1964 m.). Vėliau buvo 
pakeltas į “ausserplanmaessiger 
Professor” poaugštį. Su šiuo 
akademiniu titulu jis ir baigė sa
vo gyvenimą.

Dar dirbdamas Romoje ir 
paskutiniais metais Bonnoje, Ze
nonas pasidarė žinomiausias Lie
tuvos istorijos mokovas tarptau
tinėje plotmėje. Į jį kreiodavosi
leidėjai enciklonedijų, žurnahi 
ir šiaip leidiniu, prašydami 
straipsnių, studijų iš (Lietuvos

gyvenimo naštos palaužta senulė, ži
la, kaip obelis, rankas laužydama 
rauda. Didelės ašaros rieda raukšlių 
išvagotais veidais, šitaip jos skaus
mas išsiliejo pamačius stovintį prieš 
vagoną sūnų, kuris neturi teisės nei 
rankos paspausti išvežamai motinai, 
nei stiklo vandens paduoti. Einame 
toliau. Klausiame iš kur. “Iš Mari
jampolės” — atsako. Klausiame, ar 
turi ko valgyti. “Taip. Kol kas turi
me”. Vis mat suvalkiečiai su ambi
cija. Kiti net bando juokauti: “Da
bar Išvežami mes laimingesni už 
jus. štai bent jūs atvykstate mūsų 
palydėti. O kai jus veš, gal nė tos 
paguodos neturėsite, nes nebus kam 
išlydėti”. Daugiau kalbėti negalime, 
nes raudonarmietis su durtuvu su
rinka pasišalinti. Vėl kalbiname, ra
miname savo seses ir brolius. Ran
dame vagonus iš Šiaulių. Kiti jau iš
važiavę toliau į nežinią. Pamatę mus, 
išvežamieji susigrūda prie langelių, 
prie truputį pravertų durų ir visu 
nuoširdumu nori mums patarnauti, 
klausdami, ko ieškome. Viename va
gone matome jauną moteriške su ma
žu vaikučiu ant rankų. Girdime jo 
prašymą: “Mama, duonos”. O ji pro 
ašaras pažvelgia į mus. Suprantame 
jos skausmą. Su savimi mes turime 
pasiėmę barankaičių, tik nežinome, 
kaip jas paduoti. Moteriškė nulei
džia virvutę. Vos baigiame verti ant 
jos barankutes, girdime vėl šaukiantį 
raudonarmietį. Nepaisome. Moteriš
kė iš langelio prislėgtu balsu klau
sia: “Ar dar neprasidėjo karas?” Iš 
kito vagono kaunietis klausia pasku
tinių naujienų. Teiraujasi apie drau
gus ir pažįstamus. Bet jam rūpi svar
biausias dalykas: “Ar galima ko ti
kėtis iš Vakarų?” Suraminame. O jie 
ir mažiausia viltimi patenkinti — šir
dimi ir lūpomis džiaugiasi. Beieš
kant išvežtų ir pažįstamų, pasigirsta 
du šūviai. Sužinome, kad vienas lie
tuvis norėjo pabėgti. Raudonarmietis 
tuoj iššovė ir sugavęs surištomis ran
komis jį nusivedė į dar “saugesnę” 
vietą. Prikimštų vagonų saugojimas 
dar aštrėja. Nebeprileidžia arčiau nė 
vieno žmogaus. Iš tolo dar matome 
pro langelių virbus išvargusius, su
prakaitavusius veidus, dar girdime 
mažųjų verksmus, tačiau negalime su 
jais pasikeisti nė vienu kitu žode
liu. Pavaikščioję ir apverkė jų ne
dalią, skaudančia širdimi grįžtame į 
sostinę, savyje klausdami, kada bus 
mūsų eilė. Dėkų Dievui, to mes ne
sulaukėme. Ratas ėmė suktis į kitą 
pusę. 

(Bus daugiau)

praeities. Mūsų istorikas vis 
stengėsi patenkinti prašymus ir 
tuo būdu bėrė darbus svetimuo
se leidiniuose. Jis garsino Lietu
vą per istorijos mokslą, rašyda
mas straipsnius ir dalyvaudamas 
tarptautiniuose istorikų kongre
suose su pranešimais Lietuvos 
istorijos temomis. Tuo būdu mū
sų profesorius buvo iškiliausias 
Lietuvos ambasadorius, kurio 
kompetencija nesiribojo valsty
binėmis sienomis. Jis buvo tarp
tautinis mūsų ambasadorius. Pa
girtina yra Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugija, paskyrusi 1971 
m. $1000 premiją profesoriui 
Ivinskiui pirmiausia už Lietuvos 
praeities žinių skleidimą mokslo 
pasaulyje.

Tvirtai stovėjo lietuvių 
visuomenėje

Zenonas, ir išplaukęs į plačius 
tarptautinius vandenis, pasiliko 
visdėlto lietuvių visuomenėje. 
Jis buvo veiklus Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos'narys, 
beveik nuolatinis paskaitininkas 
jos suvažiavimuose. Jis pasiliko 
ir Lietuvių Fronto Bičiulių na
rys — jų rengiamose kasmetinė
se studijų savaitėse dalyvauda
vo su pranešimais. Atsidėjęs se
kė mūsų spaudą — ne tik išeivi
jos, bet ir paliktos Tėvynės. Jam 
gyvai rūpėjo politiniai, visuome
niniai ir ypač kultūriniai klausi
mai. Arčiausiai jam prie širdies 
buvo spaudoje keliami istoriniai 
dalykai ir pasirodantieji nauji 
veikalai. Zenonas pajėgdavo vis
ką aprėpti ir savo nuomonę susi
daryti. Jis nekartą pats dalyvavo 
mūsų spaudoje su istorinio-pub- 
licistinio ar grynai istorinio turi
nio straipsniais.

Su Zenono tyrinėtojo ir bib
liografo gabumais siejosi ir is- 
toriografo. Jis gebėjo taikliai, 
vispusiškai apibūdinti istorinius

Čikagos lietuviu horizonte
____ Vladas Ramojus ____

LIŪDNA ŽINIA
Kalėdų šventėse Čikagą, kaip ir vi

są laisvąjį pasaulį, kur tik gyvena 
lietuviai, o taip pat ir Lietuvą, pasie
kė liūdna žinia apie vieno mūsų iš
kiliausių istorikų, prof. Zenono Ivins
kio įnirtį Bonnoje. LFB tarybos na
riai su dr. P. Kisielium priekyje tuo
jau ėmėsi iniciatyvos pasiųsti atstos - 
į laidotuves ir surengti pamaldas < 
kagoje. Į laidotuves LF bičiulius at
stovauti buvo pasiųstas dr. A. Dan 
šis iš Detroito. Gi profesoriaus lai< 
tuvių išvakarėse, gruodžio 29 d., Tė
vų jėzuitų koplyčioje, dalyvaujant ve
lionies motinai ir dideliam būriui mi
rusio profesoriaus draugų bei gerbė
jų, jėzuitų provincijolas kun. G. Ki- 
jatiskas atlaikė Mišias. Gilų ir turi
ningą pamokslą apie prof. Z. Ivinskį 
pasakė buvęs jo artimas bičiulis filo
sofas kun. dr. A. Baltinis. Mišių me
tu giedojo Marquette Parko lietuvių 
parapijos choras, vadovaujamas muz. 
Vi. Baltrušaičio, ir du didieji Čika
goje gyveną solistai — D. Stankaitytė 
ir St. Baras. Ypač jaudino prieš Mi
šias ir po (jų pagiedotos religinės — 
patriotinės choro giesmės: “O Dieve” 
ir "Nuliūdo kapais apsiklojus tėvy
nė”. Jų turinys labai atitiko mirusio 
profesoriaus gyvenimo siekius, kuris 
per daugeli metų tyrinėjo garbingą 
Lietuvos praeitį naujų dokumentų 
šviesoje.

KAS TĘS JO DARBUS?
Po Mišių, kurios pasibaigė vėlokai 

vakare, išėjusius iš koplyčios pasiti
ko netikėtas lietus, nors kalendoriai 
rodė gruodžio 29 d. Tokie gamtos 
pokštai dažni Čikagoje. Būrelis sve
čių subėgo pas Jaunimo Centro di
rektorių kun. J. Borevičių. Jų tarpe 
buvo prof. Ivinskio mirties paminėji
mo pamaldų iniciatorius dr. P. Kisie
lius, Lietuvių Fondo didieji šulai — 
dr. A. Razma, dr. G. Balukas, dr. K. 
Ambrozaitis, solistai — Dana Stan
kaitytė ir Stasys Baras su žmona, čia 
Lietuvių Fondo atstovus, kaip ir 
daugelį kitų lietuvių, slėgė didysis 
klausimas: kas pabaigs rašyti prof. Z. 
Ivinskio pradėtus, Lietuvos istorijos 
tomus? Lietuvių Fondo atstovai mi
nėjo, kad tai turės įvykdyti kolekty
vas, vadovaujant vienam istorikui, 
konkrečiai, prof. S. Sužiedėliui. Bet 
šios žinios nėra oficialios, tik korės- 
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veikalus ir jų autorius. Jo isto
riografiniai gabumai ypač ryškė
jo plačiuose straipsniuose, skir
tuose mirusiems istorikams —- 
K. Jablonskiui, A. Šapokai ir pa
čiu paskutiniu laiku J. Deveikei 
paminėti. Šie straipsniai pasiliks 
pavyzdiniai mūsų istoriografijo
je.

Velionis turėjo daug planų at
eičiai. Didžiausias jų — Lietuvių 
Fondo pavesta tritomė Lietuvos 
istorija. Kaip jis man vasaros 
metu rašė, šis darbas būsiąs jo 
testamentas. Deja, nebuvo jam 
lemta jį surašyti. A. Rūgytės, tos 
mūsų istorijos draugijos varps
tės, paprašytas pasižadėjo duoti 
straipsnį mūsų žurnalui “Tautos 
Praeitis”. Tuo reikalu man jau 
paskutiniame (1971. X. 1) laiške 
rašė: “Ketinęs buvau Tau rašyti 
apie Mindaugo apostaziją, nes 
turiu kai ką nauja. Bet pagalvo
jau, jog tai atrodys lyg kokia 
mano tendencija Tavo tezės at
žvilgiu. Jeigu sutinki, parašysiu 
400 metų sukakčiai: Gediminai- 
čių (Jogailaičių) dinastijos pa
baiga ir trijų pirmųjų valdovų 
elekcijos. Medžiagos turiu gana 
daug ir iš Vatikano archyvo. Bet 
aš tenorėčiau duoti apžvalginį 
straipsnį, plačiau paliesti kurį 
vieną atžvilgį. Kada būtų galuti
nis terminas mano straipsniui at
siųsti? Aš dabar esu “užsimu
šęs” kitais dalykais.” Deja, ne
gailestinga mirtis išplėšė mums 
ne tik istoriką, bet ir jo labai 
vertingą, naujais šaltiniais pa
remtą straipsnį.

Su Z. Ivinskio mirtimi užgeso 
istorijos mokslo švyturys, švie
tęs ne tik mūsų tautai, bet ir ki
tiems. Ar atsiras kas galės už
degti tą žiburį ir šviesti jo švie
sa? Tikėkime, kad tai įvyks ir 
kas nors, jo darbais pasirėmęs, 
tęs tai, ko jis nebaigė. Tai būtų 
paminklas tam mūsų neužmirš
tamam Istorikui.

pondento nugirstos neoficialiam su
ėjime. Todėl skaitytojus prašyčiau jų 
dar nepriimti už tikrą pinigą. Lietu
vos istorijos užbaigimas {eina j pa
grindinį Lietuvių Fondo planą ir to
dėl ne be reikalo fondo vadovai tuo 
klausimu yra susirūpinę.

AUKOS NELIETUVIAMS
Jei kur taupymo ir koli-

»imo be’virdve, iv'orišk’ lietu»4čLos 
kiln-ės, paaukoja Vilą dolerių 

ILFui.'opem; - kuriai k“->i lieki-
• (Į-.—.o ItC'.Ul IškuOSC
dienraščiuose dedamos nuotraukos tų 
įstaigų prezidentų ar atstovų su rie
biu čekiu rankose, kurio laukia BAL- 
F o direktoriai, operos valdybos na
riai ar kt. Tikrai turime džiaugtis, 
kad stambios Čikagos lietuvių finan
sinės įstaigos, kurių daugumai vado
vauja šiame krašte gimusių lietuvių 
tėvų vaikai, neužmiršta ir lietuviškų 
reikalų. 1971 m. gruodžio 30 d. 
“Drauge” buvo paskelbta Chicago 
Savings and Loan Assn, aukų apys
kaita. fii bendrovė yra Marquette 
Parke — lietuvių centre. Ji iš men
ko namelio į didžiulę įstaigą išaugo 
po 1951 m., taigi, po naujųjų ateivių 
atvažiavimo. “Drauge” ir skaitėme, 
kad bendrovėje buvo laimės šulinys. 
To šulinio laimikis — keli šimtai do
lerių, dar pridėjus b-vės prezidentės 
P. Pakel asmeninę auką, Kalėdų 
švenčių proga išdalintas eilei labda
ros ir kitokių organizacijų: šv. Kazi
miero seserims, Mlserlcordia vaiku
čių namams, Fund for the Needy, 
Christopher mokyklai ir South Wets 
School. Nors b-vės korespondentas tą 
žinią “Drauge” paskelbė su nemažu 
džiaugsmu, bet lietuvius, ją perskai
čius, apgaubia ir liūdesys — lietuvi?/ 
koms įstaigoms, išskyrus šv. Kazimie 
ro seseris, kurios turi brangią mokyk
lą ir dar brangesnę ligoninę, daugiau 
nieko nepaskirta. Tuo tarpu Lietuvos 
Dukterys, Jaunimo Centro statyba ar 
kaikurios lietuvių mokyklos būtų 
daug svarbesnis objektas turtingos 
lietuviškos kilmės b-vės aukoms, ne
gu amerikiečių įstaigos, kurios turi 
nemažai rėmėjų turtingųjų amerikie
čių sluogsniuose. Mums visiems labai 
gerai žinomas ir vienas konkretus 
uždavinys — iki pavasario Jaunimo 
Centro statybai užbaigti būtinai rei- 

(Nukelta į 6-tą psl.)



TALENTINGOS MOTERS PĖDSAKAI
... Tu Baltiją man primeni 
Žuvėdros klykimu,
Gailiai raudos, gyva kol bus, 
Širdis su ja kartu ...

V. Šmaižienė

Tik prieš keletą savaičių šis 
— paskutinis V. Šmaižienės ei
lėraštis, dedikuotas Winnipego 
ežerui, buvo atspausdintas “Dir
voje”. O nenujautė ji, kad su 
ateinančiu pavasariu žuvėdros ir 
vėl sugrįš plasnoti virš jos pa
mėgto ežero, bet jos širdis jau 
nebeplaks ir akys nebesidžiaugs 
“bangomis, nušvintančiomis auš
ros žiedais”. Nesuprantama, ko
dėl žmogus, kuris dirbo tiek 
daug savo šeimai ir visuomenei, 
kaip tik tada, kai galėtų pailsėti 
ir pasidžiaugti savo darbo vai
siais, pašaukiamas i amžinybę. 
Išgirdę apie a.a. V. Šmaižienės 
mirtį, nuliūdo Winnipego lietu
viai. Išreikšdami nuoširdžią 
užuojautą mirusios vyrui, vai
kams ir anūkams bei įvertinda
mi mirusios nuveiktus darbus, 
jie gausiai atsilankė vakarinėse 
maldose, laidotuvėse ir atsiuntė 
daugelį puokščių gėlių bei vai
nikų. Gaila, kad tokie nepamai
nomi žmonės išplėšiami iš mūsų 
tarpo. Gaila taip pat, kad jie 
būna įvertinami tik tada, kai 
juos amžinai uždengia karsto 
lenta.

Viktorija Šmaižienė - Genytė 
gimė 1907 m. birželio 25 d. Bal
ninkuose, Ukmergės apskr. Jau 
būdama gimnazijoje pradėjo 
reikštis literatūriniais gabumais. 
1926 m. baigusi “Saulės” moky
tojų seminariją, ilgus metus dir
bo Aklųjų Institute Kaune. 1938 
m. perėjo mokytojauti į pradžios 
mokyklas, kur laisvalaikiu orga
nizavo mokinių chorus. Tuo me
tu ji taip pat daug straipsnių 
rašė “Lietuvos Aidui” ir kitiem 
laikraščiam auklėjimo bei šei
mos temomis. Be to, “Tetos 
Onos” vardu vedė v^ikų valan
dėlę Kąuno radiofone. Būdama 
giliai tautiškai susipratusi, a.a. 
.Vikiui priklausė .Ūkautų ir 
šaulių Organizacijoms; Skautuo
se ji va/lovavo draugovei, o šau
liuose daug dirbo su Martinio
nio choru ir teatro grupe. 1944 
m. su šeima pasitraukus į Vokie
tija. gyveno Bavarijoje, kur ir 
toliau tęsė visuomeninį bei jau
nimo auklėjamąjį darbą; statė- 
režisavo vaidinimus, vadovavo 
chorams, dirbo stovyklų mokyk

Ką gauna Kanados pensininkai?
Kanados miesteliuose, mies

tuose ir didmiesčiuose teikiama 
daug lengvatų sulaukusiem 65 
metų amžiaus ir galintiem pri
statyti amžių įrodančius doku
mentus. Dauguma Kanados 
miestų turi informacijos cent
rus, o mažose vietovėse informa
cijas teikia vietinė savivaldybės 
įstaiga.

Visų pirma reikia priminti, 
kad Kanadoje kiekvienas, sulau
kęs 65 metų ar daugiau, gali 
skristi lėktuvais iš vieno miesto 
į kitą papiginta kaina, t. y. už 
66.2% ekonominės klasės kai
nos. Reikia tiktai pateikti amžių 
įrodantį dokumentą ir sumokėti 
$3.00 už asmens kortelę iš “Air 
Canada Club 65” arba “Cana
dian Pacific Airlines Jet Set." 
Tokie asmenys laikomi atsargi
niais keleiviais, ir jiems vietos 
lėktuvuose iš anksto nerezervuo
jamos. Dėlto jiem tenka laukti 
laisvų vietų, kurių paprastai ne
trūksta, išskyrus savaitgalius ir 
švenčių metą. Daugelis pensi
ninkų klubų rengia ekskursijas į 
kitas Kanados ir JAV vietoves. 
Tokių klubų Kanadoje yra visur. 
Nariais priimami visi vyresnio 
amžiaus piliečiai, norį draugys
tės, pramogų, ekskursijų.

Kiekvienas skirtingai padeda 
vyresniem žmonėm. Toronto eis
mo komisija parduoda jiem bi
lietus už pusę kainos. Kiti mies
tai ar didmiesčiai gali ir nieko 
neimti. Dėlto reikia kreiptis į 
vietos eismo įstaigas ar savival
dybės įstaigą. Toronte blankai 
nuolaidai gauti pasiimami rotu
šėje — IV augšte (East Tower). 
Galima kreiptis ir telefonu 367- 
8701. Tuo atveiu blankai siun
čiami paštu. Rotušės įstaiga, ga
vusi užpildytą blanką, išduoda 
asmens tapatybės kortelę, kurią 
reikia parodyti perkant papigin
tus bilietus.

Kaikurie bankai taip pat duo
da lengvatų pensininkam. Pvz. 
Montrealio bankas išduoda pen
sininkam korteles, net ir tiem, 
kurie nėra jo klientai. Buitinio 
patarnavimo (dujų, elektros, te
lefono sąskaitos) mokėjimai gali 

lose ir daug rašė tremties spau
doje.

į Kanadą — Winnipegą velio
nė atvyko 1948 m. ir tuoj pat 
įsijungė į Lietuvių Bendruome
nės veiklą. Kai tik į Winnipeg^ 
suvažiavo daugiau lietuvių, ji 
surežisavo ir pastatė vaidinimą 
“Buhalterijos klaida”. Po to se
kė 1-2 jos režisuoti vaidinimai 
kas metai: “Sekminių vainikas”, 
operetė “Viengungiai”, monta
žai (poezijos ir prozos pynės) ir 
daugelis kitų. Ji buvo viena pir
mųjų mokytojų mūsų šeštadie
ninėje mokykloje. Laisvalaikiu 
mokė jaunimą ir suinteresuo
tus suaugusius įvairių rankdar
bių. Be to, ji pati stilizavo me
džių šaknis ir kūrė fragmentus 
iš spalvotų akmenėlių bei lau
žyto stiklo', šių ir tautinių-me- 
niškų išdirbinių ji paliko puikų 
rinkinį. Kurį laiką, nesant Win- 
nipege choro vadovo, ji dirbo su 
vietos lietuvių dainos mėgėjais. 
Jos paruošti choristai pirmą kar
tą pasirodė pusės valandos tele
vizijos programoje 1965 m. šalia 
minėtų darbų ir šeimos, kurioje 
buvo išskirtinai pastebimas idea
liai glaudus žmonos ir vyro sugy
venimas, ji ne tik užaugino dvi 
dukras ir sūnų, bet rasdavo lai
ko rašyti lietuviškai spaudai. 
Daugelis Kanados ir Amerikos 
lietuviškų laikraščių spausdinda
vo jos straipsnius, eilėraščius ir 
noveles, už kurias ji keletą kartų 
yra laimėjusi pirmąsias premi
jas. Kartais po savo straipsniais 
pasirašydavo Leontinos Rimvy- 
daitės slapyvarde. Ji taip pat 
dažnai atstovaudavo lietuviams 
kanadiečių organizacijų, ypač 
skautų, susirinkimuose.

A.a. V. Šmaižienė turėjo ne 
vien jautrią sielą, bet ir meilę 
bei pasiryžimą kiekvienam užsi
motam projektui įgyvendinti. 
Jos režisuoti vaidinimai, litera
tūros kūriniai ir rankų darbai 
buvo puikiai paruošti ir atlikti. 
Gaila, kad ankstyva mirtis su
ardė jos planus: norėjo išleisti 
pluoštą savo rašinių knygų for
moje. Savo 65 metų amžiaus su
kakčiai paminėti planavo at
spausdinti vieną apysakų ir vie
ną eilėraščių knygą vaikams. (Ei
lėraščių knyga jau buvo beveik 
paruošta spaustuvei ir, atrodo, 
kad 1972 m. rudenį bus išleista, 
šiai knygai velionės dukra Liu
cija piešia iliustracijas). Gal bū
tų šias knygas ji ir anksčiau pa
ruošus spausdinti, jeigu nebūtų 
taip mylėjus rankų darbo me
no. Jos darbo kambaryje ir da
bar stovi pradėti bei įpusėti me
džio šaknų, akmenėlių-stiklo sti
lizacijos rinkiniai, guli sugru
puoti spausdinti rašiniai. Jeigu 
kaikurie pasiskundžia, kad gyve- 
nifnas nuobodus ir'perflgas, tai 
šios moters asmenybei, atrodo, 
ir dviejų gyvenimo amžių būtų 
buvę permažai.

A.a. Viktorija Šmaižienė mirė 
1971 m. gruodžio 25 d. Win- 
nipige. Palaidota Visų šventųjų 
kapinėse. Tebūnie lengva jai si, 
nors negimtoji, bet svetinga Ka
nados prerijų žemė. Ev. f.

būti jame atlikti už pusę įprasti
nės kainos. Jei išrašomi’ čekiai 
pagal turimas sąskaitas, bankas 
ima tik pusę normalios kainos.

