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Metams praėjus
Specialių metų skelbimo tradicija atėjo Į išeiviją iš nepriklau

somos Lietuvos, ypač nuo to laiko, kai buvo paskelbti ir labai 
iškilminkai atžymėti 1930-tieji Vytauto Didžiojo metai. Į tų metų 
atžymėjimą tada buvo įsijungusi visa tauta. Studentai pėsčiomis 
apnešė apie Lietuvą Vytauto Didžiojo paveikslą, kaikurios insti
tucijos pasivadino Vytauto D. vardu (pvz. Lietuvos universitetas), 
šeimos pradėjo krikštyti berniukus Vytautais. Tai buvo visos tau
tos dėmesio atkreipimas į praeitį ir į jos pasididžiavimą — Vy
tautą Didįjį, mūsų romantikų veiklos ir kūrybos įkvėpėją.

Jeigu nepriklausomoje Lietuvoje specialių metų buvo skel
biama nedaug, tai į išeiviją atėjusi ši tradicija,' ypač pastarajame 
dešimtmetyje, pasireiškė gausumu. Per palyginti neilgą laiką jau 
turėjome Mindaugo metus, Maironio, Donelaičio, Jaunimo, Lais
vės Kovos metus. Kai šitokio fakto akivaizdoje 1968 m. pabai
goje įvykęs PLB seimas nutarė paskelbti 1969-sius Lietuvių šei
mos ir švietimo metais, nevienas pagalvojo: “Ir dar vieni me
tai ... Kam to reikėjo?” Taigi, ar buvo tikslu tokius metus skelb
ti? Jei taip, tai ar jų paskelbimas pasiteisino?

★ ★ ★
Yra sakoma: kur bevažiuosi, niekad nepamirši pasiimti pats 

savęs. Taigi, ir mes atsivežėme į kitus kraštus tą patį savąjį “aš” 
su visomis jo gerosiomis ir blogosiomis pusėmis. Nepriklauso
moje Lietuvoje tas mūsų “aš” buvo Įstatytas į tradicinį gyveni
mo kelią. Tuo rūpinosi šeima, mokykla, valstybė ir Bažnyčia. Išei
vijoje dalis tų tvarkančiųjų pajėgų išnyko, susilpnėjo arba pakei
tė savo pobūdį. Naujausios mūsų išeivijos laikotarpyje visame 
pasaulyje. įskaitant ir laisvuosius kraštus, išbujojo materialisti
nė, beidėjinė, individualistinė pažiūra, viso ko centru pirmoje ei
lėje statanti savąjį “aš”. Nors ir stengiamės gyventi kiek galint 
glaudesnėje lietuviškoje bendruomenėje, tačiau atšiaurus aplin
kos vėjas, griaunantis idealizmą, neišvengiamai mus veikia. O
mums idealizmo šiuo metu reikia daugiau, negu betkada, nes ir 
visas lietuvybės išlaikymas yra idealistinė veikla. Materialistui 
lietuvybė nėra nei reikalinga, nei įdomi.

Savajam “aš” idealistinėje — lietuviškoje plotmėje išlaikyti 
ir priaugančiai kartai perduoti tenka jieškoti pagalbos jau minė-
tuose tradiciniuose mūsų dvasinio gyvenimo formavimo rams
čiuose. Valstybė? Jos tuo tarpu neturime. Bažnyčia? Taip, idea
listinė, bet ar visur lietuviška? Mokykla? Jos tik nuotrupa litua
nistinės mokyklos pavidalu mums tarnauja. Tik šeima dar te
bėra mūsų pačių kontrolėje. Jai tenka atlaikyti žymiai didesnį 
spaudimą, negu laisvojoi Lietuvoj. Deja, jai iki šiol mažiausiai 
dėmesio skyrėme ir mažiausiai pagalbos teikėme. Atkreipti dė
mesį i lietuviškąją šeimą ir į jos pagalbininkę lituanistinę mokyk
lą ir buvo pagrindinis motyvas specialiems 1969 metams skelbti.

★ ★ ★
Siaura,; prasme paėmus, tą tikslą pasiekėm — dėmesį Lpro^ 

blemą atkreipėm. Buvo tuo reikalū rašoma spaųdojey-nagrihė|ama 
platesniuose ir Šiauresniuose susirinkimuose. Bet tai beveik ir 
viskas. Tuo tarpu šeimoms reikia daug daugiau. Pirmiausia, joms 
reikia ne vien dėmesio atkreipimo, bet plataus visa lietuvių išei
viją apimančio sąjūdžio, kurio centre būtų šeima. Tai daug dau
giau, negu vien dėmesio atkreipimas. Tai būtų viską apimantis 
sąjūdis, panašiai kaip 1930 m. vytautiBfis sąjūdis. Iš tokio sąjū
džio turėtų išplaukti konkrečios ir. nuolatinės pagalbos pradžia 
šeimai.

★ ★ ★
Kodėl tokio platesnio užsimojimo nepajėgėm įvykdyti pra

ėjusiais specialiais metais? Vienas stabdys glūdi mumyse pačiuose, 
neišskiriant ir pačių šeimų. Tai palengva kylanti apatija,, nusivy
limas. Iš vienos pusės šeimos pradeda vis daugiau jausti slėgimą 
tos aukos, kurios pareikalauja priaugančiosios kartos išlaikymas 
idealizme ir lietuvybėje, iš kitos pusės — matymas silpnų rezul
tatu daugeliu atveju, yuač tada, kai vaikai pasiekia jaunuolių 
amžių. Paguodos čia gali teikti nebent žinojimas, kad toji pro
blema nėra nei vien lietuvių, nei vien išeiviu. Ją turi visas lais
vasis pasaulis, kurį užpuolė didžioji pykčio banga taip staigiai, 
jog niekas nebežino ką su jaunimu daryti.

Užverčiame šeimos metų lapą su mintimi, kad neužverčiame 
dėmesio šeimoms. Tegu ateityje kiekvieni metai būna šeimos me
tai, nešą tai mūsų lietuviškojo gyvenimo ląstelei nauju vilčių ir 
naujų pagalbinių priemonių sunkioje kovoje už lietuvybės išlai
kymą'.

Praėjusieji metai buvo taip pat skirti ir pagalbinei šeimos 
institucijai — lietuviškajai mokyklai. Palikdami pasisakymą tuo 
reikalu kitai progai, konstatuokime, kad šioje srityje pereitieji 
metai buvo našūs ir vaisingi ne tik naujais projektais, bet ir kon
krečiais darbais. A. R.

KANADOS /VYK/A/

UKRAINIETIS - GUBERNATORIUS

Pasaulio įvykiai
KALĖDŲ VARPAI KRISTAUS GIMTAJAME BETLĖJAUS MIESTELYJE 
skelbė taiką ir ramybę žmonijai, nors iki taikos vis dar labai toli
mas kelias. Maldininkus Betlėjuje saugojo ginkluoti Izraelio ka
riai. Popiežius Paulius VI tradiciniame Kalėdų žodyje ragino pra
tęsti P. Vietname paskelbtas dviejų parų karo paliaubas, linkėjo 
užbaigti skerdynes Nigerijoje ir neoficialų karą Artimuosiuose 
Rytuose, tačiau jau Kalėdų vakarą komunistų įvykdyti 79 paliaubų 
pažeidimai privertė vietnamiečius ir amerikiečius atnaujinti karo 
veiksmus. Prez. R. Niksono planą taikai atstatyti Artimuosiuose 
Rytuose atmetė Maskva, arabų vadai ir Izraelio ministerių kabi
neto specialus posėdis. Maskvai ir arabams šis planas atrodė esąs

Premjeras P. E. Trudeau nau
juoju Saskačevano gubernato
riumi paskyrė 1914 m. šioje 
provincijoje gimusį ukrainiečių 
kilmės chirurgą dr. Stephen Wo- 
robetz, kuris 1944 m- buvo Prin
cesės Patricijos pėstininkų da
linio gydytoju Italijos fronte ir 
buvo atžymėtas Karo Kryžiumi. 
Premjeras P. E. Trudeau primi
nė, kad šiuo paskyrimu norima 
pabrėžti didėjantį ukrainiečių 
įnašą Saskačevano provincijos 
gyvenime. Gubernatoriaus par
eigas dr. S. Worobetz iš R. L. 
Handbidge perims vasario 1 d. 
Tai turbūt pirmas atvejis Kana
dos istorijoje, kai gubernatoriu
mi skiriamas neanglu ir nepran- 
cūzu kilmės kanadietis.

Karališkoj komisija dviejų 
oficialių kalbu ir kultūrų reika
lams paskelbė trečią 567 psl. 
pranešimą su 57 . pasiūlymais, 
kuriu pagrindinis vra įvesti fe
deracinės vyriausybės centrinė
se ir regioninėse įstaigose at
skirus departamentus prancūzu 
ir a n ^lu kalbomis. Tik ju vado
vai būtu dvikalbiai, o tarnauto
jais tada galėtu būti vien tik 
prancūzu ar anglu kalba mokan- 
tvs asmenvs. Panašus principas 
siūlomas ir privačioms darbo
vietėms Kvebeke bei kitose pro
vincijose. kur yra didesnė pran
cūzų kilmės gyventoiu mažuma. 
Sis komisijos pasiūlymas yra 

aiškus kontrastas jos anksty ves- 
niems siūlymams paversti valdi
nes įstaigas dvikalbėmis.

Iš pareigų pasitraukiantis 
Kvebeko liberalų partijos va
das J. Lesage provinciniame 
parlamente kritikavo premjero 
J. Bertrando vyriausybės finan
sinius reikalus. Progą sudarė 
Kvebeko finansų ministerijos 
pateiktas ketvirtas biudžetinių 
metų išlaidų papildas. Nors bu
vo numatyta turėti $47.348.900 
perteklių, biudžetui subalansuo
ti jau dabar trūksta $95.606.- 
800. Iki biudžetinių metų užbai
gos kovo 1 d. J. Lesage prana
šavo $125 milijonų " deficitą. 
Kaltę jis suvertė Union Natio
nale partijos ministeriams, ku
rie važinėja liuksusiniais auto
mobiliais ir rengia iškilmingus 
pokylius mokyklose, neturinčio
se pakankamai suolų mokiniams 
ir net knygų. J. Lašage numato 
dabartinės vyriausybės ekono
mini bankrotą, šios kalbos išva
karėse. Kvebeko parlamentui 
buvo pateiktas premjero J. 
Bertrando pasiūlymas padidinti 
parlamentaru metines algas nuo 
$18.000 iki $21.000. Kvebeko 
parlamento nariai dabar vėl bus 
geriausiai apmokami parlamen
tarai visoie Kanadoje.

Federacinės vvriansvbės fi- 
riansu minister!© E. J. Bensono 
pranešimu, ši pavasari bus iš-

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirm. dr. J. K. Valiūnas Niujorke įteikia svečiui nepri
klausomos Ukrainos prezidentui (tremtyje) Mykolą Levickį j sukaktuvinį Lietuvos nepriklausomybės 
medalį Nuotr. Vyt. Maželio

Sovietų Sąjunga subyrės iki 1984?
Jauno rusų rašytojo pranašystė, paskelbta britų spaudoje • Ar tai fantazija, ar tikrovė?
Ryšium su naujo dešimtmečio 

pradžia didžioji spauda pilna 
pranašysčių apie ateitį. Vieni 
pranašautojai visą savo dėmesį 
skiria Amerikai, kiti — Sovietų 
Sąjungai ir Kinijai. Amerikos 
pranašai didelių pasikeitimų ne
numato, nors mano, kad atei
nantis dešimtmetis bus vidinių 
neramumų laikotarpis, kuriame 
didėjantis. gyventojų .Msutartq 
mas privers Ameriką faikytis 
daugiau izoliacinės politikos. So
vietų Sąjungos pranašai numato 
krašte didelius sukrėtimus ir 
dabartinės santvarkos pakriki
mą. Jeigu tie pranašai būtų va
kariečiai, galėtume sakyti, kad 
jų pranašavimas tėra noras ma
tyti Sov. Sąjungos subyrėjimą, 
bet kai pranašautojų tarpe ran
dame rusą, dalykai atrodo ki
taip. žinoma, ir ruso pranašys
tės gali neišsipyldytir tačiau jos 
atskleidžia realia subyrėjimo ga
limybę.

Slaptas straipsnis
Pastaraisiais metais slaptai 

importuoti sovietinių rašytojų
leisti nauji banknotai. Karalie
nės Elzbietos atvaizdas bus pa
liktas $1, $2 ir $20 banknotuo
se, o kitus banknotus puoš buvę 
žymesnieji Kanados premjerai: 
$100 — Robert Borden, $50 — 
William Lyon Mackenzie King, 
$10 — John A. Macdonald ir $5 
— Wilfrid Laurier, šis sumany
mas didžiausios opozicijos susi
laukė iš J. Diefenbakerio, ižiū- 
rėjusios sąmoningą karalienės 
pašalinimą iš keturių banknotų 
kaip ruošimąsi Kanadą paskelb
ti respublika. Opozicijos vadas 
R. Stanfieldas tokiam premjerų 
pagerbimui pareiškė visišką pri
tarimą.

Sovietų Sąjunga nutarė laiky
tis dabar jau pasibaigusios 1966 
m. pasirašytos su Kanada sutar
ties, kuria ji buvo įsipareigoju
si pirkti lig šiol nenupirktus 
128 milijonus bušelių kviečių. 
Iki 1970 m. pabaigos Maskva su
tiko importuoti 75 milijonus bu
šeliu Kanados kviečių už $130 
milijonų, šis eksportas. kuris, 
deja, tesudaro 5% Kanados 
kviečių atsargų, šiek tiek pa
lengvins prerijų ūkininku būk
le, padarydamas vietos elevato
riuose kiekvieno ūkininko vieno 
akro naujam derliui.

Ontario vyriausybė nuo š. m. 
sausio 1 d. padidins pensijas sa
vo buvusiems tarnautoiams nuo 
metinės $1200 sumos iki $2100. 
Panilda gaus apie 2.500 pensi
ninku. Ju našlės, kuriu vra apie 
1.400 dabar gaus $1.050 meti
nes pašalpas.

Ontario parlamente snecialus 
komitetas nasiūlė vvriausvbei 
priimti nauja kredito nniiu ista- 
tvma kuris darbovi^iu klubu 
ir etniniu miniu bankeliams pa
šalintu dabartinius anriboiimns 
ir leistu varžvtis su bankais. 
Anie 1.650 kredito uniiu banke
liu Ontario nrovinciioie turi ar
ti milijono nariu ir vra suteikė 
beveik bilijono dolerių kapita
lą. Komitetas ši niniw mortri- 

(Nukelta j 8 psl.) 

kūriniai ir straipsniai pagausė
jo. Iškilo tokios pavardės, kaip 
Pasternako, Solženicyno, Danie- 
lio, Siniavskio, Čornovilio ir ki
tų. Nežiūrint gana sunkių Mask
vos bausmių, rašytojų kova su 
priespauda įgauna vis drąsesnes 
formas. Viena jų kovos priemo
lį — slaptas raitų persiuntimas 
Į Vakarus. Tai ypač so- 

gia sukliudyti atsiradusio ryšio. 
Pastaruoju'metui Britanijos tri- 
mėnesiniame žurnale “Survey” 
pasirodė sovietų rašytojo And
riejaus Amalric rašinys tema 
“Ar Sovietų Sąjunga išsilaikys 
iki 1984?” š.m. kovo mėnesį tas 
rašinys bus atspaustas atskiru 
leidiniu JAV-se Harper a. Row 
leidyklos. Autorius yra dar ma
žai žinomas rašytojas, 31 m. am
žiaus, labai aštrios plunksnos, 
jau buvęs Sibire už “antisovie- 
tinę” literatūrą. Dar neseniai jis 
viešu žodžiu kritikavo Britani- 
jon pabėgusį rašytoją Anatoli
jų Kuznecova ir tuo būdu išsi
skyrė iš bendrosios sovietinių 
rašytojų linijos. Aplamai. A. 
Amalric savo kritikos negaili 
nei rašytojams, nei politikams.

Kaip tešla...
Minėtame ilgame rašinyje A. 

Amalric analizuoja dabartinę 
Sov. Sąjungos būklę, primena 
rašytojo George Orwellio roma
ną apie totalistinę Valstybę 1984 
m. ir tvirtina, kad Sov. Sąjunga 
nebėra monolitinis blokas. Esą 
jis jau dabar panašus į “rūgs
tančią tešlą, kuri tempiasi ir 
ima plyšinėti”. Tarp 1980-85 me
tų Sov. Sąjungoje kilsianti anar
chija, smurtas ir aštri tautinė 
neapykanta. A. Amalric netiki, 
kad sovietinis režimas evoliuci
jos keliu sušvelnės, taps huma
niškesnių. Jis kritikuoja ameri
kiečių viltį ir Čekoslovakijos 
Dubčėko teoriją, kad galima su
kurti socializmą su “žmogišku 
veidu”. Anot jo: “Mes galime 
turėti socializmą su nuogais ke
liais, bet ne su žmogišku veidu.”

Panašios nuomonės yra ir ra
šytojas A. Kuznecovas. Britani
jos Londone jis dalyvavo ukrai
niečiu susirinkime, kalbėo uk- 
rainietiškai ir pareiškė netikįs, 
kad sovietinis režimas gali pasi
keisti evoliucijos keliu.

Didėjantis nerimas
Pasak A. Amalric, sovietinis 

režimas sensta ir stingsta, o vi
suomenėje didėja nepastovu
mas. Gana aitrios varžybos jau 
prasidėjo tarp biurokratinio eli
to ir vidurinės klasės intelek
tualu, reikalu vedėju ir profesi- 
jonalu. Plačiosios ūkininkų ir 
buvusių ūkininkų masės nena- 
sitiki nei vienais, nei kitais, šiuo 
metu valstybė ir visuomenė yra 
nriešingoie noziciioje. Valstvbė 
laiko iškėlusi ginklą, o visuome
nė stovi augštvn iškėlusi rankas. 
Esą ateis laikas, ginklo laikyto
jas navargs ir ii padės. Tada 
prasidės ne laisvėjimas, o anar
chija. Jau dabar labai nanlitu- 
sins vagystės. Tai vienas iš anar
chijos ženklu. Kremlius, pašali
nęs krikščioniškąją moralę, be

viltiškai stengiasi pakeisti ją na
cionalizmu. kuriame glūdi jėgos 
augštinimas ir imperinės ambi
cijos.

Tas A. Amalric tvirtinimas 
primena dienraščio “The Tele
gram” buvusio korespondento 
Maskvoje A. Einfranko pareiš
kimą, padarytą Toronte. Pasak 
jo, prieš 10 metų-Sov.'Sąjunga 

'■ užsimojo' -jCSususčifrv o Į pasiūly
toms reformoms ir žygiui į erd
ves. Reformos esą nepavyko, o 
žygis į erdves sunyko. Būklė 
Sov. Sąjungoje esanti liūdna. 
“Aš manau, kad tai yra grėsmė 
pasaulio taikai, nes sovietinės 
imperijos subyrėjimas bus pa
našus į Austro-Vengrijos griuvi
mą — baigsis karu”, — pareiš
kė A. Einfrankas.

Kaip subyrės?
A. Amalrico nuomone. Kinija 

pradės karą prieš Sov. Sąjungą 
tarp 1975—1980 metų, t.y. kai 
Kinija turės pakankamai atomi
niu ginklu. Sovietai kreipsis pa
galbos į JAV, bet Vašingtonas 
jau bus atstatęs savo diplomati
nius santykius su Pekingu. Ka
ras bus .ilgas ir demoralizuojan
tis. Maskva bus priversta ati
traukti savo kariuomenę iš Rytų 
Europos, kur prasidės “nusovie- 
tinimo” procesas. Rusijos mies
tuos kils riaušės, kurioms mal
šinti Kremlius turės panaudoti 
karinius dalinius. Tai pagreitins 
kariuomenės silpnėjimą. Paga
liau ateis pralaimėjimas karo 
fronte, kils sąmyšis Mask
voje, ir valdžia subyrės. Keletas 
buvusiu sovietinių respublikų, 
jei pajėgs, sudarys federaciją, 
panašią i Britų Bendruomenę. 
Vidurio Azija taps atskira vals
tybe ir laikys save Sov. Sąjun
gos įpėdine. Ji laikysis tradici
nės komunistu ideologijos, su
jungtos su rytietišku despotiz
mu.

Ta pranašystė, žinoma, yra ra
šytojo vaizduotės padaras, ta
čiau joje yra visai realių elemen
tų. kurie gali nuvesti Sov. Są
jungą į subyrėjimą. Juk praei
tyje subyrėjo daugybė imperijų. 
Ypač reali grėsmė ateina iš 
“draugiškosios” Kinijos. Jau da
bar Kremlius savo užsienio po
litika aiškiai suka taikos linkme 
su Vakarais, kad turėtu laisvas 
rankas tol. rytuose. Tai liudiia 
nasikeitusi Kremliaus laikvsena 
Vokietijos ir JAV atžvilgiu. M.

SVEIKINAME!
Nauju Metų pro?a sveikina

me visus bendradarbius, skaitv- 
tojus, rėmėjus, linkime geriau
sios sėkmės. Tebūnie leista 
mums šia proga paprašyti visus 
skaitvtoius tuoiau oat atnaujinti 
nrennmeratas ir nrisMėti nrie 
skelbiamo iubilėiinio “Tėvi^ės 
Žiburiu” nlatinimo vaiaus. Dė
kotame tiems, kurie iau atnau- 
tino prenumeratas, nridėio au
ka ir atsiuntė nauiu nrenumera- 
toriu. Tikimės, kad ir visi kiti 
nedelsdami ateis talkon.

LEIDĖJAI

perdaug palankus izraelitams, o 
nuolaida arabams. Taigi, karui 
Kristaus žemėje nesimato galo. 
S. Vietnamo spauda paskelbė 
krašto apsaugos ministerio gen. 
V. N. Giap rašinį “Kompartijos 
karinė linija — nenugalima vė
liava Vietnamo liaudies kare”, 
kuriuo jis ragina siekti galuti
nės pergalės, visiško P. Vietna
mo ir JAV kariuomenės pralai
mėjimo. Susidaro įspūdis, jog 
komunistai gali pradėti naują 
ofenzyvą Mekongo žemupyje, iš 
kur dabar yra atitrauktos visos 
amerikiečių divizijos. Saigono 
kariuonfenės pralaimėjimas šio
je srityje būtų didelis smūgis 
prez. R. Niksono sumanymui pa
keisti amerikiečius karius viet
namiečiais. Amerikietis milijo
nierius H. R. Perrot buvo pasi
šovęs nuskraidinti Hanojun 1400 
konservuotų kalėdinių pietų 
amerikiečiams belaisviams, bet 
Š. Vietnamo atstovybė Laose ne
sutiko duoti leidimo. Nesėkmin
ga buvo ir to paties milijonie
riaus suorganizuota amerikiečių 
karo belaisvių 94 vaikų ir 58 
žmonų kelionė į Paryžių.. Šios 
grupės atstovės kreipėsi į Š. 
Vietnamo ambasadą, prašyda
mos karo belaisvių sąrašo, kuris 
lig šiol tebėra nepaskelbtas. 
Dūzgusių,. be -žmiss a^erikieČRt 
lalcūnų šeimos nežino, ar jų vy'- 
rai yra žuvę, ar galbūt paimti 
karo nelaisvėn. Ambasados ooli
tinis patarėjas T. V. Dung žmo
nų ir vaiku kreipimąsi pavadino 
amerikietiška propaganda.

: ARABŲ KONFERENCIJA
Penktoji keturiolikos arabų 

kraštų vadų konferencija Rabat 
mieste, Maroke, baigėsi visišku 
nesutarimu, nors ji turėjo tiks
lą mobilizuoti arabų išteklius 
kovai prieš Izraelį. Pagrindinė 
nesutarimo priežastis — Saudi 
Arabijos ir Kuwait atsisakymas 
skirti didesnes dolerių, sumas 
karo reikalams. Iš konferencijos 
buvo pasitraukęs, bet j on vėl 
grįžo Egipto prez. G. A. Nasse- 
ris, o karingieji Sirijos, Irako 
ir Pietų Jemeno vadai netgi ne
dalyvavo baigminiame posėdy
je. Pranešimas apie konferen
cijos nutarimus nebuvo paskelb
tas. Propagandinį konferencijos 
nuostolį bandoma atsverti Tripo
lyje paskelbta Egipto, Libijos ir 
Sudano karine, politine ir eko
nomine sąjunga, kurios iniciato
rium, atrodo, buvo Egipto prez. 
G. A. Nasseris. šios trys valsty
bės turi 2.033.056 kv. mylių te
ritoriją ir 47 milijonus gyven
tojų. Karalių Idrį praėjusi ru
denį nuvertęs dabartinis Libijos 
valdovas pik. M. Kazzafi gavo 
Prancūzijos pažadą parduoti Li
bijai už $400 milijonu prancū
ziškų ginklų, jų tarpe 50 “Mira
ge” naikintuvų ir 200 sunkiųjų 
tankų. Spėjama, jog už šią pa
slauga Prancūzija gaus dabar 
jau evakuojamas Britaniios ir 
JAV aviacijos bazes Libijoje. 
Egipto. Libijos ir .Sudano nau
josios sąjungos pagrindinis tiks
las — panaudoti prancūzu gink
lus kare prieš Izraeli. Libija 
juos tikriausiai perduos Egip
tui.

SAMPANO TOSTAS
Sovietų Sąjungos ir JAV pasi- 

sitarimai Helsinkyje strateginių 
ginklu apribojimo klausimu bu
vo užbaigti nutarimu konferen
cija pradėti balandžio 16 d. Vie
noje. Baigminį pranešimą pasi
rašė abieiu kraštu atstovai — 
G. Smith ir V. Semionovas drau
giškai gėrė šamnano tostą. Kon
ferencijos minčiai pritarė abi 
valstvbės. tačiau vietovės pasi
rinkimas užtruko beveik savai
te. Sovietai norėjo, kad konfe
rencija būtu nradėta Helsinky
je. amerikiečiai siūlė Viena. Po 
ii<ni diskusijų buvo surastas 
komnmnusas — konferenrile 
nr^ėti Vienoje ir užbaigti Hel
sinkyje.

DUBČEKAS TURKIJON
iš Čekoslovakijos federacinio 

parlamento pasitraukė jo buvęs

pastarieji jį laiko nepateisinama

pirmininkas J. Smrkovski kartu 
su dešimtimi kitų liberalių ko
munistų. Maskvos garbintojai 
privertė kompartijos sekr. G. 
Husaką atleisti savo gerą drau
gą ir rėmėją O. Matejką iš Pra
hos kompartijos vado pareigų. 
Valymų banga paskatino vengrų 
kompartijos sekr. J. Kadarą ap
lankyti G. Husaką. Jo patarimas 
buvo spirtis prieš perdidelius 
ekstremistų reikalavimus, šalt
kalvio darbo vienoje Įmonėje 
siekęs A. Dubčekas staiga buvo 
paskirtas ambasadoriumi Turki
jai. Tuo būdu oficialiai jis ne
susilaukė visiško pažeminimo.

- Maskva pritarimą davė greičiau
siai visiškai kitu tikslu. Jeigu 
A. Dubčekas Ankaroje atsisaky
tų komunizmo ir pereitų į Vaka
rų pusę, Kremliaus propagan
distai tada galėtų rėkti, kad jis 
visada buvo imperialistų agen
tu ir kad jo pradėtos reformos 
turėjo tikslą Čekoslovakiją par
duoti imperialistams.

NAUJA LINKMĖ
Bandymą gerinti JAV santy

kius su komunistine Kinija liu
dija prez. R. Niksono nutarimas 
sumažinti prekybinius varžtus. 
Amerikiečių- firmos x .ušsieai<- 
kraštuoše dabar galės parduoti 
Kinijai strateginės reikšmės ne
turinčius gaminius, įsivežti į tuos 
kraštus kiniečių prekes, bet jos 
ir toliau nebus įsileidžiamos į 
JAV. Vienintelė išimtis — ame
rikiečių turistų kinietiški pirki
niai asmeniniams reikalams. Lig 
šiol jie buvo ribojami $100 su
ma, o dabar ši riba panaikina
ma. Naujos taisyklės gali paska
tinti amerikiečių įmones Kana
doje plėsti prekybinius ryšius 
su Kinija. Kanados vyriausybė 
buvo nepatenkinta ligšioliniais 
suvaržymais, kurie buvo aiškus 
kišimasis į Kanados reikalus, 
kai Vašingtinas mėgindavo dik
tuoti Kanadoje veikiančioms 
amerikiečių firmoms su kuo jos 
gali ir su kuo negali prekiauti.

STALINO GIMTADIENIS
Sovietų pogrindžio pranašavi

mas, kad' Stalinas bus rehabili-. 
tuotas aštuoniasdešimtojo gimta
dienio proga, nepasitvirtino. 
Kompartijos oficiozas “Pravda” 
paskelbė Stalinui skirtą veda
mąjį, bet jame buvo tik patvir
tintas Stalino pasmerkimas. 
Maskvos Raudonojoje aikštėje 
milicija suėmė demonstruoti 
prieš Stalino rehabilitaciją pasi
ruošusį poetą A. Jakobsoną. Jis 
priklausė grupei, kuri platino 
visų pasirašytą atvirą laišką, A. 
Solženicyno pašalinimą iš Rašy
tojų Sąjungos skelbiantį stali
nizmo sugrįžimu. Anksčiau buvo 
suimtas kitas protestuotojas — 
A. Krasinas, keletą metų kalė
jęs koncentracinėse stovyklose 
Stalino laikais. Jį. kaip antiso- 
cialistinį “parazitą”, teismas nu
tarė ištremti iš Maskvos 5 me
tams.

PASKUTINIS KALINIYS

Britų karo ligoninėje Berly
ne po 28 metų A. Hitlerio buvęs 
pavaduotojas Rudolf Hess susi
tiko su žmona ir sūnumi. Jis yra 
paskutinis kalinys Spandau ka
lėjime. nuteistas kalėti iki gy
vos galvos keturių sąjungininkų 
tribunolo. R. Hess 1941 m. ge
gužės 10 d. naikintuvu nuskri
do i Britaniją, tikėdamasis pri
šnekinti jos vyriausybe pasira
šyti taikos sutarti su A. Hitleriu. 
Dėl šios priežasties sąjunginin
ku tribunolas ii kaltino tik ruo
šimus! agresiniam karui, nes jo
kių karo nusikaltimu jis nebu
vo padaręs. Prancūzija. Britani
ja ir JAV norėtu uždaryti Span
dau kalėjimą ir R. Hessą išleisti, 
bet bausmės sumažinti nesutin
ka Sovietu Sąjungą, ketvirtasis 
trihunolo narvs. Dėl vie^o ka
linio dabar reikia išlaikyti visą 
kalėjimą, priklausanti ketu
riems buvusiems sąjunginin
kams. ‘
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ŽVELGIAME Į NAUJĄ DEŠIMTMETĮ
Didžiųjų švenčių proga visi 

lietuviai’ gyveną okupuotoje 
Lietuvoje ir po platųjį pasaulį 
išblaškyti, jungiasi nors minti
mis ir išgyvena gaivinantį bei 
stiprinantį jausmą, jog visi mes 
esame vienos ir nepakeičiamos 
tėvynės Lietuvos vaikai. To 
dvasinio apsijungimo negali su
trukdyti nei okupantas, nei ne
aprėpiamos vandenynų ir Sibi
ro taigų platybės.

Išblaškytieji lietuviai su pa
garba ir pasitikėjimu žvelgia į 
savo brolius pavergtoje tėvynė
je, nepalūžusius ir tęsiančius li- 
kiminę kovą prieš okupantą. 
Gili užuojauta lydi tuos, kurie 
tebekenčia Sibiro tremtį. Savo 
nepalaužiamą viltį ir pasiryžimą 
daryti visa, kas įmanoma Tėvy
nės laisvės aušrai pagreitinti, 
šia proga atnaujina tie, kuriems 
buvo lemta palikti savo gimtąjį 
kraštą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas visų lietuvių pa
stangas apjungia, derina ir vi

Neužmirštamas seimo pareiškimas
V U Ko seimo, įvykusio 1969 m. gruodžio mėnesio 6 — 7 

dienomis Niujorke, nutarimai
I. 1970 m/gegužės 15 d. su

kanka 50 metų nuo Lietuvos 
Steigiamojo Seimo susirinkimo, 
kuriame sustiprintas 1918 m. 
Vasario 16 aktas šiuo pareiški
mu: “Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, reikšdamas Lietuvos žmo
nių valią, proklamuoja esant at
statytą nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, kaipo demokratinę 
respubliką, etnografinėm sie
nom ir laisvą nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis valstybėmis”.

Šiuo Steigiamojo Seimo pa
reiškimu padėtas tvirtas pagrin
das atsikūrusiai Lietuvos vals
tybei. VLIKo seimas, pagarbiai 
minėdamas šio istorinio įvykio 
sukaktį ir sveikindama^ gyvuo
sius Steigiamojo Seimo narius,

1. ragina lietuvių visuomenę ati
tinkamai paminėti šią reikšmingą 
sukakti, kad jaunoji karta giliau su
sipažintų su Lietuvos valstybės at
statymo eiga ir su Steigiamojo Sei
mo darbais;

2. prašo VLIKo valdybą pasirū
pinti, kad būtų išleistas specialus 
leidinys Steigiamojo Seimo darbams 
nušviesti;

3. prašo VLIKo valdybą, kad Stei
giamojo Seimo nariai — veteranai 
memorandumais kreiptųsi Į laisvo
jo pasaulio parlamentus ir parla
mentarus, reikalaudami Lietuvai 
laisvės.

II. VLIKo seimas kartu su paverg
tąja tauta ir po pasauli išblaškyta 
išeivija liūdi neseniai mirusio buv. 
Lietuvos Respublikos prezidento ir 
Nepriklausomybės Akto signataro 
Aleksandro Stulginskio, reiškia gi
lią užuojautą velionies dukrai bei 
giminėms ir kviečia lietuviškąją vi
suomenę atitinkamai pagerbti jo at
minimą. Velionis paliko lietuvių tau
tai tauraus žmogaus, nuoseklaus de
mokrato, pasiaukojusio lietuvio, gi
laus politiko ir valstybės vyro pri
siminimą. Savo asmenybe, darbais ir 
Sibiro kančia jis stiprina mūsų va
lią ir ryžtą aukotis Lietuvai bei jos 
gerovei, kaip jis pats paaukojo jai 
visą savo gyvenimą. Tebūnie jis pa
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brangiam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, sūnui VLADUI
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sai laisvės kovai vadovauja.
Su viltimi ir tikėjimu žvelgia 

lietuvių tauta į naują dešimtme
tį. Su viltimi; kad gėris ir tei
singumas, o ne teroras ir bruta
li jėga lems tautų ir valstybių 
ateitį. Žvelgiame į naują dešimt
metį su tikėjimu, kad per kon
tinentus riedanti laisvėjimo 
banga palies ir sovietinę impe
riją ir atneš laisvės aušrą mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Kristaus gimimo ir Naujųjų 
Metų švenčių proga sveikiname 
visus lietuvius: okupuotoje tė
vynėje, Sibiro tremtyje ir lais
vajame pasaulyje. Telaimina Vi
sagalis visų mūsų šventas pas
tangas Tėvynei laisvę sugrąžin
ti, tauriais lietuviais išlikti ir 
mūsų tautos genijų mene ir 
moksluose realizuoti.

Visiems linkime linksmų Ka
lėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų.

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

vyzdžiu visiems lietuviams kovoje 
už Tėvynės laisvę ir jos šviesų ry
tojų.

III. VLIKo seimas paveda VLIKo 
valdybai, kad ji kartu su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba, pastarajai 
pritariant ir sutinkant, siektų užtik
rinti diplomatinio atstovavimo tęs
tinumą ir efektyvumą.

IV. VLIKo seimas siūlo VLIKo 
valdybai:

1. Artimiausioje ateityje Įsteigti 
jaunimo komisiją, kuri sustiprintų 
ryšį su lietuvių jaunimo organiza
cijomis, per jas sektų ir informuo
tų kitataučių spaudą, radiją, tele
viziją Lietuvos reikalu, supažindintų 
jaunimą su pavergtos Lietuvos pa
dėtimi; tiems tikslams siekti komi
sija sudaru atitinkamus planus ir 
reguliariai praveda jaunimo simpo
ziumus.

2. Finansiškai ir kitokiais būdais 
remti jaunimo reprezentaciją tarp
tautinėse organizacijose ir suvažia
vimuose.

V. VLIKo seimas pritaria pastan
goms, siekiančioms išleisti moksli
nę studiją apie etnografines Lietu
vos sienas ir prašo VLIKo valdybą 
paremti tokios studijos leidimą.

VI. VLIKo seimas paveda VLIKo 
valdybai, kad ji ištirtų galimybes 
Informacijos Centrui steigti ir pa
ruoštų tokios v institucijos projektą 
sekančiam seimui apsvarstyti.

VII. VLIKo seimas, išklausęs VLI
Ko valdybos ir tarybos pranešimus, 
reiškia padėką už atliktus darbus. 
Ypatinga padėka priklauso dr. J. K. 
Valiūnui. Seimas taria ačiū visiems 
ji sveikinusiems.

VIII. VLIKo seimas, išklausęs Tau
tos Fondo valdybos pranešimus, 
reiškia nuoširdžią padėką Fondo val
dybai ir ypač jos pirmininkui prel. 
J. Balkūnui už gražias pastangas tel
kiant lėšas Lietuvos laisvinimo rei
kalams, pritaria Tautos Fondo iš
dėstytiems planams, siekiantiems 
veiksmingesnio lėšų telkimo. Dide
liu dėkingumu vertinamos Kanados 
lietuvių pastangos Tautos Fondo 
darbe. (ELTA)

Kraujas Kristaus
Kalėdos krikščionių dėmesį 

nukreipė į istorines Kristaus že
miškojo gyvenimo, kančios ir 
mirties vietas Palestinoje, kur 
jau 30 mėnesių vyksta neoficia
lus karas tarp žydų ir arabų. Iz
raelio premjerės G. Meir prieš 
Kalėdas sudarytas naujasis mi- 
nisterių kabinetas ir jos pa
skelbtas pareiškimas apie tėviš
kės stiprinimą sutvirtintais kai
mais liudija, kad šventąja vadi
namoje žemėje dar ilgus metus 
bus liejamas kraujas. Tėviške 
Izraelis laiko sritis, kurios bu
vo senosios Palestinos istori
ne dalimi. Jeruzalės miestas 
skelbiamas Izraelio sostine. Kai
mų steigimas perša mintį, jog 
Izraelio vyriausybė nė negalvo
ja užimtų sričių grąžinti ara
bams.

Kolektyvinė bausmė
Vakarinėje Jordano pakran

tėje, Gazos juostoj, Golano augš- 
tumose, Sinajaus pusiasalyje ir 
kitose arabams priklausiusiose 
srityse Izraelio apsaugos minis- 
ris M. Dayan yra įvedęs kolek
tyvines bausmes arabams, re- 
miantiems partizanus, kuriuos 
Izraelio kariuomenės vadas gen. 
Itn. H. Barlev yra linkęs vadin
ti eiliniais teroristais. Pagrindi
nė baudos priemonė yra arabų 
namų sprogdinimas. Šiurpų 
vaizdą britų laikraštyje “The Ti
mes” atskleidžia Izraelio oku
puotas sritis aplankęs užsienio 
skyriaus redaktorius E. C. Hod
gkin. Jo duomenimis, Izraelio 
kariuomenė jau yra susprogdi
nusi daugiau kaip 7.000 arabų 
namų, atsilygindama už partiza
nų veiksmus. Yra ištisų kaimų, 
tapusių griuvėsių krūvomis. 
Jeigu kurioje vietoje suimamas 
partizanavimu įtariamas ara
bas, susprogdinamas namas, ku
riame jis gyveno, ir kaimynų na
mai, nors teismas dar nėra Įro
dęs suimtojo kaltės.

Krašto apsaugos ministeris M. 
Dayan atvirai yra pareiškęs, kad 
šiuo metodu tikimasi priversti 
arabus išduoti partizanus. Par
tizaniniame kare gyventojai vi
sada remia laisvės kovotojus ir 
nekenčia okupantų, šiuo atveju 
arabams paliekamas pasirinki
mas: grėsmė netekti namų už 
atsisakymą bendradarbiauti su 
okupantais arba mirtis nuo par
tizanų rankos už jų išdavimą 
Izraelio kariuomenei. Iš dviejų 
blogybių visdėlto menkesnė ir 
patriotiškesnė yra namo neteki
mas. Taigi, namų sprogdinimas 
niekada < nesustabdys partizani
nio karo, kaip jo neįstengė su
stabdyti ir Hitlerio praktikuo

lydija Į

Čekoslovakijoj L 77 užrašai (ui
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA llu

fRAUDONOJI
m Maskvos saugumo agentės Čekoslov
III Išvertė ir paruošė spaudai VLA

(TĘSINYS Iš PRAĖJUSIO NR.) 

Venecuelos diplomatas 
Balandžio gale teko susipa

žinti su Venecuelos diplomatu 
Alfonso di Castro. Jis buvo ne 
tik diplomatas, bet ir busima
sis Venecuelos vyriausybės mi
nisteris. Susitikau su juo baliu
je “Cocktail-Party”. šio baliaus 
tikslas — pagerbti iš Caracas 
atvykusią prekybos delegaciją.

Castro" — puikios išvaizdos 
vyras. Amžius? Apie 40 metų. 
Praleidome kartu gal kelias va
landas. Pagaliau Castro paklau
sė Kasaleką, ar jis negalėtų ma
ne išsivesti kur nors pasilinks
minti. Kasalekas sutiko galvos 
linktelėjimu.

Išeigoje susipažinau su dau
giau užsieniečių, kaip pvz. Har
ry Bunter, JAV pasiuntinybės 
diplomatu. Jis mane mirtinai iš
gąsdino. šokome. Staiga jis pa
silenkęs man į ausį pasakė: 
"Halio, Herodes!” Tai išgirdusį 
itūžau. Tylėjau. Šiuo metu netu
rėjau noro daugiau veltis į ant
rosios pusės (Vakarų) šnipinėji
mą. Gana! Man buvo "perdaug ri
zikinga.

Laiką leidau daugiausia su 
Castro. Jis buvo gerai išauklė
tas, labai mandagus — su juo 
buvo nenuobodu. Kai išgerdavo 
perdaug to skystimo, imdavo 
deklamuoti prancūzų klasikų 
poeziją. Kaikada negarsiai dai
nuodavo. Sakėsi esąs vedęs, bet 
su žmona jau kuris laikas negy
vena. žmona praleidžianti laiką 
Prancūzijoje Cannes arba Mon
te Carlo kurortuose. Kol kas 
Castro neturėjo buto— gyveno 
viešbutyje.

Amerikiečio informacija
Vieno pasimatymo metu Har

ry Bunter užsiminė apie atnau
jinimą mano bendradarbiavimo. 
Aš jam griežtai pareiškiau, kad 
esu sekama ir man perdaug rizi
kinga įsivelti į tą aferą iš naujo. 
Jis norėjo mane perkalbėti — 
pasakojo apie komunistų parti
jos ir sovietinės valdžios žiau
rumus. Tuo betgi negalėjo ma
nes sujaudinti. Staiga jis išėmė 
iš kišenės Kurto Bergerio nuo
trauką ir parodė.

— Kas gi su juo atsitiko? — 
paklausiau.

tas kaimų deginimas, kartais net 
su visais jų gyventojais.

Tremiami vadai
Izraelio okupuota vakarinė 

Jordano pakrantė turi 650.000 
arabų, Gazos justa — 450.000. 
Toks 1.100.000 arabų papildas, 
be abejonės, sudaro problemą 
mažam Izraeliui. E. C. Hodgkin 
pranešimu, ją bandoma spręsti 
arabų vadų trėmimu į Jordani
ją. Tremtinio dalios jau susi
laukė buvęs Jeruzalės burmist
ras, eilė teisėjų, advokatų, gy
dytojų, mokytojų bei kitų augš- 
tesnį išsilavinimą turinčių ara
bų. Prie Jeruzalės prijungtoje 
srityje visoms mokykloms buvo 
parūpinti Izraelio išleisti vado
vėliai, kuriuose pirmasis saki
nys vaikams skelbia: “Aš esu Iz
raelio pilietis”. Toks priversti
nis arabų mokyklų izraelinimas 
taip pat skatina emigraciją i 
Jordaniją.

Kai iš Beit Sahar kaimelio 
prie Betlėjaus buvo iššauta po
ra raketų i Jeruzalę, ištisą sa
vaitę Izraelio kariuomenė jo gy
ventojams neleido nė kojos iš 
namų iškelti, nors šiame kai
melyje nėra nei vandentiekio, 
nei kanalizacijos. Troškuli ken
čiantiems gyventojams per gar
siakalbius buvo skelbiama, jog 
jų laukia karo aviacijos trans
portiniai lėktuvai, jeigu jie no
rėtų išvykti Jordanijon.

Britas žurnalistas E. C. Hod
gkin taipgi konstatuoja suimtų 
arabų kankinimą, kuris yra at
liekamas tardymo centruose —■ 
“Rusų užtvaroje” Jeruzalėje, 
Sarafando stovykloje ir Ašelo- 
no kalėjime. Kankinimo meto
dai — visi galimi mušimo būdai 
ir elektros srovė. Kankinami ne 
tik suimtieji partizanai, bet ir 
Įtariami asmenys, kurie iš tik
rųjų nėra padarę jokio nusikal
timo. Partizanams mirties baus
mė netaikoma — tenkinamasi 
ilgais metais kalėjime. E. C. 
Hodskin cituoia laikraštyje “Je
rusalem Post” paskelbtas baus
mes “teroristu grupės” na
riams: du 17 ir 21 metu amžiaus 
jaunuoliai buvo nubausti kalėti 
iki gvvos galvos. 18 metu jau
nuolis — 30 metų ir šešiolika
metis — 25 metus.

Finansinė našta
Toronto rabinas R. Slonim, 

dienraščio “The Telegram” ko
respondentas, pranešime iš Tel 
Avivo gvildena ekonomines Iz
raelio problemas. 1967 m. kar/ 
pabaigoje Izraelio valstybinis j£- 
das turėjo iJiiaĮno dolerių- var
tės užsienio valiutos atsargų,”o 
1969 m. jau buvo užbaigti su

— Jis nuteistas 22-jiem me
tam sunkiųjų darbų kalėjimo už 
šnipinėjimą ir tėvynės išdavimą.

— Ar jis prisipažino?
— Ne. Saugumas teismui pa

teikė jo raštišką prisipažinimą, 
bet viešai, bylos eigoj, jis griež
tai viską atmetė — sakė, jog 
visa tai tardytojai prievarta ir 
kankinimais išgavo.

Bylos eiga
Harry Bunter papasakojo vi

są Kurto bylą.
"— Lydija, aš turiu nuojautą, 

kad Kurtas tave mylėjo. Kalė
jime jam nebuvo labai blogai — 
buvo pusėtinai pavalgęs. Nuotai
ka buvo nebloga — skaitė kny
gas, byla atrodė gerai. Buvo ma
noma, kad jį teismas įsakys de
portuoti į Angliją. Taip viskas 
būtų ir pasibaigę, bet... tavo 
Kasalekas, o gal dar kas kitas 
prisidėjo, ir teismo nuosprendis 
buvo kitoks nei manyta. Galėjo 
ir sušaudyti. Kažin kas geriau — 
22-ji metai kalėjimo kančios ar 
staigi mirtis?

— Ar esi tikras, kad sprendi
mą nulėmė Kasalekas?

Kad Įtikintų mane, Harry 
Bunter paskaitė iš savo knygu
tės kelis užrašus. Iš jų buvo aiš
ku, kad Kasalekas skęstančiam 
prikabino svorio. Tai Įvyko po 
mano pasikalbėjimo, kai klau
siau patarimo, ar galėčiau Kur
tui pasiųsti maisto siuntinį. Iš
eitų, kad netiesiogiai ir aš prie 
Kurto pražūties prisidėjau.

— Fui, kaip žema! Kokie žiau
rūs ir šlykštūs žmonės! — pa
galvojau nekartą.

Užvirė manyje kerštas. Ilgai 
negalvojusi prižadėjau Bunte- 
riui geros medžiagos prieš Ka- 
saleka. Jeigu jis kitus skandina 
ir žudo, kodėl negalima jo pra
žudyti?

Ir vėl Burda
Buvęs mano viršininkas pik. 

Burda netikėtai aplankė mane. 
Žiūriu ir sau netikiu — mano 
kambary stovi Burda. Skubiai 
be jokių pasisveikinimų tyliai 
prabilo:

— Nei Kasalekui. nei Topin- 
kai nė žodžio, kad aš čia buvau. 
Supratai? Tai svarbu ne tik 
man, bet ir tau.

Jis klausinėjo anie mano san
tykius su Venecuelos diploma

žemėje
$800 milijonų skola užsienio 
kraštams, nes dabartinėse sąly
gose viena neoficialaus karo die
na Izraeliui atsieina $3.500.000. 
Deficitą sumažina laisvojo pa
saulio žydų aukos, užsienyje žy
dams parduodami Izraelio vals
tybinės paskolos lakštai ir V. 
Vokietijos pašalpos. Kanclerio 
K. Adanauerio įvesta kompen
sacija koncentracinėse stovyk
lose kentėjusiems ir žuvusiems 
žydams jau yra užbaigta, bet 
jiems vis dar mokamos pensijos 
vokiškomis markėmis.

Pajamų mokesčiai deficito 
neįstengia pašalinti. Eilinis dar
bininkas iš savo mėnesinės 600 
svarų algos valstybės iždui ati
duoda 100 svarų, intelektualas 
su 1.500 svarų mėnesine alga 
iždą remia trečdaliu savo atly
ginimo. Tokiose aplinkybėse pa
jamų mokesčių padidinimas yra 
beveik neįmanomas. Lieka labai 
nepopuliari galimybė padidinti 
mokesčius kasdieninio vartoji
mo gaminiams. Tačiau ši prie
monė valstybės iždui galėtų duo
ti tik $170 milijonų papildomų 
pajamų, kurios toli gražu nėra 
pakankamos deficitui pašalinti.

Kanalo šimtmetis
Dabartinė būklė yra nuosto

linga ir arabų kraštams. Pernai 
rudenį be jokio atžymėjimo pra
ėjo užblokuoto Suezo kanalo 
šimtmetis. 1869 m. lapkrityje 
46 laivai iš Port Saido pradėjo 
pirmąją kelionę naujuoju Suezo 
kanalu. Kanalo atidaryme daly
vavo apie 6.000 svečių, jų tar
pe Austrijos imperatorius ir 
Prūsijos princas, šiandien ka
nale jau 30 mėnesių taikos die
nos laukia 15 Įvairių kraštų už
blokuotų laivų.

Egipto prez. G. A. Nasseris, 
iš kanalo turėjęs $300.000.000 
metinių pajamų, dabar turi ten
kintis Saudi Arabijos, Libijos 
ir Kuwaito $250 milijonų pašal
pa. Skirtumas nėra labai dide
lis, bet niekas negali garantuoti, 
kad atidaryto Suezo pajamos ne
sumažės ateityje. Didieji tank
laiviai naftą Europon dabar jau 
gabena aplink Afrikos žemyną. 
Jie negalėtų praplaukti Suezo 
kanalu.

Šie faktai Izraelį ir arabų 
kraštus turėtų priversti susi
mąstyti ir j ieškoti išeities iš da
bartinės būklės. Sprendimo ati
dėliojimas yra nuostolingas 
abiem kariaujančiom pusėm. 
Kraujo liejimąsi Kristaus žemė
je galų sustabdysi tik abipusis 
‘žvdu it arabu Kompromisas.

V. Kst.

tu Alfonso di Castro. Nieko ne
slėpdama papasakojau apie savo 
maloniai praleistą laiką su juo 
— neturėjau ko slėpti. Pridė
jau šiek tiek ir apie amerikieti 
Harry Bunterį. Vėliau Burda pa
noro daugiau sužinoti apie mano 
viršininką Kasaleką. šįkart pa
pasakojau, ką žinojau apie jį — 
iškėliau jam nenaudingas bio
grafijos smulkmenas. Burda 
daug ką įsirašė i savo pastabų 
knygutę.

— Lydija, vėl pradedame iš 
naujo, kaip ir prieš ketverius 
metus, kai tu pradėjai dirbti 
saugumui. Visa, kas buvo praei
ty, net ir tavo klaidos, užmiršta. 
Tavo padėtis šiuo metu lygiai 
gera, kaip ir anais gerais laikais. 
Pasirašyk ši pasižadėjimą ir vėl 
dirbsime kartu socialistinės vals
tybės labui.

Pasirašiau
Pasirašiau specialų formulia

rą, kurį buvau pasirašiusi prieš 
ketverius metus. Tuo būdu vėl 
tapau MVD žvalgybos skyriaus 
agente. Aišku, palyginti su pra
eitim, buvau daugiau patyrusi 
ir nusimananti visose srityse. 
Na, ir pinigų daugiau po ranka 
pasimaišo. Be to, šiandien netu
riu idealių iliuzijų ir nebegarbi
nu “šlovingosios komunistų par
tijos”.

Malonūs prisiminimai apie di 
Castro dažnai trukdo apie ką ki
ta galvoti. O malonu dar ir to
dėl, kad aš jam patinku. Turbūt 
nebuvo nė vieno baliaus, kuria
me nebūčiau buvusi kartu su 
juo. Dabar aš vėl rašau pik. Bur- 
dai ilgus pranešimus, bet to pra
nešimo kopiją visad įteikiu ir 
Bunteriui. Toks dviveidis veiki
mas, dirbant tik už pinigą, per
daug rizikingas ir daug nervų 
kainuoja. Dabar negaliu užmig
ti be miego tablečių. Ak, tas 
įtempimas, nuolatinis rūpestis 
ir baimė!

žuvo Kasalekas
Laikui bėgant pajutau, kad 

mane seka Burdos paskirti agen
tai. Jaučiau dvigubo žaidimo pa
vojų. Prakeiktai sunku dviem 
ponam tarnauti. Staiga Bunteris 
turėjo palikti Prahą. Kur ir ko
dėl, jis to neaiškino, tačiau ge
rai apmokei o mano triūsa — ga
vau gana daug pinigų. Svetima
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Mirus mylimam, tauriam Tėvui ir Seneliui 
a. a. kūrėjui • savanoriui pik. PETRUI GENIUI, 

pergyvenom sunkias liūdesio valandas. Nuoširdžiai dėkojame gi
minėms, draugams, bičiuliams, kariams, sesėms skautėms ir bro
liams skautams, — kurie tarė nuoširdų žodį, užprašė šv. Mišias, pa
reiškė užuojautą per spaudą ir laiškus, atsiuntė gėlių, aplankė Ve
lionį laidotuvių koplyčioje Čikagoje, dalyvavo laidotuvėse ir jo var
dą įrašė Lietuvių Fonde.
Toronto, Ont. Gvildžių šeima

PADĖKA 
A t A

MARIJĄ VIZGIRDIENĘ,
mūsų mylimą Mamytę ir Močiutę, 1969 m. lapkričio 29 d., mirties an
gelui pakvietus Amžinojon Švieson, mus skausmo valandoje užjau- 
tusiems nuoširdžiai dėkojame: gerb. Hamiltono AV parapijas kle
bonui mons. dr. J. Tadarauskui ir kun. Br. Jurkšui už atnašautą šv. 
Mišių auką; kun. J. Gaudzei už Rožinio maldą ir palydėjimą į amži-^ 
no poilsio vietą; gerb. Montrealio AV parapijos klebonui Tėvui L. 
Zarembai, SJ, už nuoširdų ligonės lankymą, Rožinio maldas ir už 
šv. Mišių auką; visiems mūsų giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems 
už užprašytas šv. Mišias, žodžiu ar raštu mums pareikštą užuojautą, 
prisiųstas gėles, atsilankymą koplyčiose, maldas už mirusią ir už 
dalyvavimą laidotuvėse.

Ilsėkis ramybėje, mūsų mylima Mamyte ir Močiute, svetingoje 
Kanados žemėje, nebesulaukusi valandos grįžti į gimtosios žemės 
laukus Suvalkijos lygumose.

Esi visų mūsų su didžiu skausmu, pagarba ir meile palydėta, 
bet nepamiršta!

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, marčios, žentai ir anūkai
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PADĖKA
Ryšium su mano mylimo ir brangaus vyro

AtA JONO GRIKINIO
mirtimi, visiems mane užjautusiems, užprašiusiems Mišias 
už velionies sielą, atnešusiems gėlių nuoširdžiai dėkoju. 
Ypatinga mano padėka Toronto abiejų parapijų gerb. kuni
gams, sol. V. Verikaičiui, V. Knyvaitei, mane globojusiai 
pirmąsias dienas, bei K. V. Kartanams, atvykusioms į lai
dotuves iš Detroito. Jūsų visų nuoširdumas, pareikštas Ve
lioniui ir man, ilgai bus prisimintinas —

Angelė Grikinienė
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At A

M. TAMALIŪN1ENEI mirus Lietuvoje, 

jos dukrą ANELĘ STATU LEVI ČIENĘ ir jos vyrą 

ALEKSANDRĄ nuoširdžiai užjaučiame —
J. S. Barzdaičiai

Mirus PRANUI JUREVIČIUI Lietuvoje, 

sūnų VACLOVĄ JUREVIČIŲ ir jo šeimų nuo- 

širdžiai užjaučiame —

M. A4. Žaliauskai Br. M. Raškauskai

V. Benderius

PRANUI JUREVIČIUI Lietuvoje mirus, 

sūnų VACLOVĄ JUREVIČIŲ ir jo šeimų 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

J. J. Rasai J. A. Raškauskai

J. Birgelis

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:

352. Aušrota, Jurgis ......   S100
353. Saulis, Antanas ..........  100
354. Vitkūnas, Jonas ........ 100
355. Apanavičiaus, Tomo atm. 480

Papildė Įnašus:
27. Pacevičius, Antanas dr. iki S700 
21. Liaukus, Antanas ........... 600
51. Sakalauskas, Julius dr. 500 

266. Pik. Traškevičiaus, P. atm. 500
Visų papildymų suma — $1.000. 

Iš viso gauta S1780. J. Aušrota yra 
KLB Londono apyl. pirmininkas. A. 
Saulis ir J. Vitkūnas — torontiečiai. 
T. Apanavičiaus palikimą Fondui 
Įnešė jo testamento vykdytojas A. 
Garkūnas Hamiltone. Dr. A. Pacevi
čius — KLF pirmininkas. A. Liau
kas — statybininkas Hamiltone. Dr. 
J. Sakalauskas — buvęs KLB Vanku

valiuta praturtino mane. Tačiau 
apie turimus pinigus užsiminti 
kam nors negalėjau — tai pra
žudytų mane.

Priėjo liepto galą ir Kasale
kas. Tartum voro tinklas supai
niojo ji... Jis kasė duobę dau
gybei žmonių, o tie jam irgi to 
gero nepagailėjo. Prarado parti
joje pasitikėjimą, krito tarnybo
je. Priėjo prie to, jog Kasalekas 
bandė prasmukti į Vakarų Vo
kietija. Nepasisekė. Pasieniečiai 
ji nušovė.

Ramus laikotarpis
Žuvus Kasalekui, nustojo 

prasmės taip vadinamoji “maši
ninkės” tarnyba. Pik. Burda da
vė lėidimą pasitraukti iš užsie
nio prekybos saugumo skyriaus. 
Esą aš galiu gyvenimu naudotis 
ir naudingai savo šaliai tarnauti 
šalia di Castro. Atrodė, tartum 
Burda mane užjaučia.

Mano pranešimai Burdai bu
vo labai naudingi. Aš mokėjau 
diplomatų baliuose pagauti tai,

verio apyl. pirmininkas ir dabarti
nis Fondo atstovas Vankuveryje. "A. 
a. pik. P. Traškevičius mirė Toron
te 1965; buvo uolus lietuvių orga
nizacijų ir tautinės vienybės rėmė
jas. Jo atminimui Įnašo papildą $200 
atnešė i narių susirinkimą žmona 
Marija, šiuo metu Fonde yra $57.322; 
taigi, nebedaug trūksta, kad būtų 
išpildytas planas — S60.000. Numa
tyta kasmet surinkti įnašų po $10.000. 
Už ketvertų metų turėtume $100.000 
ir gautume kasmet $8.000 palūkanų, 
1969 m. gruodžio 13 d. narių susi
rinkime daug kalbėta ir nusiskųsta 
dėl pelno paskirtymo. Pavesta Fon
do tarybai paniošti pelno skirstvmo 
taisvMes. Sekantis pelno skirstymas 
numatomas 1970 m. kovo mėn.

P. LELIS, vajaus ved.

kas MVD buvo labai svarbu. 
Niekad nebandžiau tų praneši
mų skandinti skystame vandenė
ly. Užtat mano diplomatinių ba
lių aprašymai buvo konkretūs 
ir saugumui naudingi. Burda vėl 
buvo patenkintas.

Sis laikotarpis man buvo švel
nus, beveik laimingas. Su tuo 
pačiu di Castro nerūpestingai 
ėjome iš vieno baliaus į kitą. 
Gyvenau be rūpesčių su pado
riu, mandagiu vyru šalia savęs.

(Bus daugiau) 

ATLANTIC 
valgykla

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIUI PATIEKALAI 

NAI'H SAVININKAI
V. It V. IVANAUSKAI



PIRMIEJI CENTRO ŽINGSNIAI
Aptarta naujojo centro sąranga, numatyti ateities darbai

Jau nekartą “TŽ” skiltyse bu
vo keltas išeivijos katalikų re
organizacijos reikalas pagal nau
ją Vatikano santarybos dvasią, 
skatinančią kunigų ir pasaulie
čių glaudų bendradarbiavimą. 
Be to, specifinė lietuvių katali
kų išeivijos būklė šaukiasi ap
dairios, koordinuojančios vado
vybės. Džiugu pastebėti, kad tas 
reikalas pajudėjo — pradėta or
ganizuoti bendra laisvojo pasau
lio lietuvių katalikų vadovybė 
Čikagoje, o atskiruose kraštuose 
prasidėjo gyvesnis judėjimas ta 
linkme.

Kanadoje
Bene ryškiausias sujudimas 

pradėtas Kanadoje. Čia 1968 m. 
rudenį sudarytas organizacinis 
komitetas, pirmininkaujamas J. 
Matulionio, kuris užsimojo su
šaukti Kanados lietuvių katali
kų suvažiavimą ir jame sudary
ti centrą naujais pagrindais. De
vynių asmenų komitetas (J. Ma
tulionis, mons. dr. J. Tadaraus- 
kas, dr. J. Sungaila, kun. P. 
Ažubalis, kun. P. Barius, OFM, 
kun. Pr. Gaida, V. Sonda, dr. O. 
Gustainienė, dr. A. Lukienė) pa
ruošė suvažiavimo programą, 
statuto projektą ir 1969 m. lap
kričio 1 d. Toronto Prisikėlimo 
par. patalpose sušaukė ilgokai 
planuotą suvažiavimą. Jame da
lyvavo parapijų klebonai, para
pijų rinktieji atstovai, organiza
cijų bei institucijų atstovai ir 
svečiai (apie tai plačiai rašyta 
“TŽ” 1969 m. 45 nr.). Suvažia
vimas išrinko i suplanuotą Cent
rą 15 asmenų: Kunigų Vienybės 
atstovą (ex officio), kun. P. Ažu
bali, kun. P. Barių, OFM, kun. 
dr. F. Jucevičių, kun. Pr. Gaidą, 
dr. P. Lukoševičių, dr. J. Son
gailą, dr. B. Povilaitį, V. Koly- 
čių, K. Manglicą, sės. Ignę Ma- 
rijošiūtę, A. Kuolienę, A. Rama
nauskienę, J. Pleinį, č. Senke
vičių. Pirmajame posėdyje 1969.
XI. 1 Centro nariai išrinko pir
mininku dr. J. Sungaila, vicepir
mininkais — kun. P. Bariu, 
OFM, ir dr. B. Povilaitį, iždi
ninku — K. Manglicą. Sekreto
riatas sudarytas iš A. Kuolie
nės (korespondencijos) ir A. Ra
manauskienės (protokolų). Kuni
gų Vienybei Centre atstovauja 
dabartinis jos pirm. mons. J. Ta- 
darauskas.

Ryšiai
Antrajame posėdyje 1969.

XII. 11 KLK Centras svarstė sa
vo organizacinę sąrangą ir dar
bo planą. Pagrindine veiklos ba
ze nusistatyta laikyti religines 
bendruomenes — parapijas ir 
organizacijas bei institucijas. Su 
šiais vienetais bus palaikomas 
nuolatinis ryšys, ypač per Cent
ro sekretoriatą. Dėlto Centro 
skyriai, kaip kad seniau buvo 
daroma, nebus steigiami.

Komisijos
Centro veikla apims visą reli- 

ginę-moralinę sritį. Atskiroms 
šakoms sudarytos komisijos: pla
navimo, informacijos bei spau
dos. jaunimo auklėjimo, studi
jų, liturgijos, parapijų bei sie
lovados, religinės šalpos, finan
sų, spaudos platinimo. Taigi, de
vynios komisijos. Kiekvienai jų 
numatytas darbo plotas. Plana
vimo komisijos uždavinys — pa
ruošti konkrečius bendrinės 
veiklos planus, teikti sugesti
jas atskiroms komisijoms bei 
koordinuoti jų planavimą. In
formacijos bei spaudos komisija 
rūpinasi lietuvių, anglų ir pran
cūzų visuomenės informavimu, 
religinės spaudos paruošimu.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyba pasiuntė amerikie
čių astronautams E. Aldrin, N. Armstrong, M. Collins sveikinimą 
ir originalią dovaną — dailią statinaitę su žiupsniu žemės iš oku
puotos Lietuvos. Tai simbolis, kuris priminė Lietuvos nelaisvę ne 
tik astronautams, bet ir visiems amerikiečiams. Sveikinimo laišką 
pasirašė pirm. dr. V.* Poprockas ir sekr. dr. Br. Radzivanas

Nuotr. V. Augustino

Jaunimo auklėjimo komisijai 
teks rūpintis religiniu-moraliniu 
auklėjimu parapijose, mokyklo
se, organizacijose, paruosimu 
atitinkamų asmenų ir priemo
nių. Parapijų bei sielovados ko
misijai rūpės parapijų reorgani
zavimas pagal naująją Vatikano 
santarybos dvasią, kunigų ir pa
sauliečių bendradarbiavimas, re
liginis sąmoninimas, parapijų 
lietuviškumas, uždaros rekolek
cijos, šeimos, lankymas gyven
viečių, neturinčių lietuvių ku
nigų ir pan. Liturgijos komisija 
seks' apeigų pakeitimus, rūpin
sis jų įgyvendinimu Kanados 
lietuvių katalikų parapijose, pa
laikys ryšį su vyriausia lietuvių 
liturgine komisija. Studijų ko
misijai teks sekti pagrindinius 
pasikeitimus Bendrijoje, naujo
sios teologijos raidą ir infor
muoti visuomenę, šalpos komi
sija turės uždavinį rūpin
tis pagalba okupuotos Lietuvos 
tikintiesiems. Religinės spaudos 
platinimo komisijai patikėtas 
rūpestis organiznoti platintojų 
tinklą ir skleisti religinio-mora- 
linio turinio knygas suaugusių 
ir jaunimo tarpe.

Komisijų gana daug, tačiau 
jdms jau numatyti ne tik vado
vai, bet ir dauguma narių. Kai 
komisijos bus galutinai sudary
tos, paaiškės ir jų narių pavar
dės. Tikimasi, kad kaikurios mi
nėtų komisijų turės savo atitik
menis parapijose; pvz. jaunimo 
auklėjimo, knygų platinimo, re
liginės šalpos ir pan. pagal vie
tines sąlygas.

Numatyti darbai
Artimiausioje ateityje numa

tyta pristatyti naująjį Centrą 
Vatikano pronuncijui Otavoje, 
Kanados katalikų vyskupų kon
ferencijos pirmininkui Otavoje 
ir visiems vyskupams. Centras 
bus pristatytas kaip Kanados lie
tuvių katalikų atstovybė. Angliš
kai ir prancūziškai KLK Centras 
oficialiai bus vadinamas ang
lams suprantamesnių terminu, 
būtent, taryba: “Lithuanian Ca
nadian Catholic Council” ir “Le 
conseil de lituaniens canadiens 
catholiques”. Priimtas pasiūly
mas rūpintis naujo Lietuvos kan
kinių kryžiaus statyba Midlande, 
Ont. Taipgi netolimoje ateityje 
numatyta organizuoti studijų 
diena nagrinėti ypač lietuviškų
jų parapijų problemoms ryšium 
su dabartiniais pasikeitimais. 
Tolimesnių darbų eilėje numaty
ta rengti religinę Lietuvos lais
vės dieną lietuvių parapijose ir 
ta proga kreiptis į Kanados vys
kupus su atitinkama informa
cija bei prašymu atkreipti dė
mesį į religijos persekiojimą 
Lietuvoje. Taipgi priimtas su
manymas trejų metu laikotarpy
je surengti religinį Kanados lie
tuvių kongresą su plačia pro
grama: jungtiniu chorų giedoji
mu, religinio meno paroda ir t.t. 
Ekumeniniai ir kiti klausimai 
tuo tarpu nebuvo svarstyti.

Tai?:, užsimojimai gana pla
tūs. Jiems vykdyti bus telkia
mos visos turimos pajėgos. C. I.

Kanados ir aplamai išeivijos 
tikinčiuosius neramina paskuti
nės žinios apie religijos perse
kiojimą Lietuvoje. Į tai numa
toma atkreipti pagrindinį dėmė
si. kelti viešumon priespaudos 
faktus, kad jie būtų žinomi ne 
tiktai lietuvių visuomenėje, bet 
ir visoje Kanadoje. Apie tai bus 
informuojama spauda", vyriausy
bė ir vyskupai, skleidžiama tu
rimoji literatūra anglų ir pran
cūzų kalbomis.

Dalis dalyvių VLIKo seimo, įvykusio 1969 m. gruodžio 6-7 d. Niujorke. Iš kairės: V. Volertas, 
V. Rastenis, J. Valiušaitis, R. Kezys, dr. K. J. Valiūnas, prel. J. Balkūnas, dr. B. Radzivanas

Sekantis seimas numatytas Čikagoje
Pavergtos Lietuvos laisvinimo priešakyje ir toliau pasiliko dr. K. J. Valiūnas

Kasmet, paprastai gruodžio 
pradžioje, susirenka Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto seimas metiniam savo posė
džiam. Seimą sudaro po tris at
stovus nuo kiekvienos VLIKe 
dalyvaujančios grupės — iš vi
so 45 atstovai. Seimas įvyko 
1969 m. gruodžio 6-7 d. Niujor
ke, New Yorker viešbučio patal
pose. Be vietinių, žymią seimo 
atstovų dalį sudarė atvykę iš 
Bostono, Filadelfijos, Vašingto
no, Klevelando, Čikagos ir net 
iš Kalifornijos.

Pranešimai apie veiklą, dis
kusijos ir ateities darbų svars
tymai sudarė visą seimo turinį. 
Pirmą pranešimą padarė dr. B. 
Radzivanas, šiuo metu einąs 
VLIKo tarybos pirmininko par
eigas. Taryba, metų būvyje ei
nanti seimo pareigas, tarp kitų 
dalykų svarstė ir nutarimus pa
darė diplomatinės tarnybos, sim
poziumo, komisijų veiklos, bend
ravimo su okupuota Lie
tuva, santykių su ukrainiečiais. 
Tautos Fondo ir kitais klausi
mais.

Valdybos veikla
Apie VLIKo valdybos, kuri 

yra vykdomasis organas, veiklą 
pranešė jos vicepirmininkas dr. 
B. Nemickas. Valdybos veikla 
ėjusi dviem kryptim: į lietuvius 
(pavergtuosius ir laisvuosius) ir 
į svetimuosius. Jos darbai buvo 
derinami su kitų mūsų instituci
jų vykdomais Lietuvos laisvini
mo darbais. Jieškant glaudesnio 
bendravimo su jaunimu, buvo 
surengtas politinis jaunimo se
minaras. Valdybos nariai lankė
si kolonijose ir darė viešus pra
nešimus. Organizacijų atstovams 
ir laikraščių redaktoriams buvo 
surengtas uždaras simpoziumas. 
Svetimųjų informacijai leidžia
ma ELTA septyniomis kalbo
mis. VLIKo pirm. dr. K. J. Va
liūno ir kitų pastangomis, vėl 
kalbama į pavergtą Lietuva iš 
Madrido. Taip pat žinios per
duodamos iš Romos ir Vatika
no radijo stočių. Išleista brošiū
rėlė anglų kalba “Lithuania”. 
Platesnis informacinis dokumen
tuotas leidinys, liečiąs Ribbent- 
ropo-Molotovo sutartį, išeis ne
trukus. Lietuvos rusifikaciją 
analizuojančio veikalo ruoša 
pradėta. VLIKo pirm. dr. K. J. 
Valiūnas ir praeitais metais at
liko eilę kelionių bei turėjo oa- 
sitarimų su atsakingais valdžios 
pareigūnais ir lietuvių veikė
jais. Esant reikalui. VLIKas 
kreipėsi raštais į JAV preziden
tą ir kitas institucijas bei orga
nizacijas.