Net kaikurios vaistinės duoda 
nedideles lengvatas pensinin
kam. Nesivaržykite pasiteirauti.

Kanados geležinkelių bendro
vė “Canadian National Rail
ways” duoda 25% nuolaidos va
dinamom “raudonom dienom”, 
kai vienos linkmės kelionės bi
lietas paprastame vagone siekia 
$9.00 ar daugiau. Geležinkelio 
bendrovė parduoda bilietus rau
donom, baltom ir mėlynom die
nom skirtingom kainom pagal 
savaitės dienas. Pasiteiraukite 
prie bilietų langelio.

Dauguma Kanados kinoteatrų 
duoda nuolaidas pensininkam^ 
nors nėra vienos kortelės visiem 
teatram. Pensininkai gali kreip
tis raštu arba nueiti į artimiau
sią kino teatrą, ir kortelė bus iš
duota tos bendrovės teatrams. 
Patartina nusinešti amžių įro
dantį dokumentą. Tos kortelės 
negalioja specialiem spektak
liam, kai vietos būna rezervuo
tos. “Famous Player” ir “20th 
Century” bendrovės duoda tą pa
čią nuolaidą asmenim, sulauKu- 
siem 60 metų ir daugiau. Užra
šykite savo vardą, pavardę, adre
są, telefono numerį, gimimo da
tą ii' nusiųskite abiem bendro
vėm. Netrukus gausite kortelę.

Ontario Place Toronte išduo
da pensininkams nemokamus 
įėjimo bilietus vietoje, jeigu jie 
įrodo savo amžių. Prie įėjimo 
yra net vežimėliai invalidams. 
Ontario Science Centre Toronte 
įleidžia pensininkus už pusę kai
nos (50 et.) ir kiekvieną trečia
dienį 2 v. p. p. nemokamai rodo 
senus filmus.

Kanadoje pensininkams yra 
specialios kainos teatruose, gol
fo klubuose, meno galerijose, 
muzikos centruose. Toronte tuo 
reikalu kreipkitės į Community 
Information Centre 862-0505 ir 
gausite paštu puikų sąrašą įvai
rių patarnavimų vyresnio am
žiaus žmonėm. Canadian Scene

Balticčių veikėjų pasitarime Toronte su Kanados federacinės vyriausybės ministeriu Martin 0‘Connell, tvarkančiu 
pilietybės, informacijos ir daugiakultūrius reikalus. Iš kairės pirmoje eilėje: E. Salinami, O. Perro, II. Lupp, 
ministeriu M. 0‘ConnelI, U. Petersoo, T. Kronbergs, KLB pirm. E. Cupllnskas; antroj eilėj: S. Jokūbaitis, K. Tori, 
S. Veidenbaum, I. Meiklejohn, KLB Toronto apyl. pirm. J. Karpis, H. Jogi, V. Upeslacis, M. Ilandla, L. Krsta, I. 
Zemlovskis, K. Tamils, V. E. Gruodis

Vokietijos lietuviai metų sąvartoje
Vokietijos lietuviams 1971 m. 

gruodžio mėnuo buvo pilnas įvy
kių: buvo keletas svarbių bend
ruomeninių suvažiavimų, amži
nybėn iškeliavo prof. dr. Zeno
nas Ivinskis ir kt.

1. Rinkimų duomenys
Gruodžio 4 Vokietijos LB ta

rybos rinkimų komisija atidarė 
balsavimo vokus ir nustatė, kas 
sekančių 3 metų laikotarpyje 
spręs Vokietijos LB reikalus. 
Kaip jau, paskelbti duomenys ro
do, Vokietijos lietuviai pozity
viai įvertino iki šiol taryboje vei
kusiųjų darbus ir jiems patikėjo 
vairuoti Bendruomenės gyveni
mą ir toliau. Visai naujai tary- 
bon išrinkti tik 2 asmenys — 
mokytojai Ričardas Baliulis iš 
Hamburgo ir Algirdas Palavins- 
kas iš Saaro. Jie abu priklauso 
tai lietuvių kartai, kuri maždaug 
prieš 10—15 metų atvyko iš 
okupuotos Lietuvos' Vokietijon. 
R. Baliulis eilę metų mokėsi Va
sario 16 gimnazijoje; iš jos išėjo 
prieš pat brandos egzaminus, ku
riuos išlaikė kitoje mokykloje. 
Vėliau Hamburgo universitete 
pasiruošė mokytojo profesijai 
augštesnėse mokyklose, kur da
bar ir dirba “Studienrat” titulu. 
A. Palavinskas buvo mokytoja
vęs okupuotos Lietuvos pradinė
se mokyklose. Atvykęs Vokieti
jon, kurį laiką dirbo fabrike, vė
liau buvo mokytoju ir berniukų 
bendrabučio vedėju Vasario 16 
gimnazijoje, studijavo Saarbru- 
eckenė universitete ir įsigijo 
pr. mokyklos mokytojo teises. 
Dabar' mokytojauja netoli savo 

- gyvenvietės Saaro krašte. A: Pa
lavinsi ;as yra Saaro LB apylin
kės steigėjas ir jos pirmininkas.

Kalbant apie tarybos rinki
mus, negalima nesuminėti, kad 
balsus skaičiuojant, tarp kitų, 
stebėtojo teisėmis dalyvavo ir 
dr. P. Karvelis, kandidatavęs ta- 
rybon, bet neišrinktas. Jis mėgi
no įvesti savo tvarką, bet rinki
mų komisijai jo nuomonei nepri
tarus, reiškė nepasitenkinimą, 
kad su juo nemandagiai elgia
masi. Balsus sukaičiavus, dr. 
Karvelis pareiškė, kad taip tvar
kingai pravestų rinkimų jis savo 
gyvenime nebuvo matęs. Grįžęs 
namo, tačiau rinkimus apskun
dė pirmiausia rinkimų komisi
jai, o šiai skundą atmetus, gar
bės teismui, reikalaudamas juos 
panaikinti ir skelbti naujus. 
Prieš rinkimus jis jau buvo 
skundęsis Vokietijos teismui. 
Garbės teismo posėdžio dar ne
buvo.
2. Stasio Šalkauskio minėjimas 

Gruodžio 4—5 d. d. Miunche
ne Vokietijos Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos valdyba suren
gė prof. St. Šalkauskio minėjimą 
jo 30 metų mirties sukakties 
proga. Dalyvavo nemaža ateiti
ninkų sendraugių ir studentų iš 
įvairių Vokietijos ir Šveicarijos 
vietovių, o taip pat ir grupelė 
moksleivių iš Vasario 16 gimna
zijos. Pirmiausia buvo perskaity
ta ir išdiskutuota prof. dr. Anta
no Maceinos paskaita “Žmogus 
kaip Stasio Šalkauskio filosofijos 
centras.” (Autoriui negalint da
lyvauti, paskaitą perskaitė VASS 
pirmininkas dr. Jonas Norkai- 
tis). Prof. Maceina mėgino atsa
kyti į klausimus: “Kuo Šalkaus
kis mumyse — jaunuose ir se
nuose — tebėra gyvas? Ką jis 
mums tebesako? Kuo jis išliko ir 
išliks mūsų minties istorijoje?” 
Metodiškai paskaita buvo pada
linta į dvi dalis: a. filosofija kaip 
žmogaus būsena ir b. filosofija 
kaip žmogaus ugdymas. Pirmo
joje dalyje A. Maceina primena, 
kad mums jau įprasta vadinti 
Šalkauskį didžiausiu mūsų tau
tos filosofu, tačiau kartu paste
bi, kad Šalkauskis filosofijai 
kaip specialybei tiek savo moky
mu, tiek ir savo raštais buvo 
labai mažai atsidėjęs. Papai Ma
ceina. Šalkauskis tano mūsų są
monėje didžiausiu lietuvių tau
tos filosofu, nes jis kaip nė vie
nas kitas lietuvių mąstytojas 
buvo pavertęs filosofiją žmogiš
kąją savo būsena, atseit, Šal
kauskis gyveno filosofiškai, šis 
A. Maceinos teigimas diskusijo
se ir susilaukė daugiausia abejo-

KUN. BRONIUS L1UBINAS
nių. Buvo apgailestaujama, kad, 
nesant autoriaus, kilusieji neaiš
kumai negalėjo susilaukti auten
tiško atsakymo.

Antrojoje paskaitos dalyje 
nagrinėtas Šalkauskio visuome
niškai pedagoginis indėlis. Ras
ta, kad Šalkauskiui filosofija bu
vo žmogaus ugdymas ir todėl jis 
sprendė nuolat iškylančias šio 
ugdymo problemas.

Vakare prof. dr. Juozas Eretas 
skaitė paskaitą “Šalkauskis be 
legendos.” Klausytojų tarpe da
bar buvo matyti ne tik ateitinin
kų, bet taip pat nemažas būrys 
šiaipjau Miuncheno ir aplinkinių 
vietovių lietuviškosios visuome
nės. Prof. Eretas vaizdžiai at
skleidė Stasio Šalkauskio asme
nybę, pradėdamas nuo jo kil
mės, atpasakodamas jo studenta
vimo laikus, primindamas vedy
bas, kuriomis daug kas buvo ne
patenkinti ir net buvęs sudary
tas komitetas Šalkauskį nuo šio 
“netinkamo" žingsnio sulaikyti. 
Plačiai sustojo prof. Eretas prie 
Šalkauskio kaip ateitininkijos 
vado ir prie šalkauskinio gyvo
sios dvasios sąjūdžio gimimo. 
Taip pat pabrėžė, kad 1939 m. 
St. Šalkauskis Lietuvos universi
teto rektorium buvo išrinktas 
absoliučia dauguma jau pirmuo
ju balsavimu. 1940 m. visą Šal
kauskio veiklą sugriovė bolševi
kinė okupacija. Prieš mirtį Šal
kauskis panoro nešioti naują pa
vardę, nes senoji jam atrodė 
permažai lietuviška ir gyvenimo 
nudėvėta. Paėmęs iš tėvo pavar
dės pirmą ir iš ffibtinos paskuti
nius du skiemenis, pasivadino 
“Šaltautu”. Kadangi jis naująją 
pavardę norėjo įamžinti mūsų 
kultūros istorijoje, jis žmonai 
pradėjo diktuoti ir naują veikalą. 
1941 m. gruodžio 4 d. mūsų fi
losofas, Šalkauskiu užgimęs, mi
rė Šaltauto pavarde.

Dienos užsklandai išklausyta 
iškiliosios kanadiškės lietuvai
tės, Miuncheno ir eilės kitų 
miestų operų solistės Lilijos Šu
kytės lietuviškų dainų ir arijų 
koncertas. Visi žavėjosi augštu 
dainos lygiu, o rengėjai džiaugė
si, kad ir koncerto dalyje reiškė
si ateitininkijos žmogus.

Sekmadienį vysk. dr. L. Deks- 
nys, kartu su 4 lietuviais kuni
gais (prel. dr. J. Aviža, dr. P. Ce- 
liešius, V. Damijonaitis ir B. 
Liubinas) atlaikė Mišias ir pasa
kė pamokslą, jo centran pastaty
damas prof. Šalkauskį. Visa 
šventė baigta jaukia ateitininkiš- 
ka puota Vokietijos lietuvių ka
talikų sielovados direktoriaus 
prel. dr. Jono Avižos patalpose.

3. Bendruomenės veikėjų 
suvažiavimas

Gruodžio 10—12 d. d. Vokie
tijos LB valdyba buvo sukvietu
si pasitarimams Vokietijos LB 
apylinkių vadovus, mokyklų mo
kytojus, VLB tarybos referentus 
ir VLB valdybos įgaliotinius 
prie kraštų vyriausybių. Posė
džiams pirmininkauti išrinktas 
Memmingeno LB apylinkės 
pirm. Vytautas Bernotas, o sek
retoriauti Koelno apylinkės val
dybos sekr. Petras Veršelis. Pa
grindinę paskaitą skaitė VLB 
tarybos referentas veikios plana
vimui Vincas Bartusevičius. Jis 
kėlė klausimą, kokią Bendruo
menę kūrė jos steigėjai, kokia ji 
yra šiandien ir kokia turėtų būti. 
Pastebėjo, kad pagal Lietuvių 
Chartą LB yra ne draugija, bet 
tautinė bendruomenė. Ir šian
dien tos pačios nuomonės tebesi
laiko JAV-bių ir eilės kitų kraš
tų LB vadovai. Tačiau praktiko
je to tikslo niekur nepasiekiama. 
Lietuvių Charta yra daugiau 
deklaratyvus, negu normatyvus 
dokumentas. Pagal jos duotą ap
tarimą. LB būtų galima pavadin
ti lietuviška visuomene. Paskai
tininkas nurodė, kad kaikieno 
siūlomas valstybės piliečiė ir LB 
nario sąvoku gretinimas nėra 
tikslus. Valstybės piliečio sąvo
ka ir pareigos labai aiškios, o 
LB, jei jos nelaikyti draugija, 
nario ir net išeivijos lietuvio są
vokos labai miglotos. Tiksliau ta
riant, LB visuotinumas pasireiš
kia tuo, kad jai gali priklausyti 

kiekvienas save laikąs lietuviu ir 
sutinkąs išpildyti bent minima
lias organizacijos nustatytas są
lygas.

Kol kas nesą aiškumo LB san
tykiuose su kitomis lietuvių 
organizacijomis bei institucijo
mis. Esąs nesusipratimas LB įsi
jungti į VLIKą, ALTą ar kokias 
nors kitas organizacijas. Turėtų 
būti priešingai, nes LB turinti 
pačią plačiausią bazę. V. Bartu
sevičius svarstė, ar gera LB at
jungti nuo betkokios partinės 
politikos. Paskaitininkas būtų 
linkęs remti LB sambūrius pa
našius į partijas, bet randa, kad 
senosios partijos čia netiktų. 
Reikėtų naujų sambūrių, naujų 
srovių,' kuriose būtų išryškinti 
išeivijos uždaviniai ir būdai juos 
įgyvendinti.

LB uždavinius apsprendžia du 
faktoriai: a. praregėjimas, kad 
grįsti į Lietuvą neįmanoma, ir b. 
konstatavimas, kad lietuvybė iš
eivijoje netarpsta, o menkėja. 
Tai liūdni faktoriai, bet dėl jų 
negalima nuleisti rankų. Išeivi
jos uždaviniai turi du aspektus: 
politinį ir kultūrinį. Politinis 
reiškiasi reikalavimu Lietuvai 
laisvės, o kultūrinis — pastango
mis išlaikyti lietuvybę sekan
čiose kartose. Pagrindinis Bend
ruomenės veiklos laukas yra 
apylinkė ir šeima, o priemonės 
— organizacijos, vasaros stovyk
los, mokyklos. Reikia jisškoti 
naujų formų.

Paskaitoje iškeltos mintys su
kėlė gyvas ir pozityvias diskusi
jas. Vėliau sekė suvažiavime’da
lyvavusių apylinkių vadovų pra
nešimai. Tokių buvo 17. Praneši
mus padarė taip pat 4 mokyklų 
mokytojos, 5 VLB valdybos įga
liotiniai prie kraštų vyriausybių, 
5 VLB tarybos referentai, VLB 
jaunimo sekcijos pirmininkas A. 
Šmitas, visi 3 VLB valdybos na
riai, VLB tarybos rinkimų komi
sijos narys Klemensas Zakis ir 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius Vincas Natkevičius. Sekma
dienį suvažiavimo dalyviai pasi
meldė kartu su Vasario 16 gim
nazijos moksleiviais ir kartu su 
jais papietavo. Suvažiavimo dar
bus apžvelgė VLB valdybos 
pirm. inž. J. K. Valiūnas ir pa
kvietė jį užbaigti Tautos himnu.

4. Jaunimo seminaras
Vokietijos LB jaunimo sekcija 

metų užsklandai suruošė jauni
mo seminarą gruodžio 28 — 
sausio 2, Koenigswinteryje, ne
toli Bonnos, skirtą pasiruošti 
antrajam pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui. Į suvažiavimą 
buvo pakviesti 47 jaunuoliai, at
vyko virš 20. Atidžiai išnagrinė
ta numatytoji jaunimo kongreso 
programa, aptartos sąlygos daly
vauti tame kongrese Vokietijos 
lietuvių jaunimui, paruoštas 
klausimų lapas kongreso delega
tams išrinkti. Galutinį1 žodį čia 
tars Vokietijos LB taryba, o jai 
kandidatus su savo rekomenda
cija pristatys jaunimo sekcijos 
valdyba per VLB valdybą. Iš
rinkta jaunimo sekcijos nauja 
valdyba šįkart iš 5 asmenų, nes 
numatoma daugiau veiklos. Jau
nimo sekcijos pirmininke dabar 
yra dr. Birutė Paltarokaitė iš 
Mainzo, vicepirmininku stud. 
Petras Veršelis iš Bonnos, sekre
tore Kristina Sutkaitytė iš 
Andernacho, iždininku stud. 
Andrius Šmitas iš Bonnos ir rei
kalų vedėju kun. Vingaudas Da
mijonaitis iš Buchschlago, netoli 
Frankfurto. Patirties šiai val
dybai netrūks, nes joje yra abu
du iki šiol buvę jaunimo sekcijos 
pirmininkai: kun. Damijonaitis 
ir A. Šmitas. Vokietijos LB val
dybai jaunimo sekcijoje atsto
vauja Vasario 16 gimnazijos abi
turientė Romana Žutautaitė. ^Po
sėdžių metu buvo pakviestas kal
bėti prof. Adolfas Damušis, /at
vykęs į prof. Ivinskio laidotuyes. 
Prof. Ivinskio laidotuvėse daly
vavo visi suvažiavusieji jaunuo
liai. Suvažiavime pamaldas laikė 
ir pamokslus sakė kun. V. Dami- 
ionaitis ir kun. Br. Liubinas. Ša
lia nuolat Vokietijoje gyvenan
čių lietuvių jaunuolių suvažiavi
me dalyvavo taip pat keletas 
laikinai čia atvykusiųjų iš JAV- 
bių. Reikia pasakyti, kad tarpe
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Neatrodo, kad buvo Kalėdos...
AL. GIMANTAS

Nekartą teko praleisti Vely
kas pietuose, bet vis viliojo ga
limybė švęsti Kalėdas Floridoje
— be sniego, be šalčio. Ir kai 
gruodžio vidury pasukome į pie
tus, autovežimio šildytuvas dir
bo išsijuosęs, bet, pasiekus pie
tinę Georgijos valstijos dalį, 
įvyko gana staigus oro pasikeiti
mas, ir ne šildymą, bet šaldymą 
teko įjungti, nes saulė stūmė 
termometro rodyklę 80° pusėn. 
Visur žalia, vešlu, žydi medžiai, 
krūmai, gėlės. Vietiniai tvirti
na, kad to žydėjimo ir lyginti ne
galima su vasara, bet šiauriečiui 
pilnai pakanka ir dabartinės 
gamtos spalvų mozaikos. Atski
ros vietovės pasipuošia kalėdi
nėmis dekoracijomis, šviesomis. 
Linguoja palmės, blizga šventi
nės eglutės, Kalėdų seneliai, 
skamba kalėdinė muzika. Keista, 
neįprasta, skirtinga.

Tirštas autovežimių judėji
mas. Daugelyje apsistojimo vie
tų beveik standartinė iškaba — 
“No vacancy!” Tai reiškia, kad 
vasarnamį turėjai užsisakyti žy
miai anksčiau, kitaip galimybės 
menkos — juk masė šiauriečių 
traukia Kalėdoms Floridon.

Gruodžio 19, sekmadienį, bu
vo planuojamas iš erdvių cent
ro Cape Kennedy komunikacijos 
reikalams skirto tarptautinio 
dirbtinio žemės palydovo iššovi- 
mas. Negalėjome praleisti to
kios progos. Vakarop išvykome į 
Cocoa Beach (nuo mūsų apsisto
jimo vietos — geras pusšimtis 
mylių), iš kurio puikiai matyti iš- 
šovimo aikštė, aptarnavimo 
bokštas ir šalia jo didžiulė bal
ta “Atias-Centurion” raketa, ga
lingų prožektorių apšviesta tam
siame vakaro fone. Viskas mato
si paprasta akimi, o su žiūronais
— visiškai aiškiai ir beveik iki 
smulkmenų. Blykčioja rajone 
raudonos įspėjamosios šviesos. 
Pasiruošusios raketos sekimui 
pusiau atidarų kupolų sekimo 
stotys. Ore skraido kariniai heli
kopteriai, pasiruošę Įvairiems 
netikėtumams. Nekantrūs žiūro
vai, prie ausų prisispaudę radi
jukus, klausosi tiesioginės trans
liacijos iš kontrolės būstinės. 
Maži sutrikimai atideda iššovi- 
mą dešimčiai minučių, penkioli
kai, geram pusvalandžiui. Pa
galiau sulaukėm . . . įtampa ir 
susijaudinimas kyla . . . Lygūs, 
ramūs skaičiuotojo balso ai

ARGENTINOS LIETUVIŲ VEIKLA
ROSARIO. — Šios vietovės Lietu

vių Bendruomenė įsisteigė 1950 m. 
sausio 7 d. Neturėdama nuosavybės, 
veikia prie T. T. marijonų, kur ir 
vyksta pagrindinė veikla. Per 22 me
tus ši organizacija atliko daug įvai
raus darbo, rengdama minėjimus, pa
rengimus, dalyvaudama Argentinos 
valstybinėse šventėse bei minėjimuo
se. Per šį laikotarpį buvo jos pirmi
ninkais: K. Liutkevičius (miręs), S. 
Pšibiliauskas (m.), V. Seniūnas, Z. 
Stasevičius (m.), kun. K. Vengras 
(miręs), Bendruomenės kūrėjas, V. 
Makauskas, A. Latvėnas, A. švarlys, 
A. Samanauskas (m.), A. Lukošius, 
M. Klimas, I. Papečkys. Iš jų jau 5 
amžinybėje. Kiekvienas pirmininkau
jantis turėjo didelę ir nelengvą pa
reigą iškelti Rosario Lietuvių Bend
ruomenės vardą ne tik Argentinoje, 
bet ir užsieniuose — Kanadoje, Jung
tinėse Amerikos valstybėse ir kitur.

Argentinos Rosario Lietuvių Bendruomenės 1971—1972 metų valdyba. Pir
moje eilėje iš kairės: J. Plepienė — narė, P. Daugis — vicepinn., L. Sa- 
mauskienė — sekr., J. Papečkys — pirm., E. Grnzdienė — narė, M. Klimas 
— revizijos kom. pirm.; antroje eilėje: A. latvėnas — mokesčių rinkėjas, 
J. Guzas — iždininko pad., N. Kabalčiukas — rev. kom. narys, T. Plepys — 
ižd., A. Matulis — rev. kom. narys, U. Vinciūnienė — narė, V. Seniūnas — 
sekr. padėjėjas

abiejų grupių ryškių skirtumų 
neiškilo. Galima net teigti, kad 
vieni kitus gražiai papildė. Rei
kia neužmiršti, kad ir “Jaunimo 
žodžio” redaktorių tarpe yra 
JAV-bių lietuvaitė Teresė Bogu- 
tienė.

5. A. a. Martišienė ir 
Mikalauskas

1971 m. gruodžio 31-ją Dort- 
munde mirė Ona Martišienė. Ji 
priklausė tai lietuvių kartai, ku
ri į Vokietiją atvyko dar prieš 
pirmaii n*><sa’>l’n’ kam M-jrHSSnj 
(vyras mirė prieš kelerius metus) 
buvo vieni iš kūrėjų ir vadovų 
Dortmundo lietuvių draugijos,
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dai... 5, 4, 3, 2, 1, 0... Staiga ho
rizontas nušvinta "nežemiška”, 
nepaprasto ryškumo oranžine- 
rausva ir ružava šviesa — gali 
skaityti laikraštį... Pamažu, vis 
greitėdama, raketa kyla ... Di
dingai ir pribloškiančiai ugninė 
jos uodega spjaudo ugnies liežu
vius. Žiūrovai nepaprastą vaizdą 
palydi “go, baby, go ... ” Kiti 
rankomis ploja. Šviesos aureolė 
aplinkoje lyg ir mažėja, kartu ir 
jos intensyvumas. Matosi rake
tos trajektorija — ji nekyla sta
čiai į dangų, bet tam tikru lan
ku. Jau mus pasiekė ir viską dre
binąs dundėjimas, lyg šimtai 
garvežių lėktų čia pat pro šalį. 
Garsas siekia iš visų pusių ly
giai, tartum nežinotum iš kur iš
eina. Raketa pasiekia ir dingsta 
neperdideliausiame debesy. Ne, 
nedingsta, nes jos ugninė šviesa 
prasiveržia ir pro debesies 
sluogsnius, lyg pro verdančią, 
kunkuliuojančią garų masę su 
visais atspalviais. Atsiskiria ant
roji raketos dalis, pasigirsta lyg 
ir mažas sprogimas — išdegusi 
pirmoji dalis krinta vandeny- 
nan, darbą tęsia antrasis varik
lis. Tuo tarpu raketa panašėja į 
kometą, skriejančią dangaus 
skliautu. Ji jau tokia maža, kaip 
žvaigždė, kuri įsimaišo tarp dan
gaus kūnų ir dingsta.

Kūčiaujame su šalimai apsi
stojusia iš Vašingtono atvykusia 
inž. St. Bačkaičio šeima. Kasdien 
maudomės vandenyne ar vasar
namio plaukykloje. Kalėdų pir
mos dienos temperatūra — 84 . 
Atlanto vanduo — 76°. Kita pro
ga aplankome pastoviai įsikūru
sius ar atostogų atvykusius pa
žįstamus tautiečius Lake Worth 
ir Hollywood Beach vasarvietė
se. Vienai parai išvykstame į 
pietinės Floridos salų grandi
nę, kurių paskutinioji — Key 
West, vos 90 mylių nuo Kubos.

Visur turistų antplūdis, tirš
ta žmonių ir automobilių. Flori
da auga, plečiasi, nebeatpažįsti 
vietų, vos prieš pusantrų metų 
matytų. Labai daug auksinio am
žiaus sulaukusių, gal kiek ir nuo 
metų naštos palinkusių, bet šiaip 
jau žvalių ir judrių.

Saulės atokaitoje besikaiti
nant, besimaudant, neįmanoma 
ir patikėti, kad tai Kalėdų lai
kas, o ne pasaka, kurį, kaip ir 
visos pasakos, turi aiškią pabai
gą-

Rosario Lietuvių Bendruomenė, tu
rėdama virš 100 narių, neblogai vei
kia. Daug prisidėjo .įvairiomis auko
mis prie kultūrinių ir tautinių reika
lų: radijo valandėlės “Lietuvos Ai
dai”, “Republica Lituania” mokyklos 
ir bibliotekos, laikraščio “Laikas”, se
nelių prieglaudos, Vasario 16 gimna
zijos, Rosario Raud. Kryžiaus, IV-to 
P. A. L. kongreso, UERCE (išeivių 
draugija), ansamblio “Vabaliukai", 
leidimo “Lietuviai Argentinoje”, Li
tuania gatvės išgavimo ir daug kitų. 
Savo ižde turi virš 42.000 pezų. Pas
kutiniu metu Rosario Lietuvių Bend
ruomenės valdyba buvo pakviesta 
dalyvauti žemės ūkio ir pramonės 
šventėje 71 m. sukakties proga. Po 
akto Monumento de la Bandera že
mės ūkio ir pramonės parodos vado
vybė su Rosario miesto valdyba įtei
kė kaipo simbolį Argentinos vėliavą.

J. Papečkys

kuri 1971 m. paminėjo savo 
veiklos 50-metį, Velionė Ona yra 
buvusi taip pat ir Vokietijos LB 
Dortmundo apylinkės pirminin
ke. Jų šeimoje lietuviškumas 
perduotas ir trečiajai kartai — 
O. Martišienės vaikaitis Jonas 
Sonsas 1971 m. baigė Vasario 16 
gimnaziją. Antanas Mikalauskas 
buvo Romuvos gyventojas. Išė
jęs j nensiją, jis čia apsigyveno 
ir talkino įvairiuose ūkio dar
buose. Būdamas labai taupus, 
sudėjo nemaža pinigų, kurių di
delę dalį testamentu užrašė Va
sario 16 gimnazijai. Mirė 1972 
m. sausio 2 d. Weinheimo ligoni
nėje. ELI



4 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1972. I. 20 — Nr. 3 (1146)

MIRĖ PROF. V. RUOKIS kultūrinių ryšių pirm. R. Petrauskas,

© LIETUVIAI PASAULYJE
1971 m. gruodžio 26 d. Kaune mi

rė ilgametis Lietuvos žemės ūkio 
akademijos dirvožemio katedros ve
dėjas prof. Viktoras Ruokis. Velionis 
buvo gimęs 1885 m. Daubariškėje 
prie Ignalinos, baigęs Odesos univer
siteto chemijos fakultetą ir Maskvos 
žemės ūkio institutą. Jį išgarsino Lie
tuvos dirvožemio atlikti tyrinėjimai, 
parašyti vadovėliai “Neorganinė che
mija", “Analizinė chemija’”, “Orga
ninė chemija”, veikalai “Dirvožemio 
mokslas”, “Pietų Lietuvos dirvože
miai", “Kristalografija, mineralogija 
ir petrografija”, “Kristalografija ir 
optinė uolienų minerologija”. Prof. 
V. Ruokis taipgi yra paskelbęs 1930 
m. pagal reljefą, mechaninę sudėtį 
ir drėgmės režimą atliktą Lietuvos 
dirvožemių klasifikaciją, 1936 m. pa
ruošęs ir išleidęs Pietų Lietuvos dir
vožemių žemėlapį. žemės ūkio 
akademijos dirvožemio katedrai po
karyje vadovavo iki 1968 m. Iš aka
demijos Aklų salės Noreikiškėse ve- 
lionies palaikai buvo palydėti į Pet
rašiūnų kapines.

LAUKIA STUDENTU
1971 m. gruodžio 23 d. laidoje 

“Gimtasis Kraštas” vėl paskelbė pasi
kalbėjimą su Vilniaus universiteto 
rektorium prof. dr. J. Kubilium apie 
išeivijos lietuvių studijas šiame 
mokslo židinyje. Tai jau pakartotinis 
kvietimas studijuoti, siekti mokslinio 
laipsnio ir tobulintis Vilniaus univer
sitete. šį kartą visiškai neminima 
anksčiau pabrėžta “pažangiųjų” vei
kėjų bei jų laikraščių redaktorių re
komendacija, bet reikalaujama už
pildyti anketą, iš kurios turi paaiškė
ti kandidato ideologinis veidas. Siū
loma rašyti tiesioginį pareiškimą rek
toriui prof. dr. J. Kubiliui, pridedant 
išeito mokslo pažymėjimo kopiją, 
gydytojo išduotą sveikatos liudijimą, 
anketą, šešias nuotraukas. Smulkes
nių informacijų prašoma teirautis So
vietų Sąjungos atstovybėse, kur tur
būt paaiškės ir tos pakankamai pa
ties prof. dr. J. Kubiliaus neišryškin
tos anketos klausimai. Studentams ir 
lietuvių kalbos kurso klausytojams 
žadama duoti mėnesinę 90 rublių sti
pendiją, siekiantiems mokslinio laips
nio — 100 rb., norintiems pagerinti 
mokslinę kvalifikaciją — 150 rb. Ge
rai nemokantiems lietuvių kalbos bus 
surengti specialūs kursai. Stipendijų 
90—150 rb. suma yra didelė Lietuvos 
mastu, prašokanti daugelio mėnesinį 
uždarbį. Tą pačią dieną, kai prof. dr. 
.1. Kubilius "Gimtajame Krašte” kvie
tė išeivius studentus, “Komjaunimo 
Tiesa” paskelbė J. Urbiko pranešimą 
iš Vilniaus universiteto: “VVU teisės 
mokslų fakulteto studentai, vadovau
jami dėstytojo P. Pečiųros, surengė 
moksline ateistinę konferenciją “Va
tikanas ir antikomunizmas". .1. Siurb
lys, G. Vitkevičiūtė, A. Sirvydis ir ki
ti studentai skaitė, referatus apie 
tarptautinio klerikalizmo įtaką Lietu
vos katalikų dvasininkijos politinei 
orientacijai, Vatikano klasini priešin
gumą komunizmui". (“KT”, 1971. 
XII. 23). Tokias "mokslines” konfe
rencijas ateizmui skleisti turbūt ren
gia ir kiti fakultetai, kuriuose tektų 
studijuoti ir tobulintis išeivijos lietu
vių jaunimui.

SVEČIAI IS BALTSTOGĖS
Vilniuje dvi dienas viešėjo Balt

stogės vaivadijos kompartijos komi
teto sekr. V. Juškevičius, propagan
dos ir agitacijos skyriaus vedėjas V. 
Averas. Pokalbiuose dalyvavo vilniš
kės kompartijos centrinio komiteto 
sekr. A. Barkauskas, užsienio ryšių 
skyriaus vedėjas F. Strumilas, pava
duotojas A. Petraitis, draugystės ir

ST. CATHARINES, ONTARIO
PAGERBTAS KANADIETIS. Bu

vęs penkerius metus miesto burmist
ru, keletą metų parlamento nariu, 
dabar miesto muzėjaus direktorius 
John Smith buvo pagerbtas lietuvių 
grupės atskirame priėmime p.p. Ko
lainių bute. Prie gražiai paruošto sta
lo susėdo apie 20 lietuvių. Apylin
kės pirm. J. šarapnickas pasakė 
trumpą žodį, nusakantį pobūvio tiks
lą. Ilgesnį žodį tarė pats J. Smith, 
iškeldamas puikų lietuvių bei kitų et
ninių grupių pasirodymą praeitą va
sarą, nušvietė ateities planus. Sie
kiama šį muzėjų padaryti nuolatine 
etninių grupių vieta. Tikimasi val
džios paramos. Pagerbimo pobūvis 
praėjo labai jaukioje nuotaikoje. J. 
Smith pareiškė, kad labai jam patiko 
lietuvių neformalus, draugiškos nuo
taikos pobūvis, žadėjo, kiek galės, 
ir ateityje padėti lietuviškai veiklai.

JAUNIMO VEIKLA. Buvo abejo 
jama, ar mūsų "Nemuno” ansamb
lis galės veikti kiek ilgiau, nes są
lygos reikalauja daug pastangų. Iki 
šiol ansamblio veikla yra gera, jau
nimas dirba nuoširdžiai, renkasi daž

SUDBURY,
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame rengėjoms 
Silvijai Martinkutei ir Birutei Stan
kuvienei už mums suruoštą gražią 
staigmeną 10-ties metų vedybinio gy
venimo sukakties proga ir jos daly
viams už vertingas dovanas. Ypatinga 
padėka mielai Silvytei, jos mamytei 
ir kun. A. Sabui už atskiras dovanė
les. Ačiū už įspūdingą žodį šia proga 
J. Kručui, kun. A. Sabui, J. Bataičiui, 
J. Remeikiui. Taip pat nuoširdus ačiū 
visiems mieliems dalyviams ir prisi- 
dėjusiems prie dovanų:

Silvytei ir jos mamytei Hamiltone,

Lazdijų rajono kompartijos komiteto 
sekr. K. Stoncelis. Domesio centre 
buvo du planuojami bendri minėji
mai — Sovietų Sąjungos penkiasde
šimtmečio ir Lietuvos draugystės ry
šių su komunistine Lenkija dešimt
mečio. Sutarta keistis specialiomis 
delegacijomis šiomis progomis. Šiaip 
didžiausios pastangos tuose draugiš
kuose ryšiuose bus skiriamos sovietų 
kompartijos XXIV, vilniškės kompar
tijos XVI ir lenkų kompartijos VI 
suvažiavimų propagavimui ir kažko
kiem “proletarinio internacionaliz
mo” klausimam.

ATSTOVYBĖ MASKVOJE
Marina Baublienė “Literatūros ir 

Meno” 1971 m. 49 nr. paskelbė pasi
kalbėjimą su Stanislovu Jaruševi
čium, kuris yra nuolatinis vilniškės 
valdžios atstovas prie Sovietų Sąjun
gos ministerių tarybos. Apie darbą 
Maskvoje jis pasakoja: “šeši dirban
tys mūsų atstovybėje konsultantai pa
siskirstę pareigas pagal įvairias liau
dies ūkio sritis. Tiesa, toks pasiskirs
tymas nedaug tepalengvina mūsų 
konsultantų darbą. Juk vienam žmo
gui, sakysim, tenka rūpintis visais 
klausimais, susijusiais su kapitali
niais įdėjimais, su respublikos pramo
ne, žemės ūkiu, energetika, meliora
cijos darbais, pagaliau su kultūra. 
Tai daugybė įvairių problemų, reika
laujančių bendros orientacijos, žinių 
apie respubliką, konkrečius jos po
reikius. Norėčiau priminti, kad mūsų 
darbas daug priklauso nuo to, kaip 
klausimą išspręsti yra pasirengusi 
respublika. Jeigu visi raštai deramai 
sutvarkyti, įtikinamai pagrįsti faktais 
ir skaičiais, ir mums lengviau juose 
susigaudyti, suvokti dalyko esmę, 
lengviau referuoti aukštesnėms orga
nizacijoms. Be abejo, tai pagreitina 
ir sprendimą. Per mūsų rankas praei
na visi mūsų respublikos ir dauguma 
Tarybų Sąjungos vyriausybinių nuta
rimų ir jų projektų, mes sekame LT 
SR Ministrų Tarybos siuntų kelią, 
jos pageidavimų vykdymą ...” Susi
daro įspūdis, jog ta atstovybė turi 
labai ribotą galių, jeigu S. Jaruševi
čius seka ne vilniškės“ministrų”tary- 
bos reikalavimų, o tik pageidavimų 
vykdymą. Jis taipgi nusiskundžia per- 
mažomis atstovybės patalpomis. At
stovybės žmonės domisi lietuviais stu
dentais Maskvoje, bet neturi salės, 
kur jie visi galėtų susirinkti filmams, 
koncertams, platesnio masto pokal
biams. Lengviau sekasi įgyvendinti 
pačių atstovybės darbuotojų pasirink
tą kitą uždavinį — senųjų komunis
tų kapų puošimą gėlėmis Maskvoje, 
Pamaskvėje ir net Riazanėje. Pa
minklų susilaukė V. Mickevičius-Kap- 
sukas, P. Eidukevičius, gen. F. že
maitis. Atstovybės pastangomis buvo 
suburti prieš Lietuvos nepriklauso
mybę 1918-19 m. kovoję senieji bol
ševikai, įsteigta “istorinė sekcija, ti
rianti Lietuvos revoliucinę praeitį". 
Ta revoliucinė praeitis, aišku, tėra 
komunistinė, paranki Maskvai.

AUGŠČIAUSIASIS TEISMAS
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

pirm. M. Šumauskas ir sekr. S. Nau
jalis 1971 m. gruodžio 10 d. savo pa
rašais patvirtino tarybos išrinktą 
augščiausiąjį teismą bei jo liaudies 
tarėjus. Teismo pirmininku skelbia
mas Albinas Likas, pavaduotojais — 
Mykolas čapskis ir Juozas Žvirblis, 
nariais — 31 asmuo. Beveik visi jie 
yra lietuviai, išskyrus rusę Niną 
Kunduralovą, rusą Nikiforą Kudre- 
šovą, lenkę Teresą Jedevič ir žydą 
Saliamoną Zimaną. Daugiau rusiškų 
pavardžių matyti ilgame kelių šimtų 
augščiausiojo teismo liaudies tarėjų 
sąraše. V. Kst.

nai repeticijom. Visi turėtume jam 
.padėti.

NĖRA MOKYKLOS. Kai pasisako
ma prieš tokius dalykus, kaip šešta
dieninė mokykla, nėra gerai. Jau ku
ris laikas reiškiasi tendencija, kad 
mokyklėlė yra tik suinteresuotų tė
vų reikalas. Kartą net viešame su
sirinkime pasigirdo balsų, kad mo
kyklos nereikia. Vargu begali būti 
blogiau suprastas reikalas. Pasitaiko 
kiekvienam apsirikti, bet pas mus ta 
tendencija yra pastovi. Faktas yra 
tas, kad prieš mokyklos palaikymą vi
sados kalbėjo tie, kurie nenorėjo jai 
padėti lėšomis ar talka. Kaikurie ne
pagrįstais priekaištais sunkina mo
kytojų gavimą. Dažniausiai mokyto
jas sutinka mokyti vaikus po didelio 
prašymo. Vienas priprašo, prikalba, 
o kitas laido špilkas. Iš kur tų kva
lifikuotų mokytojų paimti? Kokių 
kvalifikacijų reikia pamokyti vaiką 
paskaityti, parašyti, duoti kelią pra
džiai? Kokias kvalifikacijas turėsjo 
spaudos draudimo laikais lietuvės 
motinos? Jos gi galų gale lietuvybei 
neleido žūti. Kor.

ONTARIO
A. F. Albrechtams, J. Bataičiui, L. P. 
Griškoniams, I. P. Gurkliams, L. A. 
Karklinš, A. J. Kručams, S. A. Ku- 
sinskiams, B. S. Prakapams Toronte, 
G. P. Petrėnams, S. K. Poderiams, S. 
Poderytei, K. Poderiui, A. M. Pranc- 
kūnams, N. Pavlakovich, L. J. Re- 
meikiams, A. A. Stunguriams Toron
te, B. J. Stankams, S. P. Semežiams,
B. P. Visockiams, L. Van Hecke.

Baigdami tariame nuoširdų lietu
višką ačiū už to vakaro bendrą drau
gystę ir gražias vertingas dovanas. 
Dėkingi visiems —

Elė ir Stasys Tolvaišos

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo “Talka” naujai įsigytas namas, kurin persikėlė bankelio raštinė

S HAMILTON*"
“TALKA” ĮSIGIJO NAMUS. Dau

giau kaip prieš trejus metus visuoti
nis bankelio narių susirinkimas pa
reiškė norą įsigyti nuosavus namus. 
Tam tikslui išrinko komisiją, kuri 
per tą laiką vis jieškojo pirkti ban
keliui tinkamų namų. 1971 m. pabai
goje buvo gautas pasiūlymas pirkti 
dabar įsigytus namus. Visais atžvil
giais namai pilnai atitiko bankelio 
reikalavimus. Jie yra centrinėj vietoj 
— Main St. 830 East. Prie namų iš 
gatvės galima pastatyti 4 automobi
lius, o užpakaliniame sklype .— 10. 
Be to, yra dvigubas garažas. Sklypas 
paruoštas automobiliams pastatyti. 
Pirmame namo augšte yra bankelio 
įstaigos — laukiamasis, raštinė, ve
dėjo kabinetas, posėdžių kambarys, 
virtuvė ir viešieji patogumai. Visos 
patalpos naujai įrengtos ir specialiai 
pritaikytos bankelio reikalams. Ant
ras ir trečias namo augštai yra išnuo
mojami; turi visai atskirus šoninius 
įėjimus. Tuo būdu namas pats save iš 
nuomos pilnai išlaikys, šis pirkinys 
buvo atsitiktinai rastas už $35.000. 
žinoma, teko dar išleisti pinigų re
montams, pertvarkymams ir autoaikš
tės įrengimui. Be to, bankelis įsigijo 
visai naujus baldus, nes senieji jau 
buvo visai nusidėvėję (buvo parduo
ti). Žinoma, šitos nuosavybės įsigiji
mas ; yra didelis žingsnis pirmyn. 
Bankeliui nebeteks kaitalioti vietos 
ir būti nuomininku svetimose patal
pose. Bankelio narių remiamas ban
kelis gražiai auga ir stiprėja.
E. Sudikas, “Talkos” valdybos pirm.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio vadovas St. Dalius surinko iš 
būrelio narių - rėmėjų įnašus už 1972 
m. Sumokėjo už pusę metų po $6: V. 
Kazlauskas, P. Lesevičius, A. Mingė- 
la, T. Mureika, M. Repečka, E. Saka- 
vičienė, I. Varnas. Uš ištisus metus 
po $12: L. Bacevičius, J. Bulionis, P. 
Bulkė, St. Dalius, A. Dirsė, dr. A. 
Gailius, B. Grajauskas, B. Grinius, A. 
Jankūnas, M. Juodis, St. Kačinskas, 
A. Kaušpėdas, J. Krištolaitis, E. Kro- 
nienė, dr. V. Kvedaras, Alf. Kybartas, 
VI. Kybartas, E. Lengnikas, E. Lcng- 
nikienė, V. Leparskas, J. Liaugminas, 
A. Liaukus, J. Mikšys, K. Mikšys, V. 
Miškinis, V. Narkevičius, A. Pilipavi
čius, Z, Pulianauskas, F. Rimkus, 
R. Rimkevičienė, P. Sakalas, L. Skrip- 
kutė, A. Stasevičius, SLA 72 kuopa 
Hamiltone, J. Svilas, A. Šilinskis,

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
ffl
i

— 5
— 5
— 5

if p. s

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

v.p.p. 
v.p.p. 
V.p.p. 
v.p.p. 
v.vak.

10 — 5
10
10
10
10 — 7
9 — 12 v.p.p.

S.

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

ŠVIEŽIA Mėsa — DESROS — SKANUMYNAI

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

mons. dr. J, Tadarauskas, J. Tarvy
das, A. Tėvelis, dr. O. Valaitienė, J. 
Valevičius. Vienkartines aukas įtei
kė: E. Kronienė $1, Lydija Šilinskis 
$10, J. Steiblys $5, N. Zabulionienė 
$3. Nuo 1972 m. sausio 1 d. pasitrau
kė iš būrelio narių N. Navickienė, iš
buvusi būrelio nare 1 metus. Mirė P. 
Savickas, išbuvęs būrelio nariu 6 me
tus. Į rėmėjų eiles įsijungė A. Patam
sis ir E. Vembrė, kurie sumokėjo už 
visus metus po $12. Tuo būdu šį dvi
gubą būrelį dabar sudaro 50 narių. 
Surinkti įnašai ir aukos $577 š. m. 
sausio 4 d. įnešti į šalpos Fondo sąs
kaitą ‘Talkoje” išsiųsti gimnazijon 
Vokietijoje. Nuo būrelio įsteigimo 
1965. IX. 1. iš viso surinkta ir išsiųs
ta Vasario 16 gimnazijai $3.934. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems būrelio 
nariams, naujai įsijungusiems ir pa
vieniams aukotojams.