Tautos Fondo pranešima pa
darė jo pirm. prel. J. Balkūnas, 
iš kurio patirta, kad Fondo me
tinė apyvarta artėja i $50.000. 
Iš ALTos gauta $10.000, iš Ka
nados atstovybės — beveik 
$6.000. Be to, Kanados atstovy
bės pirm. S. Banelis pranešė 
anie savo veikla ir įteikė dar 
$8.000 čeki. Fondo viceoirm. St. 
Lūšys išdėstė lėšų telkimo nau
jo plano metmenis.

Diskusijose iškelta naujų min
čių ir nasisakyta dėl pranešėjų 
pareikštų idėjų.

Tarptautinė politika
L. L. Komiteto pirm. V. Si

dzikauskas kalbėto apie tarptau
tinę padėtį ir Lietuvos laisvės 
byla. Jis pabrėžė, kad tautinės 
valstybės gimsta kovos keliu: 
konferencijos tai tik patvirtina. 
Po U D. karo iškilo du milžinai 
— JAV ir Sov. Sąjungą. Apsi
sprendimo teisė deklaruota, bet 
nevykdoma. Mūsų atveju karto
jamas nepripažinimo principas, 
bet nesiimama jokios akcijos. 
Yra polinkis Amerikoje trauk
tis iš Azijos ir Euronos. Maskva 
Euronos saugumo konferencijos 
nasiūlvmn siekia įteisinti dabar
tinę padėti. Europoje JAV u’- 
tikrina. kad mūsų reikalų neiš
duos. Padėtis netikra ir reika
laujanti mūsų vieningos bei su-

Mūsų bendradarbio 
pranešimas iš Niujorko

derintos veiklos. Diskusijose pa
brėžta, kad turime veikti per gi
miningas kitų kraštų politines 
organizacijas, jaunimo sąjū
džius, dirbti suderintai ir išnau
doti visas progas.

Veiklos planai
J. Audėnas, VLIKo valdybos 

vicepirm., išdėstė 1970 m. veik
los programą. Po plačios įžan
gos, kurioje buvo pavaizduota 
VLIKo valdybos darbo apimtis 
ir plotmė, pranešėjas kvietė vi
sus lietuvius savaip dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo uždavinių 
vykdyme. Taip pat jis priminė 
prieš pusantrų metų mus pasie
kusius Lietuvos pogrindžio pri
minimus: tikėkite Lietuvos išsi
laisvinimu, ruoškite jaunimą lie
tuviškai misijai ir darykite ką 
tik galite kovoje prieš okupan
tą. Veiklos programoje numa
tyta: audiencijos pas įvairių 
kraštų valdžios pareigūnus, in
formavimas parlamentarų, me
morandumai, veikimas per tarp
tautines organizacijas, doku
mentacija, politiniai seminarai, 
viešos demonstracijos, veiksnių 
konferencijos ir jaunųjų lietu
vių moksls^iJikų įtraukimas į 
laisvinimo uždavinių vykdymą. 
Diskusijos-dėl šio pranešimo bu
vo gyvos. Jos išryškino skirtin
gas nuomones gal ne tiek dėl 
pačios programos turinio, kiek 
dėl jos apipavidalinimo, čia taip 
pat išryškėjo, kad ją ruošiant 
stigo bendravimo tarp VLIKo 
valdybos, tarybos ir politinės 
komisijos. Buvo taip pat paju
dintas jau minėtas informacijos 
centro klausimas, reikalas kelti 
šios dienos Lietuvos negeroves, 
Steigiamojo Seimo sukakties pa
naudojimas laisvės kovoje ir ki
ti klausimai.

Apie VLIKo piniginius klausi
mus pranešė P. Vainauskas. J. 
Pažemėnas ir V. Vaitiekūnas. 
Ateinantiems metams VLIKo 
sąmata numatyta S38.000: per 
$25.000 leidiniams ir ELTAI, 
per $7.000 radijo valandėlėms 
ir beveik $5.000 administracijai. 
Pažymėtina, kad pirm. dr. K. J. 
Valiūnas atlieka daugybę svar
bių kelionių savo lėšomis, už ką 
jam priklauso gili padėką.

Nutarimai ir rinkimai
Seimui baigiantis priimta eilė 

nutarimų. Svarbesnieji jų liečia 
Steigiamojo Seimo sukakties pa
naudojimą laisvės kovai, jauni
mo talką, diplomatijos tęstinu
mą, etnografines studijas, infor
macinio darbo tobulinimo ir ki

Saugiausia — prie tėvelio kojų, bet hnKsmtausia su draugais vai
kų darželyje , . ;

tus laisvinimo darbo aspektus. 
Seimo nutarimai sudaro atei
nantiems metams valdybos dar
bų rėmus.

Sekmadienio rytą specialiame 
tarybos posėdyje buvo sudaryta 
nauja VLIKo valdyba. Pirmi
ninku išrinktas dr. K. J. Valiū
nas, nariais: St. Dzikas, R. Ke
zys, dr. B. Nemickas, dr. J. Pu
zinas ir dr. J. Valaitis. Valdy
bos laikas — treji metai.

šeštadienio vakare įvyko ban- 
ketas-koncertas. Programą atli
ko solistė J. Krištolaitytė-Dau- 
gėlienė, palydima pianistės A. 
Kepalaitės. Kalbėtoju buvo gen. 
konsulas A. Simutis.

Komisijos ir sveikinimai
Seimą trumpa kalba pradėjo 

pirm. dr. K. J. Valiūnas ir pa
kvietė į prezidiumą: pirm. — T. 
Blinstrubą, vicepirm. — dr. J. 
Valaitį, sekr. — A. Vaši. Man
datų komisijoj buvo J. Mauru
kas, K. Čižiūnas ir R. čerkeliū- 
nienė. Nutarimus paruošė prof. 
M. Mackevičius, dr. A. Vasaitis, 
dr. D. Krivickas ir Pr. Razgaitis. 
Piniginę apyskaitą tikrino V. 
Vaitiekūnas. B. Bieliukas ir dr. 
A. Skėrys. Sąmatą paruošė J. 
Pažemėnas. L. Verbickas ir P. 
Dulevičius.

Posėdžiu pradžioje A. Kasulai- 
čiui specialiu žodžiu prisiminus 
neseniai mirusį buvusį Lietuvos 
prezidentą A. Stulginskį, seimo 
dalyviai jį pagerbė tylos minute.

Šeimą žodžiu sveikino gen. 
konsulas A. Simutis — diploma
tinės tarnybos vardu. V. Sidzi
kauskas L. L. Komiteto. St. 
Barzdukas — PLB. B. Nainys 
— JAV LB, dr. A. Škėrvs — 
BALFo. K. Miklas — BATUNo. 
J. Šlepetys — L. Teisininkų 
Draugijos; raštu — vysk. V. 
BrizgyS ir V. Leskaitienė — L. 
Moterų klubo.

Seimas praėjo jaukioje ir dar
bingoje nuotaikoje, be matomos 
tarpgrupinės trinties ar nereika
lingų ginču. Ateities darbų pro
gramos paruošime ir dar kai- 
kuriais atvejais išryškėjo nepa
kankamas valdybos bendradar
biavimas su kitom VLIKo insti
tucijom. Seimo darbai baigti 
nirm. dr. K. J. Valiūno trumpu 
žodžiu ir Tautos himnu. Sekan
tis VLIKo seimas numatomas 
sušaukti Čikagoje. S. Dz.

“EGLUTĖ” — vienintelis mė
nesinis vaiku laikraštis. Gausiai 
iliustruotas, spalvotas. Metinė 
prenumerata — $5.00. Adre
sas: “Eglutė”, Immaculate Con
ception Convent, Putnam, Conn. 
06260, USA.
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Katalikiškoji veikla į naują kelią
Naujos orientacijos, motyvacijos ir mobilizacijoos reikalas 
katalikams persiorganizuojant po II Vatikano santarybos

STASYS YLA
Kanadiečius tenka sveikinti, 

nes pralenkėte Ameriką. Pra
lenkei ta prasme, kad jau įkūrė
te katalikų centrą, kai Ameri
koj šis klausimas dar diskutuo
jamas. Tiesa, Amerika nebuvo 
be centro, nes veikė Katalikų 
Federacija, įsteigta prieš 60 
metų. Amerikos lietuvių prob
lema' ne naują centrą steigti, bet 
esamą performuoti pagal II Va
tikano santarybos reikalavimus. 
Jūsų problema, centrą jau įstei
gus, bus kita — duoti katalikiš
kąja: veiklai naują linkmę ir pa
žadinti naują dinamiką.

Kodėl dabar taip susirūpin
ta steigti naujus katalikų cent
rus arba pertvarkyti senus? Ar
gi katalikų organizacijos nebu
vo centralizuotos ir federuotos? 
Juk savas katalikų federacijas 
turėjo ir turi ne tik Amerikos 
lietuviai, bet ir Anglijos, Škoti
jos, Australijos. Turėjote ir jūs 
Kanados lietuvių katalikų fede
raciją, bet ją anksti numarino
te. Ar dėlto dabar pirmieji ku
riate kažką naujo?
1. Kodėl ir kokių naujų centrų 

mums reikia?
Katalikiškoji veikla, mūsų 

tradiciniu galvojimu, yra ne kas 
kita, kaip organizacinė veikla. 
Įsirašai, užsimoki nario mokes
tį, dalyvauji susirinkimuose bei 
suvažiavimuose — ir jau veiki 
katalikiškai. O jei priklausai 
parapijai, moki jos mokesčius, 
dalyvauji pamaldose ir parapi
niame gyvenime — tai jau kita 
— bažnytinė veiklos sritis. Para
pijos, mums atrodė, veikia kitu 
pagrindu, kitam tikslui ir kitaip 
vadovaujamos. Kad tie du kata
likų veiklos bėgiai — organiza
cinis ir parapinis — sueitų į 
vieną ir turėtų vieną centrinę, 
atrodė, nei mums reikia, nei 
būtų lengvai įmanoma. Tik po 
II Vatikano santarybos pradėta 
galvoti kitaip.

Šis galvojimas nebėra tačiau 
naujas. Nuo popiežiaus Bene
dikto XV laikų parapijai vis 
daugiau skiriama dėmesio. Pa
rapija, jungtis tarp šeimų ir as
menų, yra mažiausioji Bažny- 
čio ląstelė, talpinanti krikščio
niškojo gyvenimo visumą. Or
ganizacijos nepakeičia parapi
jų, tik jų veiklą papildo. Orga
nizacijos yra moderniojo gyve
nimo padarinys,_ o parapijos 
veikia nuo krikščionijos pra
džios. Dėlto ir pas mus, Lietu
voj, kai organizacijų veikla per
nelyg išsiplėtė ir daugelio dė
mesys nukrypo į ją, pasauliečiai 
ir kunigai pradėjo kelti balsą, 
jog reikia grįžti prie parapijų 
ir jas labiau vertinti. Negausūs 
dar buvo balsai, tačiau ryškūs ir 
įtikinantys. (Būdinga, kad Lie
tuvoj šis klausimas iškilo anks
čiau, negu kituose kraštuose. 
Jaunesnieji Kauno kunigai jau 
1934 m. vadinamuose “Trečia
dieniuose” diskutavo parapijų 
ir organizacijų santykio klausi
mą net per pusę metų. Šių dis
kusijų medžiaga nebuvo pa
skelbta spaudoje, dėlto nebuvo 
įtaigotas pasauliečių balsas, iš
kilęs viešumon 1937. m. Vienas 
iš ryškiausių pasaulietinių bal
sų buvo adv. J. Žagrakalio. Be
rods 1938 m. Katalikų Veikimo 
Centras savo posėdžiuose taip 
pat svarstė parapijos, kaip ka
talikiškos veiklos bazės, klausi
mą; vienas iš referentų buvo ir 
prof. K. Pakštas. Nuo tų metų 
pradėta spausdinti serija studi
jinių straipsnių apie idealinę 
parapiją “Tiesos Kelyje”). Vo
kietijoje, turėdami savą sielo
vados centrą, galėjome atkurti 
katalikiškąją veiklą derindami 
parapinį ir organizacinį pradus. 
Prancūzijoj tuoj po karo prasi
dėjo diskusija — kuo labiau 
remtis katalikiškoje veikloje: 
parapijom ar organizacijom? 
Diskusijos užtruko eile metų ir 
užsibaigė be aiškių išvadų už 
vieną ar antrą. Tačiau įdomus 
Austrijos katalikų patyrimas. 
Kai naciai, o vėliau sovietai už
ėmė kraštą ir panaikino katali
kų organizacijas, austrai po ka
ro jų nebeatgaivino, galvodami 
visa veikla riboti parapijomis. 
Tačiau vėliau pamatė, kad nu

SUKAKTUVINIS “T. ŽIBURIŲ” VAJUS
Dvidešimtmečio proga skelbiame “Tėviškės Žiburiu” platini

me valų. Kviečiame visus savaitraščio skaitvtoius, rėmėjus, bičiu
lius. lietuviškosios skaudos talkininkus prisidėti prie dar didesnio 
skaityto!** rato "raolėtimo. Kiekvienas naujas prenumeratorius bus 
žingsnis lietuviškosios cnavdoš stinrinimo linkme. Norėdami tuos 
žingsnius naskatinti bei nalengvinti. skelbiame atoiginimą pirma- 
lYjp^inmc -’onUoms skaitvtoiams. Jiems metinė “TŽ” prenumerata 
— tiktai $4.00 (visiems kitiems — $6.00). Tad visus kviečiame į 
talką:

1. SKAITYTOJUS — užsakyti “TŽ” dar jų nenrenumeruoian- 
čiam tautiečiui arba prie savo metinės $6.00 prenumeratos pridėti 
auką laikraščiui paremti:

2. PASITURINČIUOSIUS — tapti pastoviais rėmėjais — gar
bės prenumeratoriais, mokant metinę prenumeratą po $10.00;

3. PLATINTOJUS — pasiūlyti “TŽ” dar jų neprenumeruo- 
jautiems papiginta kaina (pirmiesiems metams);

4. BIč’UMUS — atsiusti “TŽ” administracijai adresų tu tau
tiečių. kurie domisi lietuviška spauda; jiems “TŽ” bus siunčiami 
nemokamai susipažinti. LEIDĖJAI
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trūko ryšys su atskiromis gru
pėmis ir platesne visuomene: 
nuostolis pasirodė perdidelis.

Nors II Vatikano santarybos 
idėja nėra nauja, bet ji duoda 
progos pergalvoti savo pačių 
tautoje ir kitose išryškėjusias 
patirtis, o ypatingai suvokti sa 
vo padėtį išeivijoje. Mes nebe- 
galim toliau veikti dviem skir
tingais bėgiais ir palikti para
pijas neapjungtas ir neįjungtas 
į bendrą katalikišką kelią. Juk 
parapija nėra tik kunigai ir pa-, 
statai. Parapija yra tikinčiųjų 
bendruomenė, kuri turi savo 
teises ir pareigas. Tikintieji tu
ri teisę ir pareigą rūpintis reli
giniu, doriniu parapijos gyveni
mu, dėlto nebeužtenka buvusių 
parapinių komitetų — reikia ir 
veiklos tarybų. Tokias tarybas 
skatina kurti II Vatikano san- 
taryba ir šitai dabar vykdo vys
kupai. Iš parapinių tarybų su
daromi ir pasauliečių senatai.

Antras būdingas dalykas yra 
tas, kad vyskupams II Vatikano 
santaryba įsako rūpintis “be 
tautybės skirtumo savo krašto 
gyventojais, svetimšaliais ir pra
eiviais”. Vyskupai turi leisti 
“jiems atlikti tą Bažnyčios rei
kalų dalį, kuri jiems pridera, 
pripažindami jų teisę ir parei
gą aktyviai darbuotis mistinio 
Kristaus kūno plėtotei” (Dek
retas vyskupams, Krikščionis 
gyvenime II, 72). Nevisų kraš
tų vyskupai ima dėmesin šį II 
Vatikano santarybos raginimą, 
kaip nevisi domėjosi Pijaus XII 
apaštaline konstitucija “Exul 
Familia”, išleista 1952 m. ir lie
čiančia emigrantų sielovadą. II 
Vatikano santaryba, kalbėdama 
apie tuos “tikinčiuosius, kurie 
dėl gyvenimo sąlygų negali pa
kankamai naudotis' bendrąja, 
įprasta parapijos kunigų pasto
racija arba jos iš viso stokoja 
(tokie yra' imigrantai, tremtiniai 
ir pabėgėliai)”, vėl primena vys
kupams Šv. Sosto nuostatus — 
“Exul Familia” ir “dar nustaty
simas normas”. Kaip tik 1969 
metais popiežius Paulius VI 
rugsėjo 9 d. išleido du raštus 
vyskupams: motu proprio “Pa- 
storalis migratorum” (emigrantų 
sielovada) ir instrukciją “De pa
storal! migratorum cura” (apie 
emigrantų sielovadą). Vyskupai 
turės šiuos reikalus apsvarstyti 
savo kraštų konferencijose ir 
emigrantų ' reikalams sudaryti 
specialis komisijas, o šios turės 
daryti kasmet savo pranešimus 
vyskupų kongregacijai Romoje.

Ar visų kraštų vyskupai pa
rodys tiek supratimo, kiek Ka
nados vyskupai, kurie vieninte
liai katalikų pasaulyje leido 
naujiems imigrantams steigti 
tautines parapijas? Amerikos 
vyskupai nebeleido, nors iš se
niau veikiančių mūsų tautinių 
parapijų dar yra virš 100. Ne
leido ir neleidžia Australijos 
vyskupai, taip pat Pietų Ameri
kos (išskyrus Sao Paulo kardi
nolą Brazilijoje, leidusį įsteigti 
lietuviams vieną parapiją, gry
nai tautinę). Mes atsiduriam 
tarp II Vatikano santarybos ir 
§v. Sosto reikalavimų iš vienos 
pusės ir vyskupų laikysenos at
skiruose kraštuose iš antros. 
Mums teks savo teises priminti, 
dėl ju rungtis ir budėti. Tai ga
li padaryti tik centrai su pasau
liečiais priekyje. Kunigai ma
žiau pajėgūs šioje kovoje, nes 
jie labiau priklausomi nuo vys
kupų tiesiogine prasme. Tačiau 
ir kunigai kitaip galėtų kalbėti 
visų vardu, būdami centre, ne
gu atstovaudami atskiroms sa
vo parapijoms.

Taigi, du momentai mums yra 
svarbūs, kai galvojame apie sa
vus katalikų centrus. Vienas — 
apjungti visas katalikų jėgas, 
pirmon eilėn parapines, neiš
skiriant organizacinių bei ins
titucinių dorinio — religinio — 
krikščioniško veikimo, ugdymo 
ir apaštalavimo tikslu. Antra — 
atstovauti atskirų kraštų mūsų 
tremtiniams bei išeiviams ka
talikams ir rūpintis jų teisėmis 
prie vyskupu konferencijų at
skiruose kraštuose.

(Bus daugiau)



® PAVERGTOJE TFVME
RESTAURUOS PILIAKALNIUS
Pramoninės statybos projektavimo 

instituto hidrotechnikos skyriuje 
ruošiami pianai restauruoti Punios 
piliakalniui, šio skyriaus viršininkas 
Limas Apuokas “Komjaunimo Tie
sos” gruodžio 9 d. laidoje pasakoja: 
“Restauracija pirmiausia nukreipta 
prieš eroziją. Irstančius krantus nu
matoma sustiprinti. Tam siūloma pa
naudoti požemines, iš gluosnio nu- 
pint?s tvoras, kurios savo šaknų rez
giniu taip pat sulaikys piliakalnio 
slinkimą. Punelės upelio, tekančio 
šalia piliakalnio ir griaunančio jo 
“namatus”, vandenys bus nukreipti 
kita vaga. Kartu su apsaugos prie
monėmis projektas numato nemaža 
darbų Puniai pagražinti. Besiraiz- 
gantį šlaito taką papuoš originalūs 
laiptai iš ąžuolo, pastatyti be vie
nintelės vinies, — taip, kaip statė 
mūsų bočiai. Iš abiejų pusių juos 
sups drūtliemenių ąžuolų kelmai, 
aštriabriauniai akmens luitai, prime
nantys senąsias gynybines piliakal
nių sienas. Pačioje viršūnėje, nuo 
kurios atsiveria panorama į nepa
kartojamo grožio slėni, bus Įrengta 
senovinė laužavietė, pastatytas di
džiulis akmuo - stovyla__ ” Restau
ravimo planai ruošiami ir prie Tra
kų esančiam Bražuolės piliakalniui, 
kurio viršūnę žaloja požeminiame 
krateryje susitelkęs vanduo. Jis 
vamzdžiais bus nuleistas Į požemi
nes vandens arterijas, čia taip pat 
bus Įrengti ąžuoliniai laiptai nesi
baigianti tuneli primenančioje grio
voje.

ATITAISO KLAIDĄ
H. Kainūkštytė-Jacinienė “Gimto

jo Krašto” gruodžio 4 d. laidoje ati
taiso J. Kapočiaus išleistoje “Lietu
vių Enciklopedijoje” pastebėtą klai
dą: “Leidinyje pasitaikė pastebėti 
netikslumų. Vieną jų norėčiau nuro
dyti. “Lietuvių enciklopedijos” VIII 
tomo 16 psl. yra išspaudinta ilius
tracija, vaizduojanti tris XIX a. pir
mosios pusės lietuvių liaudies tipus, 
du vyrus ir vieną nuometuotą mo
terį. Tačiau po iliustracija yra pa
rašas: “Mogilevo srities gudų tipai”. 
Čia Įvyko, matyt, kažin koks nesusi
pratimas, qui pro quo. Juk ši ilius
tracija (bent kiek pakeitus kai ku
rias figūrų piešinio detales, atmetus 
aplinkinį originalo peizažą) yra nu
kopijuota iš lenkų leidinio: Leon 
Zienkowicz “Les costumes du peup- 
le polonais” (“Lenkų tautos kostiu
mai”), išleisto Paryžiuje 1841 me
tais. Tame leidinyje jinai pasirašy
ta Jano Levickio, lenkų XIX a. gra
fiko ir iliustratoriaus, ir vaizduoja 
lietuvius kaimiečius iš Vilniaus apy
linkių. Tai patvirtina po iliustracija 
esantis net keturiomis kalbomis pa
rašas: “Litwini. Paysans des envi
rons de Wilna” (“Lietuviai. Vilniaus 
apylinkių kaimiečiai”) ir t. t.” Savo 
pastabas H. Kainūkštytė-Jacinienė 
papildo abiejų leidinių minėtomis 
nuotraukomis, kurios iš tikrųjų yra 
panašios.

UŽ GROTŲ
Augščiausiojo teismo baudžiamų

jų bylų kolegija už valstybinių lėšų 
grobstymą nubaudė Filomeną Nau- 
džiūtę kalėti 12 metų. Dirbdama bul- 
haltere Kauno dirbtinio pluošto ga
mykloje, ji padidindavo atlyginimus 
šaltkalviams I. Putilovui, V. Balčiū
nui, V. Žuliui, S. Adomėnui, šilumos 
tiekimo skyriaus visuomeniniam ka
sininkui V. Šlapeliui ir S. Maksimo
vai. Viršnormines sumas jie dalin
davosi su savo “geradare” F. Nau- 
džiūte. Teismo duomenimis, 1965-68 
m. buvo išeikvota 17.364 rubliai. 
Kartu su F. Naudžiūte už grotų bu
vo pasodinti ir jos bendrininkai: V. 
šlapelis — 5 metams, J. Putilovas 
—4, V. Balčiūnas — 3, S. Adomėnas 
ir V. Žulys — 2 metams. Rusę S. 
Maksimovą teismas paliko perauk
lėti gamyklos kolektyvui.

APSUKRUSIS V. MUCHLIA
Liaudies teismas Eišiškėse paso

dino i kalėjimą ketveriems metams 
V. Muchlia, 20 metų amžiaus jau
nuolį, už sukčiavimą. Tadui Gurec- 
kui jis buvo žadėjęs parūpinti defi
citinių prekių už 70 rublių, Leonui 
Savostui ir jo motinai — tranzisto
rini radiją. Pastarieji jam iš anks
to paklojo po 60 rublių. Pažadėjęs 
šiferiu apdengti Zelionkos vienkie
myje J. Gavkos ir Kirkučio kaimo 
gyventojos F. Urbonaitės trobesius, 
avanso surinko 130 ir 250 rublių. 
“Tiesa” kaltina ir sukčių, ir lengva
tikius, bet iš tikrųjų didžiausias kal- 
t ninkas yra kompartijos biurokra
tizmas. Jeigu prekių, tranzistorinių 
radijo priimtuvų ir šiferio būtų ga
lima nusipirkti artimiausiose par< 
duotuvėse, apsukriausi sukčiai nesu-

Prie Vilniaus katedros, kurk) sovietiniai okupantai atėmė iš tikin
čiųjų ir padarė paveikslų galerija 

rastų lengvatikių. Gaminių blogas 
paskirstymas, jų trūkumas krautu
vėse žmones verčia pasinaudoti to
kių “geradarių”, kaip V. Muchlia, 
paslaugomis.

PAGERBĖ KOMPOZITORIŲ
Kompozitoriaus Juozo Naujalio 

šimtojo gimtadienio proga Kauno vi
durinė meno mokykla buvo pava
dinta Kauno Juozo Naujalio viduri
ne meno mokykla.

SIUVĖJŲ KONKURSAS
Vilniuje varžėsi jaunieji siuvėjai 

ir siuvimo meistrai. Jaunųjų siuvėjų 
grupės geriausia moteriškų drabu
žių siuvėja buvo pripažinta Vilniaus 
profesinės technikos mokyklos nr. 
33 moksleivė Z. Tursaitė, vyriškų 
drabužių — kaunietė R. Sabaliaus
kaitė. Meistrų grupėje pirmą vietą 
už komplektą “Į pasimatymą” išsi
kovojo Vilniaus profesinės technikos 
mokyklos nr. 33 mokytojai V. Luko- 
ševičiūtė ir B. Ingelevičius.

TAUPOMOSIOS KASOS
Mūsų kredito kooperatyvų vado

vams ir nariams turėtų būti Įdo
mus “Valstiečių Laikraščio 138 nr. 
paskelbtas P. Janaudžio pranešimas 
apie taupomąsias kasas sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Valstybinių dar
bo taupomųjų kasų ir valstybinio 
kredito valdybos skyriaus viršinin
kas P. Janaudis rašo: “Yra šios in
dėlių rūšys: indėliai iki pareikalavi
mo, terminuoti, sąlyginiai, lošiamie
ji, einamųjų sąskaitų indėliai. Mūsų 
respublikoje Įvesta nauja indėlių rū
šis — indėliai į vieningąją taupomą
ją knygele. Indėliams iki pareikala
vimo iš anksto nenustatomas nei lai
kymo terminas, nei jokios kitos są
lygos. Indėli iki pareikalavimo gali
ma papildyti, atsiimti dalimis arba 
visą iš karto. Indėlininkams už indė
lius iki pareikalavimo mokamos pa
lūkanos — 2% metams. Indėlinin
kas, inešdamas pinigus i terminuotą 
indėli, Įsipareigoja nereikalauti pini
gų ankščiau kaip po šešių mėnesių. 
Už terminuotus indėlius indėlinin
kams mokama 3% metinių palūka
nų. Žinoma, indėlininkas turi teisę 
atsiimti indėli ir nesuėjus šešiems 
mėnesiams, tačiau tokiu atveju bus 
mokama ne 3%, o 2% metinių pa
lūkanų ...” Sąlyginiai indėliai gali 
būti skiriami vaikams iki tam tikro 
jų amžiaus. Lošiamųjų indėlių są
skaitą pasirinkęs taupytojas negau
na palūkanų, bet gali tapti du kar
tus i metus rengiamos loterijos lai
mėtoju. Sąskaita jam atstoja bilie
tą. Vieningoji taupomoji knygelė pa
togi ta prasme, kad taupytojas pini
gus gali Įmokėti ar juos atsiimti bet- 
kurioje taupomojoje kasoje. Popu
liariausias taupymo būdas, pasak P. 
Janaudžio, yra dalies atlyginimo at
skaitymas ir pervedimas Į indėlius 
darbovietėje. Už valstybinės pasko
los lakštus mokama tik 3% palūka
nų, bet taupytojos vilioja kasmet 8* 
kartus rengiama loterija, kurios bi
lietu yra paskolos lakšto numeris.

MEDALIS STUDENTAMS
Lietuviai studentai, du savo va

saros atostogų mėnesius skyrę staty
boms Altajaus kalnų srityje, buvo 
apdovanoti medaliu “Už plėšininių že
mių įsisavinimą”. Šiai grupei pri
klausė 400 studentų iš augštųjų Lie
tuvos mokyklų ir technikumų, stačiu
sių ūkinės bei kultūrinės paskirties 
pastatus ir gyvenamuosius namus. 
Per vasaros atostogas jie pastatė 
750.000 rublių vertės 23 pastatus.

SŪRIŲ EKSPORTAS
Rokiškio, Usėnų ir Žagarės sūri

nės pradėjo savo gaminių eksportą. 
1969 m. jos išsiuntė Čekoslovakijon 
450 tonų fermentinių sūrių. Tai pir
mieji lietuviški sūriai, iškeliavę Į 
užsienio kraštą. Lig šiol sūriai bu
vo eksportuojami tik Sovietų Sąjun
gom

VANDENTIEKIS
Vandentiekio ir kanalizacijis ūkio 

valdybos viršininko A. Griškevičiaus/ 
pranešimu “Valstiečių Laikraštyje”,\ 
vandentiekio įrenginiais jau naudo
jasi Lietuvos 56 miestų gyventojai. 
Daugiau kaip 1.000 km ilgio vamz
džiais per parą patiekiama 365.000 
kubinių metrų vandens. Tai maždaug 
toks pat vandens kiekis, kuris pra
teka Nevėžiu ties Panevėžiu. Van
dentiekio tinklus planuojama pail
ginti 450 km, kanalizacijos — 470 
km. Pirmasis medinis vandentiekis 
Lietuvoje buvo Įrengtas 1536 m. Vil
niuje. Klaipėda vandentieki Įsiren
gė 1829 m., Kaunas — 1929 m. II 
D. karo pabaigoje vandentieki turė
jo penki Lietuvos miestai — Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Druskininkai ir 
Ukmergė. V. Kst.

Mokykla paruoš vaikus gyvenimui?
Vienos kolonijos ateitininkų sendraugių dvidešimtmetis 

jų atlikti darbai
J. PLEINYS

ir

HAMILTON, ONT. Išnyksta tau- 
tos, sugriūva valstybės, gimsta nau
jos kultūros, kinta vertybių sampra
ta. Net ir paties žmogaus vertinimo 
matas kasdien darosi miglotesnis. O 
visdėlto ne viskas pasmerkta mirčiai. 
Kilni idėja nemiršta! Nemirė ir “Vi
sa atnaujinti Kristuje” idėja! Ne
įstengė jos sunaikinti nei raudonie
ji, nei rudieji sąjūdžiai. Per Europą 
ji pasiekė net kitas pasaulio dalis.

Prieš 20 metų, 1949 m. lapkričio 
27 d., šios idėjos vedamas mažas bū

sendraugiai su vėliava savo kuopos dvide- 
Nuotr. M. Borusienės

Hamiltono ateitininkai 
šimtmečio minėjime

Hamiltono A. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos valdyba. 
Iš kairės: dvasios vadas kun. J. Gaudzė, pirm. D. Juozapavičiūtė, 
svečias J. Matulionis, jaunesniųjų moksleivių globėja E. Gudins- 
kienė; K. Gedrimaitė, M. Gudinskas, S. Butkeviciute, J. Gimžaus- 
kaitė, "Moksleivio Balso" redaktorius K. Šeštokas, R. Borusaitė 
ir kuopos globėjas J. Pleinys Nuotr. M. Borusienės

S HAMILTON
KOVO MERGAIČIŲ krepšinio ko

manda, žaidžianti miesto lygoj, ne
turi laimės. Iš ketverių rungtynių 
laimėjo tik vienas. Prieš Dalewood 
gimnaziją pralaimėjo 11:17. žaidė: 
V. Riekutė 6. D. Grajauskaitė 4. I. 
Žilvitytė 1, I. Paškevičiūtė. R. Biki- 
naitė, Čerškutė. Prieš Central Me
morial gimnaziją pralaimėjo 5:18. 
Aiškiai matosi, mūsų mergaitėms 
trūksta treniruočių. Nors visos augš- 
tos (5,6) ir fiziškai stiprios, bet nė
ra susižaidimo ir gero sviedinio val
dymo. žaidė: Stukaitė 2, Paškevičiū
tė 1, Lukošiūtė 1. Bikinaitė 1. Zubai- 
tė. O. Elvikytė, V. Riekutė, I. Žilvi-' 
tytė ir čerškutė. Kovo jaunių A ko
manda žaidė CYO turnyre Aušros 
Vartų parapijos vardu prieš St. An
thony’s (italų) parapijos komandą. 
Mūsiškiai pralaimėjo 28:39. Atrodo, 
kad mes pradedam treniruotis tik 
vieną dieną prieš turnyrą arba ei
nam i aikšte be treniruočių. Tai ma
tosi, nes rungtvnių pradžioje varžo
vas turėjo virš 20 taškų persvarą, 
o paskutiniame kėlinyje, paklausė p. * 
Bakaičio patarimų, taškus rinko vie
ną po kito. Bet pasibaigus žaidimo 
laikui, dingo viltis laimėti. Buvo iš
vykęs Kalvaitis, kuris savo ūgiu re
zultatus būtų pagerinęs, žaidė: Le- 
parskas 10, J. Elvikis 10. Snolis 4. 
šeštokas 4, Savickas, M. Gudinskas. 
— Hamiltono stalo teniso atvirame 
turnyre dalyvavo keletas lietuvių. Di-

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

9.30 — 5
9.30
9.30 — 5
930

5

5

PnrSn valandos: 
nirmadieniais 
^nt^adion^^s 

kefvMadwniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

T ienos Ir Rugniūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.  

v. p.P.
v. P.pe 
v. p.p. 
v. n.p.

10% 
9% 

Nemokama gvwhes ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS 

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

relis vienminčių Hamiltone, Ont., su
sirinko pas parapijos kleboną kun. 
dr. J. Tadarauską. Si diena ir yra 
Hamiltono ateitininkų sendraugių 
skyriaus gimtadienis. Nors nariais 
i.e’auuus. skyrius pradėjo savo re
liginį. tautini bei kultūrinį veikimą. 
Kas mąpi jis su moksleiviais ateiti
ninkais pamini šv. Kazimiero, Kris
tau j Karaliaus, didžiųjų mūsų Baž
nyčios ir tautos veikėjų šventes. 
Ypač daug progų jis sudarė lietuviš
kai Hamiltono visuomenei pamatyti 

džiąją dalį taurių išsivežė Nešukai- 
čių šeima (tėvas ir dvi dukterys) į 
Torontą. V. Subatninkaitė išsikovojo 
pirmą vietą moterų B grupėje. Z. R.

Nuoširdžiai dėkojame už mums su
ruoštas išleistuves ir gražią dovaną, 
kurią Hamiltono lietuvių medžioto
jų ir meškeriotojų klubo vardu įtei
kė A. Buinys. Nuoširdi padėka mūsų 
bičiuliams: p.p. Gudeliams. Guzams, 
Kurams, A. Buiniui, Juraičiams, Sas
nauskams. Gasiūnams. P. Vygantui, 
K. Banaičiui, Varnui, P. Brasui, L. 
Bučinskui ir visiems kitiems, kurie 
norėjo, bet negalėjo mūsų išleistu
vėse dalyvauti.

Tony ir Seelen šimkevičius 
Sault Ste. Marie, Ont.

A d vokatos

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 61 4, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

denozitus ____ ___  5%
5,5% 

už vienų metų terminuotus 
indėlius ........
Duodame: 
asmenines paskolas iš 

, nekiln. turto paskolas iš

ifinruT RADI° & 
nltlllJl I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

Įvairių kultūrinių pasirodymų. Ji gir
dėjo solistes — P. Bičkienę, J. Liūs- 
tikaitę, R. Mastienę, solistą V. Ve- 
rikaitį ir kitus; rašytojus — B. Braz- 
džionį, A. Gustaitį, P. Jurkų ir 1.1; 
jaunimo ansamblius — Londono 
“Baltiją”, Toronto Prisikėlimo para
pijos studentų chorą, Klevelando 
“Grandinėlę”, dainuojančią Žyman
tų šeimą, Toronto vyrų kvartetą, 
Niujorko “Žibuoklių” sekstetą; Mont- 
realio dramos teatrą su “Baltaragio 
malūnu”, “Melagėliu” vaikams, Det
roito dramas sambūrį su drama 
“Prieš srovę” ir “Sąmokslas prieš 
savuosius”, Klevelando Vaidilos teat
rą su “Brandos atestatu” ir “Užbur
tąja dūdele” vaikams, Hamiltono 
“Aukurą” su “Amerika pirtyje”, 
“Šventas Kazimieras” ir “Pirmas 
skambutis”.