KLB ŠALPOS FONDO CENTRO 
KOMITETAS, kuris eina ir Hamilto
no apylinkės Šalpos Fondo parei
gas, vėl perėmė Vasario 16 gimnazi
jos rėmimą ir naujų būrelių organi
zavimą. Hamiltono rėmėjų būrelio va
dovas St. Dalius įėjo nariu j šalpos 
Fondą ir š. m. sausio 6 d. išsiuntė su
rinktus pinigus Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijon. Iš viso išsiųsta $695. 
Juos sudarė: St. Daliaus būrelio na
rių rėmėjų įnašai už 1971 m. antrą 
pusmetį $48, už 1972 m. pirmą pus
metį $558 ir aukos pavienių asmenų 
$19. Taip pat gauti įnašai A. Radžiaus 
Otavoje, kuris vadovaujja rėmėjų bū
reliui — $70. Tuo būdu susidarė 
$695.

St. J. Dalius, būrelio vadovas
MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS” tė

vų rėmėjų susirinkimas įvyks sau
sio 23, sekmadienį, 4 v.p.p.. parapi
jos salėje. Bus svarstomi svarbūs cho
ro reikalai: uniformos įsigijimas, 
plokštelės išleidimas, ekskursija į Va
karų Kanadą, išvyka į Niujorką ir 
kiti. Todėl visi tėvai kviečiami da
lyvauti. J. P.

BENDRUOMENĖS VALDYBA po 
savo gerai suorganizuoto ir pasiseku
sio N. Metų sutikimo vakaro pasky
rė Kanados Lietuvių Fondui $200.

“T. ŽIBURIŲ” REDAKTORIAUS 
laiškas atspausdintas “The Specta
tor” dienraštyje. Laiške dėkojama 
dienraščio leidėjams už įdėtą aprašy
mą apie religinį persekiojimą Lietu-

Mokame už: 
depozitus ...... 5%
šėrus ir sutaupąs_________6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ..........................614%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 814% 

voje ir ištraukas iš kun. A. Šeškevi
čiaus kalbos sovietiniame teisme. Tai 
paskatinimas, kaip mes visi turėtume' 
reaguoti į kanadiškoje spaudoje pasi
rodžiusias žinias apie Lietuvą.

ALFONSAS PATAMSIS — nauja 
sis Tautos Fondo skyriaus pirminin
kas. Tas pareigas jis perėmė iš čia 
dvejus metus sėkmingai skyriui va
dovavusio J. Stonkaus. Naujasis pir
mininkas yra verslininkas, kuris visą 
laiką taip pat aktyviai reiškiasi dau
gelyje lietuvių organizacijų. Jo pa
vardę yra lengva surasti betkokiame 
aukotojų sąraše, nes jis lietuviškam 
reikalui dažniausiai skiria didžiau
sią sumą. Pareigų perėmimo posėdy 
KLB apyl. pirm. K. Mileris palinkė
jo naujajam pirmininkui sėkmingo 
darbo, o J. Stonkui padėkojo už gerą 
mūsų apylinkės atstovavimą aukų 
laisvės kovai rinkime.

ALTA IŠ ČIKAGOS ATSIUNTĖ S. 
Pilipavičiui lapus rinkti parašus pe
ticijai, kuri bus įteikta JAV prez. 
R. Niksonui ir Jungtinėms Tautoms 
dėl Lietuvos okupacijos, religinio 
persekiojimo Lietuvoje, lietuvių lais
vo apsisprendimo teisių paneigimo ir 
dėl brutalaus Simo Kudirkos laikymo 
kalėjime. Bendruomenės v-ba žada 
talkinti — rinkti parašus per Vasario 
16 minėjimą.

SPORTO KLUBAS “KOVAS” ruo
šiasi savo kaukių baliui vasarių 12 d. 
Jaunimo Centro salėje. “Giįaham” 
viešbučio savininkas p. Seniūnas, 
“Moosehead House” sav. Ant. Ų>ir- 
sp ir Alf. Pilipavičius jau paskyrė lai
mės staliukus. Vertinga dovana lote
rijai yra gauta iš “Knight” prekybos 
sav. A. Pilypaičio. Kaukitj laimėto
jams premijas pinigais yra davę vieš
bučių savininkai Ant. Tėvelis ir Alf. 
Kybartas. Yra pasamdytas visų mėgs
tamas “Hi-Lites” orkestras. “Kovas” 
— viena gausiausių mūsų organiza
cijų, turinti apie 100 narių. Šiuo pa
rengimu sportininkai nori sutelkti lė
šų kelionei į Klevelandą balandžio 
22 d. bei dalyvauti š. Amerikos lietu
vių krepšinio pirmenybėse. Vasario 5 
—6 d. d. 6 krepšinio komandas nori 
siųsti Torontan į Kanados lietuvių 
krepšinio pirmenybes. Kaukių balius 
visuomet buvo vienas įdomiausių pa
rengimų.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERA
TYVO “TALKA” naujai įsigyti nuo
savi namai, 830 Main St. East, šeš
tadienį buvo oficialiai atidaryti ir 
pašventinti. Apeigas atliko mons. dr. 
J. Tadarauskas. Iškilmėse dalyvavo 
apie 60 asmenų: Bendruomenės val
dybos atstovai, svečiai iš Ontario 
Credit Union League, Toronto lietu
vių kooperatyvų ir Montrealio v-bų 
žmonės ir visa “Talkos” vadovybė. 
Sekmadienį AV bažnyčioje už mi
rusius “Talkos” narius buvo atna
šautos Mišios. K. M.

TAUTOS FONDUI aukojo vietoje 
šventinių sveikinimų ne V. Markevi
čius, o V. Norkevičius. (Klaidos pa- 
vardėse įvyksta daugiausia dėl ne
aiškios rašysenos. Prašome korespon
dencijose ypač aiškiai rašyti pavar
des. Red.).

Advokatas

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

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

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

VANCOUVER. B.C.
LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ ir Meš

keriotojų Klubas suruošė naujų me
tų sutikimą klubo nariams ir jų drau
gams. Kadangi sunku buvo gauti sa
lę, sutikimas įvyko klubo nario Jono 
Macijausko name. Susirinko apie 50 
tautiečių. Naujų metų proga susirin
kusius sveikino klubo pirm. dr. J. Sa
kalauskas ir Bendruomenės pirm. B. 
Vileita. Tautiečiai buvo patenkinti 
rengėjais, nes maisto, gėrimų ir mu
zikos netrūko. Visi geroje nuotaikoje 
skirstėsi namo. L Bcriinskienė

J. A. Valstybės
“THE NEW YORK TIMES” kores

pondento Theodor Shabat pranešimu 
iš Maskvos, sovietų pogrindis užsie
niečiams žurnalistams parūpino ko
pijas Potinos koncentracinės stovyk
los devynių kalinių atsišaukimo, skir
to tarptautiniam Raudonajam Kry
žiui. Prašymą ištirti Potmos kalinių 
gyvenimo ir darbo sąlygas yra pasira
šęs ir Simas Kudirka. Rašte skelbia
ma: “Stovyklos sistema siekia žmogų 
padaryti nieko negalvojančiu, visko 
bijančiu, paversti jį klusniu gyvuliu, 
su kuriuo galima daryti visa, kas kam 
užeina j galvą.” žmogaus Teisių Die
nos proga 30 kalinių buvo paskelbę 
hado streiką ir dėlto prarado teisę 
kartą į metus gauti siuntinėlius iš na
mų. Nors oficialiai kaliniai kasdien 
turėtų gauti 2.413 kalorijų maisto, iš 
tikrųjų davinys yra dvigubai mažes
nis. Potmos stovykla yra apie 200 
mylių j pietryčius nuo Maskvos. Sis 
raštas pirmą kartą atskleidė S. Kudir
kos kalinimo vietą. Jis buvo teistas 
augščiausiojo teismo Vilniuje, o baus
mę turi atlikti Sovietų Sąjungoje, 
nors darbo stovyklų yra ir okupuo
toje Lietuvoje.

DAIL. ADOMO VARNO 93-čią gim
tadienį š. m. sausio 1 d. giminės ir 
artimieji atšventė Čikagoje, p. p. Zu
jo rezidencijoje. Pirmiausia visi pa
kėlė tostą už N. Metus, o po to pa
linkėjo laimės dailininkui. Padėkos 
žodyje A. Varnas linkėjo būti lietu
viais, kovoti už Lietuvos laisvę. Vil
ties reikia semtis iš tamsaus carinės 
okupacijos horizonto, kuris taip pat 
atrodė neįveikiamu ano meto lietu
viams, bet visdėlto Lietuvai buvo iš
kovota nepriklausomybė.

VELIONIES PROF. DR. Z. IVINS
KIO pagerbimas • akademija įvyks 
sausio 30 d. Brooklyne, Kultūros Ži
dinyje. Akademiją organizuoja spe
cialus komitetas, vadovaujamas isto
riko kun. dr. V. Gidžiūno, Katalikų 
Mokslo Akademijos nario. Į komitetą 
kviečiami ateitininkų, Lietuvių Fron
to bičiulių ir Lietuvių Bendruomenės 
atstovai. Numatomos dvi paskaitos 
apie a. a. prof. dr. Z. Ivinskio gyve
nimą ir jo mokslinius darbus.

PRANUI NAUJOKAIČIUI, “Drau
go” pranešimu, JAV Lietuvių Fondas 
paskyrė mėnesinę $100 stipendiją 
lietuvių literatūros istorijai parašyti. 
Šia stipendija jis galės naudotis neil
giau kaip trejus metus.

Kolumbija
JONAS KASELIONAS 1971 m. va

sarą Medcllinc išleido II laidą Algir
do Gustaičio brošiūrėlės “Lituania 
Quiere Ser Libre” (“Lietuva nori bū
ti laisva”), kuri ispaniškai skaitan
čius žmones supažindina su lietuvių 
tautos istorija bei jos dabartinėmis 
problemomis. Pirmoji laida buvo iš
leista Kalifornijoje, Los Angeles 
mieste, 1969 m. Sis informacinio po
būdžio leidinys jau yra išplatintas Ko
lumbijoje ir Venccueloje, o kitus 
kraštus pasiekė tik vienas kitas 
egzempliorius. Pasaulio lietuvių jau
nimo II kongreso proga šį leidinėlį 
reikėtų išleisti didesniu egzempliorių 
skaičiumi arba paruošti kitą panašaus 
pobūdžio leidinį ispanų kalba, kad 
kongrese dalyvavęs jaunimas turėtų 
ką parvežti ispaniškai kalbantiems sa
vo pažįstamiems.

Brazilija
BRAZILIJOS UŽSIENIO reikalų 

ministerijos istoriniame archyve yra 
nemaža dokumentų, liečiančių Lietu
vą bei kitas Baltijos valstybes 1921- 
41 m. laikotarpyje. Juos aptiko Rio 
de Janeiro mieste gyvenąs prel. Z. 
Ignatavičius, gavęs leidimą pasinau
doti archyvu. Dalį medžiagos jis žada 
mikrofilmuoti, padaryti svarbesniųjų 
dokumentų santraukas. Lietuvą bei 
jos anuometinę gyvenimo raidą mini 
Brazilijos atstovų pranešimai iš 
Stockholmo, Kopenhagos ir Berlyno.

Argentina
KATALIKIŲ MOTERŲ IR MER

GINŲ Birutės Draugija Buenos Aires 
1971 m. gruodžio 12 d. atšventė veik
los keturiasdešimtmetį. Draugija bu
vo įsteigta 1931 m. šalpos ir kultūri
niams reikalams. Ypač didelį dėmesį 
ji skyrė Argentinon atvykusių vie
nišų lietuvaičių globai ir paramai. 
Pirmąją birutiečių valdybą sudarė: 
J. Zubkevičiūtė, I). Juškevičiūtė, S. 
Pakštienė, G. Bražėnaitė ir O. Milaus- 
kienė. Birutietės pradėjo rengti bend
ras Kūčias, Motinos Dieną lietuviška 
data, tautinių audinių ir rankdarbių 
konkursus, lietuvio ir lietuvės teis
mus, rėmė lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos įsteigimą, pokaryje siuntė 
maisto ir drabužių siuntinius pabėgė
liams lietuviams Vokietijoje, rūpino
si atvykusiųjų įsikūrimu Argentino
je. Birutietės buvo ir Senelių židinio 
iniciatorėm — turėjo nupirkusios 
sklypą su senu namu. Dabar Senelių 
Židinio reikalus tvarko ALOS Tary
ba. Birutiečių keturiasdešimtmečio 
minėjimas buvo pradėtas kun. J. 
Petraičio atnašautomis Mišiomis, ku
rių metu giedojo I. Valantlnavičiaus 
vadovaujamas Temperley • Adrogue 
choras “Aušra”. Po pamaldų visi susi
rinko birutiečių prieš dvejus metus 
Įsigytuose namuose, kur dabar tel
kiasi jų veikla Dievui ir Tėvynei. Čia 
buvo pagerbta ilgametė birutiečių 
pirmininkė Anastazija Bagdonienė 
bei kitos veikėjos. Birutietės sveikino 
ALOS Tarybos pirm. A. Mičiūdas, 
kun. J. Petraitis, “Laiko” red. O. 
Kairelicnė, “A. L. Balso” leidėjas P. 
Ožinskas, Senelių Židinio vardu — 
V. Grigaitis, “Aušros” choro — J. 
Giedraitis, radijo valandėlės—Z. Juk

nevičius ir kt. Keletą dainų padaina
vo “Aušros” choras. Programai vado
vavo K. Runimas.

NAUJUOSIUS METUS Buenos Ai
res lietuviai sutiko Argentinos Lie
tuvių Centro salėje, kur vakarienę 
buvo paruošusios jaunamartės, talki
namos patyrusių šeimininkių. Vasa
ros karščius padėjo užmiršti salėje 
Įrengta vėsintuvų sistema. Dalyvių 
tarpe buvo ir tolimesnių svečių: iš 
Kauno pas brolį Antaną ir brolienę 
Domicėlę Rinkevičius atvykęs firmi
nės parduotuvės vedėjas Bronius Rin
kevičius, pas Antaną Kručą viešėjęs 
niontrealletis Kazys Lcknickas, Svei
kinimo žodį tarė A. L. Centro pirm. 
Viktoras Misiūnas. N. Metai buvo su
tikti Šampanu tostais.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ parapijos 

sekmadieninė mokykla mokslo metus 
užbaigė prieš Kalėdas, gruodžio 12 
d., pamaldomis ir specialia iškilme 
Lietuvių Namuose. Mokykla mokslo 
metus pradėjo su 103 mokiniais, bai
gė su 90 mokinių. Veikė šeši skyriai 
ir du kursai jaunimui. Kun. Pr. Va- 
serio globojamos mokyklos vedėju 
buvo P. Baltutis, mokytojais dirbo — 
E. Vaičiulytė, A. Junokaitė, E. Špo- 
kevičienė, H. Antanaitis, A. Sadaus
kienė, V. čižauskas, R. čižauskaitė, 
A. Liubinas, A. Stasytis, J. Žitkevičie
nė. H. Statkuvienė ir muz. S. čižaus
kas. Kun. Pr. Vaseris ir mokytoja J. 
Žitkevičienė mokyklos baigimo pažy
mėjimus įteikė septyniom mokiniam
— A. Augūnui, K. Baltutytei, D. 
Mucieniekaitei, A. Pranckūnui, R. 
Samsonui, R. Sauliui, M. Vaitiekūnai
tei. Jie šią mokyklą lankė 8 metus. 
Geriausiais pažymiais mokyklą baigė 
Andrius Pranckūnas. Jani ir kitų 
skyrių pirmiesiem mokiniam buvo 
įteiktos A LB Melburno apylinkės val
dybos dovanėlės. Programą atliko 
muz. Stasio čižausko vadovaujami 
mokyklos choristai ir choristės, Hali
nes Statkuvienės paruošta mokinių 
tautinių šokių grupė.

Lenkija
PRIE SEIVŲ EŽERO praėjusią va

sarą daugiau kaip 700 žiūrovų sutrau
kė du renginiai skirtingomis datomis
— lietuvių mokinių ansamblių ir lie
tuviškų saviveiklos ansamblių sąskry
džiai. Tvarkdarių pareigas ėjo jauni
mas.

VIDUGIRIŲ ANSAMBLIS “RŪ
TA” veiklos 15 metų sukakties pro
ga suvaidino J. Bajoraičio istorinę 
dramą “Živilę” Vidugiriuose ir Krei
vėnuose.

VROCLAVO DAINOS ir šokio an 
samblis “Vilnelė” jau ruošia progra
mą šiemet įvyksiančiam (Lietuvių 
Visuomeninėj Kultūros Draugijos 
Vroclavo skyriaus dešimtmečio minė
jimui. Skyriaus seklyčioje Luvo su
rengtas lietuviškos estradinės muzi
kos vakaras, panaudojant iš Vilniaus 
gautas plokšteles Ir magnetofono 
juostas. Po praėjusių vasaros atosto
gų savo įspūdžius iš viešnagės Vil
niuje pasakojo LVKD Vroclavo sky
riaus pirmininko pavaduotojas Stasys 
žvirėla ir sekr. Antanas Žukauskas. 
Visiem šio susirinkimo dalyviam bu
vo rodomas filmas “Šimtamečių go
dos”. Vroclavo lietuvaitės, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, įteikė gė
lių puokštes pernai rudenį Vroclave 
su vadovu S. Sondėckiu gastroliavu
sio Vilniaus filharmonijos kamerinio 
orkestro nariam. Lietuvių seklyčioje 
lankėsi vilnietė poetė Vilija Šulcaitė.

Italija
ROMOS LATERANO BAZILIKO

JE vysk. Ugo Poletti 1971 m. gruo
džio 18 d. kunigu įšventino Sv. Ka
zimiero kolegijos auklėtinį Antaną 
K. Trimaką. Pirmąsias Mišios nauja
sis kunigas laikė sekančią dieną Sv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioje, daly
vaujant vysk. A. Deksniui, kolegijos 
vadovybei, diplomatijos šefui S. Lo
zoraičiui, Lietuvos atstovybės Vati
kane vedėjui S. Lozoraičiui, jaun., ir 
Romos lietuviams. Kun. A. K. Trima
kas yra sūnus prieš kelerius metus 
mirusio VLIKo pirm. dr. Antano Tri
mako, Jo motinu gyvena Brooklyne. 
Teologijos studijas kini. A. K. Trima
kas Romoje baigs šį pavasarį.

Filipinai
RADIJO STOTIES “VERITAS" 

Azijos programų skyriaus vadovu pa
skirtas Filipinuose besidarbuojantis 
kanadietis vysk. Gerard Mongeau. Jo 
vadovaujamas radijo skyrius trans
liuoja lietuvišką valandėlę Sibiran 
ištremtiem lietuviam.

Urugvajus
DIENRAŠTIS “La Mauana” (Rytas) 

1971 m. gruodžio 17 d. laidoje ve
damųjų puslapyje paskelbė savo 
bendradarbio C. Verax straipsnį apie 
religini persekiojimą Lietuvoje. At
pasakojamas Prienų ir Alytaus kata
likų kreipimasis į Brežnevą, vėliausi 
kunigų suėmimai ir apžvelgiama ka
talikybės padėtis Lietuvoje, palygi
nant ją su religijos klestėjimu nepri
klausomybės laikais. Kreipiamas dė
mesys į bedugnę tarp sovietinės 
konstitucijos “garantuojamų laisvių” 
ir gyvenimo tikrovės. Šis dienraštis, 
periodiškai spausdindamas komenta
rus apie lietuvių laisvės kovų Įvykius, 
taip pat buvo paminėjęs Simo Ku
dirkos dramą ir jo kalbą teisine. Rin
kimų proga didelėmis raidėmis pa
skelbė tokią “mįslę”: koks žvėris la
biausiai nepasotinamas? Atsakymas: 
rusiškoji meška, bevirškinanti Lietu
vą. Latviją, Estija bei eilę kitu kraš
to-



Mindauginės trilogijos vainikas
Naujasis rašytojo Juozo Kralikausko romanas "Vaišvilkas"

Rašytojas Juozas Kralikaus- 
kas savo pažadą tesėjo: į 1971 m. 
pabaigą pasirodžiusiu savo ro
manu “Vaišvilku” užkėlė pa
baigtuvių vainiką ant mindaugi- 
nės trilogijos statinio. Bet jam 
prireikė septynerių metų įtemp
to darbo. Mat, autorius su įnir
šiu braukė kiekvieną pavargusį 
žodį, šalino kiekvieną pusgyvę 
spalvą, tapydamas tą paskutinią
ją triptiko dalį. Nuo pirmosios 
(“Titnago ugnies”) skaičiuojant 
— ištisi devyneri. Suprantama 
kodėl.

Visų pirma buvo iššūkis. “Tit
nago ugnis” ir jį sekęs “Mindau
go nužudymas” (abi apdovanotos 
"Draugo” premija) tikrai žybte
lėjo skiltuvinėmis žiežirbomis. 
Nustebino skaitytoją potepio sa
vitumu ir žodžio puošnumu. A. 
Garšvos (A. Škėmos “Baltosios 
drobulės” personažo) svajonė 
apie senovišką lakštingalos suo
kimą ėmė pildytis: “Lole palo 
eglelo, lepo leputeli”, — suokė 
lakštingala. Tereikėjo stovėti 
miško tankmėje ir žiūrėti, kaip 
visu kūnu prilimpa prie žemės 
žalčiai, išgaubtomis akimis stebi 
visatą rupūžės. Tereikėjo medi
tuoti nesvarstant. . . Tereikėjo 
stebėti amžinos ugnies aštrialie
žuves liepsnas, jos apšviesdavo 
egles-bokstus, o šventykla buvo 
didelė, neišmatuojama žemė.”

Gimtinės ilgesy, galvojimuose 
apie tautą savyje ir kaimynų tar
pe gimė didingos praeities vizi
jos apmatai, kuriuos reikėjo

Rašytojas Juozas Kralikauskas, min
dauginės trilogijos autorius

plėsti. Jie reikalavo nemenkes
nio brandumo pabaigos, išsakan
čios J. Kralikauską kaip žmogų 
ir kaip rašytoją. Per tą laikotar
pį mainėsi pasaulis, kito žmonių 
galvosena. Džiugu pastebėti, kad 
rašytojo nestovėta vietoj, įdė- 
Siai sekta, kas jaunųjų kuriama 

ietuvoj.
Vienok kovų dėl valdžios po 

Mindaugo mirties laikotarpio pa
vaizdavimas nebuvo lengvas už
davinys reikliam rašytojui. Sa
vitas braižas, naudojantis krašto
tyros duomenimis, senovinės da
rybos žodžiais, savaime aišku, 
daug padėjo tai praeities freskai 
tapyti. Bet Vaišvilko žygį į Lie
tuvą vaizduojant, pasakojimo 
centre atsiranda nuošali, nesu
prasta figūra, apie kurią turimo
ji istorinė medžiaga yra gerokai 
skurdi. Nevaldoviška asmenybė. 
Nepalyginsi jos su Mindaugu. 
Lietuvos suvienytoju, kurio gy
venimą paženklino vaizduotę 
jaudinantys momentai: karūna
vimas, krikštas, svetimoterystė, 
apostazija. Gal Vaišvilko, to 
kniaziaus-vienuolio, ir būta sie
kiančio toliau pramatyti žmo
gaus, idealisto, naiviai įtikėjusio 
į Cerkvės propagandą, bet kaip 
tai perteikti nepostringaujant 
skaitytojui?! J. Kralikausko lau
kė panašus uždavinys, kaip 
andai Sruogos, kai šis kūrė Jo
gailos portretą “Milžino paunks- 
mėį”. Juk reikėjo įžvelgti kuni
gaikštyje Vaišvilke žmogų su vi
somis abejonėmis, vidiniais kon
fliktais, atkurti jo bruožus, ne
sauvaliaujant istorinėje medžia
goje. * * ♦

Kad autorius rūpestingai iš
studijavo laikotarpį, matyti pasi
tikrinus Lietuvių Enciklopedi
joj. Jo sugebėta pavaizduoti ne 
tik Z. Ivinskio minimų įvykių 
raidą, bet ir tai atlikti gyvai, 
spalvingai, nepasimetant smulk
menose, neperlaužiant veikalo 
stuburkaulio perkrautu buitišku- 
mu. Tenka pripažinti, kad visu
moj Kralikausko sukurtas Vaiš
vilko portretas yra gyvas ir na- 
trauklus. Protarpiais autorius 
tiesiog stebina savo meistrišku
mu operuoti šykščios istorinės 
medžiagos liekanėlėmis.