Ateitininkai sendraugiai nemažą 
veiklos dalį skyrė religiniam bei tau
tiniam ugdymui. Buvo kviečiami pa
tys geriausi kalbėtojai bei paskaiti
ninkai, kaip dr. J. Girnius, dr. S. Su
žiedėlis, dr. A. Darnusis, kun. dr. 
Pr. Gaida, mokyt. A. Rinkūnas, prof. 
J. Pikūnas, kun. prof. S. Yla, J. Ma
tulionis, a.a. prof. A. Šapoka, I. Ma
tusevičiūtė ir kt. Šelpė vieną studen
tą V. Vokietijoje, turėjo suorgani
zavę savo rėmėjų būrelį saleziečių 
gimnazijai remti, teikė pagalbą savo 
skyriaus nariams nelaimėje ar ligos 
metu.

Ateitininkai sendraugiai didžiausią 
dėmesį per tuos 20 metų skyrė atei- 
tininkiškam jaunimui. Jie juos globo
ja, telkia lėšas jų veiklai. Čia sen
draugiai matė savo pareigą jaunimui 
padėti. Jie iš savo sutelktų lėšų sky
rė jaunimo spaudai paremti: “Atei
ties” žurnalui, “Eglutei”, “Skautų 
Aidui”. Juk jaunimas yra mūsų vil
tis ir ateitis. Nevienas tėvas galvo
ja. kad mokykla paruoš jo vaikus 
gyvenimui. Gal tą paruošimą būtų 
galima patikėti buvusiai Lietuvos mo
kyklai, bet jokiu būdu ne šių laikų 
mokykloms. Iš patirties žinome, kad 
vien mokykla nebūtų sugebėjusi iš
ugdyti asmenybių. Tėvai, Bažnyčia ir 
organizacijos buvo ir yra geriausi tal
kininkai asmenybių ugdyme. Šian
dien. kai mokykla nebesirūpina as
menybių auklėjimu, tikrieji auklė
tojai yra tėvai. Bažnyčia ir organi
zacijos. Jiems ir tenka šiandien visa 
atsakomvbė už būsimas kartas. Ateiti
ninkai sendraugiai Hamiltone šį savo 
uždavinį supranta ir, kiek tai leidžia 
sąlygos, dirba šioje srityje.

Neįmanoma suminėti visų darbų, 
kuriuos atliko ateitininkų sendrau
gių skyrius, tarnaudamas lietuviškai 
visuomenei. Jis yra dėkingas tai vi
suomenei, kuri jų darbus rėmė, kuri 
jų ruošiamus parengimus lankė, pri
pildė sales. Jiems visiems nuoširdus 
ateitininkiškas ačiū. Ateitininkai ir 
toliau deda visas viltis į tėvus ir visą 
mū^ų kolonijos visuomenę tikisi, 
kacL ir ateityje įvertins ateitininkų 
siewimus bei darbus ir parems juos 
moraliai ir materialiai jų visuose 
darbuose. Tada ateitininkai jausis 
laimingi, kad galėjo pagelbėti savo 
tautai ir Katalikų Bendrijai.

Niagaros pusiasalis
TAUTOS FONDUI 1969 m. atiko- 

jo: $10.20 — Ant. Vaškelis; $9.80 — 
Girevičius: po $5 — J. Alonderis, J. 
Kavalėlis, kun. B. Mikalauskas, K. 
Stundžia. Stp. šetkus, J. šarapnic- 
kas: jo $3 — J. Lianga, J. Satkus ir 
P. Polgrimas; po $2 — Vit. Alonde
ris, Pr. Dauginas. Ant. Gverzdys, 
Zen. Jakubonis. St. Kukta, J. Paukš- 
tvs. J. Platakis, B. Racevičius, Ad. 
Šetikas, A. Viskosas, J. Vyšniauskas; 
po $1 — A. Ališauskienė, P. Baro
nas, K. Galdikas, K. Jasudavičius, J. 
Kazragys. Ant. Kuraitis. J. Morkuš- 
kis. Pr. Meškauskas, J. Venckus. 
Nuoširdžiausia padėka Niagaros pu
siasalio lietuviams. Linkiu visiems 
laimingų 1970 metų.

J. Girevičius, 
T. Fondo Įgaliotinis 

”>r>RURY O-*
TAUTOS FONDUI aukojo $50: Jo

nas Remeikis; $20: Juozas Vaičeliū- 
nas; $18: Stasys Jackus: $10: Kazys 
Rimas, Juozas Bataitis, Kostas Tuti
nas, Jonas Kibickas, Petras Venske- 
vičius, Antanas Žilėnas; $8: Vladas 
Juška, Antanas Gatautis, Petras Pet- 
rėnas, Petras Mazaitis; $5: Viktoras 
Gudriūnas, Petras Semežys, Antanas 
Sabas, Kazimieras Daunys. Pranas 
Gustas. Augustinas Jasiūnas, Alek
sas Kusinskis; $4: Povilas Jutelis: 
$3: Vytautas Grinius, Liudas Kul
nys. Pranas Griškonis, Antanas Ind- 
rulaitis, Antanas Juozapavičius, Al
fonsas Zlatkus, Povilas Liutkus, Jo
nas Petrėnas. Juozas Glizickas, Izi
dorius Ragauskas, Andrius Rukšys, 
Jonas Jasinskas, Algis Milčius. Mi
kas Pranskūnąs, Albertas Staškevi
čius, Justinas Stankus. Povilas Liut
kus, Albinas Barkauskas, Jurgis 
Šleinius. Petras Jutelis, Valys Bru
žas. Kazimieras Sviežikas, Stasys Kri
vickas, Vladas Kriaučeliūnas, Leo
nas Baltutis. Viktoras Butauskas; 
$2: Juozas Kručas, Juozas Staškus, 
Klemas Jonikas; $ 1: Viktoras Devei
kis, Tadas Imbrasas. Ignas Bružas, 
Vincas Barvydas. Iš viso surinkta 
$307. Pinigai persiųsti Tautos Fondo 
atstovybei Kanadoje. LB apylinkės 
valdyba aukojusiems nuoširdžiai dė
koja. Valdyba

Kapuskasing, Ont
MIRĖ JONAS ŽELNYS 1969 m. 

gruodžio 8 d. Buvo gimęs 1901 m. 
birželio 18 d. Zubrickių kaime, Pa
nevėžio apskr. Prieš tris su puse me
tų buvo išėjęs į pensiją. Pomirtinius 
reikalus buvo sutvarkęs. Lietuvoje 
liko sesuo Antanina ir brolio du 
sūnūs. Jonai, tebūnie Tau lengva 
Kanados žemelė. Ilsėkis ramybėje!

S. Urbas
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LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ- 
JUNGOS centro valdyba sveikina ko
legas ir jų šeimas Kalėdų bei Naujų 
Metų proga, linki ištvermės ir ryžto 
atsakingame spaudos darbe, ypač 
kreipdama kolegų dėmėsi į 1970 me
tus, kuriais sukanka 30 metų, kai 
Lietuva buvo nuožmių priešų oku
puota. Centro valdyba skatina kole
gas atsidėjusiai pasiruošti tą tragiš
ką sukaktį atitinkamai paminėti ir 
ją išryškinti tiek lietuvių, tiek kita
taučių periodinėje ir neperiodinėje 
spaudoje.

PIRMIESIEMS MĖNULĮ PASIE
KUSIEMS amerikiečių astronautams 
— E. Aldrinui, N. Armstrongui ir 
M. Collinsui Pasaulinės Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos centro valdyba nu
siuntė įdomią dovaną ir laišką. Ta 
dovana yra penkių colių augščio sta
tinaitė, papuošta ginčaru, o jos vidun 
Įpilta iš Zarasų ežero dugno atvežto 
smėlio. Laiške pažymima, kad smėlis 
yra iš sovietų okupuotos Lietuvos. 
Simbolinės dovanos tikslas — pri
minti astronautams Lietuvą jų isto
riniame žygyje į mėnuli. Sąjungos 
centro dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. dr. Vaclovas Paprockas, vice- 
pirm. dr. Vytautas Avižonis ir sekr. 
dr. Bronius Radzivanas.

SKAUČIŲ ŽIDINYS naujuosiuose 
Bostono savivaldybės rūmuose Įren
gė lietuviškais šiaudinukais papuoš
tą kalėdinę eglutę. Ji buvo pasta
tyta centrinėje auditorijoje, kur vy
ko kalėdinės programos. Gausius 
lankytojus žavėjo lietuviški eglutės 
papuošalai.

LIETUVIŲ . ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdybos biuletenio 
“Pranešėjas” 3 nr. pirm. Vyt. Alan
tas pateikia apžvalgini veiklos skers
pjūvi. Dėl žurnalistu apatijos lig šiol 
pavyko suorganizuoti skyrius tik Či
kagoje, Detroite ir V. Vokietijoje. 
Kaikurie išeivijos žurnalistai sakosi 
neturi dar nepriklausomoje Lietuvo
je parašytų LŽS Įstatų reikalauja
mos kvalifikacijos. Filadelfijoje net
gi susiorganizavo LŽS nepriklausan
tis Lietuvių Informacijos Klubas. 
Lietuviškas žurnalistų kuklumas pa
skatino centro valdybą paruošti nau
jus Įstatus, kurie bus pritaikyti išei
vijos sąlygoms. Šis darbas yra pa
vestas Klevelande gyvenančiam J. F. 
Daugėlai. Įstatų projektas kartu su 
“Pranešėju” bus išsiuntinėtas žurna
listams, kad jie galėtų pareikšti savo 
kritines pastabas, pasiūlyti pakeiti
mus bei papildymus. Atsižvelgdama 
i gautas pastabas, centro valdyba pa
ruoš galutinę Įstatų versiją ir ją iš
leis atskira knygute, šiuo metu veik
liausias yra centrinis LŽS skyrius, 
turis jau 64 narius. Į garbės narių są
rašą buvo įtrauktas amžiaus aštuo
niasdešimtmeti atžymėjęs spaudos 
darbuotojas Adolfas Klimas - Kelmu
tis. LŽS nariams pageidaujant, “Pra
nešėją” numatoma praplėsti ir pa
versti dialoginiu, kad jame žurnaliz- 
mo ir spaudos reikalais galėtų pasi
sakyti ne tik centro valdyba, bet ir 
patys žurnalistai. Laukiama trumpų 
straipsnelių, feljetonų, eilėraščių ir 
nuotraukų, tačiau ši visa medžiaga 
turi būti susieta su LŽS gyvenimu ir 
spaudos darbuotojų reikalais. “Pra
nešėjo” redaktoriaus ir LŽS centro 
valdybos pirmininko adresas: Vyt. 
Alantas, 8897 Rabindale, Detroit, 
Mich. 48239, USA.

Argentina
ALBERTAS P. KURAITIS, Bue

nos Aires vyriausiojo tribunolo sek
retorius, baigė teisės studijas ir gavo 
advokato diplomą. Naujasis advoka
tas studijoms skyrė savo laisvalai
kius. Jis yra gimęs Argentinoje, lan
kęsis Lietuvoje, lig šiol neužmiršęs 
iš dabar jau mirusių tėvų išmoktos 
lietuvių kalbos.

KUN. JUOZUI PETRAIČIUI, MIC, 
Buenos Aires Aušros Vartų parapi
jos klebonui, lietuviškų tautinių juos
tų žymioji audėja Ona Stundžienė 
Kalėdų proga išaudė ir padovanojo 
lietuviškų tautinių raštų violetinės ir 
baltos spalvos stulą.

Brazilija
SAO PAULO MIESTE leidžiama 

“Mūsų Lietuva”, pacitavusi “Tėviš
kės žiburių” vedamaii an;e Sv. An
tano gimnazijos tridarvmą. konsta
tuoja nė k:ek nege -esne lietuviu 
švietimo būkle Sao Paulo- “Mes ne
uždarėme n* vienos 1’etuv;*kos 
naziįos. nes jos niekuomet neturė
jome. Bet mes negarbingai uždarė
me visas pradžios mokyklas, kurias 
turėjome. Pora jų parduota. Kitos 
dvi paverstos pramoginėmis su “ba
riukais”. Lietuviais pats gausiausias 
mūsų rajonas kartais turi lietuvių 
kalbos pamokas, kartais neturi. Mo
kes rajonas, kur gyvena arti 500 lie
tuviškų šeimų, turi mokyklėlę rūsy
je, kurion Tėvai jėzuitai vargais ne
galais sumedžioja ir patys suvežą be
ne tik 17 vaikų! Kai Amerikos lietu
viai, nors ir nelabai rimtai, bet vis
gi šiaip taip galėtų teisintis, jog jų 
uždarytoji gimnazija brangiai kaina
vusi, tai mūsų mokyklėlėse mokyto
jai darbuojasi iš pasišventimo lietu
viškam reikalui, nė centavo už mo
kymą neorašydami. Tėvai jėzuitai ir
gi nereikalauja “nė gazolino apmo
kėti”. Tai ar mes turime teisę di
džiuotis savo didesniu lietuviškumu 
ir didesne tautos meile už brolius 
amerikiečius?”

Vokietija
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO ini- 

ciatyva Stuttgarto Zuckerbergo sve
tainės salėje buvo surengtas kan. J. 

Tumo-Vaižganto šimtųjų gimimo me
tinių minėjimas. Klubo pirm. E. Lau
čienės pakviestas, paskaitą apie Vaiž
ganto gyvenimą ir kūrybą skaitė inž. 
G. Slikas.

STASYS MOTŪZAS Lietuvos so
vietinės okupacijos trisdešimtmečiui 
1970 birželio 15 d. atžymėti išlėk 
do savo drožinių atvirutę. Jos bend
rasis vaizdas — tautinių motyvų kry
žius su nukryžiuotu Kristumi, papė
dėje besimeldžianti moteris ir vyras, 
nešantis kūjo ir pjautuvo kryžių. 
Koplytstulpį puošia lietuviški Mairo
nio eilėraščio žodžiai: “Apsaugok, 
Augščiausias, tą mylimą šalį, kur 
mūsų sodybos, kur bočių takai.” Ki
toje atvirutės pusėje lietuvių, vokie
čių ir anglų kalbomis primenamas 
liūdnasis trisdešimtmetis — sovietų 
Įsiveržimas Lietuvon 1940 m. birže
lio 15 d. Atvirutę galima naudoti 
kaip sveikinimo kortelę arba atvir
laiškį įvairiomis progomis. Kaina: 
20 atviručių — $1. Platintojams už 
$1 duodama 30 atviručių. Užsisakyti 
galima šiuo adresu: St. Motuzas, 2848 
Vechta/Oldb., Landwehrstr. I, W. 
Germany. 4

LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITE 
1970 m. liepos 19-26 d.d. Stuttgart- 
Hohenheim Rottenburgo vyskupijos 
katalikų namuose nutarė rengti Va
sario 16 gimnazijoje posėdžiavę lie
tuviškų organizacijų atstovai: EL 
Fronto Bičiulių — V. Natkevičiaus, 
VLB valdybos — kun. Br. Liubinas, 
ateitininkų sendraugių — dr. J. Gri
nius, ateitininkų studentų —_V. Bar
tusevičius, Lietuvių Studentų Sąjun
gos — M. Landas, skaučių — H. 
Motgabienė ir skautų — A. Veršelis. 
Evangelikų jaunimo ratelio atstovas 
posėdyje negalėjo dalyvauti, bet iš 
anksto sutiko su būsimais nutari
mais. Suaugusieji savaitės dalyviai 
turės mokėti 70 DM, studentai — 35 
DM, moksleiviai — 15 DM. Paskaitų 
moderatorium išrinktas Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Natkevi
čius, meninių renginių vadove — A. 
Grinienė, rengėjų ryšininku su Rot
tenburgo vyskupijos katalikų akade
mija — kun. K. Senkus. Rengėju ko- 
misijon išrinkti: studentas M. Lan
das, kun. Br. Liubinas ir mokytojas 
Fr. Skėrys.

DR. V. J. BYLAITIS ėmėsi inicia
tyvos sutelkti vienon organizacijon 
Vokietijoje gyvenančius lietuvius gy
dytojus. Jie prašomi rašyti jam šiuo 
adresu: 53 Bonn, Schumannstr. 82.

Italija
LIETUVĖS SESELĖS SALEZIE- 

TĖS kuriasi Frascati-Vytėnuose at
skirame name šalia Tėvų saleziečių. 
Dabar jau čia yra atvykusios trys se
selės — Eugenija Alminauskaitė, An- 
tosė Merčaitytė ir namo viršininkė 
Kastutė Tranavičiūtė. Pradžioje jos 
padės įsikurti Tėvams saleziečiams, 
o po to organizuos ir savo Įstaigą, 
kurios tikslas yra auklėti mergaites 
Don Bosco salezietiškoje įtakoje. Pa
ramą ir dovanėles seselėms galima 
siųsti šiuo adresu: Sės. Kastutė, Li- 
tuani Don Bosco, Via Colonna 2, 
00044 Frascati-Roma, Italy.

ROMOS DIENRAŠTIS “H Tempo” 
1969 m. gruodžio 4 d laidoje paci
tavo “Literaturnaja Gazeta” straips
ni. kuriame rašoma apie Vatikano ra
dijo programas lietuvių kalba. 
Straipsnis esąs pavadintas Kristaus 
vardu prisidengus”. Jame priekaiš
taujama, kad tos programos esančios 
antikomunistinės, kad apsčiai naudo
jama išeivijos spauda. Straipsnis bai
giamas pareiškimu, esą Lietuva yra 
suvereni socialistinė respublika, ku
rios atžvilgiu turėtų būti respektuo
jamos tarptautinės normos”. Labai 
keistas priekaištas. Negi Vatikanas 
gali būti prokomunistinis! Argi Vati
kanas gali skelbti sovietinį melą, 
kad Lietuva yra “suvereni socialisti
nė respublika?” Sovietinio laikraščio 
pastaba rodo, kad Vatikano radijo 
programa lietuvių kalba atlieka reikš
mingą darbą ir kad jos balsas girdi
mas. Kokia programa bebūtų, so
vietų okupacinė valdžia niekad ja 
nebus patenkinta.
Belgija

TAUTOS ŠVENTĖS minėjimą Lie- 
žo lietuviai pradėjo prel. dr. V. Bal
čiūno atlaikytomis pamaldomis ir Įs
pūdingu nemoksiu. svetTm-
šalin kultūrinės vykios salėje susi- 
rinkns’ns s^e’kino LB na
mininkė St. Baltus, studijas Liežo 
universitete gilinanti Australijos lie
tuvis dr. Kabaila. Meninei daliai pri
klausė sol. Bronės Gailiūtės-Spiess 
dainų rečitalis. Vytauto Slavinsko va
dovaujamo jaun’*> dainos ir tauti
niai šokiai. Irmos Jonutytės vadovau
jama jaunimo tautinių šokių grupė 
dalvvauja ir Belgijos svetimšalių pa
rengimuose.

LIEŽO MIESTE benediktinių vie
nuolyne gyvena kelios lietuvaitės 
vienuolės. Jos gauna “Tėviškės ži
burius”, visos perskaito ir persiun
čia šv. Kryžiaus vienuolyne gyve
nančiai seselei Pranciškai, kuri šiuo 
metu serga ir labai džiaugiasi gavusi 
lietuvišką laikrašti. Visos pamaldos 
vienuolyne dabar laikomos prancūzų 
kalba. Du kartu buvo atnašautos Mi
šios lietuvių kalba, nes lankėsi mons. 
V. Balčiūnas ir naujai Įšventintas 
salezietis kunigas. — Mirė p. Gajaus- 
kienė. prieškarinė ateivė.
Australija

ALB KRAŠTO VALDYBOS Pirm. 
S. Namšini Sidnėjaus Fairfield Di 
strict ligoninėje padaryta antroji 
operacija. Po pirmos operacijos jis 
buvo erižes namo, bet buvo privers
tas vėl šauktis gydytojų pagalbos.
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jaunimo žiburiai
Pasaulis ir aš

1969 m. gruodžio 21, sekma- padaryti bent šiokią tokią įtaką 
dienį po pietų, į Toronto Šv. Jo- savo aplinkai, reikėtų pajausti 
no Kr. parapijos salę susirinko savo vertę ir kritiškai priimti vi- 
gražus būrys moksleivių adven- sa tai, kas pateikiama draugų, 
tiniam susikaupimui. Dauguma tėvų ir visos aplinkos, 
buvo vyresniųjų klasių mokslei
viai ir keletas studentų — va
dovų. Susikaupimui buvo pa
rinkta tema “Pasaulis ir aš” ir 
suskirstyta į dvi dalis. Pirmą
ją dalį “Pasaulio įtaka man” 
pravedė Kazys Manglicas, o ant
rąją “Mano įtaka pasauliui”— 
sesuo Igne Marijošiūtė. Po kiek
vienos temos dalies pristatymo 
vyko diskusijos, kuriose daugu
mas pasisakė, kad jiems didžiau
sią įtaką dabartiniu metu turi 
draugai, o antroje vietoje — tė
vai kurių įtaka, kaip ir draugų, 
nevisada yra pozityvi. Norint

Diskusijas sekė Mišios, kurių 
pradžioje buvo visų bendrai pri- 
imtas Atgailos sakramentas, 
švenčiausiąjį sakramentą abiem 
pavidalais priėmė visi, tuo iš
reikšdami ne tiktai asmeninį ry
šį su Dievu, bet ir vieni su ki
tais Dievo akivaizdoje.

Susikaupimas buvo užbaigtas 
bendromis vaišėmis, kurias la
bai puikiai paruošė Šv. Jono Kr. 
parapijos katalikių moterų drau
gija. Susikaupimą organizavo 
kun. J. Staškevičius, padedamas 
kitų jaunimo veikėjų. B.

Kur j ieškoti laimės? "Tėviškės Žiburių" dvidešimtmečio sukakties iškilmėje dalyvavo ir jaunimas. Nuotraukoje — 
dvi torontietės, atnešusias gėles sol. J. Vazneliui Nuotr. B. Tarvydo

STUDENTIŠKO GYVENIMO ŠIOKIADIENIAI VILNIUJEMilijonai žmonių visame pa
sauly, ypatingai šiame kontinen
te, Kalėdų metu suka galvas ir 
tuština kišenes, bandydami nu
pirkti tinkamas dovanas drau
gams ir artimiesiems. Kai dova
nos buvo išdalintos, visi džiaugė
si, dėkojo ir, atrodė, jautėsi labai 
laimingi. Bet, deja, šis džiaugs
mas truko tik porą trumpų dienų 
ar valandų. Po to vėl visi sugrį
žo į kasdieninį gyvenimą ir vėl 
pajuto tuštumą. Pajuto, kad jie 
iš tikro nėra pilnai laimingi. Ka
lėdinis džiaugsmas tai buvo tik 
graži trumpa prošvaistė. Jie pa
stebi, kad žemiškų gėrybių ne
užtenka padaryti žmogų pilnai 
laimingu. Dėlto jie pradeda lai
mės j ieškoti, nežinodami nei 
kas ta laimė yra, nei kur jos 
jieškoti. Vienas, kitas žmogus

pagaliau tą laimę suranda, bet 
daugumas, greitai nesuradę, pa
siduoda ir grįžta vėl į grynai 
materialinį gyvenimą.

O kur to džiaugsmo, tos lai
mės jieškoti? Atsakymas ne
lengvas, bet gal dalinį atsakymą 
mes galim surast pas kiniečius, 
kurie sako, kad yra penkios ša
lys: šiaurė, pietūs, rytai, vaka
rai ir vieta, kur pats esi. 
Džiaugsmas turi reikšmę tik to
je vietoje, kur dabar esi, ten, 
kur esi žmogus, draugas, kai
mynas. Ten, pačiame viduryje, 
džiaugsmas yra tikras, gyvas ir 
tik ten mes jo galim pradėti 
jieškoti,

Norėdamas būti laimingu, 
žmogus turi galėti pasakyti “aš 
esu”, o ne tik “aš turiu”-

Almis Kuolas

Mes-lyg palaidos mintys

Aštuntasis ateitininkų kongresas
Vyriausioji ateitininkijos va

dovybė šaukia kongresą, kuria
me ketina keisti konstituciją, iš
kelti naujų idėjų, pabrėžti ug
domąjį ir kūrybinį sąjūdžio po
būdį. Kongresas rengiamas 1970 
m. rugpjūčio 30 — rugsėjo 7 d. 
Dainavos stovykloje ir Čikagoje. 
Ateitininkų Federacijos valdyba 
savo bendraraštyje skelbia:

Į kongresą kviečiami viso pasau
lio ateitininkai. Sprendžiamąjį bal
są turi rinktieji atstovai, AF garbės, 
valdybos, tarybos, kontrolės komisi
jos ir sąjungų centro valdybos na
riai. Visi ateitininkai turi patariamą
jį balsą. Kongreso atstovu gali būti 
renkamas kiekvienas ateitininkas, iš
skyrus jaunučius, kurie rinkimuose 
nedalyvauja. Kongreso atstovus MAS, 
SAS ir ASS padaliniai gali rinkti 
savo tam reikalui sukviestame susi
rinkime ar korespondenciniu būdu. 
Negalintieji susirinkime dalyvauti 
turi teisę balsuoti korespondenciniu 
būdu. Atstovai renkami slaptu balsa
vimu. Atstovais galima rinkti asme
nis iš kitų sąjungų, bet šiuo atveju 
yra reikalingi jų raštiški sutikimai. 
Išrinktas atstovas įsipareigoja kon
grese dalyvauti. Išrinkto atstovo ki
tas ateitininkas pakeisti negali.

Kiekvienas ateitininkų skyrius ren
ka bent po vieną atstovą. Dideli vie
netai renka po atstovą nuo dvide
šimt narių ir nuo likučio — nemažes
ni© kaip vienuolika. Jei kurioje vie
tovėje yra tos pačios sąjungos keli 
padaliniai, kongreso atstovų skaičius 
jiems tenka nuo jų narių bendro skai
čiaus ir rinkimus praveda jų vado- 
dovybių sudaryta bendra komisija. 
Vieneto narių skaičius yra imamas 
toks, koks jis bus 1970 m. sausio 
31 d. Rinkimai vykdomi 1970 m. pra
džioje ir baigiami kovo 31 d. ar anks
čiau. Išrinktųjų pavardės, adresai ir 
vieneto rinkiminės komisijos proto
kolai pasiunčiami AF reikalų vedė
jui dr. L. Bajorūnui (17689 Goldwin,

Southfield, Michigan 48075, USA) iki 
1970 m. balandžio 30 d. MAS, S AS 
ir ASS centrinės valdybos žiūri, kad 
jų padaliniai laiku ir tvarkingai at
liktų atstovų rinkimą ir jų pristaty
mą AF reikalų vedėjui.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VALDYBA

NEMUNE • JOLANDA RENKAUS- 
KAITE, gimusi 1947 m. spalio 1 d. 
štrasburge, Prancūzijoje; 1951 m. at
vyko su tėveliais Torontan; baigė šv. 
Cecilijos pradžios mokyklą, Maironio 
šeštadieninės mokyklos 10 skyrių, 
konservatorijos pianino 10 klasių, 
Runnymede gimnaziją ir Toronto 
Teacher’s College; mokytojauja šv. 
Alfredo pradžios mokykloje. Cooks- 
villėje. Studijų metais priklausė “Vy
čio” Sporto Klubui, jūrų skautams. 
Praėjusią žiemą mokytojavo Toron
to Maironio šeštadieninėje mokyklo
je. šią vasarą aplankė Vokietiją, 
Austrija, Prancūziją ir Šveicariją. 
Linkime h- toliau reikštis lietuviška
me darbe. Ont

Bandoma prikelti 
studentų sąjungą

Lietuvių studentų veikla š. 
Amerikoje pastaruoju metu ge
rokai sulėtėjo. Jos nė kiek ne- 
pagyvmo Čikagoje šauktasis su
važiavimas. Kiek daugiau veik
lumo rodo Klevelandas. 1969 m. 
gruodžio 17 d. sudaryta rinki
mų komisija ir jai pateiktas są
rašas kandidatų į naują centro 
valdybą. Štai tie kandidatai: 
Antanas Kalvaitis — pirminin
ku. Teresė Neimanaitė — 
vicepirmininke, Teresė Idzely- 
tė — I sekretore, Marytė Gruz
dy tė — II sekretore, Giedrius 
Lazdinis — iždininku, Vytenis 
Gatautis — nariu, Ramunė Šir- 
vaitytė — nare. Visi gyvena 
Klevelande. 1970—71 metams 

, jie siūlo tokį veiklos planą:
1. Suruošti skyrių atstovų pa

sitarimą pradžioje 1970 metų. 
Atgaivinti LSS skyrių veiklą. 2. 
Palaikyti artimą ryšį tarp sky
rių ir centro valdybos. Išleisti 
informacinį biuletenį šešis sy
kius į metus. 3. Išspausdinti ir 
išsiuntinėti LSS narių korteles 
visiems užsimokėjusiems nario 
mokestį. 4. Pradėti planuoti ir 
įvykdyti jaunimo kongresą. 5. 
išplatinti likusius metraščius ir 
išleisti 1970 metraščio numerį. 
6. Užmegzti ryšius su esančio
mis tremtinių studentų organi
zacijomis. 7. Planuoti papigin
ta kaina ekskursiją į Europą 
1970 m. vasarą, 8. Planuoti ir 
suruošti akademiškai stiprų ir 
studentiškai linksmą LSS suva
žiavimą Klevelande 1970 m. lap
kričio mėnesį.

Atrodo, kad bus rinkimai — 
korespondenciniai ar kitokie. Iš 
atsiųstos informacijos neaišku 
nei kokie bus, jeigu iš viso 
bus, nei kada. Taip pat nežinia 
kas ieina rinkimų komisijom 
nei kas ją sudarė, čia .skelbia
ma informacija atsiuntė T. Idze- 
lytė, 1081 E. 176 Street, Cleve
land, Ohio 44119. USA.

Vienuma
Tu nalikai mane 
Migloj
Ir niekas nepraėjo. 
Tik miesto stulpas 
Pastebėjo.
Kad aš viena.

Vilniaus universiteto studen
tės Danutės Šepetytės diskusinį 
rašinį “Mes — studentai” pa
skelbė “Jaunimo Gretų” žurna
las 1969 m. rugsėjo laidos 9 nr. 
Autorė beletristiniu stiliumi pa
teikia keletą studentiško gyveni
mo iškarpėlių, spręsdama tie
sos, grožio ir gėrio klausimus ir 
jiems nerasdama atsakymo. Stu
dentų būryje po Antakalnio pu
šimis D. Šepetytė pasigenda 
gimnazijos, savo buvusių moky
tojų:

Jų pranašautas gyvenimas lyg ma
mos daina. Paprastas, geras, gražus. 
Ir aiškus iki smulkmenų. O dabar 
viskas susipynė, susinarpliojo — it 
pačiame moderniausiame eilėrašty
je. Daug klausimų, daug užuominų, 
o kur tiesa, o kur esmė? O kur gy
venimo poezija?

Gimnazijos suole D. Šepetytė 
tikėjo šviesa ir grožiu, turėjo 
Dievą, kuris iš jos nieko nepra
šė, bet ji visko prašydavo:

“Dievuliuk, mano geriausias, malo
ningiausias, padėk man lietuvių kal
bos gauti penketą”. Niekada nepa
miršdavau dar ir sąlygos: “Jei tu 
įvykdysi mano prašymą, aš tavim tik
rai tikėsiu”__ Apvyliau jį — ne-
įvykdžiau pažado...

Ir ji klausia save, kur dabar 
yra tas raminantis, paguodžian
tis Dievuliukas?

D. Šepetytės žvilgsnis nu
krypsta į dabartį, Antakalnio 
pušis, studijų kolegas ir kole
ges:

O dabar siūbuoja vėjo kalbinami 
pušų vainikai, o po jais kliuksi į 
stiklines vynas. Laistom studentiškas 
dienas — progų užtenka. Dešrą lau
žom gabalais, duoną iš abiejų galų 
laupom. Donatas
Pareigas atlieka puikiai — pila dau
giausia sau. Sublizga visų akys. Taik
lesni darosi sąmojai, gyvesnės kal
bos. Springdama traukiu pirmąjį dū
mą (kas tą šlykštynę ir sugalvojo!). 
Degtinės — ne! Neįsiūlysi. Jau tas 
kvapas! Uždainuojam pritariant vė
jo muzikai. O dar po kelių minu
čių ... Valės galva nusvyra ant Ro
lando krūtinės. Jono ilgi plaukai už
krinta ant baltų Albinos karčių. Vi
sai kaip teatre. Kiekvienas turi savo 
vaidmenį. Ir stengiasi kuo geriau
siai jį suvaidinti. O gal anksčiau ste
bėjau vaidinimą — auditorijose, se
nuose universiteto kiemuose, susirin
kimuose? O gal paprasčiausiai — tai 
meilė? Dieve mano! Juk aš mačiau, 
kaip jie praeidavo vienas pro kitą 
nelyginant svetimi arba lydėdavo be
prasmiu žvilgsniu. Ryt vėl kits kitam

šnapsorgas”.

S. M. V.

ROMUALDAS ALGIMANTAS JUK- 
NEVIČIUS, jaunas menininkas, su
rengęs visą eile parodu. Gimė Vokie
tijoj. J Kanadą atvyko 1950 m. To
ronte baigė gimnaziją Bloor Colle
giate ir meno mokyklą Ontario Col
lege of Art 196b m. Laimėjo pirmą 
premiją Kanados Hi-Arts Founds

“Jaunimo žiburiai” yra iau- 
nuių puslanis. Jam talkina visa 
eilė studentų ir moksleivių. Rei
kia betgi daugiau talkos. Kvie
čia rašvti visus iaunuosius. su
gebančius reikšti savo mintis 
lietuviškai. Juk turite dangvb? 
problemų. Rašykite apie jas ir tlon stipendiją varžybose 1964 m. 
siųskite: “Jaunimo žiburiai”, Nno to laiko surengė savo kūrinių_____ , Nuo to laiko surengė savo kūrinių
941 Dundas St W., Toronto 3, parodas Toronte, Kvebeke, Niujorke 

ir Čikagoje

gražesnio žodžio nesuras ir neieškos. 
Tikriausiai mano išraiška nepavydė
tina, nes Valė, tramdydama kvatulį, 
sako:

— Žiūrėkit, kaip dorybės apašta
las išsigando! Net burna pravira.

— Nieko. Kbdėl? — mykiu į šalį 
ir kietai sučiaupiu lūpas (o gal iš 
tikrųjų buvau prasižiojusi?).

Lomelėje, apsikabinusi pušį, rau
da Ramutė:

— Dieve, kokios biaurios mergai
tės! Koks gyvenimas! Negaliu pa
kęsti ...

Ko? Gyvenimo ar mergaičių? 
Klausti nedrįstu.

— Būk gerutė, — ji prašo, — pa
kviesk Rolandą. Aš turiu jam pa
sakyti ...

Šūkteliu. Tas palikęs vieną, sku
ba guosti kitos. Dabar Valei praside
da. Išbalusi kartoja: “Rolandai, Ro
landai ..

— Nuramink ją, Donatai, — kaž
kas siūlo. Donato prašyti ilgai ne
reikia. Išvarvinęs paskutinius lašus, 
švysteli butelį į pakalnę ir klesteli 
šalia Valės. Toliau nebežiūriu. Kūl- 
virtom nusiritu nuo kalno. Šaukia 
mane vardu, bet aš neatsisukdama 
bėgu į gatvę, kur namai, kur maši
nos, kur žmonės — -

Sekanti scena — Donato teis
mas universitete. Milicininkų 
teigimu, grįždamas girtasis An
takalnio, jis keikė vairuotojus 
ir spardė pralekiančių mašinų 
ratus. Kadangi už girtavimą jau 
yra anksčiau gavęs papeikima, 
sprendžiamas klausimas — iš
mesti ar palikti? Katedros vedė
jas ir dėstytojai pasisako už Do
nato pašalinimą, draugai bando 
užtarti puse lūpų. Kai katedros 
vedėjas paprašo juos nušviesti 
Donatą kaip žmogų. D. Šepetytė 
konstatuoja:

Tylim it muse kandę. Ką aš galiu 
pasakyti apie jį: linksmas, kalbus, 
mėgsta suktis apie merginas? Bet 
juk taip galima charakterizuoti ir Ro
landą, kuris antai kažką kužda kai
mynei, o ta krizena j kumštį, Joną, 
šaudantį akimis pro langus. Jų tai 
neliečia! Antkainyje iš vieno butelio 
traukė, užkandą dalijosi. Patyliukais 
džiaugiasi dabar, kad jiems pasisekė. 
“Durnas, nemokėjo išsisukti”, — be
rods, Jono žodžiai...