Netenka aiškinti, kad istori
nis romanas yra vienas sunkiau
sių literatūros žanru. Kaip be
žengsi, ar žėgliuodamas klumpė
mis tradicinės chronologinės 
apysakos muštaisiais keleliais, 
ar prasimanydamas scenų-scene-

VYTAUTAS A. JONYNAS

lių, dekoratyvinių “tableaux” 
kaitą, — vistiek atsimuši esmėj 
į vieną ir tą pačią kroniką, met
raštį. Tenka pažymėti, kad Kra
likausko pasirinktas sprendimas 
yra mažiausiai dirbtinis. Nuo pat 
pirmųjų knygos sakinių skaity
tojas susiduria su Vaišvilko vi
diniu monologu. Kalbama pir
muoju asmeniu, tarsi Vaišvilkas 
skendėtų maldoj ar meditacijoj. 
Tas pasąmonės srūvis perpintas 
prisiminimais, šuoliavimu praei
tin, vaikystėn. Nestinga dialogo 
su savim pačiu ir kitais, kartais 
realaus, kartais įsivaizduojamo. 
Nejučiomis pereinama į tik
rovės vaizdavimą ir vėl smelkia
mas! vidun. Artimas nūdienės 
kinematografijos technikai šis 
pasakojimo būdas leidžia auto
riui rutulioti veiksmą, visą lai
ką paliekant Vaišvilką veikalo 
centre. Suokalbių, žygių, mūšių 
ir buities lakūs " pavaizdavimai 
nenustelbia portreto piešinio. 
Priešingai, jį išryškina, suteik
dami tam tikrą lyrinį atspalvį, 
juo labiau, kad Kralikauskas su
geba tuos persiliejimus (“fade 
out”) vietomis atlikti tikrai su
maniai. Rodos tik ką rastas! 
daiktų pasaulyje, štai, panyrama 
nejučiomis į karščiuojančio li
gos patale Vaišvilko klejones, 
nuzigzaguojamajo sapnų 
pasaulin. Kadangi romano turinį 
sudaro vienuolio, pakilusio žygin 
atkeršyti tėvo žudikams ir užsi
buvusio valdovo soste istorija, jo 
vidaus lūžių diagrama, — šis pa
sakojimo būdas (nors knygos pa
baigoj ir pripažįstama, kad tai 
Vaišvilko dienoraštis-metraštis) 
pilnai pasiteisina. Jei visumoj 
tempas ne iš greitųjų (nėra čia 
patrakėliško lėkimo, sumaniai 
sunarpliotos intrigos, kurią ap- 
tinkam, K. Almeno “Šienapjū
tėj”), J. Kralikausko knygai ne
stinga intensyvumo, gyvumo ir 
dramiškumo.

Istorinio romano žanrui yra 
būdinga viena savybė, apsunki
nanti rašytojo darbą. Kol praei
ties faktąi dūli istorijos knygose, 
jie yra tarsi žarijos po pelenais. 
Praeities tyrinėtojas net pagiria
mas, kai apsidraudžia visokiais 
“manoma”, “spėliojama”, “iki 
šiol neturima tikslesnių žinių” ir 
panašiomis puošmenomis, ro
dančiomis jo atsargumą teigti. 
Rašytojo padėtis kita. Žinoma, 
esama tokių istorinių apsakymų, 
kurie užmigdo, vos įveikus pir
mąsias pastraipas. Rašytojui ne
valia kurti scheminius persona- 
žūs, negyvu dialogu spręsti pa
saulėžiūrinius konfliktus (tokio 
ištęsto dialogo pavyzdžiu, deja, 
yra Vaišvilko-Traidenio ginčai 
knygos pabaigoj). Bet net ir ta
da, kai jam pavyksta įtikinti 
skaitytoją piešiamos freskos tik
roviškumu, jis neišvengiamai pa
žadina jame dar didesnį reiklu
mą, pažinimo troškulį. Tai atsi
tinka ir “Vaišvilko” atveju.

* *
Pasirodžius J. Kralikausko ro

manui, “Draugo” kultūrinis prie
das atspausdino įdomų pasikal
bėjimą su autorium, užvardintą 
keistoka antrašte: “Ar Mindaugo 
sūnus Vaišvilkas buvo paskelb
tas šventuoju?” Faktinai nieko 
baisaus. Juk klausiama: buvo ar 
nebuvo? Romano neskaičiusiam 
tačiau netiesiogiai įtaigojama, 
kad tai knyga apie šventąjį. Tik
rumoj neatrodo, kad hagiografi
ja būtų Kralikauskui rūpėjus. 
Gal net priešingai — jis, vaiz
duodamas Vaišvilką vienuolį, 
visais būdais stengėsi nenusal
dinti, nepertempti.

Charakterizuoti Vaišvilką kaip 
Mindaugo sūnų — milžinišką 
ūgiu, “tysliava”, priešgina, sau 
— žmogumi, “contestataire”, 
kuris vadovaujasi savo sąžine ir 
jausmais,—autoriui lengvai pa
siseka. Nors romane plačiai ne
paaiškinama (išskyrus tai, kad 
Vaišvilką bus paveikusi motina), 
kodėl jis pasirinko vienuolystę, 
leidžiama spėti, kad galiausiai tą 
žingsnį nulėmė tėvo Mindaugo 
priešinimasis jo santuokai su ne
kilmingo luomo mergina Rin- 
gaile. Šis romantikos dvelktelėji
mas piešiniui nekenkia.

Kur kas netikresnė gaida su
skamba, kai skaitytojas sužino 
Vaišvilką turint sūnų — pames
tinuką Lizdeiką. Skaitytojas tai 
staigmenai kažkaip neparuoštas, 
nors autorius šį veikėją suma
niai panaudoja, padarydamas iš 
jo kovingą senojo tikėjimo išpa
žinėją. Vėl sūnus sukyla prieš 
tėvą, konfliktas pasiekia tragiš
kas dimensijas. Išryškinama 
Vaišvilko asmenybė, jo augantis 
bodėjimasis valstybės reikalais. 
Bet ar tai vienintelė priežastis, 
kodėl Kralikauskui prireikia 
Lizdeikos? Nebūtinai. Be jaunys
tės paklydimuos atsiradusio sū
naus skaitytojui būtų likę abejo
nių ar “batjkos” esama vyro. 
Piešdamas savo personažą, auto
rius nevengia užuominų, kad jo 
kunigaikšČio-vienuolio nesama 
vien bazilijono basakoio, bet ir 
žmogaus, sudėto iš kaulų ir mė
sos, neabeiingo Dievulio sukur
tiem išlenkimam ir košmaruos 

išgyvenančio slogutį; kad jį kėsi
namasi išniekinti, kaip abatą 
Abelardą. Iš kitos pusės, nesama 
fanatiko, siaurakakčio, spren
džiant iš jo samprotavimų apie 
Cerkvės steigėją šv. Vladimirą.

Didelė romano teigiamybė yra 
ta, kad autorius pateikia ne 
šventąjį, ne schemą, o savotiškai 
šventą, mąstanti žmogų. Prieš
paskutiniame skyrelyje, kuris, 
mūsų manymu, galėjo puikiai 
užbaigti knygą, nes epilogas ne
būtinas, Kralikauskas pasiūlo vi
siškai įtaigų atskalūno Mindau- 
gaičio įvaizdį; gal kiek tradicinį 
žemės piligrimo, svečio pasauly 
įvaizdį, bet pakankamai raiškų:

Didžioj žemėj tik ten mano lopinė
lis, kur aš stoviu, sėdžiu ar guliu. Tik 
kur šiuo metu aš. Šiuo metu! Tik tiek 
mano žemės, kiek po mano gultu, po 
manim dabar. Vien tik šitos pilkos že
mės. Nueinu riešutijon ar nujoju kur. 
Permainau vietą — vėl tik kiek po 
manim. Ir taip galop — tik tiek už
ims kapčius kapyne ...

Šita kronika — tai mano išpažintis 
šventajai Cerkvei ir Ganytojam. Ar
ba tai mano kelionės maišas, kuri iš
verčiau ir iškračiau, nieko nenuslėp
damas. Išpažinau, kas ir kaip iš tik
rųjų buvo. Ir neteisinau savęs. Nors, 
žinau, galėjo gi daug kas būti kitaip. 
Ir kaip tik dėl to man liūdna, labai. 
Mano širdy gėla — kaip po Verbų ne
dėlios, kaip didžiojo četvergo gies
mėj. Aš nebučiuosiu Tavęs, kaip Ju
das. Ale šaukiuosi Tavęs, kaip latras 
Tavo dešinėje: Jėzau, prisimink ma
ne savo karalystėje! .Atsimink mane, 
Kristau!...

* * *
Kaip sakėme, Kralikauskas 

kruopščiai išstudijavo istorinę 
medžiagą ir sąžiningai stengiasi 
laikytis žinomų faktų. Išskyrus 
epizodą apie Ringailės meilę ir 
užuominas apie Vaišvilko vergo
vę pas totorius, stambesnių pasi
davimų vaizduotei nėra. Keista, 
perskaitęs romaną skaitytojas 
ima linkėti, kad jų būtų buvę 
daugiau. Iš dalies tai paties auto
riaus išprovokuotas noras. Kra
likauskas sukuria ištisą eilę nuo
taikingų scenų. Taip, sakysim, 
jis puikiai pagavo slogios baimės 
nuotaikas, dusinančias rusenu 
dalinius, įžengiant į Lietuvos 
miškus. Juokai juokais, bet “pa
goniškosios. Lietuvos” siaubūnų 
vaizdas turbūt iki šiol dar tvyro 
ruso sielos patamsiuos, dar nuo 
“Sakmės apie Igorio žygį” (“O 
kruvini krantai prie Nemuno ne 
sėja buvo nusėti, nusėti buvo ru
sų sūnų kaulais ...”). N. Ost- 
rovskio “Audroj” irgi yra gaba
lėlis, kur lietuviai minimi su ta 
pačia šventa baime.

Vaišvilko tuo tarpu jojama į 
gimtinę, kur viskas pažįstama, 
miela, kur ežerų, upių vardai 
tokie poetiški ir gražūs, kur vai
kystėj raičiotas! kūliu nuo Vil
niaus kalnelių. Autoriui tai pui
ki priemonė sukurti vaiskius 
Lietuvos lankų, gojų ir vandenų 
reginius. Jis pasigėrėtinai suma
niai pasinaudoja turimomis et
nografinėmis žiniomis apie anos 
gadynės buitį. Su nemažesniu 
užsidegimu jis nupasakoja pro
tėvių tikėjimus — gyvasties kul
tą, metampsichozę, Gabijos ser- 
gestį. Neretai jis užgauna paki
lų, lyrišką akordą:

Ir užgirdau ragą, susyk atpažinda
mas, kaip kadaise vaikystėje — iš 
Šventaragio. Pasveikina užtekantį 
mėnulį. Iš juodų eglių užteka didelis 
ir raudonas ...

— Jau mėnulis teka?
— Te-ka die-vai-tis, — pakitusiu 

balsu, kone apeigiškai patvirtino kri- 
vė. — Jam danguj ratą, mums že
mėj sveikatą.

Rago klausosi didikai ir kareivos, 
žyniai ir laukininkai. Iš rago aidi 
širdis ir valia. Pasveikinimas, įsaky
mas. dausojant išsiskyrimo rauda. Ra
gas žygy, kautynėse ir medžioklėje. 
Prisiminiau, kaip čia nuo šlaito žiū
rėdavau šventaragin. Ir anuomet gir
dėdavau šį ragą. Pūsk šiaury, kleksė
kite mediniai pakabučiai, tilinduokite 
varpeliai, kankaliuokite kankalėliai. 
Vykite ginkite šalin visa pikta ...

Aš jau neturiu ko Lizdeikai pasa
kyti.

Nežiūrint kaikurių pasitaikan
čių ištęsimų dialoguose, krikš
čionybės ir pagonybės susidūri
mas, dviejų būties sampratų su
sikryžiavimas, pavaizduotas ne
banaliai, poetiškai. Netgi imi au
toriui priekaištaut, kodėl jo taip 
įsikibta istorijos sijonam Kodėl 
neišdrįsta leisti Vaišvilkui pa
siausti pagoniu toj gyvybe al- 
mančioj žemėj prieš išsibel- 
džiant atgailai nuo amžių skaus
muos stenančion Rusijon?

Romanas savo stilium, kalbos 
turtingumu bei puošnumu pri
lygsta, vietomis net pralenkia, 
ankstyvesnes trilogijos dalis. 
Neiškrenta iš jos rėmų, nes val
dovo Mindaugo šešėlis visur jau
čiamas. Tikrai, viena įdomiau
sių praėjusių metų knygų — 
“Vaišvilkas” suteiks skaityto
jui estetinio pasigėrėjimo.

Juozas Kralikauskas, VAIŠVIL
KAS. Romanas. Čikaga. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, 1971 
m. 234 psi. $4.50.

Olga ir Mykolas Kolankiwsky, ukrainiečiai, meno galerijos-muzėjaus savi
ninkai Niagara Falls, Ont. Juodu pastatydino šią galeriją 1971 m. ir jos 
atidarymo proga surengė australiečio dailininko Leono Urbono paveikslų 
parodą, šioje galerijoje rengiamos įvairios parodos, ypač ukrainiečių dai
lininkų. Ten išstatytas ir žymiojo ukrainiečių dailininko Kurelek paveikslų 
rinkinys "Kristaus kančia”. Galerija turi ir dail. L. Urbono paveikslų.

Jurgio Gliaudos “Simas” angliškai
ALGIRDAS GUSTAITIS

“Jis prašė laisvės — buvo ati
duotas vergijon” (He asked for 
liberty — got slavery), šiais ir 
panašiais žodžiais filatelistas A. 
Beleška iš Čikagos pradėjo pa
sauliui garsinti Simo Kudirkos 
dramą savo išleistais spalvotais 
ženkliukais, klijuodamas ant vo
kų, atvirukų, siuntinių.

Rašytojas Jurgis Gliaudą jau 
antra knyga pajudino lietuvių ir 
pasaulio sąžinę. 1971 m. kovo 4 
d. išleista lietuvių kalba knyga 
“Simas”, 1971 gruodžio 8 d. — 
anglų kalba. Lietuviškąją laidą 
išleido “Viltis” Klevelande, ang
liškąją — Manyland Books lei
dykla Niujorke.

Jomis pagrindiniau pradėta 
Simo Kudirkos istorinė legenda 
kaip niekad iki šiol išgarsino lie
tuvių tautos nelaimę visam pa
sauliui. Lietuviškoji laida yra 
kišeninio formato, 158 psl., plo
nais viršeliais, kainuoja 3 dol. 
Angliškoji yra didesnio, įprasto 
knygos formato, 120 psl., kietais 
viršeliais, kainuoja 5 dol. Abi 
gaunamos pas lietuviškos spau
dos platintojus, angliškoji — 
amerikiečių goresniuose knygy
nuose.

Angliškoji laida yra skirtingai 
suredaguota. Ją iš lietuvių į ang
lų kalbą išvertė Kęstutis Čižiū- 
nas ir J. Žemkalnis.

Visi Simo Kudirkos istoriją- 
nelaimę žinome. Ten ji aprašyta, 
kiek autorius gavo tuo reikalu 
žinių. Palyginkime lietuviškojo 
teksto ir angliškojo vertimo vie
tas.

Lietuviškai 83 psl. skaitome:
“Buvo jau 17:15, kada jie pra

dėjo vienam įvykiui lemtingą pa
sikalbėjimą.

— Perbėgėlis jau ant bordo, 
— pasakė Eustiš,—bet rusai, at
rodo, žino, kad įvyko perbėgi
mas, tačiau jie iki šiol nereika
lauja jo grąžinti.

Makabriškas žodis “grąžinti” 
čia pasigirdo, tarytum sovietai 
galį ką nors reikšti, kada pabė
gėlis jau stovi ant Amerikos te
ritorijos. Toliau pasikalbėjimas 
įgijo absoliutų tarptautinių su
tarčių žinojimo analfabetizmą, 
žiauriai žeisdamas žmogiškąsias 
ir dieviškąsias humanizmo atra
mos taisykles.

— Deryboms dėl žvejybos ap
saugoti, — pasakė Ellis, — tams
ta turi painformuoti sovietus 
apie perbėgimą ir sugrąžinti pa
bėgėlį, jeigu jie to panorės. Bet 
jeigu jie pasirinks nieko nedary? 
iii, galima palikti pabėgėlį ant 
laivo.”

Vertimas yra toks (51 psl.):
“It was alredy 5:15 PM when 

they began the conversation 
which was to decide the fate of 
the entire incident.

“The defector is already abo
ard”, Eustis said, “but the Rus-

ATSIŲSTA
Evangelijos Šviesa nr. 3, 1971 m. 

ruduo. Trimėnesinis evangelikų laik
raštėlis. Administratoriaus adresas: 
J. Danevičius, 52 Kennedy Ave., To
ronto 3, Ont., Canada.

Lietuvių Jaunimas, 1971 m. nr. 4-5. 
Lietuvių jaunimo informacijos laik
raštukas. Redakcinės kolegijos nariai: 
Dovilė Eivaitė, red. Gintaras Karo
sas, Dalia Nasvytytė, Algis Rukšėnas, 
Viktoras Stankus ir Marius Žiugra. 
Leidėjas — Lietuvių Jaunimo Infor
macijos Centras, P. O. Box 8992, Bos-

A Q'TT? fA T R A v E L. 1U11\V7 SERVICE
2198 Bloor St. West 
Toronto 9, Ontario 
Pigios kelionės po vi'sq pasaulį. Informacijų teirautis: 
---------------- Mrs. Vera Vasara, tel. 766-1118 ----------------- 
• Sutvarkome dokumentus giminių imigracijai arba ilgom vizitui •

sians have not yet asked for his 
return. Yes, they are aware that 
he's aboard”.

“Return”, that macabre 
word, was sounded here alt
hough the Soviets were helpless 
when the defector was standing 
on American territory. As the 
conversation proceeded, it re
vealed the ignorance of the two 
officials with regard to interna
tional law.

“In order to protect the fishe
ries talks”, Ellis sąid, “you 
should notify the Soviets of the 
defection. You must also return 
the defector if they so desire. 
But if they choose to do 
nothing, keep him on board”.

Reikia pasidžiaugti, vertimas 
atliktas sklandžiai, atitinkamai 
koncentruojant žodžius. Ir dar 
kas gera: lietuviški vietovardžiai, 
vardai įrašyti lietuviška rašyba, 
pvz. Nemunas Street, Klaipėda 
(5 psl.).

Paskutinė knygos pastraipa:
“Kalėsi jau nauja diena, lap

kričio dvidešimt trečiąją nukel- 
rlama į istoriją. Niekas iš Vigi
lante esančių žmonių nenujautė, 
kad prieš akis vykusi drama, 
sankryža brutalumo, klastos ir 
bukaprotiškumo, puoselėto polė
kio į laisvę ir žmogaus laisvės 
troškimo suniekinimo, nedings 
kasdienybės sraute, bet nužengs 
į istoriją ir ilgai pasipiktinimo ir 
apmaudo virpuliais drebins šim
tus milijonų žmonių” (158 psl.).

Angliškai taip skamba:
“A new day was dawning, 

making November 23, 1970 a 
part of history. No one aboard 
the Vigilant suspected that 
the recently concluded drama of 
a defector’s crushed hope for 
freedom would not remain hid
den in Coast Guard routine and 
red tape but would instead be
come an historic public event” 
(114 psl.).

Kaip žinome, amerikiečių pa
kraščių sargybos vadovai tą įvy
kį norėjo nuslėpti, buvo liepę 
niekam apie tai nesakyti, tarsi 
tebūtų buvęs pagautos žuvelės 
išmetimas.

Angliškoje laidoje 115—120 
psl. atpasakota Simo Kudirkos 
gynimosi kalba, pasakyta Vilniu
je 1971 m. gegužės 17—20 die
nomis, kur jisai ne tik nesigai
lėjo bėgęs, bet drąsiai reikalavo 
rusus palikti okupuotą jo tėvy
nę Lietuvą, grąžinti jai nepri
klausomybę.

Simai Kudirka, Tavo tvirtu 
tikėjimu laisve, Tavo kova už 
Lietuvą didžiuojasi milijonai lie
tuvių! Tavo garbei jau parašytos 
ir dar rašomos knygos, Tavo var
dui. jau legendariniam, mintimis 
lenkiasi šimtai, milijonai žmonių 
visuose pasaulio kraštuose.

PAMINĖTI
ton. Mass. 02114, USA.

Lietuvių Dienos nr. 9, 1971 m. lap
kritis. Mėnesinis žurnalas lietuvių ir 
anglų kalba. Adresas: 4364 Sun
set Blvd., Hollywood, Cal. 90029, U. 
S. A.

Hamiltono lietuvių kredito koope
ratyvo "Talka” 1972 m. mėnesinis 
kalendorius su nuplėšiamais lapeliais, 
iliustruotas spalvota “Gyvataro" šo
kančios poros nuotrauka. Leidėjų 
naujasis adresas: Talka, 830 Main 
St. E., Hamilton, Ont.

* Telefonas 766-J118

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. I. 20 — Nr. 3 (1146)

t3 MIETIlRIffiJE VEIKLOJE
BROOKLYNO KULTŪROS ŽIDI

NY LB Niujorko apygardos valdyba 
vasario 19-27 d. d. rengia III metinę 
dailės parodą, kuri skiriama Vasario 
16 paminėti. Kviečiami dalyvauti vi
si JAV gyvenantys lietuviai dailinin
kai. Kvietimai buvo pasiųsti tik tiem 
dailininkam, kurių adresai žinomi 
rengėjams. Kviečiami ir tie, kurių 
adresų rengėjai neturi. Visi prašomi 
registruotis pas LB Niujorko apygar
dos pirm. Aleksandrą Vakselj, 84-30 
112 St., Richmond Hill, N. Y. 11418. 
Kūrinius parodai atrinks dail. V. K. 
Jonyno vadovaujamas komitetas. Kar
tu su paroda organizuojamas trijų 
paskaitų ciklas apie lietuvių dailę, 
mirusius dailininkus, dabartinį meną 
Lietuvoje. Parodos uždarymo proga 
numatoma surengti literatūros vaka
rą su muzikine dalimi.