Balsavimo rezultatas — Dona
tas pašalinamas iš universiteto. 
Išeidami iš auditorijos, draugai 
jau spėio ji užmiršti — visi iie 
skundžiasi iki gyvo kaulo įsiėdu
sių susirinkimų gausa. D. Šepe
tytė jaučiasi vieniša:

Aš bėgu į gatvę. Veidai matyti — 
nematyti, ieškau, vis ieškau žmo
gaus. Kur jis? Ar nedrėbs kas man 
purvino žodžio ir nuskubės neatsi
gręždamas? Dabar jie man abejingi, 
savimi patenkinti, susirūpinę vien 
tik savuoju “aš”. Smulkūs, smulkiuo
se rūpesčiuose paskendę. Kur gi ma
no dievuliukas? Mokytoja, kur tas 
mano didysis Žmogus? Kas išskiria 
ir jungia mus? Kaip gyventi ir kuo 
tikėti? Aš noriu tikėti! ...

Rašinį D. Šepetytė užbaigia 
vienos paskaitos detalėmis:

Paskutinis suolas prie lango kaip 
visada užimtas. Ramutei besikvato- 
jant iš mano sugižusios minos ir nuo
latinių žodžių: “Tu, tur būt. nėr nak
tį čia miegi?”, slenku į priešpasku
tinį. Greit ateis Rolandas ir tars:

— Kaip aš blogai išmiegojau.
Visą paskaitą žiovaus dangstyda

mas ranka burną, o aš kvatosi uos 
prisispaudusi prie suolo, kad nei jis, 
nei dėstytojas nematytų, šalimais at
sisės Juozas, o galiniame suole šalia 
Ramutės jsispraus Albina, turinti ne
paprastų gabumų paskaitos metu per
žiūrėti visa dienos spaudą. Priekyje 
sėdės stropioji Jadzė ir rašysis žodis 
į žodį. Aš skaitysiu laikraštį, atsa
kinėsiu į laiškus, o jei bus Įdomi, 
konspektuosiu paskaitą. Nežinau. 
Tikriausiai svajosiu, galvosiu apie ką 
nors, žiūrėsiu i draugu nugaras ir 
būsiu be galo toli nuo jų. Man regis, 
aš niekad nesužinosiu, ką slepia Valė 
po savo niekinama veido grimasa, ką 
uždengia Birutės išdidumas.

Kas, kada ir kuriems galams užde* 
jo žmogui kaukę? Pratino. Liepė 
dangstyti gerą širdį, tikrus jausmus, 
žmogiškus džiaugsmus ir silpnybes? 
Nenuostabu, kad aš apie visus galė
čiau pasakyti: mano kurso draugas, 
bet nepažįstamas. Beveik apie visus. 
Kalba, kaip reikia panašioj situacijoj 
kalbėti, sugeba verkti, pykti ir daly
ti šypsenas pagal užsakymą. Taigi iš 
kur man žinoti, ką jis mėgsta, kaip 
gyvena, koks jis? Mes lyg tos pa
laidos, viena nuo kitos atsietos min
tys. Atskirai — net ir modernus ei
lėraštis neišeina. Tartum bepročio 
kliedesys. Reikia Idėjos, to siūlo, ku
ris tas mintis jungtų. Reikia. 0 kas 
sujungs?

Rolandas kumšteli į šoną ir pastu
mia man popierėlį. Postringavimai 
apie meilę. “Už kokią tu meilę: pa
gal Platoną ar Kazanovą?” Aš nusi- 
gręžiu. Leisk man mąstyti. Kažkur 
buvau suradusi pradžią. Reikia eiti 
toliau. Sujungti išbarstytas mintis. 
Kaip? Kas? Rolandas kumščiuoja — 
reikalauja atsakymo. Ir aš žinau, ne
iškęsiu — didelėmis raidėmis kitoje 
pusėje popiergalio parašysiu: “Pagal 
Platoną!” Jis juoksis ir sudės kokį 
keistą kalambūrą. O Vida klaus, iš 
kur ištraukiau naują megztinuką, 
kiek mokėjau. Aš, žinoma, turėsiu at
sakyti. Kalba — žmonių bendravimo 
priemonė. Nepakenčiamas šnibžde
sys.

Pertraukos metu mūsų studentiš
koji auditorija subyrės į krūveles it 
salas vandenyne, ir ims suktis kal
bų malūnėlis.

Viename kampe:
— Buvau naktiniam bare su savo 

“šaika”. Liuks! Visi vyrai krito po 
mano kojomis.

— O mane vakar toks nieko inži
nieriukas parlydėjo. Nusimato stip
riai po kavines pavaikščioti.

Vyrai mažiau paslaptingi:
— Žiopliai žalgiriečiai. Vėl praki

šo. Įsivaizduok, per paskutines porą 
minučių ...

— Dviratininkų žiūrėjai?
— Algi, einam į alaus barą!
— Eik sau. Aš šiandien ubagas.
Po paskaitų mūsų keliai išsišakos 

visomis galimomis kryptimis. Danu
tė su Jadze eis į skaityklą. Valė pa
trauks į šašlykine, mudvi su Aldona 
mausim į kiną. Kiti irgi turi savo 
maršrutus.

Ir niekas nebeužsimins apie meno 
saviveiklą ir kelius į kolūkius. Tylė
siu ir aš. Bene man daugiau reikia? 
O jei reikia — argi prisipažinsiu?

štai ir Rolandas:
— Uch, kaip miego noriu ...
Kieme dar tebeaidi žingsniai. Se

name universiteto kieme, sename 
Vilniuje, visur jie. Abejingi. Ir ne
ramūs. Susitaikę. Ir nemokantys pa
klusti. Eini, ieškai, klaidžioji. Juk 
yra ir Grožis. Ir Meilė. Ir didelis 
Žmogus. Aš tikiu. Aš noriu tikėti. 
Bet kaip man juos surasti, kaip? Gal 
aš nemoku žiūrėti ir matyti?

Tai tik trumpa studentiško 
gyvenimo iškarpa, kurioje atsi
spindi okupuotos Lietuvos tau
tiečių išdaigos, rūpesčiai ir vi
dinis pasaulis, kurio nepatenki
na varu brukamos marksizmo 
idėjos. Žmogui reikia absoliuti
nio Idealo, žėrinčio Gėriu. Gro
žiu ir Meile.

Skautiškos šeimos Kūčios
Toronto skaučių “Šatrijos” 

tunto kasmet ruošiamos Kūčios 
skautiškajai šeimai šiais metais 
savo prasme dar labiau išsiryš
kino baigiant Lietuvių švietimo 
ir šeimos Metus. Išeivijos gyve
nime yra labai brangus dalykas 
lietuviška tėvų-vaikų šeima; 
brangus dalykas taipgi yra ir 
idėjinė organizacijos šeima, gy
va, vietoje nestovinti, visada iš
einančių ir ateinančių riarių ju
dėjime, visada dinamiška, jau
na. Ta prasme ji pralenkia na
tūraliąją tėvų-vaikų šeimą.

Su šiomis mintimis teko sėstis 
už milžiniško Kūčių stalo, prie 
kurio sėdėjo apie pustrečio šim
to skautiško judėjimo narių To
ronto Prisikėlimo didžiojoje sa
lėje gruodžio 21 d. Kampe žėrė
jo papuošta eglutė, degė žva
kės, po kuriomis kvepėjo šienas 
ir eglėšakės. Šią ypatingą me
tinę sueigą atidarė s. Irena Šer- 
naitė - Meiklejohn, pranešdama, 
kad jau šeštieji iš eilės metai 
baigiami tradicinėmis Kūčiomis, 
kviesdama šį vakarą mintimis 
susijungti su visame pasaulyje 
išblaškytomis sesėmis, skalau
jančiais broliais, susijungti su 
tėvynėje pasilikusiais ir pabūti 
vienoje didžiulėje šeimoje, ku
rios vadas yra bendra idėja. Po 
atidarymo “Šatrijos” tunto 
kanklininkės, vadovaujamos v. 
s. S. Kairio, pusračiu prie eglu
tės susėdo ir ėmė skambinti ka
lėdines giesmes, visiems daly
viams giedant. “Sveikas, Jėzau 
gimusis”, “Gul šiandieną”, “Ty
li naktis” — nukėlė kažkur, ati
traukė nors minutėlei nuo kas
dienybės, kurioje auksiniai ba
landžiai skraido, bet jie jau se
niai mirę ... Apie tai, kas yra 
Kalėdos, kas yra žmogus žmo-

gui, artimas artimui, pluoštelį 
originalių minčių paskaitė vyr. 
skautė I. Stanionyte.

Prieš vakarienę s. T. Augus
tinas, OFM, perskaitė Kūčių die
nos evangeliją ir palaimino val
gius. Plotkelių laužymas — pa
ti jautriausia akimirka. Čia tė
vas — vadovas dalinosi Dievo 
pyragu su vaikais skautais, čia 
draugai vienas nuo kito laužia 
ir linki geriausios sėkmės, čia 
tame laužyme jungiasi visi su 
visais ir dvasiniu būdu artėja, 
stiprėja, nematomai ryžtasi dirb
ti ir ištverti. Dešimtys įvairių 
rūšių tradicinių patiekalų buvo 
visų ragaujami iki soties. Kas 
kokio ilgumo šiaudelį iš po stal
tiesės ištrauks? Visi mėgino sa
vo laimę, prisimindami senovės 
lietuvių papročius.

Vakarienei baigiantis s. K. 
Batūra trumpu žodžiu pasveiki
no susirinkusius, palinkėjo ir to
liau tęsti gražias lietuviškas tra
dicijas, stiprėti savo skautiškoje 
šeimoje ir gyvenimą pasukti to
bulėjimo linkme. Po Kūčių va
karienės mažieji džiaugsmingai 
sutiko ateinantį Kalėdų senelį 
su pilnu ir sunkiu maišu. Nors 
dovanų ir gėrybių čia visiems 
užtenka, bet kiekvienam maža
jam buvo įdomu, ką gi šitas ži
labarzdis duos. Reikėjo jam ir 
eilėraščių pasakyti ir su juo pa
sikalbėti norint ką nors gauti. 
Visi stengėsi kaip išmanė, paau
gusiems ir vyresniesiems ste
bint.

Skautiškos šeimos didžioji su
eiga baigta skautų vakarine mal
da “Ateina naktis”. Tylus giedo
jimas, kanklių garsai “... saulė 
nuslinko nuo kalnu, nuo miš
kų... ■ Dievas yra čia...” Taip 
— Jis yra ir Jis pasilieka. C. S.

Kelionė "vabalu" į stovyklą
Mano pusseserė pavadino jį 

“toy car”. Eatonas važinėdavo 
juo į darbą. Penki žmonės ir jų 
visas bagažas gali keliauti juo 
šimtus mylių. Kas tai per ma
šina? Atsakymas — ein Volks
wagen!

Skaičiais ši mašinėlė yra ke
lių karalienė. Virš vienuolikos 
milijonų “vabalų” jau yra paga
minta. Tai juokingiausia, men
kiausia, ekonomiškiausia ir sma
giausia priemonė keliauti.

Ji atrodo juokingai — kaip 
vabalas išsiveržęs iš krūmų. Kai 
reikia plentu važiuoti (patarti
na tik narsesniems žmonėms), 
jame jautiesi kaip paukštyje, 
skrendančiame tarp didelių lėk
tuvų. Jo keturių cilinderių mo
toras dirba “prakaituodamas” ir 
niekad nepasiduoda.

Pietų Amerikoje žmonės važi
nėja vien “vabalais”. Jie pakei
čia jo vamzdį, kad motoras veik
tų garsiau. Jeigu vieną dieną 
pateksi į P. Ameriką ir išgirsi 
labai stiprius motoro garsus, ne
išsigąsk — tai bus tik pravažiuo
jantis “vabalas”.

Man ypač smagu važinėti sa
vuoju “vabalu”, nes jo mažu
mas daug kur padeda. Kai kuris 
nors automobilis užstato kelią, 
tai mano “vabalas” lengvai pra- 
lenda pro mažą tarpelį ir palie
ka visus. O kaip lengva rasti 
vietą autoaikštėje! Kur didelis 
automobilis negali įlysti, “vaba
las” greitai įvažiuoja. Tokios 
progos “vabalo” vairuotojui su
kelia šyosena. Gal todėl ir ma
no tėvui patinka juo važinėti; 
kartais negali jo iškrapštyti iš 
“vabalo”.

Kaikuriems žmonėms “vaba
lai” nepatinka. Nesvarbu kaip 
greitai važiuoji, jie vistiek nori 
tave pralenkti. Reikia būti nar
siu važinėjant “vabalu”. Visą 
laiką reikia rūpintis, ar tas 
sunkvežimis pamatys tave. Pra
kaitas išmuša, kai matai tik vie
ną didelę sunkvežimio lempą 
veidrodyje. * * *

Praėjusią vasarą važiavau 
“vabalu” Dainavon į ateitininkų 
globėjų kursus. Dvi merginos 
savanoriškai sutiko keliauti su 
manimi, nors aš jas perspėjau, 
kad važiuosime “vabalu”. Buvo 
labai įdomi kelionė.

Kai mergaitės įlino i automo
bilį. pirmiausia panoro rungti 
radiją. Bet koks nusivylimas! 
Mano “vabalo” radijas veikia la
bai nestipriai (jei veikia iš viso), 
ir mergaitėms tai neoatiko. Aš 
bandžiau joms paaiškinti, kad 
“vabale” nėra vietos puošnumui 
ir liuksusui. Jo funkcija yra tik
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Tokiu "vabalu" važiavom j ateitininkų kursus Dainavos stovykloje

vežti keleivius iš vienos vietos 
į kitą. Jos buvo nepatenkintos, 
bet mano paaiškinimus priėmė.

Vienos mergaitės tėvai “pata
rė” man nevažiuoti greitai. Bet 
aš neturėjau kitos išeities. Mano 
vabalu važiuoti labai greitai ne
įmanoma. Pagaliau išvažiavom 
su linkėjimais ir palaiminimais.

Tik pravažiavę Londoną, ga
vome truputį lietaus. Buvo ga- 

- na stiprus lietus, bet tai menk
niekis palyginus su audra, kai 
pasiekėm Amerikos pusę, čia 
gavome “truputį” daugiau lie
taus. Dangus buvo juodas, kaip 
naktis. Taip baisu, kad aš net 
kelis kartus pažvelgiau į šv. 
Kristoforo medalį. Galvojau: 
“OK. Šventasis Tėvas išėmė ta
ve iš kalendoriaus, bet jis nie
kad nekeliavo vabalu”. Pagaliau 
nutariau sustoti ir palaukti. Ne
buvau vienišas. Keli automobi
liai buvo sustoję netoli manęs.

Pastovėjome tik kelias minu
tes ir pasidarė šviesiau. Lietus 
buvo beveik nraėjęs, bet dabar 
keliai buvo šlapi ir pilni van
dens. Prie vieno tilto kelias bu
vo išplautas. Du automobiliai 
stovėjo pėdos gilumo vandeny
je. Mano Volkswagenas tik pasi
stūmė ir perplaukė per ežerėlį 
kaip žąselė. Valio! Vabalas lai
mi vėl!

Tik tada Ilona suriko: Žiūrėk, 
sustok! Pribėgo vandens!” Ant 
tokio kelio nenorėjau sustoti ir 
netikėjau, kad viduje yra van
dens, kol neprivažiavome Daina
vos vartų. Ir tikrai — “vabale” 
turėjome maža “ežerėlį”. Daina
voj buvo saulėta ir stovyklauto
jai netikėjo, kad mes buvom pa
tekę į tokį baisu lietų, kol nepa
matė'mūsų “ežero”.* * *

Kelionė atgal buvo visai kito
kia. Vežiau keturias merginas ir 
visą jų bagažą. Paulius Alšėnas, 
panaudodamas savo inžinerijos 
gabumus, padėjo man sukrauti 
lagaminus. Ir pats netikėjau, 
kai viskas sutilpo. Prieš išva
žiuojant stovyklautojai bandė 
paslėpti “vabalą” už “Baltųjų 
Rūmų”. Greit suradau. Jie jį 
ne tik paslėpė, bet ir prirašė vi
sokiu dalyku ant mano “vaba
lo”: “Lithuanian Power”, Chans- 
mobile”. “Canada *r bust”, 
“Just Married”. Yoač paskuti
nės reklamos tikrai iw n^i- 
kėjo. Kas būtų buvę, jeigu mui
tininkai būtų* mane suėmė už 
poligamiją? Man buvo labai ne
patogu važinėti su tomis rekla
momis ir todėl kai parvažiavau 
namo, skubėjau nuplauti. Tur
būt buvau vienintelis žmogus vi
same mieste plaunąs automobilį 
pirmą valandą ryto!

Pati kelionė buvo labai nepa
togi mergaitėms, tačiau keliavo
me linksmai. Vabalas sunkiai ri
tosi nrieš kalną, ir aš gąsdinau 
mergaites, sakydamas, kad gal 
nepasieksime Detroito. Bet vis
kas gerai pavyko — visi erižo- 
me sveiki ir vos gyvi. Turėjome 
sustoti kelis karius pasimankš
tinti ir naiudinti kelius, laikan
čius mano lagamine (sakiau, kad 
vilkos tilno!). Ir viskas atlaikė 
neblogai.

Al eis Cenas
Skaitykite “Tėviškės Žiburius”! 
Sis savaitraštis daug rašo jauni
mo klausimais. Norintiems susi- 
^**inti siunčiama keletas nume
riu nemokamai Naujiems skai
tytojams metinė prenumerata 
— $400. kitiems — $6.00.
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Iš žaliojo miško nukirsta eglu
tė stovėjo vieniša kampe ir sun
kiai alsavo šiltą orą, nors ji bu-

Dv kovos - už mirusius ir gyvuosius
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Dovanos Kristui
Krenta snaigės pamažu —

Jau lauke žiema gili, 
Jau Kalėdos netoli.
Mes ant vaikiškų delnų 
Nešim Kristui dovanų. 
Jam nulenksim galveles 
Jam atversim širdeles.

Dovana Vidutei
Du maži kiškučiai 
Prie Vidutės lango 
Atnešė margučių 
Ir lėlytę brangią.
Ji klusni mergaitė, 
Lanko jau darželį, 
Auga lietuvaitė, 
Nors ne savo žemėj

Adelė Abromaitienė

Kalėdos - mano džiaugsmas
Kalėdos man yra džiaugsmas. 

Prieš Kalėdų šventes aš su 
draugėm einu į gatves ir lau
kiam žmonių su pirkiniais, kad 
galėtume padėti. Todėl žmonės 
būna linksmi, ir man toks ne
paprastas jausmas kyla širdy
je.

Kalėdos man yra nepaprasta 
grožybė. Baltas sniegas blizga 
saulėje. Kaime man atrodo, kad 
varpai tylumoje skamba. Mieste

Įdomiausia
Kai atsikėliau ankstyvą rytą, 

buvo truputį tamsu lauke. Nu
ėjau prie lango ir pažiūrėjau į 
lauką. Buvo labai ramu ir gra
žu — visas laukas baltas nuo 
sniego, nes tais metais pirmą 
dieną pradėjo snigti. Ir ši die
na buvo Kalėdų diena.

Pažiūrėjau i dangų — nebu
vo nė vieno debesėlio. Dangus 
atrodė kaip mėlyna paklodė su 
dideliais deimantais. Visų gra
žiausia buvo Šiaurinė žvaigž
dė. Ji buvo tokia graži, tokia

krautuvės papuošia savo langus 
Kalėdų seneliais. Vakare namai 
būna apšviesti spalvotom švie
som. Kalėdų eglutė paslaptingai 
prie lango stovi papuošta gra
žiais blizgučiais. Kūčių stalas 
su *žvakėm ir įvairiais lietuviš
kais valgiais.

Man Kalėdos labai patinka, 
net visiems meilės jausmas at- 
shanda širdyje.
Rasa Dilkutė, 8b sk., Toronto

mano diena
maloni žiūrėti, kad aš net atsi
sėdau ant grindų ir ilgai, ilgai 
žiūrėjau ... Pradėjau galvoti 
apie Kristų ir jo gyvenimą. Pri
siminiau, kur Jis yra gimęs — 
paprastoje užeigoje. Jis buvo 
didžiausias žmogus, bet toks 
varganas. Nežiūrint to, Jis bu
vo didžiausioji pasaulio žvaigž
dė. Ir aš taip, susimąsčiau, kad 
sėdėdama sukniubau ant grindų 
ir užmigau.

Rima Jurcevičiūtė,
8b sk.. Toronto

Laiškai Kalėdų seneliui
Rašo Hamiltono šeštadieninės mokyklos VII skyriaus mokiniai

Mielas Kalėdų seneli.
Ar nebuvo peršalta šiaurėje? 

O kaip tavo žmona? Ar ji dar 
sveika ir gyva? Kaip laikosi ta
vo stirniukai? Ar nė vienas ne
susirgo? Gal Jūs nesupyksit, 
kad aš taip daug klausinėju. Kai 
aš buvau atostogose liepos mė
nesį, kai saulutė gražiai šildė ir 
švietė, aš pagalvojau apie Tave, 
seneli. Ar Jūs buvot užsiėmęs 
ruošimu žaislų visiems geriems 
vaikams? Ar mokai stirneles 
skrieti debesimis? Pasakyk, se
neli, ką Jūs veikiat per visą va
sarą?

šiemet, seneli, man neatnešk 
daug dovanų, nes aš visą laiką 
mėginau būti gera mergaitė, bet 
buvo sunku — namuose buvo 
daug proolemų. Tikrai buvo 
sunku būti gera. Bet kitais me
tais aš tikrai stengsiuos būti ge
ra. Šiemet norėčiau gauti lėlę 
ir gal dar vieną mažą dalykėlį. 
Prašau!

Šaltas vėjas ūžia ir snaigės šo
kinėja nuo vieno namo stogo 
iki kito. Kalėdų eglutę netrukus 
puošime ir po ją krausime dova
nas. šiemet, Kalėdų seneli, ne
turiu didelio dovanų sąrašo. 
Prašau tik dviejų mažų dalykė
lių — drabužių arba pinigų.

Kalėdų seneli, jei važiuosi per 
Hamiltoną, prašau sustoti ir pas 
mane. . •

Ona Elvikytė

Aš esu septintam skyriuje 
Vyskupo Valančiaus mokykloj 
Hamiltone. Dabar yra dvidešimt 
dvi dienos iki Kalėdų ir aš dar 
nežinau ko prašyti. Pas mus jau 
truputį snigo ir labai šalta. Ar 
pas jus šalta irgi? Aš labai no
rėčiau pas jus nuvažiuoti, bet 
neturiu laiko.

Ina Vainauskaitė

džiaugsmas, ir linksmas krykš
tavimas jos negaivino.

Kodėl tave, eglute, nukirto 
gražiausiam jaunystės žalume? 
Tik dėl trumpos akimirkos ki
tų džiaugsmui? Gilus tavo ilge
sys be žaliojo miško, be gaivaus 
oro. Be erdvios padangės, be 
miško žemės nuvytai, nudžiū- 
vai.

Norėčiau, norėčiau, eglute, 
kad augtum ir žaliuotum per 
amžius. Tepuošia tave baltos 
sniegulės žaliajam miške, tegai- 
vina šaltoji rasa, tešUdo saulutė 
šilta, o švelnutis vėjelis teliū- 
liuoja tave..

Tegieda paukšteliai ant tavo 
žaliųjų šakų, tu būki vargonai iš 
ošiančių balsų, ant tavo šaknų 
teauga samanos žalios, o miško 
žvirbliai tešoka ratu.

Pamiškės kaimietė

Kalėdų senis
Kalėdų senis 
Dovanas riša, 
Prie kelmo seno 
Subėgo kiškiai:
— Padėti norim 
žaislus sukrauti, 
Nelengvos rogės 
Vienam jas traukti-
Per baltą sniegą 
Varpeliai skamba, 
Vaikai nemiega — 
Žvelgia pro langą.
Puošnioj eglutėj 
žvakutės spindi, 
Klausos vaikučiai 
Senelio žingsnių.

A. Abromaitienė

Keistas nuotykis
Šalta. Vėjas, lyg padūkęs, 

drasko medžių šakas, šiltai ap
sirengęs žmogus pereina gatvę 
ir įeina į brangakmenių krautu
vę. Po poros minučių tas pats 
žmogus išeina ir, apsidairęs ap
linkui, bėga tolyn gatve. Stai
ga iš tos pat krautuvės išbėga 
savininkas. Pamatęs bėgantį 
žmogų, pradeda vytis — šau
kia ir mojuoja rankomis, bet 
žmogus lyg negirdėdamas bėga 
tolyn ... Pabėgėjęs, prie gat
vės kampo jis sustoja. Krautu
vininkas jį pasiveja ir sako:

— Atsiprašau, jūs palikot sa
vo brangenybes krautuvėje ant 
stalo.

— Ačiū labai, — atsako žmo
gus. — Esu jums labai dėkingas.

— Bet dėlko jūs bėgote? — 
klausia nustebęs krautuvinin
kas.

— Aš nenorėjau pavėluoti į 
autobusą!

Danutė Borusaitė

Aš labai laukiu Kalėdų. La
biausiai aš noriu gauti du daik
tus: patefoną ir rašomąjį staliu
ką. Aš tikiuosi gauti rašomąjį 
staliuką, bet nemanau gauti pa
tefono. Gal kitais metais gau
siu. Prieš Kalėdas mes visi va
žiuosim į Dofasco, kur mano tė
velis dirba. Mes gaunam vieną 
dėžę saldainių ir po vieną dova
ną.

Prieš Kalėdas mano sesutės, 
broliukai ir aš važiuosim pas dė
dę ir tetą porai dienu. O Kūčių 
vakarą sueinam trys šeimos vai
kyti. po to atidarom dovanas, 
kurių labai daug gaunam. Pas
kiau kiti važiuoja į bažnyčią, o 
mes pasiliekam namuose. Parva
žiavę iš bažnyčios dar užvalgo- 
me ir važiuojam namo. Kalėdų 
dieną atsikėlę einam žaisti su 
gautomis dovanomis.

Irena Povilauskaitė
❖ ❖ ❖

Aš esu Rūta, 11 metų, gimusi 
birželio mėnesį. Einu į anglišką 
ir lietuvišką mokyklą. Mano bro
liukas — 5 metų. Ir jis gimęs 
birželio mėnesį. Tuoj bus Kalė
dos ir Nauji Metai. Aš lauksiu 
Jūsų atėjimo. Iki pasimatymo, 
seneli! Prašau nepamiršti atvež
ti man ir mano broliukui dova
nėlių. Rūta Šiulytė

Aš labai laukiu Kalėdų. Ar 
Tu vėl važiuosi per naktį su do
vanomis? Aš norėčiau nuvažiuo
ti pas Tave, bet nežinau kur gy
veni. Kai sustosi pas mus šie
met, ar gali palikt žemėlapį, ro
dantį kaip surasti tavo namą? 
Man labai patiktų, jeigu tu ga
lėtum mane prikelti, kai ateisi, 
kad aš galėčiau Tave pamatyti. 
Greitai aš daugiau netikėsiu į 
Tave. Aš nebesu mažas vaikas, 
bet manau, kad tu esi tikras. Ne
pamiršk manęs ir rašyk man.

Andrius Valevičius

Girdėjau daugelis vaikų rašo 
Tau, seneli, laiškus, tad laikas 
ir man rašyti, žmonės kalba, 
kad Tu, seneli, atkeliauji iš 
šiaurės ašigalio. Ar tai teisybė? 
Ten turbūt šalta ir labai daug 
sniego?

Aš esu septinto skyriaus mo
kinė ir imu siuvimo pamokas. 
Jei tu labai geras, norėčiau gau
ti mažą siuvimo mašiną. Lėlių ar 
kitokių žaislų aš jau nenoriu — 
esu perdidelė.

Vida Kamaitytė

Nuo kalnelio
Pažiūrėk, Vytuk, kas dedas — 
Užsnigti takai,
Su pačiūžomis ant ledo 
Čiuožia jau vaikai.
Nuo kalnelio lekia rogės 
Vėjo greitumu,
Kas nebiio šalčio slogų. 
Traukia iš namų.

A. Abromaitienė
Greit ateis Kalėdos. Jau snie

gas krinta ant sušalusios žemės.
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AL GIMANTAS

įdomu iš spaudos aprašymų 
sekti lietuvių kovą už prarastą-

ja susijusius reikalus, Aušros 
Vartų ar šv. Kazimiero sulenki- 
nimą (dabar jau tai atitaisyta). 
Čia tik norima bent kiek nusi
stebėti, kad tokio pačio ar dar 
didesnio kovingumo nebuvo pa
rodyta daugeliu atvejų, kai bū
tinai reikėjo bent kiek stipres
nės akcijos ir aplinkos dėmesio. 
Pvz. kiek gi kartų buvo masiškai 
demonstruojama prie sovietų 
ambasados Vašingtone ar Otavo
je? Kiek gi kartų buvo piketuo
ta sovietinė Jungtinių Tautų mi
sija ar kitos sovietinės įstaigos 
šiame kontinente? Tiesa, mes ta
riamės pareigą atlikę kaikada 
bandydami negausiom grupėm 
demonstruoti prieš privačiai pa
kviestų sovietinamos Lietuvos 
solistų koncertus, lyg tie asme
nys būtų kalti ar prisidėję prie 
sovietinės okupacijos įtvirtinimo 
Lietuvoje, bet prieš patį oku
pantą, jo patikėtinius esame vi
siškai pasyvūs, bekraujai, nors 
visą savąją veiklą mėgstame drą
siai vadinti kova!

Demonstruoti dažniau
Kai prieš kiek laiko Jungti

nių Valstybių paštas priskyrė 
Lietuvą prie sovietinio bloko ir 
sulygino pašto tarifus (pvz. oro 
paštas buvo 15 et, pakelta iki 
25 et.) su Sov. Sąjungon siun
čiama korespondencija, mes nie
ko nedarėme. Tiesa, berods, bu
vo nusiųsta laiškų, keletas raš
tų, bet tai ir viskas. Įdomu, ar 
toji tvarka būtų ir toliau palik
ta, jei, sakysime, prie pašto de
partamento Vašingtone kokią sa
vaitę laiko vaikščiotų mūsų pike
tai su aiškiai išreikštais reikala
vimais. O gal ir delegacija būtų 
buvusi priimta pas patį sekreto
rių išklausyti amerikiečių lie
tuvių pageidavimų? Ar spaudos, 
radijo ir televizijos žmonės ne
atkreiptų dėmesio, jei įvairių su
kakčių progomis (Lietuvos ne
priklausomybės, sovietinės revo
liucijos ir kt.) prie sovietinių 
įstaigų vaikščiotų. gausūs pike
tai? Ar tikrai nebūtų aprašymų, 
nuotraukų, televizinių praneši
mų?

Jei galima suruošti įspūdingas 
demonstracijas ties vyskupo rū
mais mirusiųjų reikalais, juo 
labiau būtų galima neblogiau pa
sirodyti gyvosios Lietuvos ir gy
vųjų lietuvių vardu. Jei viešoji

sias teises Šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje. Po truputį, atro
do, kaikas jau ir laimima, o kai- 
kuriose srityse nuolaidos netaip 
jau lengvai ateina. Taigi, veikla, 
ar teisingiau — kova, tęsiama. 
Visa ta akcija turi vadovus ir 
planą, kuriuo vadovaujantis 
žingsnis po žingsnio ir bandoma 
slinkti arčiau to siekiamo laimė
jimo. Gražu, gera ir prasmin
ga gerbti savo mirusius, o kai 
reikia, jų ir savo vardu reikala
vimus iškelti, ypač kai tie reika
lavimai visiškai lietuviški ir ka
talikiški. Lietuviuos įprastas lai
dojimo būdas niekad juk ne
prieštaravo Katalikų Bendrijos 
mokslui, o tautinėmis tradicijo
mis virtęs, jis religinę praktiką 
tik dar prasmingiau papildo.

Mirusieji jaudina
Bet ne šio rašinio tikslas na

grinėti tą kovą už savąsias tei
ses lietuvių kapinėse. Jų proga 
kyla eilė sugretinimų — kaip 
mes kovojame už mirusius ir 
kaip už gyvuosius. Tai yra reika
lai, kurie svarbūs visiems lietu
viams. Šaukiamuose kapinių rei
kalais susirinkimuose neretai da
lyvauja tūkstantinė minia, eili
niuose susirinkimuose — pen
ketas, šešetas šimtų ar daugiau. 
Neįkyri niekam tokie susirinki
mai, nei gana panaši darbotvar
kė. Ten visados pilna kovingos 
nuotaikos, ryžto, užsidegimo. Jei 
reikia vyskupo įstaigą piketuo
ti, žiūrėk, be didesnio vargo pa
ruošiami ir plakatai, ir pakanka
mas skaičius tautiečių randa lai
ko bei noro valandų valandas 
reikšti savąjį protestą.

Vatikanas ir Maskva
Truputį keista, bet jau taip 

yra, kad kai tik atsiranda reika
las viena ar kita proga išeiti 
prieš savo vyskupą ar net ir patį 
Vatikaną, kažkaip visa lietuvių 
visuomenė darosi vieninga, jun
giasi ton akcijon net ir tie, ku
riems kitu metu katalikiškieji 
reikalai labai mažai rūpi. Nevė
luojama- tada ir su šimtų laiškų 
bei telegramų rašymu, reikala
vimais, protestais ir pan. šie žo
džiai jokiu būdu nereiškia, kad 
nebuvo reikalo išvystyti plačios 
akcijos, kai-Vatikanas kėsinosi 
susiaurinti Lietuvos pasiuntiny- - opinija pastebi kovą už kapines, 
bės veiklą, kai mums nepalankia reikėtų manyti, kad yra būdų 
prasme buvo bandoma spręsti jos dėmesį atkreipti ir okupuo- 
kaikuriuos su Vilniaus vyskupi- tos Lietuvos pusėn.

Kredito kooperatyvams gresia mokesčiai?
E. SUDIKAS

Timas Čerškus, 
VIII sk., Hamiltonas

Motina
Lietus lyja, danguj žaibuoja. 

Pro griaustinio dundėjimą gir
disi mažo vaiko verksmas. 
Griaustinis dar triukšmauja, bet 
vaiko daugiau nesigirdi... — 
Motina.

Graži saulėta diena. Berniu-. 
kas turi eiti į zoologijos sodą, 
bet negali. Nueina į parką ir 
augštai, augštai jį supa ant sū
pynių ... — Motina.

Mažas vaikutis kosti, tempe
ratūra augšta, bet jam gera — 
klausosi pasakos apie seną, blo
gą raganą ir du mažus vaiku
čius ... — Motina.

Nukrito ir susimušė mergai
tė kelią. Kraujas bėga ir skau
da, bet tuoj bus geriau... — 
Motina.

Danguj žaibuoja, vaikas ver
kia, negali eiti į zoologijos so
dą, kitas vaikutis serga. Moti
nos nėra...
Danutė Lazauskaitė, 9c skyrius

Vandens maišai
1969 m. rugsėjo 28 Glen Haf- 

fy parke įvyko ateitininkų išky
la. Jaunimo buvo gana daug— 
mažų ir dideliu. Gaila, kad ma
žai matėsi tėvelių. Diena ir vie
ta, reikia pripažinti, buvo gana 
graži. Tėveliai rūpinosi maistu 
gana vikriai, o mes žaidėm ir 
valgėm skanias dešreles. Dar 
geriau, jei globėjai būtų turėję 
“Pupučio” programą. Smagu bu
vo storą virvę traukti, maišuo
se lenktyniauti ar balionus gau
dyti. Man labai nepatiko žaidi
mas su plastikiniais maišeliais, 
pilnais vandens. Pripila keletą 
kibirų vandens, apsuka apie gal
vą ir meta ant jaunimo galvų. 
Gavęs tokį maišą vandens nu
sigąstum. Ir kur dingsi šlapias 
visą dieną? Smagu padūkti gam
toje, bet tik gražiai.

AJmis Ledas, 6 sk.

Pirmasis sniegas
Dar ramiai vaikučiai miega, 
Džiaugsis, kai pabus — 
Dengia žemę pirmas sniegas, 
Dang žaidimų bus.
Sniego senio pasigedę 
Ji tuojau lipdys, 

ro<nitėmis ant ledo
Slidinės būrys.

A. Abromaitienė

Kredito kooperatyvams - ban
keliams Kanadoje priklauso 21.2 
% visų gyventojų, t. y. daugiau 
nei kas penktas kanadietis yra 
kredito kooperatyvo narys. Jie 
valdo 15.8% visų krašto sutau
pų. Lietuvių priklausymas sa
vo keturiems kredito koopera
tyvams yra dar didesnis. Vien 
Ontario kredito kooperatyvuose 
sukaupta virš 600. milijonų do
lerių sutaupų. Tai yra didelė pi
niginė jėga, sukaupta pačių žmo
nių rankose, nes kredito koope
ratyvų nariai yra jų savininkai. 
Tuo tarpu privačių bankų savi
ninkai yra maža grupelė turtuo
lių. Kredito kooperatyvai, ne
siekdami pelno, rūpinasi tik sa
vo narių piniginiais reikalais, 
mokėdami iš pelno didesnes pa
lūkanas už sutaupąs ir duodami 
lengvesnėmis sąlygomis pasko
las, negu viešieji bankai ar kre
dito bendrovės. Kadangi kredi
to kooperatyvai gali veikti tik 
savo narių tarpe ir yra daugiau 
savišalpos organizacijos, nesie
kiančios pelno, tai jos atleidžia
mos nuo valstybinių pelno mo
kesčių. Nepaprastai sėkmingas 
kredito kooperatyvų augimas vi
są laiką buvo sekamas viešųjų 
bankų, jų sukurtų “trust” bend
rovių, draudos bendrovių ir vi
sokių paskolų institucijų, kurios 
kreivomis akimis žiūrėjo į kre
dito kooperatyvus, nes jie ati
traukdavo daug klientų ir atim
davo pelną. Jos visą laiką pri
mindavo valdžiai, pasak jų, ne
teisingą kredito kooperatyvų at
leidimą nuo pelno mokesčio.