BALTIEČIŲ INFORMACIJOS II 
KONFERENCIJA šiemet bus rengia
ma balandžio 15 d. JAV sostinėje Va
šingtone. Jos reikalus aptarė Balti- 
inorėjc įvykęs lietuvių, latvių ir estų 
atstovų posėdis. Lietuviams atstova
vo ALTos įgaliotinis dr. Jonas Genys, 
JAV LB įgaliotinis Julius šilgalis, 
latviams — Amerikos latvių draugi
jos įgaliotiniai dr. Ilgvars Spilners ir 
dr. Taiivaldis Šmits, estams — 
Estų Tautinės Tarybos įgaliotiniai 
Julian Simonson ir Kaljo Popp. Be 
iškilmingo pradinio posėdžio ir vaka
rienės, numatytos trys pagrindinės 
sesijos. ‘ “Baltiečių informacijos bei 
dokumentacijos šaltinių ir veiksnių” 
sesijai vadovaus Juhan Simonson, 16 
Central Ave., Lakewood, N.J. 08701, 
"Baltiečių informacijos skleidimo 
metodų pagerinimo” sesijai — dr. I. 
Spilners, 9404 Garden City Dr., Mon
roeville, Pa. 15126. Trečiosios sesijos 
vadovu bus dr. J. Genys, 8908 Orbit 
Lane, Searbrook, Md. Jps tema — 
“Naujausios informacijos apie Balti
jos tautų reikalus". Jie kviečia re
gistruotis paskaitininkus ir norinčius 
dalyvauti organizacijų atstovus. Lau
kiama taip pat pasiūlymų ir patari
mų. Konferenciją rengia Jungtinis 
Baltiečių Komitetas, kuriame lietu
vių atstovu yra JAV Lietuvių Bend
ruomenė. Konferencijos talkininkais 
bus laikomos organizacijos, užsire
gistravusios ir atsiuntusios savo atsto
vus.

VELIONIS KIPRAS BIELINIS yra 
palikęs $3.000 premiją moksline ar 
beletristine forma parašytam veika
lui, atskleidžiančiam sovietų ar vokie
čių okupuotoj Lietuvoj vykdytus te
roro veiksmus ir tautžudystę. šių 
metų pradžioje bus sudaryta komisi
ja tokiem kūriniam atrinkti ir pre
mijai paskirti. Platesnių informacijų 
galima gauti pas K. Bielinio testa
mento vykdytoją Pijų Venclovą, 6324 
So. Maplewood Ave., Chicago, 111., U. 
S. A.

“ARGENTINOS LIETUVIU BAL
SAS”, dvisavaitinis laikraštis Buenos 
Aires, išleido žymiųjų dainininkų Va
cio Daunoro ir Virgilijaus Noreikos 
ilgo grojimo plokštelę. Jos įrašui bu
vo atrinkta keliolika dainų iš Montrc- 
alyje “Krivūlės” išleistų V. Daunoro 
ir V. Noreikos dviejų plokštelių.

LIETUVIŠKA DAINĄ BELGIJO
JE garsina sol. Bronė Gailiūtė-Spies, 
baigusi Liežo muzikos akademijos 
dainavimo klasę. Radijo ir televizijos 
konkurse “Chanson sans frontiėre” 
ji pernai laimėjo I vietą su lietuvių 
liaudies dainomis “Kas bernelio su- 
mislyta”, “Kai aš grėbiau lankoj vie
na”. Jos atliekamas dainas translia
vo Liežo radijas ir Belgijos televizi
ja. Belgų radijas ir imigracijos tar
nyba sol. B. Gailiūtę-Spies pakvietė 
koncertams į Mons, Charleroi ir Lim- 
burgą. Nors ji yra gavusi Olandijos 
pilietybę, koncertuose visada prista
toma kaip lietuvaitė. Sol. B. Gailiūtė- 
Spies taip pat dažnai dalyvauja V. 
Vokietijos lietuvių renginiuose.

PETRO MORKŪNO vadovauja
mas Melburno vyrų oktetas Australi
joje prieš Kalėdas aplankė tautiečius 
Geelonge ir surengė koncertą Lietu
vių Bendruomenės Namuose. Išsky
rus J. Brahmso “Lopšinę” ir dainelę 
iš filmo “Dr. živago”, visi koncerte 
atlikti kūriniai buvo lietuvių kompo
zitorių. šalia populiariųjų S. Šimkaus, 
J. Naujalio, A. Račiūno, A. Vanagai
čio, B. Dvariono. J. Tallat-Kelpšos 
dainų koncerte skambėjo A. Bražins
ko, V. Blušiaus, V. Telksnio bei kitų 
jaunesniosios kartos kompozitorių 
Vilniuje sukurtos dainos. Solo daina
vo okteto nariai — bosas Vladas Bo- 
sikis ir baritonas Jurgis Rūbas. Porą 
Mocarto ir Beethoveno kūrinių atliko 
oktetui akompanavusi pianistė Rasa 
Vaitiekūnaitė. Koncertas buvo už
baigtas kun. Petro Butkaus “Gintarė
liu”.

ALGIRDO GRIGAIČIO meninių 
nuotraukų paroda buvo surengta Či
kagoje, Altmano foto reikmenų krau
tuvėje.

ANATOLIJUS KAIRYS, čikagietis 
poetas ir darmaturgas, baigia rašy
ti dramą apie Simo Kudirkos tra
gediją.

AMERIKOS PIETVAKARIU SRI
TIES chemikų suvažiavime San Anto
nio mieste, Texas valstijoje, dr. Ra
mūnas Motekaitis skaitė paskaitą 
“Chelation equilibre of oligopeptide 
derivatives with selected metal ions 
in aqueous solution”. Dr. R. Mote
kaitis dirba Texas žemės ūkio ir ka
syklų universiteto chemijos tyrimų 
skyriuje. Jis yra sūnus čikagiškių 
Motekaičių — Kazimiero ir buvusios 
operos solistės Izabelės, kuri Čika
goje turi dainavimo studiją.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIUJE BUVO SURENGTA pir

moji choreografijai skirta konferen
cija “Lietuvių liaudies ir sceninių šo
kių santykis ir problemos.” Praneši
mus skaitė Z. Slaviūnas, J. Lingys, K. 
Aleksynas, V. švedas, V. Landsbergis, 
V. Grivickas, M. Vaitulevičiūtė, A. 
Jurgelevičius, S. Skrodenis, E. Mor
kūnienė, J. Gudavičius, K. Poškaitis, 
latvis H. Sūna ir gudas I. Chvorastas. 
"Literatūroje ir Mene" rašoma: 
“Konferencija visų pirma reikšminga 
tuo, kad joje buvo iškeltos ir sufor
muluotos choreografijos vystymosi 
problemos. Choreografija vystosi ir, 
tur būt, turi vystytis dviem kryptim
— restauruojant etnografinę medžia
gą, liaudies šokį ir, antra, etnografi
nės medžiagos pagrindu kuriant sce
ninį šokį. Pirmajai krypčiai atstovau
tų etnografiniai ansambliai, antrajai
— profesionalų ir saviveikliniai liau
dies šokių kolektyvai bei dalis pagy
venusių žmonių jcolektyvų. Atrodo, 
taikliausiai šias kryptis apibrėžė J. 
Gudavičius. Jo nuomone, į liaudies 
medžiagą reikia žiūrėti kaip į taupyk
lę — iš jos imam ir kartu turim duo
ti, grąžinti visa tai jau apibendrinę. 
Be to, choreografijoje stengiamės at
spindėti ir mūsų laiko dvasią. Labai 
svarbu, kad liaudies medžiaga būtų 
pateikiama kūrybiškai. Konferencijo
je buvo akcentuota, kad negalima 
liaudies meno laikyti sustingusia, ne
pajudinama vertybe. Tačiau, ir kūry
biškai vystant choreografiją, neturi 
būti pamirštas saikas, per daug nu
tolstama nuo liaudies meno...” 
Konferencijos medžiagą apibendrins 
ir konkrečius pasiūlymus ateičiai pa
darys specialistų grupė.

PRIEŠ NAUJUOSIUS METUS bu 
vo paskelbti pjesių jaunimo ir 
lėlių teatrams konkurso rezultatai. 
Vertintojų komisija, gavusi 19 kūri
nių, nerado nė vieno, kuris būtų ver
tas pirmosios premijos. Antroji pre
mija paskirta Kaziui Inčiūrai už pje
sę "Gulbės giesmė", trečioji — Mar
celijui Martinaičiui už pjesę lėlių 
teatrui “Pelenų antelė”.

VIRGILIJUS NOREIKA 1971 m. 
turėjo tris koncertines išvykas į R. 
BerĮyną. Be solinių koncertų, visus 
tris kartus jis dalyvavo R. Berlyno 
operos spektakliuose, atlikdamas pa
grindinius tenoro vaidmenis G. Ver
di ir G. Puccini operose. Dienraštis 
“Der Morgen” apie lietuvį daini
ninką rašė: “Pasirodo, dar yra teno
rų! Pastaruoju metu lyg ir pasmerk
ta išnykimui “augštojo do" riterių 
gvardija pasipildė vienu nariu — ir 
kokiu! Naujasis herojus — Virgili
jus Noreika iš Vilniaus ... Puikus jo 
balsas — spindintis ir tyras kaip 
brangakmenis. Jo vokalas nepapras
tai lankstus ir tiesiog kerinčio stip
rumo. Tačiau negana to — jis labai 
sceniškos išvaizdos, vyras — kar- 
žygis ir, kas nėra būdinga tenorams, 
— talentingas aktorius ..Prieš Ka
lėdas įvykusiose gastrolėse V. No
reika viešnagę R. Berlyne pradėjo 
koncertu "Apollo Saal” salėje. Origi
nalo kalbomis jis atliko V. Klovos 
"Ganyklų dainas”, J. Gruodžio kom
pozicijas, padainavo rusų ir italų kla
sikinių operų arijų, vokiečių klasikų 
kūrinių. Akompanavo žmona Žaneta 
Noreikienė. Atskirą V. Noreikos dai
nų ir arijų rečitalį juoston įsirašė 
R. Berlyno televizija. R. Berlyno ope
roje italų kalba V. Noreika dainavo 
Hercogą, Kavaradosį, du kartus — 
Pinkertoną G. Verdi operoje “Rigo- 
letto”, G. Puccini operose "Tosca” ir 
“Madame Butterfly". Grįžęs Vilniun, 
V. Noreika pradėjo P. Čaikovskio 
“Eugenijaus Oniegino” repeticijas, 
ruošiasi G. Verdi “Trubadūrui”. Nu
mato dalyvauti Klaipėdos saviveikli
nio operos teatro statomoj J. Straus- 
so operetėj "Čigonų baronas", su
rengti keletą rečitalių Lietuvoje. J 
ateities planus yra įtrauktos gastro
lės Leningrade, Maskvoje, Jugosla
vijoje ir Vengrijoje.

MASKVOS MOKSLU AKADEMI
JA už geriausius 1971 m. darbus ma
tematikos srityje pirmą kartą pa
skyrė tris rusų matematiko Andrie
jaus Markovo (1856 — 1922) vardo 
premijas. Viena tų premijų teko Lie
tuvos Mokslų Akademijos fizikos ir 
matematikos instituto vadovui prof. 
Vytautui Statulevičiui. Apie jo nu
veiktus darbus rašoma: “Jo sritis — 
tikimybių teorija ir matematinė sta
tistika. Savo darbais V. Statulevičius 
labai artimas A. Markovui, tyrinėja 
ribines teoremas, kurios yra vienas 
pagrindinių tikimybių teorijos sky
rių. Vilnietis patobulino kai kuriuos 
tiesioginius tikimybių metodus, gavo 
atstiktinių dydžių, surištų Markovo 
grandine, labai tikslias ribines teore
mas ...” Prof. V. Statulevičius, 42 
metų amžiaus, priklauso jaunesniųjų 
mokslininkų grupei. Kiti šios premi
jos laureatai — Maskvos Mokslų 
Akademijos matematikos instituto 
bendradarbis V. Zolatariovas ir Le
ningrado universiteto tikimybių teo
rijos katedros vedėjas V. Petrovas.

KAUNO PERKŪNO NAMUOSE 
originalią beveik 150 lėlių parodą 
surengė “Dailės” darbuotoja O. Ba- 
kanauskienė, kurią kauniečiai vadina 
“lėlių mama”. Jos sukurtų lėlių gre
tose yra Vaižganto “Dėdžių ir dėdie
nių” Mykoliukas, Gelšė, Severiūtė, 
pagrindiniai pasakos “Eglė žalčių ka
ralienė" personažai. Kupiškėnų ves
tuvių 31 dalyvis, dainuojantis Kau
no berniukų choras ir “Klumpakojį” 
šokantis “Lietuvos” ansmabūs.

V. Kst.



RUNNYMEDE — ANNETTE, 
$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 
$12,000 įmokėti.
BLOOR — DURIE, atskiras, mū
rinis 7 kambarių namas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Dvi mo
dernios virtuvės. Nauja šildymo 
sistema. Prašoma kaina $33,800. 
Tuojau galima užimti.
ISLINGTON, 6 kambarių, vieno 
augšto mūrinis namas (bunga
low), privatus Įvažiavimas ir ga
ražas. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Prašo $35,000.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

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 telef. "766-8479

TEL. 762-8255

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrod........ _10 - 3
T r e čiad. uždaryta
Ketvirtad.....10-3

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

ir 4.30 - 8
Sestad...........9-12

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

MOKA:

už term, indėlius 2 metam 614% 
už term, indėlius 1 metam 6'Zi% 
už taupomąsias s-tas (savings) .6 % 
už depozitus-čekių s-tas 5V2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 8’/ž% 
nekiln. turto— iki $30.000 814%

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. Tėl. 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 i
RONČESVALLES 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 į mokė
jimu.
AMATININKUI ARBA PREKYBININKUI prie Dufferin-Dundas gat
vių: mūrinis pastatas (fabrikas) virš 5000 kv. pėdų ir daug vietos 
mašinoms. Keletas kambarių antram augšte. Įmokėti $15,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO savininko vaistinė

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

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

YOUNG a. BIGGIN Ltd, Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •_ - •= ■

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- wyT v GIRDA IKK 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus YIL

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

W. V A S I S REAL ESTATE... 'T* ■ -----
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS T 7fZr)iZ
863 BLOOR St. W., Toronto 4. Ont. 1 e,‘ <>04-/ DZD

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

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

®>SPORTAS
SPORTAS VISUR

Žiemos olimpiada, kuri įvyks Japo
nijoje, jau čia pat. Geriausi pasau
lio sportininkai tam jau pasiruošę 
ir laukia galutinio išsiaiškinimo. Ne
seniai Europoje pasibaigė 4 tramp- 
lynų pirmenybės, kurių metu išaiš
kėjo busimieji olimpiados šuolių su 
slidėmis varžybų laimėtojai. Nors 
pirmenybes laimėjo norvegas Ingof 
Mork, tačiau didžiausią pirmenybių 
sensacija buvo japonas Yukio Ka- 
saya. Kasaya buvo pirmuoju pirmo
se trejose varžybose. Kadangi turėjo 
daugiau įsipareigojimų, grįžo j Ja
poniją ir nedalyvavo paskutinėse var
žybose. Tuomet pirmoji vieta atite
ko I. Mork, kuris nelaimėjo nė vie
nos pirmos vietos. Japonas Y. Ka
saya tikrai buvo vertas galutinės 
pergalės. Nors dalyvavo geriausi pa
saulio šuolininkai, jis juos pralenkė 
savo technika, dinamiškais pakilimais 
ir stilingais nusileidimais. Salia tų 
dviejų, pasaulio geriausių, neužmirš
tini ir keli kiti, kurie gali tapti 
lygiaverčiais varžovais. Tai buvęs 
olimpiados laimėtojas ir praeitų me
tų 4 tramplynų nugalėtojas čekas 
Jiri Raska, kitas čekas Zbynek Hu- 
bac ir norvegas Bjoern Wirkola.

SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
Vasario 26 d. įvyks S. Amerikos 

baltiečių slidinėjimo pirmenybės Ho
liday Valey, Ellicottville, N.Y. — 
apie 50 mylių j pietus nuo Buffalo. 
Pirmenybės įvyks jaunių iki 12 ir 
nuo 13 iki 16, vyrų 17-27, senjorų, 
28-44 ir veteranų nuo 45 metų am
žiaus grupėse. Visos moterys ir mer
gaitės varžysis vienoje grupėje. Vyr. 
varžybų vadovas — V. Čiurlionis, 
19755 Upper Terrace, Cleveland, 
Ohio 44117. Informacijų teirautis pas 
jį tel. 216-481-1525. Registracija bus 
vietoje šeštadienį nuo 9-10 v. Pirme
nybių pradžia 10.30 v. Dėl važiavimo 
į pirmenybes ir kitais reikalais kreip
tis į Kanados slidinėjimo atstovą V. 
Paulionį 488-2274.

KREPŠINIO ŽAIDYNĖS
Kanados sporto apygardos 1972 m. 

krepšinio žaidynės įvyks Toronte va
sario 5-6 d.d. Rengėjai yra Toronto 
LSK Vytis ir PPSK Aušra. Rungty
nės bus sekančiose klasėse, jeigu 
užsiregistruos daugiau kaip viena ko
manda toj klasėj: moterų, mergaičių
A, B, C ir D, vyrų ir jaunių A, B, 
C ir D. Registracija — iki sausio 28 
d. Komandų registracijos mokestis: 
moterų ir vyrų komandoms po $15, 
mergaičių A ir jaunių A komandoms 
po $10, mergaičių B, C ir D, jaunių
B, C ir D komandoms po $5. Ko
mandų registraciją su atitinkamu mo
kesčiu prašome siųsti apygardai.

Prieauglio klasių žaidėjams leidžia
ma žaistįi tik pirmoje vyresnėje kla
sėje, tačiau toks dalyvavimas negali 
trukdyti# varžybų eigos. Visi prieaug
lio klasių žaidėjai privalo atsivežti į 
žaidynes savo gimimo metrikas. Mer
gaičių ir jaunių B, C ir D klasės 
rungtynėse rengėjams bus galima tu
rėti savus lietuvius teisėjus. Prašoma 
pernykščių pereinamųjų taurių lai
mėtojus atsivežti jas į žaidynes ir 
perduoti žaidynių rengėjams. Žaidy
nėse galės dalyvauti tik pilnateisiai 
ŠALFASS registruoti klubai ir na
riai. Klubų metinė registracija SAL 
FASS yra $15. Pavieniai Sąjungos na
riai moka pagal amžiaus klases: mo
terys ir vyrai, gimę 1952 m. ir anks
čiau — $2.50; mergaitės A ir jau
niai A, 1953, 1954 ir 1955 — $1.50; 
mergaitės B ir jauniai B, 1956 ir 1957 
— $1.50; mergaitės C ir jauniai C, 
1958 ir 1959, — $1.00; mergaitės D 
ir jauniai D, 1960 ir vėliau — $1.00. 
Pageidaujama, kad klubai vykdytų 
klubų bei pavienių sportininkų re
gistracijas per apygardą. Jos turi bū
ti atliktos iki žaidynių dienos.

Kanados sporto apygarda

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas — šį sek

madienį, sausio 23 d., 3 v.p.p., se
nuose Lietuvių Namuose.

Stalo tenisininkės sėkmingai daly
vavo Toronto miesto pirmenybėse. V. 
Nešukaitytė laimėjo moterų vienete 
pirmą vietą, baigmėje įveikusi E. Sa- 
baliauskaitę-Simerl. Moterų dvejetų 
varžybose Nešukaitytės baigmėje pra
laimėjo Sabaliauskaitės dvejetui. V. 
Nešukaitytė taip pat laimėjo mišrų 
dvejetą.

Berniukai (14) CYO lygos pirme
nybėse nugalėjo Aušrą 56:15. Jau
nieji vytiečiai laimėjo ir antras rung
tynes prieš St. Christopher 23:22. žai
dė: Duliūnas 31, Žalnieriūnas 27, 
Kaknevičius 4, Ąžuolas 6, T. Ąžuo
las 1, Bartininkas 8, Rūtelė 2, Igna
tavičius.

Mergaitės (16) CYO lygos pirme
nybėse įveikė Aušrą 28:18. Žaidė: 
Zubrickaitė, Valiukaitė, Underytė, 
Žalnieriūnaitė, G. Žukauskaitė, L. Žu
kauskaitė, Ąžuolaitė, Duobytė, Seck- 
ington.

Jauniai B-C lygos pirmenybėse pra
laimėjo estams 60:72. Žaidė: Akelai
tis 14, Duliūnas 6, Kaknevičius 12, 
Lorencas 15, Nacevičius 13, Rama
nauskas.

Mūsų rėmėjams — J. Valiukienei, 
P. Gulbinskui, J. Bulioniui ir A. D. 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Slidinėtojai-jos, susidomėję lietu
vių ir baltiečių slidinėjimo pirme
nybėmis Niujorko valstybėje vasario 
pradžioj, prašomi nedelsiant susisiek
ti su sekcijos vadovu S. Kėkštu (233- 
1371).

Klubo nariai, dar nesusimokėję $1 
nario mokesčio, raginami tai padary
ti dar šį mėnesį. Metinė nario kor
telė bus išduota tik tiems, kurie bus 
sumokėję nario mokestį klubo ižd. 
H. Chvedukui, A. Grigoniui, savo 
sekcijos vadovui ar komandos kapi
tonui.

BC lygoj sausio 23 d. vyrai žai
džia prieš Tridents Winston Chur
chill salėj, 1 v.p.p.; jauniai žaidžia 
prieš estus parapijos salėj 1.30 v.p.p.

CYO lygoj jaun. mergaitės nuga
lėjo Our Lady of Peace 25:24. Žai
dė: B. Plučaitė 10, I. Paškevičiūtė 5, 
A. Plučaitė 4, P. Simutytė 4, N. Či- 
žikaitė 2, V. Cižikaitė, C. Imbrazai- 
tė, S. Zenkevičiūtė.

Mažiausios krepšininkės laimėjo 
prieš Blessed Sacrament 22:13 ir 
prieš St. John 18:14. Gerai pasirodė 
R. Gustainytė ir L. Radžiūnaitė. Joms 
gerai talkino D. Radžiūnaitė, D. Mi- 
niotaitė, R. Kulnytė, A. Vaitkaitytė, 
R. Callahan, D. Hunter ir I. Bush. 
Mergaičių treneris — A. Stuopis.

Ateitininkų žinios
Jaun. berniukų ir mergaičių susi

rinkimai įvyks sausio 23, sekmadienį, 
2 v. Berniukai renkasi ateitininkų 
kambaryje, mergaitės — L. V. Na
muose.

Vyr. moksleivių susirinkimas — 
sausio 23, sekmadienį, 5 v. ateitinin
kų kambaryje. Visi moksleiviai pri
valo dalyvauti.

Studentai renkasi ateitininkų kam
baryje sausio 23, sekmadienį, 7 v.v. 
Bus įdomi paskaita ir diskusijos.

“Esame krikščionys — kovokime” 
tai šių metų moksleivių sąjungos šū
kis ir metinė tema. Kovokime už 
krikščioniškus idealus, už mūsų prin
cipus, kovokime prieš sustingimą ir 
apatiją, prieš iškraipytas moralines 
vertybes, kovokime už visa, ką Kris
tus mokė, stenkimės suprasti, ką reiš
kia “Visa atnaujinti Kristuje”.

Vasario 16 minėjimas, kurį kiek
vienais metais atskirai pamini atei- 
tininkiškas jaunimas, bus vasario 
13 d. Sv. Jono Kr. parapijoje. Visi 
dalyvauja 10 vai. Mišiose. Po to 
bus trumpas minėjimas. Jaunimas 
privalo dalyvauti ir Bendruomenės 
minėjime. Atskirame minėjime krei
piamas dėmesys specialiai į mokyk
linį jaunimą.