Mokesčių reforma
Prieš Kalėdas finansų mi- 

nisterio paskelbta “baltoji kny
ga” arba projektas apie mokes
čių reformą “Proposals For Tax 
Reform” jau numato kredito ko
operatyvus sulyginti su bankais 
ir atidėti juos 50% pelno mo
kesčiais. Kitaip tariant, banke
liai savo puse pelno, iš kurio mo
ka nariams dividendus, turės ati
duoti valdžiai mokesčių pavida
le. Iš likusios pusės pelno ban
keliams bus sunku mokėti di
desnius nariams dividendus ir 
duoti paskolas mažesnėm palū
kanom. Tai bus didelė skriauda 
nariams-taupytojams. Nors tai 
dar nėra įstatymas ir dėl to pro
jekto mūsų kredito kooperaty
vų sąjunga kovoja, bet banke
liai turi būti nasiruoše šita jiems 
numatomą uždėti mokesčių naš
tą atitinkamai sutikti.

Kas darytina?
Dividendai už šėrus nariams 

yra prirašomi ir išmokami tik

Kristaus gimimo šventovė Betlėjaus miestelyje

metų pabaigoje, kai paaiškėja 
pelnas ir visuotinis narių susi
rinkimas nutaria dividendus iš
mokėti. Geriausias kelias na
riams — tik dalį savo sutaupų 
laikyti šėrų sąskaitoje, o dides
nę dalį perkelti į indėlių sąskai
tas, kur palūkanos mokamos ir 
prirašomos kelis kartus per me
tus iš bėgamųjų išlaidų, o ne iš 
pelno, kaip tai daro visi bankai, 
tuo pat palūkanų dydžiu, kaip ir 
šėrų sąskaitose. Tuo būdu bus 
išvengtas bereikalingas išpūstas 
bankelių pelnas, kurį, atrodo, 
norima apdėti 50% pelno mo
kesčiu. Juk rodomas bankelių 
pelnas nėra paties bankelio, bet 
pačių narių - šėrininkų pelnas, 
kuris grįžta jiems dividendo pa
vidale. Jis neina į kokius nors 
fondus ar privačias rankas, kaip 
kad yra bankuose.

Taupomieji lakštai
Nevienam teko skaityti skel

bimuose ir laikraščiuose, kad 
verta pirkti valdžios taupomuo
sius lakštus — “savings bond”, 
už kuriuos mokama 8% palūka
nų. Kai sueis tų lakštų terminas, 
jų vertė, įskaitant ir palūkanas, 
padidės dvigubai. Tas teisybė, 
bet perkantieji taupomuosius 
lakštus turi neužmiršti, kad kai 
jie padidės dvigubai ir bus ap
mokėti, tai jų savininkas turės 
visą tą pelną nurodyti savo mo
kesčių pareiškime; pridėjęs ki
tas pajamas, jis atsidurs augš- 
tesnėj mokestinėj kategorijoj ir 
turės valdžiai grąžinti mokesčių 
pavidale didelę dalį to, ką lakš
tais bus uždirbęs. Be to, mirties 
atveju, esant lakštams vardi
niams, jų iš karto negalima 
parduoti — reikia teismo patvir
tinimo įpėdiniams. Tai užtrun
ka ilgesnį laiką.

Bankų nuošimčiai
Pastaruoju laiku visų bankų 

languose matyti skelbimai anie 
augštus nuošimčius už indėlius. 
Tais skelbimais nėra prasmės 
susigundyti, nes jie visada turi 
sąlygas, kurios neskelbiamos: 
indėlis įnešamas ilgesniam lai
kui, didesnėmis sumomis; ju iš
imti negalima terminui nesu
ėjus, o jei galima, nustojama pa
lūkanų. Kai piniginė rinka nuo
lat svyruoja, nėra jokios pras
mės užšaldvti savo pinigus il
gesniam laikui pvz. 2. 4 ar 5 me
tams, kaip kad tose sąlygose daž
niausiai yra numatyta. Nežinia 
kas per tą laiką gali įvykti. Ge
riausia savo pinigus - santaupas 
laikyti trumpalaikiais indėliais 
lietuviu bankeliuose, kurie vi-

' (Nukelta j 8 psl.)
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KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA
užsakau "Tėviškės Žiburius" kaip dovanų

Vardas ir pavardė .............
Gatvė ir jos numeris.............................................................

Miestas, provincija, valstija
Valstybė

Užsakytojas (vardas, pavardė) ...........................................

Adresas . ........................................................................ .

PASTABA. Metinė “Tž” prenumerata — $6.00. Nuolatiniai 
prenumeratoriai gali užsakyti “TŽ” dar jų neprenumeruojantiems 
už $4.00 pirmiesiems metams.

Siunčiu perlaida — čekį:
$ 6.00 mano ,ZTŽ-' prenumerata 1970 m.

$ 4.00 dovaninė prenumerata
$ . auka laikraščiui

ATPIGINTAS LEIDINYS 
“LITHUANIANS IN CANADA”
IKI ŠIOL JO KAINA BUVO $8.00, DABAR — $5.00.
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Užsakymus siųsti: "Lithuanians in Canada",
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ontario.

Leidinys taip pat gaunamas pas vietinius platintojus. '
Tai didelio formato, gausiai iliustruotas, 390 psl. leidinys 
anglų kalba. Jis gražiai pristato Lietuvą ir lietuvius, ypač 
gyvenančius Kanadoje. Tai puiki dovana saviesiems ir kita
taučiams Kalėdų švenčių proga ir visais kitais atvejais. 
Pasinaudokite papiginimu ir įsigykite tą gražų leidinį.

“Lithuanians in Canada” administracinė komisija

GERIAUSIA DOVANA ŠVENTĖMS!
OPEROS SOLISTO VIRGILIJAUS NOREIKOS 

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR OPERŲ IŠTRAUKŲ 

STEREO PLOKŠTELĖ
(TINKA GROTI IR PAPRASTA ADATĖLE)

Ji išleista “Nord Mende" atstovybės Kanadoje 

Gražus dail. T. Valiaus pieštas aplankas 
YRA LIKĘS RIBOTAS PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS

GALIMA GAUTI

I TORONTE:

PARAPIJŲ KNYGYNUOSE 

MARGIS DRUG STORE, 
408 Roncesvalles Avė. 
Toronto 3, Ont.

ST. PRAKAPAS.
' 18 Brookside Ave.

Toronto 9, Ont. Tel. 767-9088

“ALFA RADIO” ir 
“RONCESVALLES SPORT 
STORE”,
295 Roncesvalles Avė, 
Toronto 3, Ont.

IR UŽSAKYTI —

WINDSORE:
P. JANUŠKA, 
2498 Dougall Avė.

HAMILTONE:
J. PLEINYS, 
137 Gladstone Ave.

ČIKAGOJE (gen. atstovybė)
L SINKEVIČIŪTE, 
2511 W.-69th. St, 
Chicago, Ill. 60629, USA

NIUJORKE:
“DARBININKAS”, 
680 Bushwick Ave, 
Brooklyn, N.Y. 11221, USA

JIS VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

jiB vartojo 16 savaičių puse metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 tmdjų 
bonka — $6.00. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2488 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.
A  -  -



ŽODŽIO IR MINTIES TARNYBOJE
Sukakčių dabar netrūksta — 

užklumpa vieną tautietį po kito. 
Neišvengė jų ir kun. dr. Tomas 
Žiūraitis, O.P.: neseniai suėjo 30 
metų kunigystės sukaktis, 35 
metų — spaudos darbo ir vie
nuolystės. Savo gyvenimo kely
je iki šiol žymiausius pėdsakus 
paliko žodžio ir minties tarny
boje kaip pamokslininkas ir fi
losofinės minties puoselėtojas.

Tomas Vytautas Žiūraitis gi
mė 1915 m. kovo 8 d. Grigoriš- 
kės vienkiemy, Šimkaičių vals
čiuje, Raseinių aps. Įstojo į do
mininkonų ordiną Raseiniuose 
būdamas 18 metų. Noviciatą at
liko ir Įžadus davė 1933-34 m. 
domininkonų vienuolyne Ami
ens, Prancūzijoje. Filosofiją stu
dijavo Walberge prie Koelno 
Sv. Alberto domininkonų akade
mijoj 1934 — 1937 m. Po Lie
tuvos okupacijos Tėvas žiūrai
tis studijavo Paderborne, West- 
falijoje 1941 m., Bonnos un-te 
1941 — 1942 m., 1946 — 1947 
m. Salzburge, Austrijoje, čia ga
vo filosofijos licenciato laipsnį 
“magna cum Įaudė” pažymiu 
1954 m. Parašė darbą vokiškai: 
‘■Egzistencializmo tiesa ir nesu
sipratimas”. 1957 m. Tėvas Žiū
raitis iš JAV grįžo i Salzburgą, 
Austrijon, apginti seniai paruoš
tos doktoratui gauti disertacijos 
‘Das Wesen der menschlichen 
Persoenlichkeit” (ji buvo iš
spausdinta 1959 m.). Disertaciją 
apgynė 1957 m. gruodžio 9 d. 
pažymiu “sumina cum Įaudė”. 
Doktorantą ir jo paruoštą diser
taciją bei pati gynimą aprašė ir 
katalikų, ir nekatalikų vokiečių 
spauda Austrijoje, Vokietijoje 
ir Šveicarijoje. Naująjį daktarą 
pasveikino J. A. V-ių konsulas 
Austrijoje ir palydėjo į aero
dromą.

Teologiją studijavo 1937-1939 
m. Le Saul choir, Kain (Belgijo
je). Kunigu įšventintas 1939 m. 
liepos 16 d. Domininkonų aka
demijos bažnyčioje Le Saul- 
choir, Kain. Vėlesnes teologijos 
studijas baigė būdamas kunigu. 
Paminėtinos studijos Padeborno 
akademijoje ir Bonnos un-te 
1941-1942 m. Vilniaus Kunigų 
seminarijos studijas tęsė 1942- 
1943 m. Ir teologiją baigė 
' summa cum Įaudė” pažymiu..

Pradėjo dirbti vikaru domi
ninkonų administruojamoje pa
rapijoje Raseiniuose. Iškalbus 
ir energingas domininkonas pa
traukė raseiniečių širdis. Veikė 
organizacijose, vedė rekolekci
jas. Kai Vilniuje Šv. Jono baž
nyčios išgarsėjusį pamokslinin
ką kun. A. Lipniūną vokiečiai 
suėmė, jo vieton atskubėjo kun. 
T. V. Žiūraitis ir tęsė kun. A. 
Lipniūno religinę-patriotinę mi
siją. Be to, skaitė paskaitas per 
Vilniaus radiją.

Išeivijoj kun. T. žiūraitis vi
karavo Mettmach prie Ried im 
Inkreis Austrijoje; kapelionavo 
1944-1945 m. Austrijoje, 1945- 
1949 m. — lietuvių stovyklose 
Vokietijoj. Į JAV-es atvyko 
1949 m. rugpjūčio 17 d..Provi

ANTANAS RAMŪNAS

LUX VILNENSIS
Skandina baltų istoriją laiko vilnys,
Skandina visa, kas žinoma, kas žinotina.
Mūsų akys, mūsų širdys vis krypsta į Vilnių —
Į Ausros Vartų stebuklingąją Dievo Motiną.

Amžinasas Mieste,
Su baroko nuauksintais pavidalais ir bokštais, 
Nemirtinga Tavo dvasia per amžius nemirė! 
Dvasia Mickevičiaus, Daukanto, Dionizo Poškos. 
Dvasia Vytauto Didžiojo ir švento Kazimiero. ..
Nors Tavo rūmai. Tavo karališkos pilys
Laiko samanom, kerpėm ir krūmais užželia. 
Kas išmatuos tavo polėkių augštį, plotį, gylį.
O, Vilniau, Lietuvos šventoji Jeruzale!
Tau pavydėtų Michel Angelo ir Leonardo da. Vinci — 
Tavo meno, Tavo bažnyčių, Tavo katedros - bazilikos.
O Tavo kalvarijai ir kryžiui — Hoc signo vinces
Išsakyti reiktų I amžiaus kankinių ir apaštalų dvylikos.
Ateitį Tavo iš aušrų ir sietynų suverta,
Regiu Europos ir pasaulio kryžinėj vizijoj: 
Spindulingoji Dievo Motina iš Aušros Vartų 
Jai kelią šviečia ir stebuklingai apveizdi ją.
Tu ir vėl saulėtekio spindulius pabersi
Į rytų-vakarų dramą, jų didybę, jų nuopuolį.
Tavo šviesa sužėrės ir pasaulin veršis
Skaisčiau už senovės Atėnų ir Konstantinopolio.
ir žėrės šviesa Naujos Romuvos, naujų idealų
Iš tautos, kuri žmoniškumo dar nepa niekino.
Ta šviesa pasklis ir iki Maskvos, ir už Uralu, 
Pasieks ir Tokijo ir New Delhi ir Pekiną!. •.
(Iš naujai paruošto leidinio “Nemirtingoji Lietuva”)

Nauji prof. dr. A. Ramūno veikalai
1. Development of The Whole

Man Through Physical
Education
Išleido Otavos univensitetos, 435 psi. įvedę 
parašė Avery Brundage, tarptautinio olimpi
nio komiteto pirm. Prof. J. Maritoin pareiškė 
apie $j darbo: "Tai galutinis klausimo išryš
kinimo?'’.

2. Dialogue entre Rome et 
Moscou (prancūzę kalba)

Fkumenmis žvilgsnis j Rusijos ir Europos sen- 
tykię raidę praeityje, dabartyje ir ateityje- 
(žengę parašė Austrijos kardinolas Koenig. 
Išleido Otavos universitetas.

3. Iš sutemų į aušrą
Naujos mintys apie žmogę, tautę it žmoniję 
kasmkHem šimtmečiui prasidedant.

dence R. L kolegijoje 1949-1950 
m. dėstė vokiečių ir prancūzų 
kalbas, 1950-1956 m. buvo SvČ. 
Jėzaus Širdies brolių studijų na
mų ir noviciato kapelionu, pran
cūzų kilmės baltųjų seserų kon
gregacijos kapelionu Metuchen, 
N.J.; 1956-1962 m. buvo domi
ninkonų centrinio vienuolyno 
kapelionu Oxforde, Mich., ir ten 
pat De Lima kolegijos dėstytoju. 
Dėstė filosofiją, teologiją, Sv. 
Raštą ir vokiečių kalbą. 1962 m. 
iškeltas į Vašingtoną (630 E. 
Street S. W., Washington, D.C. 
20024).

Kun. dr. T. Žiūraitis pradėjo 
lietuviškai rašyti laikraščiams 
būdamas 19 metų. Pirmasis jo 
straipsnis “Teisingumas” at
spaustas “Mūsų Laikraštyje” 
1934 m. Ir dabar jis yra dauge
lio laikraščių bendradarbis. Nuo 
1952 m. — LŽS narys, 1953 m. 
— Niujorko lietuvių žurnalistų 
skyr. pirmininkas. Įsisteigus 
Detroito lietuvių žurnalistų sky
riui 1961 m., jo pirmuoju pir
mininku buvo kun. dr. T. V. 
Žiūraitis, OP.

1969 m. pasirodžiusioje kny
goje apie kardinolą Alois 
Muench yra ir kun. dr. T. V. 
žiūraičio studija vokiečių kalba. 
Veikalas pavadintas “Alois Kar
dinai Muench”, Ein Lebensbild, 
bearbeitet von Dr. E. Herbrich. 
Koenigstein im Taunus 1969.

Kun. dr. T. V. Žiūraitis, OP, 
yra parašęs mokslinių darbų bei 
straipsniu vokiečių ir anglų'kal
bomis. Ypač minėtinas darbas 
“Zur Problematik der Persoen
lichkeit als kulturintegraler 
Wirklichkeit, 1963 (atspausdas 
iš kolektyvinio, veikalo “Der 
Mensch als Persoenlichkeit und 
Problem”. 1963).

Lietuviškai yra parašęs: “Eu
charistija — kasdieninė mūsų 
stiprybė”, 1943 m.; “Nevystan
čios rožės”. 1944 (1948 m. pa
kartota): “Žodis ir gyvenimas”. 
1955 ir kt.

Pastaruoju metu kun. dr. T. 
Žiūraitis domisi ypač jėzuito 
Teilhard de Chardin filosofija, 
seka filosofinę literatūrą ir apie 
ją informuoja “Aidu” skaityto
jus. VI. Mingėla

Kun. dr. Tomas Žiūraitis

Visi iie veikalai gaunami 
per "Tėviškės Žiburių" ad- j 

ministracifa.

Laureatų ir angelu mieste
Lankytojo pastebėjimai ir pasikalbėjimai saulėtoje Kalifornijoje

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Nenorėjo būti siuvėju

Prie Ramiojo vandenyno, San
ta Monikos mieste, spiečiasi ne 
tik rašytojai — čia gyvena ir 
garsusis dailininkas Jonas Rim
ša. Atbildėję su kun. R. Kaspo- 
niu, randame dailininką įsikū
rusį viename Beacons Motor 
Hotel kambaryje. Viešbučio sa
vininkė — A. Lukšienė, tvarky
tojas — Balys Jonynas iš To
ronto. Dailininkas, nedidelio 
ūgio, su barzda, pasitinka mus 
svetingu šypsniu. Jo kambary
je. ant specialių rėmų stovi nau
jausias paveikslas — Tahiti mo
teris. Jo autorius atsiprašo ne
galįs kalbėti gerai lietuviškai, 
nes jau 45 metai gyvena užsie
niuose.

— Kaip gi atsitiko, kad taip 
ilgai turėjote gyventi be Lietu
vos?

— Tai dėlto, kad nenorėjau 
būti siuvėju. Mano tėvas buvo 
siuvėjas. Gyvenom Svėdasuose, 
Charkove, Kaune. Tėvas būtinai 
norėjo padaryti mane siuvėju, o 
man tai nepatiko. Mane traukė 
menas. Mokydamasis gimnazi
joj, mokiausi ir piešti, specialiai 
tuo domėjausi. Ir kai tėvas pa
reikalavo tapti siuvėju, išsisky
rėm. Aš išvykau Brazilijon, bū
damas maždaug 21 metų am
žiaus. Ten patekau i kavos plan
tacijas kaip paprastas darbinin
kas. Dirbau 12 valandų į dieną 
ir vos calėjau pragyventi. Viską 
apskaičiavus, turėjau dargi sa
vininkui primokėti. Vėliau per
sikėliau i Argentiną, kur dirbda
mas duonai baigiau meno akade
miją.

— Kur pradėjote reikštis me
no pasaulyje?

— Reikštis pradėjau Argenti
noje. Bet ten sąlygos nebuvo pa-

Atsiųsta
1970 m. kalendorius su kasdien nu

plėšiamais lapeliais, kuriu antroji 
pusė skirta rašytojų kūrinių ištrau
koms. įvairybėms, anekdotams. Iš
leido “Nidos” knygų klubas ir sa
vaitraštis “Europos Lietuvis”. Kaina 
— amerikietiškų $1.50. Sau ir drau
gams jj galima užsakyti šiuo adresu: 
Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens. London W. 11. Britain.

TILTAI IR TUNELIAI. Jaunųjų 
poezijos rinkinys, kuriame skelbiami 
kūrybiniai bandymai šių autorių: Re
migijaus Bičiūno, Jurgio Bradūno, 
Indrės Damušytės. Kęstučio Gaidžiū- 
no, Marikos Kvietkauskaitės, Mirgos 
Pakalniškytės, Teresės Pautieniūtės, 
Ramunės Sakalaitės, Laimos Svėgž- 
daitės ir Aldonos Zailskaitės. Reda
gavo “Ateities” leidyklos redakcinė 
komisija, viršeli sukūrė Giedrė žum- 
bakienė. “Ateities” literatūros seri
jos leidinys nr. 2. 125 psl. minkštuo
se viršeliuose. Kaina nepažymėta. 
Snaudė Tėvų pranciškonų spaustuvė, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221, USA.

Stasė VanagaitėPetersonienė, LAU
ME DAUMt. Iliustravo Juozas Kibu- 
ras. Vaikams skirta eiliuota 64 psl. 
stambaus šrifto ir didelio formato j 
kietus viršelius įrišta knyga. Išleido 
Magdalena Smulkštienė ir Ričardas 

lankios užsieniečiams. Be to, no
rėjau atsipalaiduoti nuo Buenos 
Aires meno akademijos Įtakos 
ir susirasti savitą kelią. Nuvykau 
Bolivijon. Ten radau daug pa
lankesnes sąlygas, įsteigiau sa
vo meno akademiją, dalyvavau 
meno parodose, kurios atskleidė 
mano kūrybą P. Amerikos kraš
tams. Bolivijoj paruošiau 170 
mokinių — naują dailinihkų ge
neraciją. Jai paruošti nepagai
lėjau savo lėšų — siųsdavau mo
kinius studijuoti į užsienius. Kai 
paprašiau Bolivijos prezidentą 
skirti stipendijas mano moki
niams, atsisakė dėl lėšų stokos, 
bet mane apdovanojo augščiau- 

. siu valstybės ordinu, šiandieną 
būčiau turtingas žmogus, jei at
šaučiau akademijos mokiniams 
išleistas lėšas.

— Atrodo, P. Amerikoj buvo
te įleidęs šaknis. Kas paskatino 
persikelti į JAV-es?

— Taip, P. Amerikoj išgyve
nau 40 metų. Persikelti į Kali
forniją vertė mane pirmiausia 
sveikata, antra — panorau pla
tesnio krašto.

— Rodos, buvote nuvykęs Į 
Tahiti salą?

— Taip, štai mano paveikslai 
iš tos salos gyvenimo. Buvo ten 
kadaise ir dail. Gauguin, bet ma
no paveiksluose rasite kitką.

- - Kokios Jūsų paveikslų kai
nos?

— Apie $1000 — $1500. Vie
nam paveikslui skiriu apie mė
nesį laiko.

— Ar numatote savo parodas 
JAV-se?

— Viena paroda buvo suruoš
ta Klevelande. Kita Įvyks Niu
jorke arba Čikagoj.

— Girdėti, esate kviečiamas 
okupuoton Lietuvon. Ar nema
note jon grįžti po tiek daug me
tų?

paminėti
Petersonas Čikagoje. Spaudė Tėvų 
saleziečių spaustuvė Romoje. Tiražas 
1000 egz. 1969 Lietuvių švietimo ir 
Šeimos Metai. Kaina — $5. Gauna
ma pas spaudos platintojus, “Tž” 
administracijoje ir pas autore S. Pe
tersonienę, 2543 W. 40 St., Chicago, 
Ill.. 60632, U.S.A.

Metmenys 18, 1969. Literatūros 
žurnalas, redaguojamas vyr. red. Vy
tauto Kavolio, redaktorių — Algirdo 
Titaus ir Karolio Drungos. Keturių 
numerių prenumerata — $7, šio nu
merio kaina — $2. Administruoja Ra
mojus Vaitys. Marija Paškevičienė, 
Gintautas Vėžys, 4726 Russet Lane, 
Apt. R 109, Skokie. Ill. 60076. USA.

R. Spalis, REZISTENCIJA. Roma
nas. 430 psl. kietuose viršeliuose. 
Kaina $6. Leidėjas-— Vilties Drau
gijos leidykla. 6907 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio 44103. USA.

’ Gaudeamus nr. 5. 1969 m. lapkri
tis. Studentų Ateitininkų Sąjungos 
žurnalas, redaguojamas Vyt. Kliorio. 
Administruoja Elenutė Razgaitytė, 
1276 Eastwood Ave., Mayfield Hts., 
Ohio 44124, USA.

Savi nr. 9(19), 1969 m. lapkritis. 
PLB Stuttgarto apylinkės valdybos 
biuletenis. Red. Adresas: K. šima- 
nauskas. 714 Ludwigsburg, Elbestr. 
35. W. Germany.

— Ne. Netinka man jos kli
matas. Buvo atvykę pas mane iš 
Vilniaus Šepetys, V. Kazakevi
čius, Gudaitis, Raila ir kvietė 
grįžti, bet mano atsakymas bu
vo neigiamas. Esu pasiuntęs Vil
niun vieną savo paveikslų. Nu
važiuoti į dabartinę Lietuvą ga
lėčiau vieneriem metam ar dve
jiem.

Ant dailininko J. Rimšos stalo 
matyti iš Vilniaus gauti žurna
lai. kur rašoma apie jo kūrybą.

— Kanadoj nemanote sureng
ti parodos?

— Gal kada nors. Montrealy 
ir Otavoje turiu giminių. Ten 
lankiausi žiemą. Man buvo per
šalta — vos galėjau kvėpuoti. 
Šiaipjau Kanada įdomus kraš
tas.

Išlydėjo mus dailininkas su 
tuo pačiu svetingu šypsniu, o 
pats pasiliko savo kūrybos pa
saulyje. Pr. G. (Bus daugiau)

Alė Rūta, viena iš lietuvių lau
reatų, gyvenančių Santa Moni
koj, Kalifornijoj. Žiūr. "TŽ" 
1969 m. 51—52 nr.

Rašytojas J. Balčiūnos-Svaistos, 
vienos iš Los Aangeles laurea
tų, gyvenančių Santa Monikoj, 
Kalifornijoj. Žiūr. "TŽ" 1969 
m. 51—52 nr.
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d KULTINĖJE VEIKIOJI,
MOKSLINIS DARBAS APIE 

LIUBLINO UNIJĄ. Ryšium su išlei
dimu savo knygos prancūzų kalba 
“Lietuvos - Lenkijos sandrauga arba 
Liublino unija” Lietuvos gen. konsu
las Kanadoje J. žmuidzinas lankėsi 
Paryžiuje. Šį darbą autorius pateikė 
Paryžiaus un-tui kaip disertaciją, ku
rią labai sėkmingai apgynė trijų pro
fesorių komisijoje ir gavo teisių dak
taro laipsnį. Komisijos pirmininku 
buvo žymus tarptautinės teisės pro
fesorius Charles Rousseau. (Anksčiau 
tame universitete dr. J. Žmuidzinas 
buvo išklausęs atitinkamą doktorato 
kursą, šeši knygos egzemplioriai, ma
šinėle rašyti, pagal nustatytą tvar
ką, padėti Paryžiaus universiteto tei
sių fakulteto bibliotekoj, o septin
tasis pateiktas vienai Paryžiaus lei
dyklai. Su ja vedamos derybos dėl 
šio mokslinio darbo išleidimo.

LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIS, ruošdamasis II lietuvių teat
ro festivaliui 1971 m. Čikagoje, skel
bia scenos veikalų konkursą. Laimė
tojams numatytos dvi premijos — 
SI.000 ir $500. Temą ir veikalo žan
rą pasirenka patys autoriai, tačiau 
pageidaujama, kad veikalai būtų nor
malaus spektaklio ilgio ir kad juos 
būtų Įmanoma pastatyti išeivijos są
lygose. Premijuotų veikalų premje
ros teises rezervuojasi Dramos Sam
būris. Rankraščiai turi būti perra
šyti mašinėle, pasirašyti slapyvar
džiu, atskirame voke pridedant auto
riaus pavardę ir adresą. Nelaimėju
sių autorių vokai nebus atplėšti, jei- 

jie turės pastabą: nelaimėjus — 
neatplėšti. Konkurso dalyviai savo 
kūrinius prašomi siųsti iki 1970 m. 
liepos 1 d. Los Angeles Dramos Sam
būriui, 4601 W. 4th St.. Los Ange
les, Calif. 90005. USA.

K AN. J. TUMO VAIŽGANTO šim- 
tojo gimtadienio minėjimas Niujor
ke buvo pradėtas prel. J. Balkūno 
atlaikytomis Mišiomis ir pamokslu 
Maspeth lietuvių bažnyčioje. Aka
deminė dalis, vadovaujama A. Dir- 
žio. įvyko šios parapijos salėje. Sce
ną puošė P. Jurkaus nupieštas Vaiž
ganto portretas, apsuptas jo raštų 
devyniolikos tomų, ir Vytauto Di
džiojo bažnyčios vaizdas. Muzikinei 
daliai atstovavo Algio Reivyčio spe
cialiai įrengta 20 garsiakalbių stereo
foninė sistema, minėjimo pradžioje 
perdavusi Kauno karo muzėjaus var
pų muziką. J. Naujalio dainą “Lie
tuva brangi”. Išsamią paskaitą apie 
garbaus sukaktuvininko kūrybą ir vi
suomeninę veiklą skaitė dr. J. Puzi
nas. Ji buvo papildyta į plokštele 
įrašytais Augustino Griciaus atsimi
nimais “Kaip netekome Vaižganto”. 
‘'Pragiedrulių’1 ištraukas skaitė Mai
ronio mokyklos mokytoja Dalia Mac- 
kevičiūtė-Baker ir mokinys Vytautas 
Veršelis. Talentingasis dailiojo žo
džio interpretatorius dramos akto
rius Henrikas Kačinskas minėjimo 
dalyvius žavėjo Vaižganto “Juodžiaus 
kelmu”. Akademinė dalis buvo už
baigta daina “Lietuva, mano šiaurės 
pašvaistė” ir Strausso muzikos akor
dais. Minėjimo rengėjai — LST 
Korp! Neo Lthuania ir Filisterių Są
junga.

KUN. J. RUOKIS renka medžia
gą studijai apie XX š. pradžios, I 
D. karo ir Lietuvos nepriklausomy
bės kovų įvykius Keturvalakiuose. 
Atsiminimus prašoma siųsti šiuo ad
resu: Re v. J. Ruokis, Sacred Heart 
Rectory, Margaretville, N.Y. 12455. 
USA. Jis prašo suteikti žinių apie 
rusų šnipų Dielkų nubaudimą, pir
muosius savanorius-kūrėjus Joną ir 
Pijušą Stanelius, Vilkaviškyje sušau
dytą Juozą Cidabrą, apie kun. švedo, 
kun. šipailos, Klimo, Endziulio, 
Baltrukonio, Strazdžio bei kitų lie
tuvių veiklą.

JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĘ 
1970 m. vasario 9—15 d. d. rengia A. 
Andriuškevičiaus vadovaujama PLB 
Urugvajaus jaunimo sekcija. P. Ame
rikos ir kitų kraštų lietuvių jauni
mui jau yra gauta gerai įrengta 
skautų stovyklavietė prie Montevi
deo. Pragyvenimo išlaidoms padeng
ti studijų dalyviai turės mokėti po 
$1.50 į dieną.

DETROITO LIETUVIŲ NAMUO
SE lietuviškų organizacijų centro 
valdyba pagerbė Lietuvos buvusį 
prezidentą ir Sibiro kankinį a.a. A. 
Stulginskį specialia akademija. Pa
skaitą “Aleksandras Stulginskis ir jo 
politinė etika” skaitė klevelandietis 
teisininkas ir spaudos bendradarbis 
Petras Stravinskas. Literatūrinei da
liai atstovavo Danutės Jankutės pa
teikta V. Krėvės raštų ištrauka 
“Kankliai”, Prano Zarankos padekla
muoti H. Nagio eilėraščiai “žemę 
praradęs žemdirbys”, “Mano žemės 
ruduo” ir Bern. Brazdžionio “Ąžuo
las”. Pianistė Barbora Ūsaitė pa
skambino porą kūrinių. Minėjimas 
buvo baigtas Tautos himnu. Prieš 
akademiją pamaldas už a.a. A. Stul
ginskį, dalyvaujant šauliams, savano- 
riams-kūrėjams ir ramovėnams su 
kuopų vėliavomis, šv. Antano bažny
čioje atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. K. Simaitis.

ARNOLDAS VOKETAITIS, Niu- 
jorko miesto operos bosas-baritonas, 
yra pakviestas dainuoti du veikėjus 
— baritoną ir mezzo-sopraną — tu
rinčioje Bartok operoje “Bluebeard’s 
Cas*1e” (“Mėlynbarzdžio pilis). Si 
opera koncertinėje formoje su sim
foniniu orkestru bus pateikta 1970 
m. sausio 23-25 d.d. Pittsburge, sau
sio 28 d. — Niujorko Carnegie Hall 
salėje, balandžio 17, 18, 21 d.d. — 
Bostone.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KRAŠTOTYROS DIENAS suren 

gė Vilniaus universiteto studentai, 
susibūrę į tris kraštotyrininkų būre
lius — gamtininkų, turistų ir istori
kų. Programon buvo įtraukti prane
šimai: Lietuvos paminklų apsaugos 
ir kraštotyros draugijas pirmininko 
A. Stravinsko — “Kraštotyra ir jos 
reikšmė kultūrai”, Lietuvos muzėjų 
ir kultūros paminklų apsaugos valdy
bos viršininko J. Glemžos -- “Kultū
ros paminklų apsauga ir visuomenė”. 
Koncertą “Prieš vestuves — po ves
tuvių” surengė A. Ragevičienės va
dovaujamas universiteto etnografinis 
ansamblis. Lietuvių liaudies dainai 
skirtame vakare dalyvavo kompoz. J. 
Juzeliūnas, senąsias dainas ir sutar
tines dainavusi trijulė — V. Janu- 
levičiūtė, A. Jakulienė ir M. Razmu
kaitė. Docento č. Kudabos vado
vaujama studentų ekskursija aplan
kė Medininkus, Turgelius, Jašiūnas, 
Rūdininkus bei kitas Vilniaus apy
linkes.

PRIEŠ NAUJUS METUS “Vaga” 
išleido 1968 m. mirusio lietuvių sce
nos veterano Antano Sutkaus atsi
minimų knygą “Vilkolakio teatras”. 
Autorius supažindina skaitytojus su 
vieninteliu satyros teatru Lietuvo
je, jo kūrybine istorija. Knygą pa
pildo A. Samulionio straipsnis apie 
A. Sutkų.

RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS 
dviejų dalių pjesę “Aidas”, nagri
nėjančią dabartines jaunimo proble
mas, Klaipėdos teatre pastatė rež. 
Bronius Gražys. Pagrindinius vaid
menis sukūrė aktoriai H. Andriu- 
konis, B. Barauskas, N, Narijaus- 
kaitė, A. Venckūnas, G. Vaitiekaity- 
tė ir J. Jankauskaitė, scenovaizdžius 
— dail. H. Ciparis, muziką — kom
pozitorius L. Povilaitis.

MASKVOS MEDICINOS INSTI
TUTO mokslinė taryba kandidatais 
Sovietų Sąjungos 1970 m. valstybi
nei premijai pasiūlė šešis gydytojus, 
jų tarpe ir du kauniečius — prof. 
A. Smailį ir medicinos mokslų dr. 
A. Lukoševičiūtę. padėjusius išvys
tyti ir įdiegti elektrinio širdies sti
muliavimo metodą.

TARPTAUTINIAME STOMATO
LOGŲ kongrese Niujorke praneši
mą “Lokalinės temperatūros reikš
mė terapinėje ir chirurginėje stoma
tologijoje” skaitė medicinos institu
to chirurginės stomatologijos kated
ros vedėjas prof. S. Čepulis. Šį pra
nešimą jis buvo paruošęs su institu
to aspirante E. Sirvydiene. Stomato
logija yra medicinos mokslas apie 
burnos ertmės organų ir žandikau
lių ligas.

DAINOS KLUBAS, įsteigtas Lie
tuvos kompozitorių rūmuose, jau su
rengė tris dainos vakarus vilnie
čiams. Pirmasis vakaras buvo skir
tas įvairių kompozitorių dainoms, ku
rioms jie buvo pasirinkę poeto Sta
sio Žlibino žodžius. Viena populia
riausių tokių dainų yra Teisučio Ma- 
kačino “Keliai, keleliai”. Antrajame 
vakare skambėjo kompozitoriaus Al
gio Bražinsko ir poeto Vytauto Blo
žės dainos, atliekamos merginų ok
teto, “Lietuvos” ansamblio kaimiškos 
kapelos, vokalinio dueto — E. Kuo
džio ir J. Girijoto. Programą papildė 
L. Abariaus vadovaujamo Vilniaus 
radijo ir televizijos choro dainų įra
šai. Trečiajame vakare dalyvavo bo
sas Leonidas. Muraška, pasirinkęs G. 
Sviridovo dainų ciklą R. Bernso žo
džiams, J. Gruodžio, V. Paltanavi
čiaus, R. žygaičio bei kitų lietuvių, 
kompozitorių kūrinius.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTO liaudies dainų ir šokių an
samblis “Nemunas” veiklos dvide
šimtmetį atžymėjo Kauno muzikinia
me teatre surengtu tūkstantuoju 
koncertu, kuris buvo pradėtas V. 
Kuprevičiaus kantata “Amžinai jau
ni”. Ansamblis yra koncertavęs Če
koslovakijoje, Bulgarijoje, Rumuni
joje, Lenkijoje, abiejose Vokietijo- 
se, Britanijoje, Jugoslavijoje, Aust
rijoje, Vengrijoje, Turkijoje, Graiki
joje, Italijoje, Prancūzijoje, Suomi
joje ir Kanadoje. “Nemunui” taipgi 
teko dalyvauti jaunimo ir studentų 
festivaliuose Varšuvoj ir Maskvoj.