Skautų veikla
• Sausio 16 d. Mindaugo dr-vė 

po 9 v. Mišių išvažiavo paiškylauti 
į Albion Hills. Iškylos programoje 
buvo žiemos sporto varžybos ir pra
mogos. Skautai ant sukurto laužo pa
sigamino pietus. Slidinėtojo egzami
nus išlaikė A. Kalinauskas, V. Got- 
ceitas ir R. Narbutas, čiuožėjo — A. 
Valickis. Iškylai vadovavo sk. v. si. 
G. Kalinauskas. Dr-vės vadovybė dė
kinga už transportą tėvams — p. 
Grybui, H. Asevičiui, A. Gotceitui, J. 
Mačiuliui ir L. Kalinauskui. Išky
loje dalyvavo 17 skautų. Sekanti iš
kyla numatoma vasario pabaigoje. 
Draugovės sueiga — šį pirmadienį, 
sausio 24 d., 7 v.v., naujuose Lietuvių 
Namuose.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadijų bendras posėdis šaukiamas 
antradienį, sausio 25 d., 7.30 v. v., 
skautų būkle. Kviečiami visi vadovai- 
vės dalyvauti.

• “Šatrijos” tunto vadijos posėdy
je sausio 16 d. aptarti mokesčių 
reikalai. Vienetai, dar neatsiskaitę, 
raginami tuoj pat susitvarkyti. Tar
tasi Kaziuko mugės reikalais, išrink
ta “Skautų Aido” ryšininkė v. vi. R. 
Lasienė, 2284 Bloor St. W., Tor. 9, 
tel. 766-6209. Prenumeratų rinkimas 
ir kiti ryšiai bus palaikomi per sesę 
Rimą Lasienę.

• Lietuvos nepriklausomybės at
statymo paminėjimas-sueiga bus va
sario 13 d. po 11 vai pamaldų Prisi
kėlimo salėje.

• Sausio 30 d., 12 v., skautų būk
le šaukiamas metinis visuotinis skau- 
tų-čių tėvų susirinkimas, į kurį tėvui 
k-tas kviečia bent vieną iš šeipios' 
dalyvauti. C. S.

ČESNAKAS-.
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gardens
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naiv.
Telefonai: LE. 6-2738 • LE 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $7.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
kambarių namas, kvadratinis planas, 2 modernios virtuvės, garažas su 
šoniniu įvažiavimu.
NETOLI JANE GATVĖS, apie $7.000 įmokėti, gražus 6 didelių kam
barių atskiras namas, pilnai užbaigti 3 kambariai rūsyje su baru ir 
atskiru išėjimu į kiemą, 2 modernios 4 dalių prausyklos, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiulis gražus beveik vieno akro sklypas su 
įvairiais medžiais, kuris siekia 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 betkoklam verslui; viena atvira 
skola 10-čiai metų.
PALIKIMAS—INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, šiurkš
čių plytų, 6 kambarių, atskiras platus namus, garažas su šoniniu įva
žiavimu, geros — stiprios statybos, reikalingas nedidelio, vidutinio 
remonto; tuoj galima užimti.

Didelis pasirinkimas vienaaugščlų (bungalow)

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5 h % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas
6 % % už 1 m. term. dep. 
6J4% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% % už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS 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 vaL 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 - 8 7 2 3

NUO LUINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 geras vaistas 

Česnakas (garlic) yra natūralus krau
jo valantis vaistas — padeda Jom 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nesva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei |as 
lunaiklno, "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vaitojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąją bei stlprlnamųjo 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžute vaistinėle. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu 
rėsi šios česnako kapsulės netvr 
nei kvapo, nei skonio.

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

kia dar $120,000. Kaip būtų smagu, 
kad kuri turtinga taupymo bendrovė 
čia parodytų pavyzdį.

KRIKŠČIONIŲ ŠVENTĖ
Nuo sausio 16 iki sausio 23 d. vyks

ta vadinamoji krikščionių suartėjimo 
savaitė. Čikagoje ji pradedama bend
romis katalikų bei protestantų pa
maldomis sausio 16 d., 5 v. v., jėzui
tų koplyčioje, o užbaigiama taip pat 
bendromis pamaldomis sausio 23 d. 
Marquette Parko presbeterininkų 
bažnyčioje, 65 St. ir California Ave. 
Pamaldas rengia lietuvių ekumeninis 
būrelis. Krikščionių suartėjimo savai
tės šūkiu parinkta ištrauka iš šv. Jo
no Evangelijos: “Aš naują įsakymą 
duodu jums, kad mylėtumėt vienas 
kitą; kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs 
mylėtumėte vienas kitą.” Įdomu, kad 
šios savaitės propagavime ypač daug 
pasidarbavo Čikagos universitete dir

bantis matematikos prof. A. Liulevi- 
čius. Jis pats prie bažnyčios platino 
lapelius, kviesdamas lietuvius kata
likus dalyvauti suartėjimo savaitėje.

PARAŠAI PO PETICIJA
Šiais metais Amerikos prezidentas 

vyks Į Maskvą. Ta proga Amerikos 
Lietuvių Taryba ėmėsi iniciatyvos pa
ruošti peticiją su dešimtimis tūkstan
čių parašų, kuria išreiškiamas protes
tas dėl Lietuvos okupacijos, religijos 
persekiojimo ir Simo Kudirkos nutei
simo. Peticiją norima įteikti prez. R. 
Niksonui, prieš jam išvykstant j So
vietų Sąjungą. Į parašų rinkimo akci
ją įsijungė ne tik vyresnieji, bet ir 
jaunimas. Pvz. Marijos Augšt. Mo
kyklos "Rūtos” būrelio narės parašus 
renka Balzeko lietuvių kultūros mu
rėjuje. Parašai taip patrankami 
Margutyje, Marginiuose, ALTos raš
tinėje, Lietuvių Tautiniuose Namuo
se.

1
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 *sav. p. užbaik

nei

Ford, Torino, Galaxie, LTD, 
Mustang, Maverick, Pinto 

ir Fordo sunkvežimiai .

kur pas lietuvį 
savininką nupirk-
site pigiau

kitur.

Jei planuojate 
pirkti

FORDO 
automobilį, 
užsukite į

CHURCH
MOTORS,

79
1971 metų mode
liai parduodami 
atpigintomis kai
nomis. Taip pat 
didelis pasirinki
mas 1972 metų 

modelių

IKI $1,000 
$5 ĮMOKĖTI E 
CHURCH MOTORsJ 

2100 Bloor St. W. L
prie High Park L
767-2111

A. J. M 0 R K lį S 4
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 AKRŲ ŽEMĖS arti 400 greitkelio, 40 mylių nuo Toronto su mažu 
upeliu, $6.000 Įmokėti, prie Innisfil Beach Rd.

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

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

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

■ ,w— u— „.-I- - —

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

rlamiltone įkyrius: k
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tol. 549-2003 ’

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis! • 
didelis pasirinkimas skareliu, megxtiniu Ir kitu dalyką, 
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. ,

a e a * F V w w > >

LITHC-ART SPAUSTA
97 J College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4 363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei
r e k I o m i n i o i 
spaudiniai
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® SKAITYTOJAI PASISAKO
BENDROS KŪČIOS

Atnaujinant senąsias krikščioniu 
tradicijas Bažnyčioje, dera jas atnau
jinti ir šeimoje bei katalikiškoj vi
suomenėj. Viens tokių papročių — 
pakviest vienišus j šeimos Kūčias. 
Plačiai išsiblaškius sunkoka daž
niau susitikti didesniam tautiečių bū
riui. Greičiausiai tai tiesiog vengia
ma; nors ir esame vienos tautos vai
kai, deja, nesame artimi vieni ki
tiems pilna žodžio prasme. Ypač 
Kūčių vakarą lietuvis nenori vienas 
vakarieniauti. Yra daug vienišų, ku
rie neturi laimės patekti j šeimų ruo
šiamas Kūčias. Matyt, šita mintimi 
vadovavosi Toronto Lietuvių Namų 
vadovybė ir užsimojo paruošt bend
ras Kūčias tiems, kurie jų reikalin
gi. Jaunimas — skautai ir ateitinin
kai jau eilė metų sėkmingai tai daro. 
Pagaliau ir senieji, lyg sekdami juos, 
užsimojo. Ir tikrai ši graži mintis 
buvo pilnai Įgyvendinta. Nors tos 
Kūčios buvo manoma skirti tik vien
gungiams, bet patraukė ir kitus. Dau
giausia buvo pavienių vyrų, apie 10 
moterų ir pora šeimų su mažais vai
kučiais. Kas dar įdomiau, kad net 
protestantų tikybos atstovų turėjo
me. Iš viso buvo apie 50 asmenų. 
Pats Kūčių stalas — tradicinis ir 
turtingas valgiais, papuoštas trispal
vėmis vėliavėlėmis, baltom staltie
sėm, žvakutėm. Ant jo—visas tuzinas 
pasninko valgių, jokio alkoholio. 
Dalyviai pasigedo tik šieno po stal
tiese. Atvykęs kun. Placidas Barius. 
OFM, įnešė gyvesnės nuotaikos. Pa
klausėme iš muzikos plokštelės reli
ginių giesmių, įgiedotų Kauno Įgulos 
bažnyčios choro, ir muzikos. Po ati
darymo kalbos, kurią pasakė pats 
įvykio organizatorius J. Karpis, se
kė stalo palaiminimas ir malda, jaut
riai išreikšta kun. P. Bariaus. Po to 
laužėm plotkeles ir linkėjom visokios 
laimės, mėgindami parodyt krikščio
nišką draugiškumą. Nenuostabu, kad 
pradžioje perdaug geros nuotaikos 
nebuvo, nes daugiausia svetimi, vie
niši žmonės, kurie galbūt tik kartą 
į metus susitinka. Laužant plotkeles 
nevienam ašara išsprūdo, nes, prisi
minę namus ir tėvynę, pajutome, kad 
mus kažkas jungia.

Prisiminėm bendras Kūčias ir 
tremties stovyklose. Ten buvo skirtin
ga nuotaika. Tada beveik nieko ne
žinojom apie paliktus saviškius ir 
išgriautą tėvynę, priešo okupuotą. 
Benamiai, prisiminę nelaimingą būk
lę, .retas kuris galėjome praryti Kū
čių' stalo valgio kąfnį, nesuvilgę kar
čiom ašarom. Ir tat stalas tada buvo 
labai menkutis, nuturėjo 12-kos val
gių, ir dažnai tik mažą kampelį plot
keles gaudavom. Bet buvo malonu 
pabūti kartu, pasidalinti nedalia su 
tokiais pat nelaimės ištiktais tautie
čiais.

Dabar valgyti ir gerti turime per
daug, bet draugiškumo — mažiausiai. 
Jei verslo reikalai neriša, tai ir ne-

pasipažįstame. Ypač senstantiems 
pravartu atnaujinti senas pažintis ir 
nevengti bendrų pobūvių, nes vieni
ša senatvė — labai liūdna.

Atrodo, dabar žmonės įsitikinę, 
kad Kalėdos yra tik uždara šeimų 
šventė ir gal dėlto vengia bendrų 
Kūčių. Lietuviai turėtų čia rasti ir 
kitą prasmę, bent gyvendami išeivi
joje. Reikėtų prisiminti, kad vien
gungių ir našlių gretos ilgėja. To
kiems jau sunku kur nors pritapti. 
Bendros šventės — gera išeitis.

Šio pobūvio pabaigoje J. Karpis 
pasidžiaugė savo organizuoto darbo 
atgarsiu pamirštų tautiečių labui ir 
palinkėjo, kad tokio pobūdžio suėji
mas nebūtų paskutinis. J. Strazdas 
daugiau dėkojo dalyvių vardu ir sa
vo kalbą skyrė patriotiškiems jaus
mams atgaivinti. Pagyrė šį gražų 
"pionierių” būrėlj, kad pasiryžo at
gaivinti krikščioniškas tradicijas ir, 
palyginęs juos su dvylika apaštalų, 
išplatinusių Kristaus mokslą po platų 
pasaulį, prašė pasekti jų pavyzdžiu 
ir pagarsinti šią patirtį bent Toronte. 
Esą tokie kalėdiniai pobūviai pasi
tarnauja ne vien religijai, bet ir lie
tuvybei. Be to, sic lietuvių bendri 
namai turi tikslą suburti tautiečius 
ne tik metinių švenčių proga, bet ir 
visom kitom progom. Šis didelis pa
statas turėtų patraukti ne tik senąją 
kartą, bet ir jaunuosius, kurie jau ir 
dabar turi reikalų su šiom patalpom. 
Ši vieta turi tapti sava kiekvienam, 
pateisinti savo vardą. Tada gal mes 
geriau pajusime, kad nesame atski
riami nei religijos, nei amžiaus, kad 
visi esame lietuviai ir siekiame vieno 
bendro tikslo — nenutautėti.

Gunda Adom.
SUJUNGTI LAIKRAŠČIUS

Užuot spausdinus tiek daug lietu
viškų laikraščių ir leidus jiem vargti, 
reikėtų sujungti keletą laikraščių 
ir padaryti vieną tikrai gerą laikraš
tį su $15 ar $18 metine prenumerata. 
Juk einama prie to, kad neilgai tru
kus dalis mūsų laikraščių turės už
sidaryti, nubyrės gabios jėgos jiems 
redaguoti ir korespondentai. Tada, 
kad ir norint, bus sunku ką nors 
centralizuoti.

Taip pat jau laikas suprasti, kad 
jaunoji karta yra čia gimusi, jų gim
toji kalba yra anglų. Jeigu norime 
juos sudominti tolimesniu laikraščio 
skaitymu, laikas įvesti jų aktualiais 
klausimais vertus spausdinti straips
nius anglų kalba. E. J.

Red. pastaba. "Jaunimo žiburių” 
C‘T2” jaunimo skyrius) bendradar-* 
bių pasitarime, kuriame dalyvavo vy
resnieji moksleiviai ir studentai, bu
vo iškeltas klausimas: ar įvesti skil
tį anglų kalba? Visi vienbalsiai pasi
sakė prieš. Esą angliškai jie turi ir 
be to daug skaitymo bei rašymo. Lie
tuviškas laikraštis turįs padėti jauni
mui prasilavinti lietuvių kalboje ir 
giliau įvesti j lietuvių gyvenimą, bei 
kultūrą.

DIDYSIS LAIŠKU SIUNTIMASi
J.

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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 gavėjas gali pirkti prekių specia'i.ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ r>_4ao roncisvali.es avė., 
IŠTAIGA BalUC exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

JAU PRADĖTAS■S
*

Mokesčių reformos įstatymas jau priimtas 
parlamento ir tapo įstatymu.

Ką mokesčių reforma reiškia Jums? Koip 
palies Jūsų reikalus?

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

Siuntinėjimas bus baigtas maždaug per ketu
rios savaites.

Visi mokesčių mokėtojai gaus mažiausiai

bent po dvi brošiūras: "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 brošiūros. 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.

Mokesčių reforma
ir Juš
m National Revenu
B įįKUf Revenue, national, 
H ^1 Taxation Impėt

K AN ADOS Į VYK IAI

IŠKELS LATVIO BYLĄ?

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Newf»udląndą Kanados fede- 
racijon 1949 m. įjungusį prem
jerą J. Smallvvoodą pagaliau pri
vertė pasitraukti iš valdžios šios 
provincijos augščiausiojo teismo 
sprendimas. 1971 m. spalio 28 d. 
Newfoundlando parlamento rin
kimus pirmą kartą provincijos 
istorijoje laimėjo F. Moores va
dovaujami konservatoriai, surin
kę 56% balsų ir pravedę 21 at
stovą į 42 vietų parlamentą. Be
veik 23 metus Newfoundlandą 
valdęs premjeras J. Smallwood 
parlamentan pravedė 20 atsto
vų. Lemtingas žodis teko parla- 
inentan išrinktam Naujosios 
Labradoro partijos vadui T. Bur
gess, kuris pažadėjo remti kon
servatorius. Premjeras J. Small
wood pradėjo sunkiai besupran
tamą delsimo taktiką. Kai buvo 
nutarta perskaičiuoti St. Barbe 
South rinkiminės vietovės bal
sus, kur pergalė labai nežymia 
persvara buvo tekusi konserva
toriui, paaiškėjo, kad liberalų 
paskirta šios apylinkės pareigū
nė buvo sudeginusi 106 balsus. 
Premjeras J. Smallwood ėmė 
reikalauti naujų rinkinių toje 
apylinkėje, kol pagaliau augš- 
čiausiasis teismas, Įtardamas są
moningą liberalų suokalbi St. 
Barbe South apylinkėje, perga
lę pripažino konservatoriam. Be
veik tris mėnesius premjeras J. 
Smallwood valdė Newfoundlan
ds ir pasirašinėjo sutartis, netu
rėdamas rinkėjų Įgaliojimo. Jo 
socialinių reikalų ministeris S. 
Neary netgi pasiūlė kastuvais iš
kasti tuneli iš Newfoundlando į 
Labradorą sąsiaurio dugne ir

tuo būdu parūpinti darbo re
kordinį bedarbių skaičių turin
čiai provincijai. { šį planą bene 
taikliausiai reagavo “The To
ronto Sun” dienraštis, patarda
mas premjerui J. Smallwoodui 
kastuvus pakeisti arbatiniais 
šaukštukais, nes tada būtų iš
spręsta nedarbo problema nė tik 
Newfoundlande, bet ir visam S. 
Amerikos žemyne.

Naujasis Newfoundlando 
premjeras F. Moores iš anksto 
pažadėjo sudaryti specialią ko
misiją, kuri patikrins J. Small- 
woodo ilgo valdymo metais pasi
rašytas sutartis, atnešusias dide
li pelną milijonieriams, daugiau
sia amerikiečiams. Newfound
lande seniai kalbama apie ky
šius bei kitokius įstatymų pažei
dimus. Šia proga tenka prisimin
ti Latvijos buvusi finansų minis- 
terį Alfredą ValdmanĮ, 1950-54 
m. vadovavusi Newfoundlando 
ekonominiams reikalams. Iš kar
to premjeras J. Smallwood jį, 
galima sakyti, nešiojo ant rankų, 
o paskui iškėlė labai neaiškią 
bylą apie kažkokius neišryškin
tus išeikvojimus bei kyšius ir 
uždarė kalėjimam Daug kam su
sidarė įspūdis, kad talentingasis 
A. Valdmanis buvo padarytas at
pirkimo ožiu, maskuojant pačios 
vyriausybės nusižengimus. Kali
nimo metais vienas kanadietis 
žurnalistas jį matė meškeriojan
tį, nors kaliniams tokios privi
legijos paprastai neleidžiamos. 
A. Valdmanis mirė išleistas iš 
kalėjimo ir paslaptį nusinešė į 
kanus. Liberalų vadas J. Small
wood prisipažino, kad viena pa

grindinių priežasčių valdžios 
perdavimui uždelsti buvo jo no
ras išsigabenti iš premjero įstai
gos apie 400.000 laiškų ir doku
mentų. Senasis politikas J. Die- 
fenbakeris pabrėžė, jog J. Small
woodui būtų tekusi žymiai gar
bingesnė vieta Kanados istori
joje, jeigu jis būtų valdžią per
davęs konservatorių vadui F. 
Moores tuojau po rinkimų. Atro
do, šiai provincijai reikės naujų 
rinkimų su didesne vienos ar ki
tos partijos persvara.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
gruodžio mėnesį padidėjo 27.000 
ir pasiekė 530.000, tačiau jis yra 
8.000 mažesnis už 1970 m. gruo
dį. Sezoniniu požiūriu skelbia- 
moj statistikoj konstatuojamas 
bedarbių sumažėjimas iki 6,2% . 
1971 m. lapkričio mėn. bedar
bių sezoninis nuošimtis buvo 
6,6. į sezoninius duomenis ne
įtraukiami žiemą pasibaigiantys 
darbai.

Žemės turtų taryba TransCa
nada dujotiekio bendrovei leido 
pabranginti natūralias dujas. 
Duju vartotojus pabranginimas 
greičiausiai pasieks šių metų pa
baigoje. Spėjama, jog Toronte 
dujos pabrangs apie 4% priva
čiuose namuose ir 6-8% pramo
nės įmonėse.

Pajieškojimai
Pranas Jurgelionis, gyvenantis Vo

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

Jieškomi: Petrauskas Alfonsas, sū
nus Jono, gimęs 1900 m., Janauskie- 
nė Bronė, Naruševičienė Janina. Jie 
patys ar apie juos žinantieji prašomi 
pranešti: Juozas Astas, 106 Eastbour
ne Ave.,. Hamilton 22. Ontario.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitus reikalus 

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina ehrmo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečlant gimines
dienos metu arba vakarais

Didžiausios ir gražiausios ouropietiikos mėsos ir skanėstų krautuvės. 
Geros kokybes gominioi. Didoūs pasirinkimo*. Konkurencinės kainos.

SPECIALUS _ . į mm M M ■■

11 p-top WI EATS
kas savaitę r DELICATESSEN

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

Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

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

NOTARAS
A. LiUDZIUS, BX.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank 

11 augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namą 279-7980
Priėmimo laikos pagal 

susitarimą telefonu.

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

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

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

DR. V. J. MEILUVltNE 
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 Ė L L I S AVI 

(prie Queenswiyl 
Tel. 762-lOOf 

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

apšildymo darbus.
Darbas sąiiningas *r nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vaL 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

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
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

roncisvali.es
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sausio 29,
šeštadienį, 
trijose Prisikėlimo 
SALĖSE

TRADICINIS “Tėviškės Žiburiu”

SPAUDOS BALIUS
sausio 29,
šeštadienį,
trijose Prisikėlimo 
SALĖSE

83 MONTREAL

Mergaičių choras “Aidas” su dirigentu bei solistu 
------V. Verikaičiu ir akompaniatorium J. Govėdu-------

Vertingų laimikių loterija (žymiųjų dailininkų 
paveikslai, skulptūros, televizijos priimtuvas, nešioja- 
------------ mosis radijo aparatas ir daug kitų)--------------

• D’Amico orkestras
• Vaišingas bufetas VISUS MALONIAI KVIEČIAME!

• BALIAUS PRADŽIA — 7 vol. v., PROGRAMOS — 7.30 v. v.
• BILIETAI: $3.00, studentam — $2.00

Aušros Vartų parapijos žinios
— Visoje Katalikų Bendrijoje 

vyksta maldų savaitė, kad visi tikin
tieji į Kristų būtų vieningi taip, kaip 
pats Kristus to norėjo.

— Sekmadienį, sausio 23 d., po 
11 vai. pamaldų Šaukiamas Montrea- 
lio Katalikių Moterų Draugijos susi
rinkimas N. P. Marijos seserų pa
talpose.

— Sausio 30 d., po 10 vai. Mišių, 
N. P. M. seserų patalpose prasidės 
pamokos vaikučiams, kurie ruošiasi 
šiais metais priimti šv. Komuniją.

— Mirė Juozas Silickas ir Jonas 
Valančiūnas.
SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 1971 

METU FINANSINĖ APYSKAITA
I. Pajamos

i TORONTE Maloniai kviečiame Toronto visuomenę atsilankyti į Maironio šeštadieninės mokyklos

Sv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį meldžiamasi už 

krikščionių vienybę.
— Parapijos rekolekcijos bus ko

vo 19-26 d.d. Vedėjas — kun. Alg. 
Kezys, SJ, iš Čikagos.

— Išsiuntinėti paštu pakvitavimai 
geradariams už praėjusių metų au
kas. Jei kas minėtų pažymėjimų ar 
rinkliavos vokelių nebūtų gavę, 
prašom pranešti klebonijai.

— Parapijos choras mokosi giedo
ti kun. G. Šukio lietuviškas Mišias. 
Praėjusį sekmadienį pirmą kartą gie
dojo “Šventas”. Vasario 16 choras 
ruošia specialią giesmę, parašytą

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: trečiad., 7 v. — už a.a. 

E. Bubelį, užpr. S. Bubelienės; ket- 
virtad., 8.30 v. — už a.a. J. Gilman, 
užpr. K. Gilmanienės; sekmad., 9 v.
— už a.a. M. Matušaitį, užpr. E. Ma- 
tušaitienės; 10 v. — už a.a. E. Bube
lį, užpr. S. Bubelienės, velionies 3- 
jų mirties meknių proga.

— T. Rafaelis dar kurį laiką lieka 
talkinti Ročesterio lietuvių parapi
joje.

— Parapijos metinės rekolekcijos
— kovo 19-26 d.d. Jas ves kun. dr. T. 
Leonardas Andriekus, OFM.

— Kitą savaitę lankomos šeimos

ŠOKIU VAKARA
PROGRAMOJE: Londono studenčių kvartetas “Rasa” ir 

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

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

sausio 22

PRISIKĖLIMO 
parapijos salėj

Pradžia — 6.30 vai. vakaro
(ėjimas — $2.50, studentams — $1.00

RENGĖJAI

S

1. Rinkliavos $ 8.228.09
2. Parapijos mokestis 3.645.00
3. Aukos Mišioms 1.235.00
4. Sutuoktuvės ir laidotuvės 1.310.00
5. Votyvinės žvakės 651.46
6. Palūkanos ir metrikų

ištraukos 307.98
7. Aukos 8.069.25
8. Parengimai ir salės nuoma 7.338.79

Iš viso 30.785.57
II. Išlaidos

1. Algos $ 5.665.80
2. P. P. ir H. I. P. 153.12

muz. S. Gailevičiaus.
— šeimų lankymas vykdomas to

liau Bloor-Runnymede rajone.
— Statybos fondui aukojo: $100 

J. A. Yčai; po $56: S. Kryževičius ir 
L. Monstvilas. Geradariams nuoširdi 
padėka.

— Praėjusį savaitgalį klebonijoje 
buvo apsistojęs kun. P. Cinikas, MIC, 
vyr. “Draugo” administratorius. Sve
čias sekmadienį atlaikė 11 vai. Mi
šias.

— Pamaldos: penktadienį, 8 v.r., 
už a.a. Mykolą Matušaitį: sekmadie
nį: 10 v. už a.a. Julių Gilmaną, 11 
v. už a.a. Mariją Stungurienę ir 12 
v. už a.a. Vladą Stungurį.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— šį penktadienį konfirmandų pa

mokų nebus, nes kun. A. Žilinskas 
dalyvaus ekumeninėje konferencijo
je, kurios tema — “Kalinys, visuo
menė ir Bažnyčia”. Sekančios konf. 
pamokos bus sausio 28 d., 6.30 v.v.

— Sekmadienį, 9.30 v.r. pamaldos.
— Vasario 6 d., 9.30 v.r. bendros 

parapijos pamaldos. Po jų — visuo
tinis parapijos susirinkimas bei mote
rų draugijos paruoštos vaišės.

— Sveikiname p.p. Gerdą ir Albi
ną Tarvydus, kurie sausio 15 d. savo 
giminių, draugų ir parapijiečių tarpe 
atšventė savo 25 metų vedybinę su
kaktį. Visagalio palaima telydi Jus 
ir Jūsų šeima dabai- ir ateityje.

— “Džiaukitės su linksmaisiais, 
verkite su verkiančiaisiais, gyvenki
te darnoje vienas su kitu. Nebūkite 
išdidūs, bet eikite ranka rankon su 
žemaisiais (Rom. 12, 15).”

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. (vairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.
Drabužiu KRAUTUVE vakariniam 
Toronte. Savininkai išeina pensijon 
ir pageidauja lietuvio pirkėjo. Pra
vartu mokėti europietiškų kalbų. 
Skambinti St. Dargiui, 231-6226 aTba 
231-2661, Frank Barauskas, Realtor. 
BR. VYTIS-VRUBLEVIČTUS prade 
dantiems studijuoti PRANCŪZU kal
bą privačiai duoda pamokas. Teirau
tis sekmadieniais Prisikėlimo parapi
jos salės kavinėje nuo 10 v.r. iki 1 v. 
p.p. arba telefonu 534-0683.
IŠNUOMOJAMI 2 kambariai Ir vir
tuvė trečiame augšte vienam asme
niui netoli Bloor ir Dundas požemi
nio. Yra garažas. Tel. 534-9127.
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".
ATLIEKU VISUS NAMU MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir Įrengiu poilsio 
kambarius. Tel. 5354724.
MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo i naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON- 
TO medžio darbus, tain pat darau 
ir naujus Įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”. duru. faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.
NEBRANOUS ORKESTRAS Įvairiom 
progom, didesnės ar mainės sudė
ties. Skambinti J. ZAREMBA, tel. 
7«7 • 7084 po 5 v. p. p.

Armstrong Ave., Hallam St., Russett 
Ave., Salem Ave., Wallace Ave.

— Pokalbis su Toronto jaunesnio- 
siomis šeimomis — sausio 26, trečia
dienį, 7.30 v.v., Parodų salėje. Kvie
timai dalyvauti išsiųsti paštu, bet 
apie 15 kvietimų, neberadę kviestųjų 
turimais adresais, grįžo atgal. Kvie
čiamos visos jaunesniosios šeimos, ’ 
sudarytos paskutiniais 10-12 metų, at
silankyti ir padiskutuoti joms, bend
ruomenei ir parapijai gyvybinių rei
kalų. Pokalbį organizuoja Prisikėli
mo par. taryba.

— Kvitai už 1971 m. aukas baigia
mi išsiųsti. Pastebėtas klaidas ir ne
tikslumus prašom pranešti parapi
jos raštinei.

— Chorų repeticijos, lituanistikos 
seminaras, pirmosios Komunijos ir 
katechetinės pamokos, par. bibliote
ka ir spaudos kioskas veikia įpras
ta tvarka.

“TŽ” spaudos baliaus loteri
jai paaukojo savo paveikslus šie 
dailininkai: V. Pazukaitė, J. Rač- 
kus, A. Tamošaitienė, A. Tamo
šaitis, L. Urbonas; medžio skulp
tūras: dail. Pr. Baltuonis ir dail. 
Dagys; televizijos priimtuvą su 
didele nuolaida parūpino Al. Pi- 
lypaitis, “Knight Radio a. Tele
vision” krautuvės sav. Hamilto
ne; nešiojamąjį radijo priimtuvą 
“Nord Mende” padovanojo J. 
Tumosa; rankų darbo spalvingas 
pagalvėles — L. ir K. Budrec- 
kiai, U. Mickevičienė; dvi dėžu
tes šokolado — Kohl a. Frisch 
bendrovė per M. Pranevičių. Ti
kimasi ir daugiau laimikių.

Jaunas latvių pianistas Artū
ras Ozolins koncertuos sausio 
20, ketvirtadienį, 8.30 v.v., St. 
Lawrence Centre Town Hall. 
Tai vienas iš jaunųjų pianistų 
koncertų eilės “Young Cana
dian Performers”, kurią remia 
Kanados ir Ontario meno tary
bos. Lietuviškų pavardžių pianis
tų eilėse iki šiol nebuvo matyti.

Ed. Punkris ir J. Genutis su 
žmonomis išskrido atostogų į 
Meksiką.

Apie Lietuvos laisvinimą pa
darys pranešimą iš Niujorko at
vykęs VLIKo pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas šį sekmadienį, sau
sio 23 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo 
Parodų salėje. Kalbės apie nau
juosius politinius Įvykius, susi
jusius su okupuota Lietuva, ir 
atsakys į klausimus. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. Pranešimą rengia KLB 
Toronto apyl. valdyba.

Apie Kanados etninių grupių 
kultūras bei galimybes išlaikyti 
jas kalbės federacinės vyriausy
bės ministeris M. O’Connel sau
sio 20, ketvirtadienį, 8.30 v.v., 
Sv. Kazimiero par. salėje (156 
Roncesvalles Avė.). Šiam minis- 
teriui pavesta rūpintis pilietybe, 
informacija ir daugiakultūriais 
reikalais.Jo pranešimą rengia 
Parkdale .liberalų draugija. Da
lyvaus ir dr. S. Haidasz. Rengė
jai kviečia dalyvauti ir lietuvių 
visuomenę, kuriai taip pat turė
tų rūpėti naujoji vyriausybės po
litika tautinių grupių atžvilgiu 
ir ruošiamas naujas pilietybės 
įstatymas.

E. Burke Draugijos susirinki
mas — sausio 26, trečiadienį, 8 
v.v., Latvių Namuose, 491 Col
lege St. Bus platus pranešimas 
apie Gezos Matrai teismą Otavo
je. Šiuo metu jis yra Guelph, 
Ont., kalėjime. Draugijos valdy
ba kviečia visuomenę dalyvauti 
susirinkime.

Algio Dimskio trijulė links
mins visus atsilankiusius į To
ronto lietuvių sportininkų Šokių 
vakarą vasario 5 d., 7.30 v.v., 
Prisikėlimo parapijos auditori
joje. Tą patį savaitgalį Toronte 
įvyks Kanados sporto apygardos 
krepšinio žaidynės. Rengėjai — 
abu sporto klubai maloniai kvie
čia visus atsilankyti.

SV. JONO KNYGYNE gauta: J. 
Kralikausko istorinis romanas “Vaiš
vilkas”. Kaina $4.50. “Sek pasaką” — 
stereo plokštelė vaikams, kurioje įra
šytos 4 pasakos. Kaina $6.00.

BALTIEČIŲ POKALBIS SU MINISTERIU

Pranešame, kad dabar per mus

galima užsakyti automobilius savo giminėms Lie
tuvoje ar kitur. Automobilių yra:

1972 m. sausio 9 d. baltiečių 
atstovai Toronte dalyvavo pasi
kalbėjime su federacinės vyriau
sybės ministeriu M. O’Connell, 
kuriam pavesta tvarkyti piliety
bės, informacijos ir daugiakul- 
tūrius reikalus. Susitikimas 
įvyko S. Jokūbaičio iniciatyva.

Paaiškėjo, kad daugiakultūrė 
programa dar nėra pilnai pa
ruošta. Numatoma studijuoti ry
šį tarp kalbos ir kultūros. Tai 
užtruks apie metus. Iš tos studi
jos paaiškės, ar federacinė val
džia rems etninių kalbų mokyk
las, kaip pvz lietuvių šeštadieni
nės mokyklos. Šiuo metu numa
toma remti tiktai provincijų vy
riausybes, jei šioms susidarytų 
išlaidų ryšium su numatomu įve
dimu svetimų kalbų mokymo 
gimnazijose ir pan. Ministeris 
priėmė dėmesin paaiškinimą, 
kad mažesnėms etninėms gru-

A. a. Pranas Zaliaduonis, 73 
m., mirė sausio 16 d. ukrainie
čių senelių namuose. Palaidotas 
iš Sv. Jono Kr. bažnyčios lietu
vių kapinėse sausio 19 d. Pali
ko dukrą Genę Žeznickienę, gy
venančią prie Sudburio.

Jūratės Ignatavičiūtės - Jauer 
padėkoje per klaidą praleista 
Marytės Krikščiūnienės pavar
dė. Atsiprašydama, padėkos au
torė jai irgi nuoširdžiai dėkoja.

Ligoniai. Humber Memorial 
ligoninėje, Westone, tyrimams 
paguldytas Aug. Kuolas. Sv. My
kolo ligoninėje gydosi V. Mok- 
lickaitė. Toronto Sunnybrook li- 
goninėje sunkiai serga Stasys 
Cuplinskas.

Lilija Vasiliauskaitė-Vasis su
sižiedavo su teisininku J. Donald 
Bergeron. Vestuvės numatomos 
š.m. rugpjūčio mėnesį.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man su

ruoštą staigmeną gimimo dienos pro
ga ir už dovaną; L. Zigmantavičienei, 
p.p. Vaškevičiams, Janeliūnams, Rut
kauskams, Skrupskiams, Kalelams, 
Lukošiams, Kniukštoms, Vaseriams, 
Žymantams, Žaliauskams, Kripams, 
B. Viliui, Mrs. M. Adams, J. Bab- 
rauskui, M. Pargaliauskienei, Praka- 
pams.

Lieku dėkingas —
B. Rakauskas

MOSKVIČ 412 IE ŽIGULIS VAZ 2101
MOSKVIČ 408 IE NEW ZAPOROŽEC ZAZ 966
Smulkesnių informacijų prašome rašyti ar skambinti:
BALTIC EXPORTING Co.
480 Roncesvalles Avenue, Toronto 3, Ontario

Tel. LE 1-3098 A. ir S. Kalūza

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

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

BARONESS A BEAUTY SALON j
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 <

> 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių !
1 Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, <

dažymas, perukai ir t. t. Prieinamos kainos <

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

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

pėms sunku sudaryti pilnas 
klases esamose viešose mo
kyklose ir kad į šeštadienines 
mokyklas suvažiuoja mokiniai iš 
labai plačios apylinkės. Atrodo, 
kad jau dabar galima būtų pra
šyti tiesioginės paramos vadovė
lių leidimui ir . garsinių vaizdi
nių priemonių pagaminfmui, nu
rodant, kad tokios priemonės bū
tų naudojamos keliose provinci
jose.

Principe numato remti tiktai 
tokius projektus, kurie rišasi 
su kultūros perkėlimu į Kanadą 
ir jos įnašu formuojant naują 
Kanados veidą. Nerems progra
mų, kurios skirtų grupes nuo 
kitų krašto gyventojų, nors pri
pažįsta didelę kultūrų ir kalb^ 
išlaikymo svarbą.

“National Museum of Man”1 
Otavoje, kuriame jau yra didelės 
lietuvių tautinio meno ir muzi
kos kolekcijos, biudžetas bus 
smarkiai padidintas. Etninio me
no rinkimo programos bus pra
plėstos, taipgi bus ruošiamos kil
nojamos parodos įvairiuose cent
ruose. “National Library” rinks 
literatūrą etninėmis kalbomis ir 
daugelį tokių knygų deponuos į 
vietines viešąsias bibliotekas pa
didinto biudžeto dėka. “National 
Film Board” ruoš filmus etninė
mis temomis. Etninių kultūrų ir 
kalbų centrai bus sudaryti prie 
kelių universitetų. Numatoma 
išleisti bent 20 istorinio pobū
džio knygų apie etnines grupes 
Kanadoje.' Specifiniais atvejais 
numatoma remti ir pačių etni
nių grupių leidinius. Ketinama 
įvesti CBC transliacijas įvairio
mis kalbomis. Pagal esamus nuo
status, kurie būsią pakeisti, CBC 
tegalinti transliuoti tik dviem 
oficialiom kalbom.

Ministeris pageidavo,^ kad bet- 
kokie projektai su biudžetais bū
tų perduodami per centrines et
nines organizacijas.

Buvo paliesti ir politiniai 
klausimai, nors jie nėra tiesio
ginėj ministerio sferoj. Baltiečių 
atstovai perdavė nepasitenkini
mus dėl dabartinio premjero 
laikysenos tam tikrais klausi
mais ir dėl kaikurių jo viešų pa
reiškimų. Krašto vaidybos vardu 
buvo įteiktas laiškas premjerui 
kunigų Zdebskio ir Bubnio rei
kalu. Išreikšti ir pageidavimai 
ryšium su artėjančia Europos 
saugumo konferencija ir kitais 
mums rūpimais klausimais.

Lietuviams atstovavo K. L. B. 
krašto valdybos pirmininkas 
Eug. Cuplinskas, vicepirm. V. 
Gruodis. Toronto apylinkės val
dybos pirm. J. Karpis. Baltiečių 
Federacijos atstovai I.Miklejohn 
ir A. Kalendra, liberalų partijos 
ir Baltiečių Veteranų Sąjungos 
atstovas S. Jokūbaitis. Dl.

3. Patarnavimai, giedoriai,
honorarai 1.691.00

4. Maistas 1.325.00
5. Kulto reikmenys ir

žvakės 1.958.46
6. Raštinė ir telefonas 535.57
7. Švaros palaikymas ir

plovimas 705.67
8. Elektra, šildymas ir

mokesčiai 2.170.29
9. Pastatų taisymas 2.714.86

10. Palūkanos skolintojams 3.345.16
11. Grąžintos rinkliavos ir

mokestis 773.00
12. Grąžinta skolų 8.500.05

Iš viso 29.537.93
Iš praėjusių metų buvo likę 

$55.500.00 skolos, lieka dar mokėti 
$47.000.00 skolos.

— Parapijai priklauso 400 šeinių. 
1971 m. turėjome 12 krikštų, 9 su
tuoktuves ir 17 laidotuvių.

— Šiais metais parapijos komite
tą sudaro: pirm. Vincas Markauskas, 
nariai — K. Rašytinis, VI. Giriūnas, 
Alb. Norkeliūnas, Jonas Staniulis ir 
Ant. Smitas.

— Naujų metų sutikimas davė 
$740.23 pelno.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasario 
28, sekmadienį, 3 v. p.p., Pla
teau salėje. Paskaitą skaitys dr. 
Ilona Gražytė. Koncertinę dalį 
atliks AV par. choras, vad. p. 
M. Roch, solistė G. Capkauskie- 
nė ir H. Nagys. KLB Montrealio 
apyl. valdyba dėl susidariusių 
aplinkybių negalėjo Nepriklau
somybės šventės minėjimo su
rengti vasario 20 d., kaip anks
čiau buvo skelbta. Visi tautie
čiai prašomi įsidėmėti, kad mi
nėjimas įvyks vasario 28 d. Auš
ros Vartų ir šv. Kazimiero baž
nyčiose iškilmingos pamaldos 
Nepriklausomybės šventės pro
ga bus laikomos sekmadienį, va
sario 20 d., 11 v.r. KLB Mont
realio apyl. valdyba prašo visas 
organizacijas pamaldose daly
vauti su savo vėliavomis.

M. Kasneravieienė yra paskir
ta įgaliotine šalpos reikalams

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

Tel. LE 2-3656. Rytuose 1IO 6-1331

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

DU RUSIŠKI FILMAI 
Antano Čechovo

“ANNA CROSS” 
spalvotas, su angliškais įrašais 
PRIEDO: “DIMKA” 
lengvo pobūdžio filmas 

sausio 21 — 26
Brighton klnoteatre 
127 Roncesvalles Aven"e, 
Toronto, tel. 532-2710

Kasdien nuo 7 v. v. vienas 
seansas, šeštad. ir sekniad. nuo 
5 vai. p. p. be pertraukos.
SEKANTIS—gigantiškas filmas

Gen. PATTON
sausio 28 — vasario 2

prie KLB Montrealio apylinkės 
valdybos. Visi Montrealio lietu
viai prašomi šalpos įgaliotinei 
jos kilniame darbe padėti bei 
jai talkinti. M. Kasperavičienės 
adresas: 1040 Willibrord, Ver
dun. Tel. 768-0586.

Silvija ir Vincas Piečaičiai, 
Ina ir Algis Kilčiai dviejų sa
vaičių žiemos atostogas leidžia 
Jamaikoje.

Lietuvių studentų s-gos Mont
realio skyrius paskyrė $10 KLB 
Montrealio apyl. valdybai, tuo 
prisidėdamas prie padengimo iš
laidų, kurios susidarė įrengiant 
lietuvių skyrių Montrealio Terre 
des Homines pasaulinėje paro
doje. Inf.

L. K. Mindaugo šaulių kuopos 
metinis parengimas - balius įvy
ko sausio 15 d. AV salėje. Su
vaidinta 2 v. drama “Partizanų 
motina”. Su ja supažindino St. 
Barauskas, kurio artimas drau
gas St. Butkus vaidinimą pa
rašė. Pastarasis vaizduoja parti
zanų būrio kovą su okupantų 
milicija. Vaidino 17 šaulių ak
torių. Veikalą paruošė per tre
jetą mėnesių. Publikos vertini
mu, geriausiai vaidino ir pa
grindinę motinos rolę atliko p. 
Jukonienė. Ji perdavė du skir
tingus charakterius — pirmame 
veiksme buvo jautri motina, o 
antrame — karinga partizanė. 
Kiti pažymėtini vaidintojai — 
B. Kasperavičius, G. Kazlauskie
nė, A. Mylė. Režisoriai — J. B. 
Malaiškos ir V. Sušinskas. Ap
ranga ir grimavimas — St. Ba
rausko. Vakarui vadovavo kuo
pos pirm. Ig. Petrauskas. Po to 
buvo vakarienė ir šokiai. J. L.

Aušros Vartų parapijos meti
nis susirinkimas įvyko sausio 16 
d. Pirmininkavo klebonas kun.
L. Zaremba, SJ, sekretoriavo p. 
Jonelis. Klebonas padarė 1971 
m. apžvalgą ir pateikė finansinę 
apyskaitą. Turėta $26,026.19 pa
jamų ir apie tiek pat išlaidų. Pa
rapija dar turi $48,000 skolų. 
Buvo 11 krikštų, 11 jungtuvių, 
kurių dauguma buvo mišrios, 
ir 9 laidotuvės. Finansiniai me-
tai buvo geri, todėl atlikta re
montų ir pagerinimų. Klebonas 
nusiskundė, kac 
komos 10 v. pa,____ ,
kartais sudaro a0% nelietuviąi. 
I parapijos komitetą išrinkti -V- 
P. Vilėniškis ir{ J. Kliševičiuš.

Aušros Vartų par. koncertas, 
turėjęs įvykti sausio 29 d., ati
dėtas vėlesniam laikui, nes su
tapo su Šv. Kazimiero par. pa
rengimu.

permažai lan- 
naldos, kurioje

Moksleivių ateitininkų žiemos 
stovykloje-kiirsuose Dainavoje iš 
Montrealio dalyvavo D. Styraitė, 
S. Brikis ir V. Ladyga. Šią sto
vyklą dalyvavusieji laiko labai 
gerai pavykusia. Stovykloje bu
vo arti 100 dalyvių.

Rašant apie Montrealio šau
lius, įvyko klaida, šaulio žvaigž- 
dę-medalį gavo S. Rentas, ne V. 
Kasperavičius, kaip korespon
dencijoje buvo pažymėta.

Place Ville Marie rodomas fil
mas iš Sibiro tremtinių gyveni
mo pagal 1970 m. Nobelio lite
ratūros premijos laimėtojo A. 
Solženicino knygą “Viena diena 
iš Ivan Denisovičiaus gyveni
mo”. J. L.

" Tel. Bus.: 722-3545 i

Res.: 256-5355 ;

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

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

t t I | -r M O 1 1 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L I I H V MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ___
Taupomąsias s-tas __
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.

DUODA PASKOLAS:
5.0% Asmenines.... .... .

Nekiln. turto .. .....
Čekių kredito . ..... ..... 9.0%
Investacines_ __ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. Iki lloooo 
už paskolos sumą.

___ 8.5%
_ 8.75%

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10 80 iki 12 8D 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien. Dskinam Uktadlo- 
nius; vakarais — trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tet 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 r u r s ė j o mėnesio 15 dienos ir per visrjs ilguosius savaitgalius.