JUOZAS DOMARKAS dirigavo 
Leningrado simfoniniam orkestrui, 
pirmą kartą atlikusiam M. K. Čiurlio
nio simfoninę poemą “Jūra”. Muzi
kos kritikai jauno lietuvio dirigento 
debiutą įvertino teigiamai.

GIEDRĘ KAUKAITĖ - ŽEBRIŪ- 
NIENĖ, Vilniaus operos teatro sop
ranas, išvyko į Milano La Scala teat
rą tęsti dainavimo studijų. Garsiaja
me operos teatre ji tobulinasi jau 
antrą sezoną.

V. SIRIJOS GIROS kan. J. Tumo- 
Vaižganto šimtajam gimtadieniui 
skirta straipsnį “Vaižganto širdis” 
paskelbė Lenkijos dienraštis “Žycie 
Warszawy”.

VILNIAUS “VAGOS” LEIDYKLA, 
susitarusi su Čekoslovakijos užsienio 
literatūros organizacija “Zahranične 
literatūra”, pradėjo leisti čekų ir 
slovakų kalbomis lietuvių liaudies 
daineles, pasakas, literatūros klasi
kų kūrinėlius vaikams, čekoslovaki- 
jon jau išsiųsti pirmieji leidiniai — 
P. Cvirkos “Lapes gudrumėliai”, K. 
Kubilinsko “Visi šoka” ir kt Sj 
bendradarbiavimą paskatino lietuvių 
grafikų laimėjimai Čekoslovakijoj 
rengtuose konkursuose ir lietuviškos 
knygų grafikos parodos, kuriose ypa
tingo dėmesio susilaukė gražiai ilius
truotos vaikiškos knygos. V. Kst



MANN MARTEL
REALTOR

2320 Bloor St. W.
KINGSWAY, $10.000 įmokėti, 5 
kambarių vienaaugštis (bungalow) 
namas. Privatus įvažiavimas, gara
žas. Arti požeminio traukinio. Vie
na skola. Gražiai išbaigtas rūsys. 
OLD MILL RD., $9.500 įmokėti, 7 
gražūs kambariai, atskiras, gerų 
plytų namas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Vandens-alyvos šildy
mas. Viena skola. Arti įvairių cent
rų.
BLOOR — DUNDAS, $3.500 įmo
kėti, atskiras, mūrinis 6 kambarių 
namas su vieta 2 garažam. 2 prau
syklos, 2 virtuvės. Viskas naujai 
atremontuota. Galima tuojau užim
ti. Arti įvairių centrų.
HIGH PARK, 11 kambarių paja
mų namas, privatus įvažiavimas, 
garažas, vandens-alyvos šildymas, 3 
virtuvės, 3 prausyklos, 4 kambariai 
pirmam augšte su prausykla. Vie
na skola. $10-12.000 įmokėti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

KASOS VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr. 10-1.30
rreč. uždaryta
Ketv. 10-1.30 ir 4.30 -7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

Sešt. 9-12

REALTOR
1072 Bloor Str. Tel. 534-S286
DUNDAS — RONCESVALLES, žuvų prekyba, nepaprastai geras ir 
pelningas verslas. Vienintelė šios rūšies krautuvė visam rajone. 
Geri įrengimai. Savininkas pageidauja lietuvio pirkėjo. Prašoma kai
na — $5.500.
INDIAN RD. — BLOOR, testamentinis pardavimas. Trys atskiri butai 
— 12 kambarių per tris -augštus. Namas gerame stovyje, arti susisie
kimo, krautuvių ir parko. Idealus nuomojimui. Reikalingas didesnis 
imokėjimas. Dėmesio vertas pirkinys.
BLOOR — RUNNYMEDE, tik $6.000 Įmokėjimas, 9 kambariai, atski
ras mūrinis namas. Trys virtuvės, dvi prausyklos, arti požeminio trau 
kinio. Atvira skola 10-čiai metu. i
HAVELOCK — COLLEGE, gatvėje priešais Prisikėlimo bažnyčią, 9 
kambarių namas. Įmokėti apie $8.000, skola iš 8%%. Mūrinis dvigubas 
garažas, geras privažiavimas.
BLOOR — DURIE ST., 7 kambariai per du augštus, gražus namas, aly- < 
va-vandeniu šildomas, didelis kiemas, šoninis įvažiavimas, garažas. Įmo
kėti apie $12.000. i
RONCESVALLES — HIGH PARK BLVD., 15 kambarių per tris augs- j 
tus, 4 virtuvės, 4 prausyklos. Visą laiką išnuomoti atskiri butai. Dide- J 
lis kiemas, garažai su privačiu įvažiavimu. Atvira skola iš 71'2%. rei- < 
kalingas didesnis imokėjimas.

S. JOKŪBAITIS Į
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. f

Tel. 534-9286 — namu: 537-2869 1
»» nn. -» c in.-.m ■■ ......................j—.i ~li~l------urri— * "^

už asmenines paskolas___
už nekiln. turto paskolas ...

___ 9%
___ 8 ¥2 %Sekm. 9.30-1

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi iki 
$2000 ir asmeninių paskolų — iki $5000. Pilna Čekių sistema padeda 
atlikti finansines operacijas. Parduodame American Express kelionių 
čekius ir pinigines perlaidas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI
MAS LIETUVIAMS.

REAL ESTATE LTD.

AL. G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ’r Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
BABY POINT — JANE, $35.900 — prašoma kaina; gražus vienaaugš
tis 7 kambariai, geram rajone, vandeniu apšildomas, 2 prausyklos, 
prijungtas garažas, didelis sklypą su vaismedžiais; 7% % mortgičius.
INDIAN GROVE, dvibutis (dupleksas) 12 kambarių, arti Bloor gatvės 
ir požeminio stoties; pajamos — $500 į mėnesį; įmokėti — apie $15.000. 
Vienas mortgičius. Vandeniu apšildomas, 2 garažai.
DURIE ST.—BLOOR, $12.000 įmokėti, vienas atviras mortgičius; rupių 
plytų namas, 2 virtuvės, vandeniu apšildomas, garažas, palikimas.
DURIE ST. — SWANSEA, $20.900 prašoma kaina, $5.000 įmokėti, vie
nas atviras mortgičius: atskiras, 2 miegamųjų per 2 augštus medinis 
namas, gerai prižiūrėtas, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, galima siū
lyti mažiau.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Extra Realty Ltd.
(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161
BLOOR—RUNNYMEDE RD., $17.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių, tikras dvibutis (dupleksas), 2 mūro garažai, privatus įvažiavi
mas. Kaina $38.000. Liks viena atvira skola 8.5% 5 metams.
NOTTAWASAGA UPE — 26 KELIAS, ant upės kranto, 10 akrų der
lingos žemės, mažas įmokėjimas, prieinama kaina.
BLOOR — ROYAL YORK, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys. Prašo $28,000.
KIPLING — RATHBURN. $10,000 įmokėti, muro, atskiras, vienaaugš
tis (bungalow), mod. virtuvė, užbaigtas rūsys, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašo $32.900.
EGLINTON — KEELE, $12,000 įmokėti, mūro, atskiras. 3 butų apt., 
2 butai po 5 kambarius ir vienas 3 kambarių. Prašo $48,000.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys

LE 1-1161, namų 783-2105

Tel RO 2-8255
MARTINGROVE — RATHBURN, 
6 kambarių vienaaugštis (bunga
low) su garažu ir privačiu įvažia
vimu. Moderni virtuvė, dideli kam
bariai. Prašoma kaina $30.500.
BLOOR — JANE, 5 kambarių vie
naaugštis. Garažas ir įvažiavimas. 
Dideli kambariai. Tuojau galima 
užimti. Palikimas. Prašoma kaina 
žemiau $30.000.
ROYAL YORK, modemus 2 butų, 
10 kambarių namas, 2 garažai, pri
vatus įvažiavimas. Gera nuoma. Ki
limai. Modernios virtuvės, balko
nai. Poilsio kambarys rūsyje.
EVELYN, 8 kambariai per du augš
tus. Atskiras gero mūro namas. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Van- 
deniu-alyva šildomas. 2 modernios 
virtuvės. Prašo $8.000 įmokėti.

Skubiai reikalingi namai 
pardavimui

MOKA:
už term, indėlius 3 metams... 
už term, indėlius 2 metams 
už term, indėlius 1 metams 
už depozitus-čekių s-tas —__ _
už Šerus numatoma .........

IMA:

8% 
_7%% 
.6%% 
-5% %

6%J

Lietuvių Saulių Sąjungos centro valdybos pirm. VI. Išganaitis pri
sega pasižymėjimo ženklus Toronto VI. Pūtvio kuopos šauliams 

Nuotr. S. Dabkaus

SPORTAS
SP0RT4S LIETUVOJE
Vilniuje įvyko Lietuvos ir Lenki

jos gimnastų susitikimas, kurį laimė
jo Lietuvos gimnastai. Rinktinę su
darė šeši vyrai ir šešios moterys. Vy
rų grupėje vyravo rusai. Moterų gru
pėje geriausia buvo I. Temelytė. 
, Lietuvos jaunių stalo teniso pir
menybės įvyko Kėdainiuose. Jaunių 
vienete I vietą laimėjo R. Balaiša ir 
mergaičių — D. Semaškaitė. Vyravo 
Vilniaus stalo tenisininkai.

Sov. Sąjungos krepšinio pirmeny
bėse Kauno Žalgiris įveikė Maskvos 
Dinamo 75:74.

Špagininkų rungtynės įvyko Lie- 
pojuje. Dalyvavo Vilniaus, Liepojos, 
Rygos ir Leningrado žaidėjai. Vil
niaus špagininkai buvo antri, nors 
surinko tiek pat laimėjimų, kaip ir 
Leningradas.

Draugiškos bokso rungtynės įvyko 
Rygoje tarp vietinės ir Vilniaus bok
sininkų komandos. Rungtynes laimė
jo vilniečiai 7:5.

SPORTAS VISUR
Iki pasaulinių futbolo baigminių 

pirmenybių Meksikoje teliko keli 
mėnesiai. Paaiškėjo ir paskutinis šių 
pirmenybių dalyvis — Izraelis, ku
ris baigminėse rungtynėse įveikė 
Australiją 1:0; 1:1. Tad pirmenybė
se dalyvaus: Meksika, praeitų pirme
nybių laimėtojas Anglija, Brazilija, 
Peru, Urugvajus, Belgija, Italija, 
Švedija, V. Vokietija, Bulgarija, Če
koslovakija, Rumunija, Sov. Sąjun
ga, El Salvador, Marokas, Izraelis. 
Anglija dalyvaus su 7 žaidėjais, ku
rie šias pirmenybės laimėjo Londo
ne. Burtų traukimas įvyks sausio 10 
d. Meksikos mieste. Jis užtruks 40 ’ 
min. ir dalyvaus 1200 asmenų.

Knygeles apie sportą — “Lietuviš
kasis krepšinis” ir “Lietuvių sporto 
dešimtmetis Š. Amerikoje” galima 
įsigyti žymiai papiginta kaina — kai
nuoja tik $1. Kreiptis į Ed. šulaitį, 
1911 So. 49 Ct, Cicero, III. 60650, 
USA.
VYČIO ŽINIOS

V. Nešukaitytė Hamiltone įvyku-

Sol. J. Vaznelis (dešinėje), dainavęs "Tėviškės Žiburių" sukaktu
viniame koncerte, skuba į aerodromą — atsisveikina su akompa- 
niatore D. Viskantiene ir kitais Nuotr. St. Dabkaus

KAN_Ą_DO2 ĮVYJLLAĮ
(Atkelta iš 1-ro psl> 

čių pavidale norėtų matyti išda
lintą Ontario gyventojams- Atro
do, kad tokiu atveju unijų ban
keliai, kaip dabar bankai, turės 
mokėti pajamų mokesčius, kai 
tuo tarpu lig šiol pelną pasida
lindavo bankelių šėrininkai.

Toronte gyvenantys pensinin
kai už bilietėlius miesto tramva
juose, autobusuose ir požemi
niuose traukiniuose mokės pusę 
kainos, šia lengvata galės pasi
naudoti apie 60.000 pensininkų. 
Nuolaida taikoma pensinin
kams, kurie yra 65 ar daugiau 
metų amžiaus, gauna federaci
nės vyriausybės pensijos papil
dą arba turi provincijos apmo
kama ligoninės ir sveikatos 
draudą. Taigi, bilietėlių atpigi
nimas palies tik tuos pensinin
kus, kurių vienintelės metinės 
pajamos yra Kanados pensija ir 
jos paoildas. Tokiems snerialus 
pažymėjimai su nuotrauka išduo
dami Toronto rotušės tapatybės 
dokumentų skyriuje. Specialiai 
priimtu Matymu Ontario vy
riausybė leido Toronto miestui 
padengti TT^ susisiekimo bend
rovei dėl bii5°fėiiu atpirinimo 
numatomą $784.000 nuostolį. 
Bilietėliu atpiginimas bus įves
tas anie sausio viduti, kai TTC 
ir metronolinio Toronto atstovai 
pasirašys oficialią sutartį. 

sipse atvirose stalo teniso pirmeny
bėse laimėjo vieneto ir mišrias dve
jeto varžybas. Moterų dvejeto var
žybose poroje su F. Nešukaitytė 
baigmėje ji pralaimėjo kitai toron- 
tiečių porai. V. Nešukaitytė Kanados 
moterų tarpe jau neberanda rimto 
pasipriešinimo ir dažnai rungtyniau
ja vyrų varžybose.

Komandinėse stalo teniso pirmeny
bėse Vyčio komanda sužaidė 5:5 su 
kita Toronto komanda, šiose rung
tynėse E. Vaičekauskas laimėjo visus 
3 susitikimus. Antrose rungtynėse 
pralaimėta meisterių komandai 3:7. 
Šiose rungtynėse geriau žaidė V. Ne
šukaitytė, tačiau pasekmės pagerin
ti neįstengė.

Pirmoji treniruotė 1970 m. įvyks 
sausio 7 d. Prisikėlimo salėje įprastu 
laiku.

Krepšininkai pakviesti į Etobicoke 
“Crystall Ball” krepšinio turnyrą 
sausio 34 d. Toronte. Dalyvaus 16 
komandų iš Ontario provincijos. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubo valdyba sveikina visus na

rius, rėmėjus, draugus, Vyčio klubo 
valdybą, sportininkus ir visus koloni
jos sporto darbuotojus N. Metų pro
ga.

CYO krepšinio lygos rungtynėse 
jauniai B laimėjo prieš Transfigu
ration 56:34. Žaidė: V. Radžiūnas 20, 
P. Gorys 12. Empakeris 9, B. Stočkus 
7, A. Janeliūnas 2, V. Didžbalis 2, 
P. šalvaitis 2, S. Didžbalis ir A. 
Strumila. Jauniai A labai lengvai nu
galėjo St. Philip Neri 146:19. Taškus 
iškovojo: Plačiakis 43, S. Kaknevi
čius 27, Farmhaser 24, Rautinš 18, 
Norkus 16, ir Misevičius 14.

Stalo teniso lygoje pirmoji koman
da sužaidė lygiomis su latviais; išli
ko I vietoje; antroji pralaimėjo prieš 
Nti;>rią Scarboro komandą 8:2: trečio
ji laimėjo prieš Downsview 9:1, ket
virtoji — prieš Scarboro #6 6:4.

Vasario mėnesį numatoma suruošti 
atvirą lietuvių stalo teniso turnyrą. 
Data bus paskelbta vėliau.

Visos treniruotės pradedamos sau
sio 5 d. nustatyta tvarka.

Sveikatos ministeris J. Munro 
kritikavo Ontario vyriausybės 
nutarimą nepanaudoti iš Otavos 
gautų $176 milijonų OHSIP 
sveikatos draudos įmokoms su
mažinti. Jo nuomone, tai yra 
smerktinas žingsnis, nes svei
katos drauda Ontario provinci
joje dabar kainuoja iki $25.75 
mėnesiui, kai tuo tarpu Naujo
sios Škotijos ir Newfoundland© 
gyventojai ją gauna nemokamai, 
šių provincijų vyriausybės visa 
iš Otavos gautą sumą paskyrė 
sveikatos draudai ir skirtumą 
nutarė padengti provinciniais 
mokesčiais. Dabar brangiausia 
visoje Kanadoje sveikatos drau
da yra Ontario provincijoje. Ja 
nepatenkinti ir unijų vadai.

Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171

• (vairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stopoms bengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės

♦ Atliekam visus statybos darbus ir remontus

PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ 
PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS 

KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. 767-4982 
Prieš Keele požeminio stoti.

Yorkdale Shopping Centre 787-1733
F. SENKUS REAL ESTATE

1997 Dundos S». W. . TM. 533-^14

Ateitininkų žinios
Moksleivių ideologiniuose kursuo

se Dainavoje dalyvauja 17 mokslei
vių iš Toronto ir visa centro valdy
ba, kuri yra tų kursų rengėja. To
rontiškiai taip pat padėjo nuvažiuoti 
trims Montrealio moksleivėms, ku
rios traukiniu atvyko iki Toronto. Di
delė padėka tėvams, kurie paskolino 
automobilius visai savaitei. Be jų pa
galbos kelionė kainuotų kiekvienam 
moksleiviui apie $25. Automobilius 
paskolino: p.p. Čepai, Gustainiai, Gir- 
dauskai, Puteriai ir N. Pradėtosios 
Marijos seselės. Nuoširdus ačiū!

Sv. Mykolo gimnazijos ledo ritulio 
arena (kampas St. Clair ir Bathurst) 
yra išnuomota jaunesniesiems ber
niukams ir mergaitėms čiuožti penk
tadienį, sausio 2, nuo 1—3 v. Visi 
jaunesnieji (1-8 sk.) pemiukai ir 
mergaitės prašomi penktadienį 1 v. 
rinktis su pačiūžomis Sv. Mykolo 
gimnazijoje. Galima atsivesti kartu 
savo brolius ar seseris.

Ekskursija į Albion Hills autobusu 
— šeštadienį, sausio 3. Kviečiami 
visi jaunesnieji (1-8 sk.) ir vyr. 
moksleiviai. Kas turi, yra prašomi 
pasiimti rogutes ar “tobbogans”. 
Autobusas išvažiuos nuo Prisikėlimo 
bažnyčios šeštadienio rytą 10.30 v. 
Kainuos $1.50. Jaunesniuosius prižiū
rės globėjai. Kiekvienas pasiima šiek 
tiek maisto.

Tėvų komitetas dėkoja dail. E. 
Stankuvienei už padovanotą ateiti
ninkų kambariui gražų paveikslą. 
Dail. Stankuvienės parodą globojo 
tėvų komitetas.

Studentų ateitininkų slidinėjimo 
savaitgalis įvyksta Springhurste. 
Kartu organizuojamos ir ideologi
nės paskaitos. Pradžia — N. Metų 
dieną, pabaiga — sekmadienį, sausio 
4. Atvažiuoja studentai ir iš kitų Ka
nados ir JAV miestų.

“Ateities” prenumeratą už 1970 m. 
reikia sumokėti iki sausio 15 d. To
ronte prenumeratas priima A. Bum
bulis, R. Girdauskaitė ir abiejų para
pijų knygynai.

Skautų veikla
9 “Šatrijos” tunto skaučių ruoštos 

Kūčios įvyko gruodžio 21 d. Prisikė
limo didžiojoje salėje. Rengėjos dė
koja Tėvams pranciškonams už salę, 
tėvų komitetui už sąskaitų apmokėji
mą, S. Ciplijauskienei už dovanėlių 
paruošimą, vyr. skaučių Birutės dr- 
vei, ypač A. šeškuvienei ir E. Sima- 
navičienei, už visą darbą. (Plačiau 
žiūr. “Jaunimo žiburiuose”.)

• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vė 
dėkoja liet, evangelikių moterų bū
reliui už suruoštas vaišes. Draugovė 
renkasi į sueigas kiekvieną savaitę 
118 Indian Rd.; vadovauja vyr. sk. 
B. Abromaitienė, tel. LE 24793.

• Kaziuko mugė — kovo 1 d. Mu
gėje bus premijuotas gražiausias 
“Šatrijos” tunto paviljonas. Premi
jos mecenatas tam reikalui paskyrė 
$50. Kviečiama iš anksto susidomėti 
“Šatrijos” draugoves.

• Mindaugo dr-vės sueiga — sau
sio 5 d., 7 v.v. skautų būkle, č. S.

“Tėviškės Žiburių” dvidešimt
mečio iškilmę estų laikraštyje 
“Meie Elu” aprašė joje dalyva
vusi p. N. Kuelm su savo vyru.

Kredito kooperaty
vams gresia...

(Atkelta iš 6-to psl.) 
suomet atviri lietuviams su geru 
patarnavimu ir reikalų išaiški
nimu. Mūsų bankelių vadovybių 
pareiga informuoti savo narius 
anie painias finansines transak
cijas. kurių nežinant tenka nu
kentėti.

Lenkiški filmai, | 
kurie gali būti jums Įdomūs g 

"WESTERPLATTE"
Tai drama, vaizduojanti, 
kaip buvo paleisti pirmieji 
šūviai, kurie išprovokavo 
antrąjį pasaulini karą. — 

Angliški Įrašai

Priedo: (Po 30 metu)
"MONTE CASSINO"

25-tosios metinės. Spalvo
tas dokumentinis filmas. : 
Pokalbiai t i k lenkų kalba

BRIGHTON KINO TEATRE,
127 Roncesvalles Avė. 

tel. 532-2710

NERIBOTI SEANSAI 
tik šiai programai 

KASDIEN nuo 7.30 v.v., įskai
tant šeštadienius ir sekmadie
nius. Paskutinis pilnas sean

sas — 8.15 v.v.
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CHūLKAn
R. CHOLKAN
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST. W. 

532-4404
JANE — BLOOR, apįe $4.000 įmokėti ir viena atvira skdla; 6 kam
barių mūrinis namas, vandeniu-alyva šildomas, garažas, greitas už
ėmimas, netoli nuo požeminio traukinio stoties.
KENNEDY AVE — BLOOR, apie $5.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras namas, kvadratinis planas, naujas šildymas, garažas su geru įva
žiavimu, netoli Bloor, nemaži kambariai.
PALIKIMAS—ROYAL YORK—BLOOR, gražus labai mažai šeimai 
vienaaugštis, vandens-alyva šildomas, kambarys rūsyje, garažas su 
privačiu įvažiavimu, puikus kiemas, visai netoli Bloor; prašoma kai
na $31.900.
HAVELOCK — BLOOR, didžiulis 16 kambarių atskiras namas, su 
baldais, platus sklypas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $6.500 
metinių pajamų; prašo apie $15.000 įmokėjimo.
HIGH PARK — BLOOR, triburis, maždaug 10 metų senumo, atski
ras, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, 3 garažai, geros nuomos.
ROYAL YORK — BLOOR, apie $10.000 įmokėti gražus vienaaugš
tis, pilnai užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, puikus didžiulis kiemas su 
medžiais ir paukščiais, garažas su privačiu įvažiavimu, viena skola 
balansui..
MOTELIS, 28 vienetai, plius gyvenamos patalpos, ant maždaug 5 
akrų žemės; apie $10.000 įmokėti; gali imti namą vietoje įmokėji
mo našlės palikimas, skubus pardavimas; prašoma kaina tik 
$115.000. Netoli Amerikos sienos.
KINGSWAY — ROYAL YORK, gražus modernus dvibutis, didžiu
lis atviras balkonas su židiniu “stoikams” kepti, užbaigtas rūsys, 
dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, puikus rajonas.
KIPLING — RATHBURN, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių viena
augštis, garažas su privačių įvažiavimu, viena atvira skola 10-čiai 
metų, pirmą kartą parduodamas. Senukai šeimininkai; galima de
rėtis dėl kainos. Arti prie požeminio traukinio tiesioginės linijos. 
Geras pirkinys.

PR. KERBERIS NAMU TEL. LE 5-1584
2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL. 767-5454

LAKE SIMCOE — GEORGIAN BAY 
apylinkėje žemės ūkio, vasarnamių, motelių, sklypų, 
benzino stočių, apartamentų, namų bei kitais įvai
riais ne j udomo turto pirkimo ir pardavimo reikalais 
prašoma skambinti
JUOZUI GRYBUI TEL 364-6625 
kuris jums mielai patarnaus. Turime virš 1500 nuo
savybių parduoti Įvairiose vietose bei įvairia kaina. 
Virš 200 pardavėjų.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n JI AA A
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KAf\A/VlA

KREDITO KOOPERATYVE --------------------- :—-------
MOKA IMA

5Y2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
734% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

ASM PASKOLAS duodame iki §5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5 000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo, 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždarytai.
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario^ • Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K i S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

ROYAL YORK—EVANS, vienaaugštis (bungalow), plytų, atskiras 5 
kambarių, plius 2 kambariai rūsyje, 2 virtuvės, privatus įvažiavimas, 
garažas, didelis sklypas; S6.000 įmokėti.
JANE _  WESTON, $5.500 įmokėti, atskiras 6 kambarių, šoninis įva
žiavimas, garažas, alyva šildomas, 7į^% mortgičius.
KEELE—JANE, $5.000 įmokėti, plytų namas, 6 kambariai, 2 virtuvės, 
7% mortgičius, turi būti parduotas; prašoma kaina: $28.900.
ARMADALE_ ANNETTE, $8.000 įmokėti, plytų namas, 6 šviesūs kam
bariai moderni prausykla, nauja šildymo krosnis, moderni virtuvė, 
dvigubas paražas, 1 mortgičius balansui.
ST CLAIR_ OAKWOOD, atskiras plytų namas, 6 kambariai, vandeniu
šildomas, 15 metų senumo, garažas; $7.000 įmokėti.

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

Tutime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučiu, motelių 
įvairiose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių. 

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

Bilietai—$1.75, vaikams—75 ct.
Sešt. ir sekmad. — $2. 

vaikams — $1.

LAIMINGU NAUJŲ METŲ 
VISIEMS!

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI 

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors
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BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

A. ČIŽIKAS LFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.,
Tel 531-6145

Dirbtuvė

{VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 1
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO DOVANOS: 
įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistoriniai radijo aparatai, 
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
tuvai ir automobilis.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to. siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti' 

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT 
Telefonas LE 1-3098, 

Savininkai A. ir S. KALU Z A

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

g

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

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

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

—r........... ili^b inn-Tiii*"

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
GL’LF SERVICE CENTRE benzino stotis 
1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing). 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
tel. RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (sausio 
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

dari’i ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

* Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauta Jonas Jurėnas

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1041

Namų tel. 270814

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

Tel. 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

Ket ir penkt. 9—9 vaL

Turime naujus iliustruotus kata
logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 
kainos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių.
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BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

Skambinti tel. LE 4-1403
30 Dewson SU Toronto. Ont •

© SKAITYTOJAI PASISAKO
GERBIAMAS KUNIGE 

REDAKTORIAU,
Kadangi Jūs nešate sunkiausią 

“Tėviškės Žiburių” gyva
vimo naštą, todėl centro valdybos ir 
visos didžiosios BALFo šeimos var
du pirmiausia sveikiname Jus šio 
puikaus laikraščio 20 metų gyvavimo 
proga, o per Jus taip pat Įr visus 
Jūsų bendradarbius ir talkininkus. 
Kartu reiškiame Jums nuoširdžią pa
dėką už tą pozityvią ir aiškią šviesą, 
kurią jau per eilę metų skleidžia Jū
sų nešami žiburiai. Ypatingai dėko
jame Jums už talką BALFo šalpos 
darbo palaikyme ir vykdyme. Nuo
širdžiai linkime Jums asmeniškai 
sveikatos, energijos ir dangiškos 
šviesos, kuri per Jus ir toliau švies
tų mūsų lietuviškai išeivijai ir taip 
pat, kad “Tėviškės Žiburių” spindu
liai pradegintų ir geležinės uždangos 
sienas, paskleisdami vilties ir ryžto 
ten esantiems mūsų broliams ir se
sėms. Gyvuokite ir Svieskite!

Kun. Pranas Geisčiūnas, 
BALFo reikalų vedėjas, 
centro valdybos vardu* * *

Gražaus, turiningo ir augštai kul
tūringo Tamstos redaguojamo savait
raščio “Tėviškės Žiburiai” 20-ties 
metų gyvavimo sukakties proga savo 
ir Muzėjaus štabo bendradarbių var
du siunčiu nuoširdžiausius sveikini
mus. Nuoširdžiai linkime Tamstai ir 
Tamstos bendradarbiams geriausios 
sveikatos, ištvermės ir visokeriopos

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
PARAPIJOS DEŠIMTMETIS, šv. 

Kazimiero lietuvių parapija lapkričio 
29 d. paminėjo 10 metų gyvavimo 
sukaktį. Iškilmėse dalyvavo virš 500 
asmenų. Netilpo bažnyčioje, o didžiu
lė Delhi vengrų salė buvo perpildy
ta. Nors turėta daug išlaidų (virš 
SLOGO), bet pelno liko $1038. Iškilmės 
pradėtos mažomis vaišėmis garbės 
svečiams klebonijoj. Atsilankė virš 
20 asmenų: Delhi miesto burmistras 
su ponia, keturi vietos nekatalikai 
kunigai, aplinkinių parapijų katali
kai kunigai. Iš lietuvių kunigų buvo 
mons. dr. J. Tadarauskas, T. PI. Ba
rius, OFM, kun. B. Pacevičius, T. B. 
Mikalauskas, OFM, kun J. Staškevi
čius, KLB krašto valdybos pirm. dr. 
S. Čepas, KLB Londono apyl. pirm. 
A. Pocius, KLB Moterų Dr-jos Lon
dono skyriaus pirm. I. Daniliūnienė, 
J. V. Pilkauskai. Padėkos Mišias au
kojo vysk. Vincentas Brizgys, asis
tuojamas T. PI. Bariaus ir T. B. Mi
kalausko. Prieš jas klebonas kun. dr. 
J. Gutauskas pasveikino vyskupą ir 
visus susirinkusius dešimtmečio iš
kilmių proga lietuvių ir anglų kal
bomis, pasidžiaugdamas, kad parapi
ja metai iš metų stiprėja dvasiškai 
ir medžiagiškai. Daliai parapijiečių 
tenka padaryti 50-60 mylių kelio, kad 
atvyktų į bažnyčią. Choras gražiai 
pagiedojo “Ecce sacerdos magnus” 
ir kitas giesmes. Mūsų choro rams
čiai yra kun. B. Pacevičius, kuris 
“pralaužia ledus” išmokydamas nau
jų dalykų, choro seniūnas VI. Micei- 
ka, dirigentas K. Lukošius ir var
gonininkė D. Ratavičiūtė. Choras gy
vuoja visų narių pasiaukojimu. Vysk. 
V. Brizgys savo pamoksle pasidžiau
gė. kad šios apylinkės lietuviai susi
būrė į savo parapiją.

Vengrų salėje pokylio vadovas St. 
Augustinavičius pasveikino dalyvius 
ir pakvietė vysk. V. Brizgi sukalbėti 
maldą. I pabaigą parapijos komite
to pirm. J. Strodomskis tarė žodį 
lietuviškai, o St. Augustinavičius 
anglų- kalba suminėjo kaikuriuos pa
rapijos įvykius. Sekė eilė sveikinimų 
gyvu žodžiu ir raštu su geriausiais 
linkėjimais parapijai. Meninės da
lies pranešėja D. Ratavičiūtė lietu
viškai ir angliškai sklandžiai infor
mavo apie sceninę programą. Pirmą 
kartą pasirodė jaunimo choras, vad. 
kun. B. Pacevičiaus, akompanuoja
mas D. Norkutės. Mergaičių grupė, 
vad. B. Vytienės, dailiai pašoko 
tautinių šokių. Pianinu šokiams gro
jo Paulius Vytas. Gražiai pasirodė ir 
skudutininkų būrelis su savo vadove 
V. Garneliene. Pagaliau visus žavėjo 
stipriausioji jėga — Klevelando vyrų 
oktetas, kurio siela ir įkvėpėjas yra 
muzikas R. K. Babickas.

Ne tik meninės dalies atlikėjai, bet 
ir daugelis kitų asmenų prisidėjo 
prie to, kad dešimtmečio minėjimas 
praėjo gražiai ir sėkmingai. Parapi
jos komitetas, ypač jo pirm. J. Stro
domskis, daug pasidarbavo iš anks

S
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Naujų Metų proga sveikinu Kanados Lietuvių Bend- g 

ruomenės Sault Ste Marie dabartinės i 

bos ir visos apylinkės narius, linkėdamas visiems sėk

mingo bei skaidraus bendro darbo lietuviškajame gy

venime — ‘

.................. .
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont 
Savininkas V. BAČĖNAS

• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autoboMts,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitas reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros Uduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines 

Skambinti telefonu 278-7261 <Ueno« metu arba vakarais

sėkmės gražiai vykdomame Tamstos 
krikščioniškos kultūros, lietuvybės 
išlaikymo, švietimo ir tuo pačiu pa
vergtai Lietuvai laisvės dienos pri
artinimo darbe.

Stanley Balzekas, jr.
Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjaus 
įsteigėjas, savininkas ir prezidentas 

Konstantinas Petrauskas, 
spaudos ir foto skyriaus vedėjas 

* * *
Sveikinu dvidešimties metų sukak

ties proga. Linkiu, kad ‘^Tėviškės Ži
buriai” neužgestų, kol sužibės lais
voje Tėvynėje. Šviesos sustiprinimui 
pridedu $5.

Kun. M. Vembrė
❖ * *

Nuoširdžiai sveikiname “Tėviškės 
žiburius” dvidešimties metų jubilė- 
jaus proga. Gaila, kad negalėjome 
atvažiuoti į minėjimą ir koncertą. 
Pridedame mažytę auką “TŽ” pa
remti.

Dana ir Juozas Daniai 
❖ ❖

Apgailestaujame, kad negalėjome 
atvykti į “TŽ” dvidešimtmečio minė
jimą Toronte. Laikraščiui paremti ta 
proga siunčiame savo auką.

A. A. Tamošaičiai
* * *

Linkiu visiems laikraščio bendra
darbiams — nuo mažiausio iki di
džiausio kuo daugiausiai kilnaus 
įkvėpimo, kurį Jūs galėtumėte per
duoti mums, skaitytojams, 1970 me
tais. ‘ Teklė Timmerman 

to platindami bilietus ir atlikdami 
eilę kitų darbų. Ponių komitetas, 
kaip T. Žebertavičienė, A. Dadurkie- 
nė, J. Žiogienė, O. Šiurnienė, taip 
pat ponios J. Vitkauskienė, J. Augus- 
tinavičienė, M. Rudokienė, R. Augus- 
tinavičienė, E. Rugienienė, E. Jaku- 
bilienė, P. Trečiokienė, D. Bartulie- 
nė ir kitos,rūpinosi maisto supirkimu 
ir paruošimu. Netikėtai apsilankius 
daug svečių, joms buvo rūpesčio kur 
visus susodinti ir pavaišinti. O jų 
buvo iš Londono, Hamiltono, Toron
to, West Lome ir kitų vietovių.

Šv. Kazimiero parapija, teturėda
ma kelis šimtus narių, negali nuste
binti nei dideliais darbais, nei lai
mėjimais. Vienas didžiausių jos lai
mėjimų, kad ji per dešimtį metų išsi
laikė ir net sustiprėjo. Jai pavyko nu
galėti vieną didelę kliūtį — jos na
rių išsisklaidymą dideliame plote. Ji 
gali pasididžiuoti jos jaunimo verž
lumu į mokslus: per pirmą dešimt
metį 54 jaunuoliai baigė augštąjį ir 
profesinį mokslą (3 daktaro laips
niais). Šiuo metu universitetuose ir 
kolegijose mokosi 14 studentų, gim
nazijose — 50 mokinių. Yra 7 orga
nizacijos, kurios ugdo lietuvišką są
monę ir tęsia kultūrinį darbą. Šios 
apylinkės lietuviams priklauso 114 
tabako ūkių. Žinant jų kainas, gali
ma įsivaizduoti parapijiečių ekono
minį pajėgumą. Jie yra duosnūs — 
parapija nejaučia piniginių sunkumų. 
Daugiau žinių apie parapiją, ir apie 
apylinkės lietuvius bus galima rasti 
dešimtmečio leidinyje, kuris pasiro
dys 1970 metų pradžioj. Kor.

KLB DELHI APYLINKĖS SUSI 
RINKIMAS 1969 m. gruodžio 21 d. 
parapijos salėje aptaręs bėgamuo
sius reikalus, padidino savo įnašą 
Lietuvių Fondui ir išrinko naują 
apylinkės valdyba: Stp. Jakubickas 
— pirmininkas, St. Beržinis — vięe- 
pirm., Alf. Kairys — sekr., J. Žio
gienė — kultūros ir švietimo vado
vė, G. Rugienis — ižd. Revizijos ko
misija palikta ta pati — V. Treigys 
ir p. Laureckas. Naujoji apylinkės 
valdyba aptarė Vasario 16 šventę.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. 1969 m 
lapkričio 23 d. DLK Gedimino šaulių 
kuopa ir skaučių draugovė su vėlia
vomis dalyvavo pamaldose, kurias at
laikė ir šventės rimčiai pamokslą pa
sakė garbės šaulys kun. dr. J. Gu
tauskas. Po pamaldų prie žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės kryžiaus padė
tas vainikas. Saulių kuopos pirm. 
Stepas Jakubickas pasakė kalbą, pri
mindamas mūsų karių, šaulių ir par
tizanų heroiškas kovas už tautos lais
vę, ir išreiškė naujo Lietuvos atgimi
mo viltį. Parapijos salėje, su vėliavo
mis išsirikiavus šauliams ir skau-
toms, už nuopelnus Lietuvai ir šau
lių Sąjungai buvo apdovanoti kuo
pos garbės šaulys kun. dr. Jonas Gu
tauskas šaulių žvaigžde ir šaulys 
Bronius Dirsė Saulių žvaigždės me
daliu. S. J.

3 L.ICIUTIU MCIIU- g 
apylinkės valdy- | 
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s
Ig. Girdzevičius, 

senosios apylinkės valdybos pirm.

R

* ♦ ♦
Pirmojo puslapio vedamieji kultū

ringai parašyti. Autorius niekada 
nieko neužgauna, nepaniekina, kad 
ir kritikuodamas ir vispusiškai na
grinėdamas temą. Įdomu sklaidyti 
“Tėviškės Žibur i ų” pusla
pius, jieškant, kas nauja, nes nieka
da neapsivilsi! Visuomet atrasi rim
tų straipsnių. Gausu įvairių temų ir 
laikraštis pilnas gyvumo. Puikus yra 
jaunimo skyrius ir vaikams kampe
lis “Žiburėliai”, sumaniai vedamas 
mokytojos A. Abromaitienęs. Tenka 
tik palinkėti visiems redaktoriams: 
Gyvuokite! Ir nepavarkite! Tesutei
kia Jums Dievas jėgų, tačiau ir pa
tys neužmirškite laiku pailsėti.

Janina Narūne
» * ♦

Many thanks for sending me Tė
viškės Žiburiai weekly. I am de
lighted to get it as it helps me to 
keep up my Lithuanian. May God 
bless you for your kindness. Grate
fully —

Sister Magdalena Glinskis
* * *

Sveikiname Kalėdų švenčių pro
ga, linkime laimingų naujų metų ir 
geros sėkmės darbuose, kad “Tėviš
kės Žiburiai” visuomet klestėtų, lie
tuvių širdyse. Spaudai paremti siun
čiame mažą auką — $20.

G. Rugienis,
KLB Delhi apylinkės vardu

❖ * *
Priimkite mano nuoširdžius sveiki

nimus ir linkėjimus 20 našių metų 
“TŽ” savaitraščio sukakties proga. 
Didelis darbas atliktas, bet prieš 
akis dar daug, daug metų kelrodžio 
pareigos lietuviškame tremties gyve
nime. Stiprybės. Tegyvuoja garbin
gi “Tėviškės Žiburiai”!

< J. Kručas

Thunder Bay, Ont.
MŪSŲ APYLINKĖ, buvusi Fort 

William, Port Arthur, maža, dirbame 
danę ir neturime laiko rašyti apie 
veiklą. Tad dabar duosime trumpą 
apyskaitą už ilgesnį laikotarpį. Visų 
pirma sveikiname mūsų plačiosios 
apylinkės (300 mylių plote) tautie
čius ir mūsų talkininkus visame kon
tinente, Liet. Bendruomenės valdy
bą ir “Tėviškės Žiburius švenčių 
proga ir linkime geriausios sėkmės 
1970 metais.

MŪSŲ NELAIMĖS. Gruodžio 13 d. 
vakare žuvo Antanas Tvarijonavi- 
čius, virš 50 metų amžiaus, Drydene, 
Ont. Jis yra iš Šiaulių; gyveno ilges
nį laiką Kaune, dirbo “Maiste”. Jo 
žmona ir sūnus yra likę Lietuvoje. 
Justas Oscila sunkiai sužeistas miš
ko darbuose. Paguldytas McKellar 
General Hospital, Fort William. 
Juozas Danėnas jau dirba, nors dar 
skaudančia koja ir nubrauktu veidu. 
Pranui Bagdonui padaryta operacija. 
Jo žmona labai rūpestingai lanko jį 
ligoninėj. Emma Stukonienė serga 
jau ilgesnį laiką ir dabar perkelta 
į West Mount Hospital, čia gydosi ir 
Petras Rumšą, senosios kartos atei
vis. P. Žaliaduonis yra apgyvendin
tas Grandview Lodge — prieglau
doje. J. Kriščiūnas buvo sužeistas 
miško darbuose. Visiems linkime 
greit pasveikti ir būti stipriems 
1970 metais. E. J.

Sault St. Marle, Ont.
LIETUVIŠKAJAI SPAUDAI pa- 

remti, vietoje kalėdinių atviručių, 
Ig. Girdzevičius atsiuntė $5.

KALĖDŲ ŠVENTES tautiečiai pra
leido labai jaukiai, daugiausia savo 
šeimose arba pas pažįstamus. Kor.

Pajieškojimai
Prieš 14 metų JAV mirė Jonas 

Kazimieras Jonynas, žinomas kaip 
John Kazimir YANINAS, gimęs Dau
kinčiuose 1886 m., nuo 1918 m. gy
venęs Niujorko mieste, o prieš mirtį 
— Port Chester, N.Y. Yra stambo
kas palikimas. Giminės arba apie 
juos žinantieji malonėkite rašyti Lie
tuvos generaliniam konsulatui: Con
sulate General of Lithuania, 41 
West 82nd Street, New York, N.Y. 
10024, USA

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų instivutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo tošį nuostabūs, kad Sis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa 
u b»i fazde’ės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi- 
•e natenkinti

Vanduo
Jurgutis į klausimą, kokią 

naudą mes turime iš vandens, 
kiek pagalvojęs, atsakė:

— Jeigu mes neturėtume 
vandens, negalėtume išmokti 
plaukti. O tada galėtų daug žmo
nių prigerti.

ŠYPSENOS
Meškeriotojas

Meškeriotojas klausia sutiktą 
vietinį gyventoją:

— Ar negalėtumėte pasakyti, 
kur čia geriau žuvys kimba?

— Pasakysiu. Eikite šiuo ke
liu, kol pamatysite užrašą: “Pra
eiti griežtai draudžiama”. Pra
eikite toliau iki tvenkinio, kur 
ant stulpo kabo lentelė: “Žuvis 
gaudyti griežtai draudžiama”. 
Ten žuvys ir kimba geriau nei 
kur kitur.

Einšteinas ir skrybėlė
Žymusis mokslininkas Einštei

nas buvo svečiuose. Kai reikėjo 
grįžti namo, prapliupo lietus. 
Šeimininkas jam pasiūlė skry
bėlę, bet A. Einšteinas atsisakė:

— Žinojau, kad bus lietus ir 
tyčia nepasiėmiau skrybėlės. 
Juk ji džiūsta žymiai lėčiau, ne
gu mano plaukai.

• Geriau šunį erzinti kaip 
piktą žmogų.

(Mažeikiečių išmintis)
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FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

231-2661;231-6226
3828 Bloor St. West, Islington 
(PRIE SIX POINTS PLAZA) 
—L—LX--~ ----- - .---J

Sav. R. Svasiulis

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Vestuvines nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir ki.

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1613 Dundas St. W.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

100Q College St., • LE. 1-3G74 . Sav. P. Uzba!

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami j tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me 
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite t
Rfnm* 296 brock avė. (tarpDunDioor xuionrc viarage dasircouego.Tet 531130s

D R. E. Z U BRIEN £

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas>

Telefonas LE. 24108

' V. J. MEILUVIENĖ
L a N T Ų GYDYTOJA

1 84 ELLIS AVE. '
(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus paga’ 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(į rytus nuo Duffcrin St.)

DR. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

Parduodamas
ĮVAIKIAIS KIEKIAIS 

nepasterizuotas 
medus

KORIAIS AR INDUOSE. 
Skambinti tel. 534-0563 

30 Dewson St, 
Toronto 4, Ont

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus

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

Skambinkite LE. 3-4912.

INSURANCEI
DŪDA 7694612

2231 Bloor Street W.: . . Į

Tarp skolininkų
— Liudininke, papasakok kaip 

tiedu piliečiai mušėsi karčia- 
moj, kai su jais kartu gėrei.

— Aš nemačiau, nes užsimer
kiau, kad negalėčiau būti liudi
ninku. Mat, jiedu man skolingi 
pinigų...

Kaimynai
Pagyvenusį pilietį trečią va

landą naktį pažadino telefono 
skambutis.

— Esu kaimynė, gyvenanti 
virs jūsų. Noriu pranešti, kad 
jūsų šuo staugia ir neduoda man 
miegoti. Tikiuosi, kad jūs jį nu
raminsite.

Sekančią naktį telefonas su
skamba kaimynės bute:

— Esu kaimynas Ar Jūs va
kar naktį mane prižadinot pra
nešdama, kad mano šuo loja ir 
neduoda jums miegoti?

— Taip, taip.
— Aš tik norėjau jums pasa

kyti, kad aš šuns visai neturiu...
Panelės

— Jeigu nebūtų vyrų, tai kaip 
tuomet vadintume moteris?

— Panelėmis...............
• Vilkas šuns nebijo, bet ne

kenčia, kai loja.
(Uteniškių priežodis)

Parinko Pr. Alš.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUSy B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

įstaigos 537-1708 
namų 279-7980Telefonai:

Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUKOWSK/, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vaC Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 

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

.OKULISTAS

L L U N S K Y, R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 930 vjr.—6 v.v.

Dti priėmimo skambinti telefonu



TORONTO
iv. Jono Kr. par. žinios
— Sausio mėnesį baigiasi pasko

los terminas lietuvių kapinėms nu
pirktai žemei. Kadangi apie $15.000 
dar yra pas žmones, kurie užpirkę 
kapinėse sklypus tik dalį yra įmo
kėję, labai palengvintų kapinių ad
ministracijai, jeigu jie artimiausiu 
laiku baigtų atsilyginti.

— Gražiai praėjo Kalėdų švenčių 
pamaldos. Parapijos ir jaunimo cho
rai buvo paruošę naujų giesmių. Pa
dėka chorams ir jų vadovams: muz. 
S. Gailevičiui, sol. V. Verikaičiui ir 
stud, muz J. Govėdui.

— Parapijiečių lankymas, per
trauktas Kalėdų atostogų metu, tę
siamas toliau.

— šiomis dienomis išsiuntinėjami 
metiniai sekmadieninių aukų voke
liai į namus.

— Prieš Kalėdas sekmadienį rink
ta aukos tikintiesiems Lietuvoje.

— Ateinantį sekmadienį 10 ir 11 
vai. pamaldas p. Aušrotų šeimos in
tencija, prisimenant šeimos mirusius.

Kalėdinių pašto ženklų kon
kursą vaikams iki 13 metų am
žiaus skelbia Kanados pašto mi
nisterija. Tema — “Ką reiškia 
Kalėdos man” (What Christmas 
means to me). Piešinius siųsti 
iki š.m. sausio 15 d. šiuo adresu: 
“Christmas Canada”, c.o. Miss 
Nola Landucci, Project Coordi
nator, Post Office, Ottawa, Ont. 
Geriausi piešiniai bus panaudo
ti 1970 m. Kalėdų pašto ženk
lams, kurių bus penki. Informa
cijas teikia centrinių paštų ry
šių pareigūnai (Public Relations 
Officer) arba J. Kinsella tel. 
995-4325, Ottawa. Be to, numa
tomos geresniųjų mokinių pie
šinių parodos.

Stasys ir Genovaitė Kuzmai 
Toronto priemiestyje prie Map
le ir 400 kelio savo ūkyje gruo
džio 28 d. surengė Įkurtuves 
naujai perstatytame name. Da
lyvavo apie 50 svečių. Origina
lų priestato planą paruošė ar- 
chit. V. Petrulis, o ji Įvykdė 
rangovas S. Kėkštas. Įrengtas 
erdvus poilsio kambarys, 
maudymosi baseinas, aplinkui 
mūrinė tvora. S. Kuzmas, šali
gatvių tiesimo rangovas, yra vie
nas iš geriausiai Įsikūrusių tau
tiečių. Dažnai jis aukoja lietu
vių jaunimo, labdaros ir ap
lamai lietuviškos veiklos reika
lams. Jo žmona — Genovaitė 
yra visuomenininkų Jono ir Ma
rijos Yokubynų dukra. Jiedu 
rengiasi ilgesnei kelionei Į ki
tus kraštus.

Atitaisymas. “TŽ” 1969 m. 
51-52 nr. Kanados Lietuvių Fon
do suvažiavimo-aprašyme atitai- 
sytini šie netikslumai. Suvažia
vimą atidarė tarybos pirm. V. 
Balsys (ne L. Balsys). Torontas 
išpildė vajaus plano ne 48%, 
bet 66% (iš numatytų $35.000 
gauta $23.000). Vajaus planą 
virš 100% išpildė Sault Ste. Ma- 
rie, Sudburio ir Otavos apylin
kės.

OHSIP reiškia Ontario Health 
Services Insurance Plan. Ne
maišyti šio pavadinimo su On
tario Hospital Insurance. Onta
rio gyventojams reikalingos abi 
draudos — sveikatos (Health) ir 
ligoninės (Hospital). Šią infor
maciją skelbia Ontario sveika
tos draudos komisiia (2195 Yon- 
ge St.. Toronto 7, Ont.).

PADĖKA
Grįžusi iš ligoninės po operacijos 

jaučiu didelį dėkingumą dr. Baglie- 
ri už padarymą sėkmingos operaci
jos, o dr. Urbaičiui už priežiūrą li
goninėj ir namuose. Kartu esu la
bai dėkinga visiems mane lankiu
siems bei guodusiems, apdovanoju
siems gėlėmis bei kitaip mane prisi
minusiems ligos valandomis. Ypa
tingai ačiū abiejų parapijų kunigams, 
K. L. K. Moterų Draugijos Prisikėli
mo parapijos skyriui, vienuolėms ir 
tretininkėms. Nuoširdžiai dėkoju vi
siems mieliems draugams, pažįsta
miems ir kitiems man padėjusioms 
pakelti ligos sunkumus. Tad dar kar
tą visiems nuoširdus ačiū —

Aldona Dranginienė

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę 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 HO 6-1331

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

kambarius. Tel. 535-4724.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-79*1

Prisikėlimo par. žinios
Visiems linkime sėkmingų ir

pilnų Dievo malonės metų!
— Per tradicinį kalėdinės muzi

kos koncertą prieš Bernelių Mišias 
kvartetas (J. Sriubiškienė, L. Mar
cinkutė, R. Strimaitis, kun. Br. Jurk- 
šas) solo ir kartu įspūdingai atliko 
18 Europos tautų giesmes; Bernelių 
Mišias koncelebravo 3 kunigai, gau
sūs dalyviai priėmė Komuniją; jung
tinis suaugusių ir studentų choras su 
sol. R. Strimaičiu, vadov. kun. B. 
Jurkšui, giedojo tradicines Kalėdų 
giesmes ne tik per Bernelių Mišias, 
bet ir per visą kalėdinį laikotarpį; 
prakartėlė buvo papuošta naujomis 
originaliomis alyvų medžio statulėlė
mis, kurias parūpino T. klebonas, 
praėjusį pavasarį lankydamasis Bet- 
lėjuje.

— Nuoširdi padėka visiems, kurie 
kokiu nors būdu aktyviai prisidėjo 
prie švenčių iškilmių, parapiją ap
lankė, sveikino ar apdovanojo, prisi
dėjo prie bažnyčios ir par. namų 
puošimo. Padėka taip pat už duosnią 
rinkliavą bažnyčioje, kuri prašoko 
$2,000.

— N. Metų dieną Mišios, išpažin
tis ir Komunija — sekmadienio tvar
ka. Dalyvauti Mišiose — pareiga.

— Giliai užjaučiame E. Aukšta- 
kalnienę, mirus vyrui a.a. Antanui 
Aukštakalniui. Velionis palaidotas 
gruodžio 23 d.

— Speciali rinkliava par. skoloms 
sumažinti — ši sekmadienį.

— Tretininkių mėn. susirinkimas
— šį sekmadienį po paskutinių Mišių 
bažnyčioje.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę. Mišios, išpažintis ir 
Komunija — 7, 7.30 ir 8 v.r., be to, 
7.30 v.v. Su sakramentais aplankomi 
ne tik ligoniai, bet ir seneliai, ku
riems dėl žiemos oro neįmanoma at
eiti į bažnyčią. Prašom iš anksto su
sitarti.

— Pensininkų laisvavakaris — 
sausio 7, trečiadienį, 6.30 v.v., paro
dų salėje. Visi kolonijos vyresnieji 
kviečiami atsilankyti,. pasivaišinti, 
pabendrauti ir pasidalyti praėjusių 
švenčių įspūdžiais.

— Sausio 18, sekmadienį, lankysis 
lietuvis pranciškonas misijonierius 
P. Korėjoje Tėv. Liudvikas Vėželis. 
Tą dieną jis sakys pamokslus ir bus 
daroma speciali rinkliava jo Korė
joje organizuojamos parapijos staty
bai paremti. Be to, svečias kalbės ir 
katalikių moterų dr-jos susirinkime.

— 1969 m. Lietuvių Religinei šal
pai parapijiečių suaukota per $1000, 
o rinkliavoje BALFui — $300.

— Parapijos visuotinis metinis su
sirinkimas — vasario mėn. Bus 
spausdinamas 1969 m. aukų-aukotojų 
sąrašas. Kurie norėtų papildyti pr. 
metų aukas, kviečiami tai nedelsiant 
padaryti, nes tuoj uždaromos 1969 
m. knygos.

— Kitą savaitę lankomi parapijie
čiai — Harrison St, Shannon St. ir 
Churchill Ave ir Westone.

Akademinį darbą apie Toron
to lietuvius rašo nelietuvė.He
len de Marsh. Tuo reikalu ji 
lankėsi “TŽ” redakcijoj ir teira
vosi atitinkamos medžiagos. Ra
šyti apie lietuvius ateivius To
ronte ją paskatino pripuolamai 
pasiskolinta knyga “Lithuanians 
in Canada”. Leidėjai Įteikė jai 
tą knygą nemokamai.

Studentų ateitininkų būrelis 
ir 1969 m? Kalėdų proga lankė 
tautiečius High Parko rajone. 
Kaikurie šeimininkai mielai 
klausėsi jų kalėdinių giesmių ir 
savo auka parėmė studentų veik
lą. Dalis šeimininkų visai neįsi
leido.

Leonas Ročius po operacijos 
gydosi šv. Mykolo ligoninėje. J. 
Morkūnui Western ligoninėje 
padaryta papildoma operacija. 
Ligonis prieš metus buvo su
žeistas eismo nelaimėje.

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
423-7194. Sav. A. Čeponis

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOM8ERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas “Tauras” rengia

Stalai numeruoti. Bilietai gaunami pas klubo narius

Klubo Valdyba

TRADICINI METINI BALIU v s *
1970 m. sausio 10 d. Prisikėlimo parapijos salėje

KARŠTA VAKARIENĖ

• TURTINGA LOTERIJA
• D'AMICO ORKESTRAS

POBŪVI-VAKAR. A
Sausio 17, šeštadienį, Prisikėlimo salėje

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORAI 
maloniai kviečia Jus į tradicinį

Meninė programa, šokiai, grojant D‘Amico orkestrui, lote
rija, bufetas ir choristų nuoširdumas Jus linksmai nuteiks. 
Bilietai suaugusiems — $2, studentams — $1. Pradžia — 6.30 v. v

šeštadieninių mokyklų moky
tojų suvažiavimas Įvyks ši šešta
dienį, sausio 3, Toronto Prisi
kėlimo par. parodų salėje. Suva: 
žiavimą organizuoja KLB švie
timo komisija, pirmininkaujama 
L. Tamošausko. Paskaitas skai
tys — J. čeponkutė ir A. Ąb- 
romaitienė. simpoziumui vado
vaus A. Rinkūnas. Paskaitose 
bus svarstomos mokymo prie
monės, o simpoziume — tauti
nis ugdymas. Numatyti ir mo
kyklų atstovų pranešimai bei 
diskusijos. Laukiama mokytojų 
iš Įvairių vietovių. Suvažiavimo 
registracija — 9.30 v.r., pietų 
pertrauka — 12.30 v., simpoziu
mas — 1.30 v., vakarienė — 
7 v.v.

Tradicinis “Tėviškės Žiburiu” 
spaudos balius — sausio 31. šeš
tadieni. Prisikėlimo par. didžio
joj salėj. Rengėjai kviečia visus 
tautiečius jame gausiai dalyvau
ti. Šis balius bus Ivg ir įžanga 
i trečiąjį savaitraščio dešimti. 
Ruošiama jauki programa.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas buvo išvykęs į Paryžių savo 
knygos anie Liublino uniją išlei
dimo reikalu. Smulkiau — šio 
nr. kultūrinėje kronikoje.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos organizacijos pavestas 
Toronte lankėsi kun. J. Kuz
minskas ir rinko aukas. Čia jis 
Įsteigė rėmėjų būreli, kurio va
dovu sutiko būti Eugenijus Ab
romaitis (65 Pine Cres. Rd.. To
ronto 9). Pasižadėjusieji būti rė
mėjais jam Įteikia aukas.

Vytautas Meilus su Ponia 
siunčia iš Madrido geriausius 
linkėjimus savo pažįstamiems N. 
Metų proga. Vyt. Meilus ten dir
ba Kanados atstovybėje kaip 
imigracijos pareigūnas.

Irena Gudaitė dirba North- 
vveston General ligoninėje kaip 
fizioterapijos skyriaus vedėja. 
Apie ją rašo ligoninės laikraštė
lis “Northwest Horizons” 1969 
m. 3 nr.

Ramona Pyragiūtė yra išvyku
si Australijon ilgesniam laikui. 
Apie ją rašo Australijos lietuvių 
laikraštis “Mūsų Pastogė”. Ji 
baigusi Toronto technologijos 
institute žurnalistiką ir dirban
ti Melburno dienraštyje “News- 
day” kaip reporterė ir “Mel
bourne Last Night” skyriaus ve
dėja Jennie vardu.

Kęstutis Raudys, baigęs To
ronto universitetą, dirba kaip 
mokytojas Kitchenerio gimnazi
joj, kur dėsto istoriją, geogra
fiją ir visuomenės mokslus.

A.a. Ant. Aukštakalnis, 51 m., 
mirė gruodžio 19 d. šv. Juozapo 
ligoninėje. Velionis ilgesnį lai
ką negalavo. Palaidotas iš Prisi
kėlimo parapijos šv. Jono lietu
vių kapinėse.

Aš tau pasakysiu paslaptį... Tik niekam nesakyk!

K. MACEVIČIENEI
mirus, dukras A. PAŠKEVIČIENĘ su šeima, M. MA
CEVIČIŪTĘ, seserį E. VIKAUSKAITĘ ir brolį 
Z. VIKAUSKĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Toronto, Ont.

Kalėdų ir N. Metų proga “T. 
Ž.” redakcija, administracija bei 
visas personalas gavo daug svei
kinimų. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems už prisiminimą ir iš sa
vo pusės linkime sėkmingų me
tų. Visus tejungia tas pats lietu
viškasis spaudos žodis!

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
pažįstamiems aukojo “T. Žibu
riams”: dr. A. Valadka $10, J. 
Vitkauskas iš Delhi, Ont., $5.

KLK Kultūros Draugija “Ži
buriai” nuoširdžiai dėkoja vi
siems, prisidėjusiems prie “T. 
Žiburių” dvidešimtmečio pami
nėjimo — darbu, aukomis, pro
gramos atlikimu, dalyvavimu. 
Visų bendromis pastangomis bu
vo tinkamai atžymėta laikraščio 
sukaktis.

Prisikėlimo parapijos kredito 
unija iš savo metinio pelno pa
skyrė “T. Žiburiams” $50. Lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja.

Apylinkės valdyba gruodžio 
29 d. turėjo posėdi. Daugiausia 
dėmesio skirta Vasario 16 minė
jimui, kuris Įvyks sekmadieni, 
vasario 15, Central Tech, salė
je. Kalbėtoju lietuviškajai da
liai pakviestas visuomenės vei
kėjas A. Kasulaitis iš Klevelan- 
do. Angliškajai daliai norima 
gauti vieną iš federacinės val
džios ministerių. Planuojama 
jungtinė meninė programa.

J. Tumosa, “Nordmende” ra
dijo priimtuvu firmos atstovas 
Kanadai, su šeima išvyko ato
stogų Į Venecuelą, kur turės 
progos aplankyti Caracas mies
te gyvenančius lietuvius. Į To
rontą grįš sausio 7 d.

Muz. St. Gailevičius yra sukū
ręs naujų dainų. Viena jų — 
moterų chorui pagal poeto B. 
Brazdžionio žodžius “Mūsų žemė 
Lietuva”, antra — mišriam cho
rui “Oi, toli, toli” (žodžiai J. Mi- 
kuckio). Abi dainos numatomos 
atlikti Vasario 16 minėjime.

Leidinys “Lithuanians in Ca
nada”, kuris prieš Kalėdas buvo 
atpigintas iki $5, susilaukė ga
na gausių pirkėjų. Daug kas ji 
Įteikė kaip dovaną savo bičiu
liams kanadiečiams. Leidinys te
bėra gaunamas papiginta kaina 
“TŽ” administracijoj.

M. S. Šenferai 
V. Štreitas

Antikomunistinė Edmund 
Burke Draugija leidžia oficialų 
biuletenį, kuris skelbia žinias 
apie Draugijos veiklą ir infor
macinius straipsnius politinėmis 
temomis. 1969 m. lapkričio nr. 
atspaustas K. Akula straipsnis 
“Introducing A Country Chain
ed”,kuriame informuojami skai
tytojai apie Gudiją kaip rusų pa
vergtą respubliką. Be kitko, ten 
suminėti pagrindiniai Gudijos 
miestai, kurių tarpe Įrašytas ir 
Vilnius. Tai akibrokštas lietu
viams, ypač tiems, kurie daly
vauja E; Burke Draugijos veik
toje. Be to, Toronte gudai lei
džia laikraštį “Bialaruski Ho
las”, redaguojamą Marijono Zi- 
niak. Jame nuolat dedamas že
mėlapis, kuriame Gudijai priski
riamas ne tik Vilnius, bet ir di
deli Lietuvos plotai iki Vievio.

Mūsų kredito unijos narei
A t A MARIJAI BENDŽIŪNIENEI mirus, .

jos dukterims ONAI BARAUSKIENEI, MARIJAI AB- 
RAITIENEI ir visiems artimiesiems nuoširdžia užuo
jauta reiškia —

Montrealio Lietuviu Kredito Unijos 
"Lito" valdyba

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS I
Chartered Insurance broker J

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose I 
3907A ROSEMONT BLVD. j

Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355 Į
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986 I

S tos "Lite" nr. 752D I

“Gintaro” tautinių šokių gru
pė, vadovaujama R. Karasiejie- 
nės, Kalėdų proga buvo pakvies
ta atlikti programą “Fudger Ho
me” — senelių prieglaudoj. Da
lyvavo ir škotų šokių grupė. Ant
ras pasirodymas Įvyko drauge 
su lenkų grupe “Baycrest Cent
re”. čia ypatingai didelio pasi
sekimo susilaukė Kepurinė, o 
mūsų tautiniai drabužiai atkrei
pė visų dėmesį. Po programos 
buvo bendra kavutė ir šokiai, Į 
kuriuos Įsijungė ir mūsų šokė
jai. Abiem pasirodymam akor
deonu grojo A. Dimskis. šiuos 
koncertus organizavo “Toronto 
Folk Art Council”.

Kanados Raudonasis Kryžius 
nuolat kviečia asmenis, galin
čius duoti krauio ligoniams. 
Raud. Kryžiaus klinika — Cent
ral Red Cross Clinic yra Įreng
ta 67 College St. prie Elizabeth. 
Kraujo davėiai laukiami sausto 
6. antradienį, nuo 12 iki 3.30 
v. p.n. ir nuo 5 30 iki 8 v.v.; 
sa”sto 9. penktadienį, nuo 10 v. 
r. iki 2 v. p.p. Jau nemažai lie
tuvių lankosi toje klinikoje.

Br. Vytis -V ruble virius, nra- 
ėjusio karo metu tarnavęs Pran
cūzijos svetimšalių legijone, da- 

- bar gyvenas Toronte, lankėsi 
Prancūzijoje. Numato apsigy
venti Kvebeko provincijoje ar 
kur kitur.
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09 MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios
— Gruodžio 14 d., po 11 vai. pa

maldų, par. svetainėje įvyko visuo
tinis parapijiečių susirinkimas. Kle
bonas visus plačiai supažindino su 
vykstančiais naujais liturginiais pa
keitimais, išsamiai atsakinėjo į pa
rapijiečių iškeltus klausimus ir kvie
tė visus parapijiečius išlaikyti savo 
lietuvišką parapiją. Jis ypač džiau
gėsi, kad toks didelis parapijiečių 
skaičius (124) atsilankė į visuotinį 
susirinkimą. Pabaigoje klebonas dė
kojo k-to nariams V. Mitchell ir P. 
Adamoniui, kurie baigė savo 3 metų 
terminą; ypač gražiai įvertino atsi
statydinusį komiteto pirm. A. Rus
sell. Klebonas taipgi gražiai padėko
jo poniai E. Russell ir L. Ambrasie- 
nei už susirinkimo dalyvių pavaišini
mą kava, sumuštiniais, pyragais ir 
saldumynais. Dalyviai buvo patenkin
ti tiek susirinkimo eiga, tiek vaišė
mis. Pagal balsų daugumą Į parapi
jos komitetą buvo išrinkti: V. Mar
kauskas, K. Rašytinis ir Alf. Ruzgai- 
tis.

— Serga Alfonsas Ruzgaitis Santa 
Cabrini ligoninėje. Sveiksta Danie
lius Kadys. Mirė M. Bendžiūnienė; 
palaidota gruodžio 20 d.

Aušros Vartų par. žinios
— Aušros Vartų parapijiečių su

sirinkimas įvyks 1970 m. sausio 11 
d. Bus renkami du nauji parapijos 
komiteto nariai. Klebonas pateiks da
vinius apie 1969 metus. Visi parapi
jiečiai terezervuoja šią dieną šiam 
svarbiam susirinkimui.

— Parapijos vakarienė bus sausio 
17 d.

— Gavome žinią, kad Lietuvoje 
mirė Juozas Michnevičius, Jono Dal- 
manto giminaitis. Praėjusią savaitę 
mirė Marija Bendžiūnienė, nuoširdi 
mūsų parapijos geradarė. Velionių 
artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

— Aukojo po $10 bažnyčios fon
dui S. Kęsgailą ir V. Efertienė. Stam
besnes aukas yra Įteikę P. E. Kaula- 
kiai, J. Ladyga, A. Pakulis, p. Pta- 
šinskai, A. Ūsienė (Oss) ir V. A. 
Zubai. Be to, bažnyčios fondui au
kojo po $10: A. Augaitis, P. E. Kau- 
lakiai, P. Mickus; $20: Alf. Mileris; 
$50: A. Danaitis.

— Pravažiuodamas pro Montreal), 
trumpai buvo sustojęs kun. Antanas 
Saulaitis. S.J.

— Pakrikštytas Tadas Jasonas, Ro
berto ir Marijos Lekutytės Lasky sū
nelis.

“LITAS’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš ___________  ...9%
čekių kredito iš   .......... 9%
Nekiln. turto iš_________ :___ 9%
Įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RCŠIŲ DRAUDA 
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELICNAS, B.A.C.S.C.I.B. 727-3120
, NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS. A.I.B. 271-5758
....... . ,

— Mirė Juozas Žilinskas ir Kotry
na Juodkuvienė.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkt' 
bažnyčioje $238.92.

Nauja Montrealio lietuvių va
dovybė. Po ilgokos pasyvumo 
pertraukos montrealiečiai su
skato atgaivinti visuomeninę 
veiklą. Naujai išrinktas KLB 
Montrealio seimelis -— taryba 
sudarė prezidiumą, kuris 1969 
m. gruodžio 11 d. susirinko pir
mojo posėdžio. Jame pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Pranas Ru- 
dinskas, vicepirm. ir narys ry
šiams su kitataučiais — Vaclo
vas žižys, sekr. Petras Adamo- 
nis, ižd. — Juozas Šiaučiulis. 
Jaunimo ir parengimų komisi- 
jon Įėjo: Juozas Augąitis, Edvar
das Barisa, Lilė Gedvilaitė ir 
Algimantas Mažeika, šalpos 
Fondo ir Vasario 16 gimnazijos 
reikalams Įgaliotiniu pakviestas 
Pranas Dikaitis, švietimo reika
lams — Algis Kličius, Tautos 
Fondo — Augustinas Kalvaitis. 
Pastarieji du, prezidiumo prašo
mi, sutiko tas pareigas eiti dar 
vieną kadenciją.

Vasario 16 minėjimas bus va
sario 15, sekmadienį. College 
Marguerite Bourgeoys. 4873 
Westmount. Rengia KLB Mont
realio seimelio prezidiumas (ki
tur priimtu terminu — apylin
kės valdyba).

Naujasis seimelio prezidiu
mas yra pasiryžęs sutelkti dau
giau lėšų lietuviškajai veiklai — 
pirmiausia pagyvinti solidaru
mo Įnašų rinkimą. Per Vasario 
16 minėjimą numatyta Įvesti 
aukų lapai rinkti aukoms. Daly
viams bus paliekama galimybė 
skirti savo auką Bendruomenei 
ir Tautos Fondui. (Panašią sis
tema naudoja Toronto KLB apy
linkės valdyba, tik vietoj aukų 
lapų išdalina vokelius su lapeliu, 
kur aukotojas nurodo kam ir 
kiek skiria savo auką). Tuo būdu 
tikimasi išvengti deficito, nes 
anksčiau visos surinktos aukos 
būdavo persiunčiamos Tautos 
Fondui, neatsižvelgiant Į turėtą 
pelną ar nuostoli. Kor.

“Lito” valdyba T970 m. nu
matė už šėrų sąskaitas mokėti 
6% ir duoti nemokamą gyvybės 
drauda iki $2.000. Palūkanos už 
3 metų terminuotus indėlius pa
keliamos iki 8%. Be to, Įveda
mos naujos čekiu kredito pasko
los iš 9% “Lito” čekius rašan
tiems nariams, taigi dvigubai 
pigesnės už “Chargex” ir “Ban- 
cards” kreditą. Pr. R.

Sectyni lenkų jūrininkai prieš 
pat Kalėdas pabėgo Halifakso 
uoste nuo “Pomorze” ir “Wau- 
sza” laivų. Montrealio radijo 
stoties CFMB savininkas K. 
Stanczykowski pakvietė tuos jū
rininkus Kalėdų šventėms Į 
Montreali, kur jie buvo labai 
nuoširdžiai sutikti: dalyvavo Kū
čių iškilmėse ir lenkiškose pa
maldose. Po švenčių specialiu 
lėktuvu tie jūrininkai buvo grą
žinti i Halifaksą, kur jie turi 
laukti imigracijos ministerijos 
leidimo pasilikti Kanadoje.

Kalėdų išvakarėse i Stockhol- 
mą atvyko 96 asmenų ekskursi
ja iš Čekoslovakijos ir 74 atsi
sakė grįžti namo. Jie kreipėsi i 
Švedijos policiją, prašydami po^ 
litinės globos. Likusieji 22 gri
žo traukiniu Į Prahą, o kitus 
globoja labdaros organizacijos.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ........... 5,0%
Šerus (numatyta) _______ 6,0%

Taupomąsias s-tas________ 6.5%
Term. ind. 1 metams 7.25%
Term. ind. 2 metams . 7.75% 
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.
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BARONESS A
BEAUTY SALON

į 2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 !
(kampas Bloor-Dtrrie gatvių). - Sav. Alė Kerberienė '?




