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Milžino narve
Ne tik lietuviai — visa eilė tautų šiandieną verčiamos pagar

binti “didįjį brolį” jo penkiasdešimtmečio proga. Tasai “brolis” 
per 50 metų išaugo į milžiną, suvarė silpnuosius į savo narvą ir 
liepia šokti bei dainuoti jo garbei, dėkoti už “laisvę”, saugumą, 
mokslą, pažangą ir visas kitas gėrybes. Daugelis taip ir daro, nes 
kitos išeities nėra. Savo asmeninę, kultūrinę, tautinę ir net reli
ginę gyvybę jie turi laimėti nuolatiniu smilkymu narvo valdovui. 
Tačiau nevisi gali tokį koktu smilkymą pakelti ir išdrįsta pasi
priešinti. Jie keliauja į Sibiro koncentracijos stovyklas, kuriose 
per 50 metų žuvo milijonai žmonių, jie eina į kalėjimus, į psi
chiatrines ligonines, į tolimą ištrėmimą. Tai drąsieji, kurie pajė
gia būti sau žmonėmis ir narve gyvendami. Jie savo kentėjimais, 
slaptais raštais, proginiais pareiškimais kalba už milijonus nebylių, 
kurie nepajėgia ar nedrįsta pareikšti savo balso. Dėlto visi tie 
kovotojai sovietinio milžino narve yra tarytum legendiniai geleži
niai vilkai, kuritj balse girdėti milijonų skundai. Juose aidi lietu
vių, latvių, estų, gruzinų, gudų, armėnų, ukrainiečių, žydų ir dau
gelio kitų tautų balsai. Jei tikėti didžiajai spaudai, rašiusiai apie 
rezistenciją Sov. Sąjungoje, ryškiausiai išsiskiria žydai, ukrainie
čiai ir lietuviai. Jų balsai pastaraisiais metais pasidarė stipriausi. 
Jei ta didžioji spauda būtų pastebėjusi ankstyvesnes lietuvių par
tizanų kovas, kažin ar nebūtų buvusi priversta pripažinti lietu
viams pirmąją vietą.

* ★ ★
Taip, partizaninės kovos pareikalavo žymiai daugiau gyvybių 

nei 1918 metų nepriklausomybės kovos. Tai buvo didis tautos žygis 
laisvėn, deja, pasibaigęs maskvine vergija. Milžino narvas buvo 
sukruvintas, bet nesunaikintas. Reikėjo apsiprasti su padėtimi, 
gelbėti tai, kas įmanoma — ne ginklu, bet smilkalais. Praėjus dau
geliui metų, užgijus didžiosioms žaizdoms, tautoje ėmė stiprėti 
pasyvi ir tyli rezistencija, kartais smilkanti, kartais nusilenkianti, 
bet vis savoje dirvoje plušanti. Toji tylaus maišto dvasia, tarytum 
perpildyta užtvanka, 1972 m. pavasarį prasiveržė visa grandine 
tragiškų įvykių: Romo Kalantos, Stonio, Andriuškevičiaus suside
ginimais, jaunimo demonstracijomis, gatvės kovomis su milicija ir 
net rusų kariniais daliniais. Prie to prisidėjo visos eilės kunigų 
bylos, tikinčiųjų memorandumai Jungtinių Tautų gen. sekretoriui, 
Sov. Sąjungos premjerui A. Kosyginui ir kitiems. Tai rodo, kad 
gyvenimas sovietinio milžino narve pasidarė tiek sunkus, kad 
žmonės ėmė rizikuoti savo gyvybėmis ir turima duona. Tai ryš
kiai matėm jau anksčiau Simo Kudirkos atvejyje, tai dar kartą 
paliudijo teisininkas Zigmas Butkus, pasiekęs laisvąjį pasaulį. Ma
tant tokią būklę sovietiniame narve, kyla klausinius, kokie bus 
tos įtampos rezultatai. Ar visi tie rezistenciniai įvykiai privers 
sovietinį milžiną sušvelnėti bei palengvinti atmosferą, ar priešin
gai — suerzins ir sukels laukinio mosto žiaurumą? Tai dilema, 
kuri jau pradeda aiškėti.

★ ★ ★
Naujausi pranešimai, pasiekę laisvąjį pasaulį, byloja apie 

prasidedantį Maskvos siautėjimą. Pagrindinis jos taikinys — jau
nimas bei mokykla. Mat, kompartijos pareigūnai labai nustebo, kai 
Kauno jaunimas, 30 metų auklėtas komunistinės sistemos, išdrįso 
demonstruoti prieš vergiją bei reikalauti Lietuvai laisvės. Dėlto 
nukentėjo ne tik dalis jaunimo, bet ir mokyklų vadovybės. Kaikur 
lietuviai direktoriai pakeičiami rusais, kad stropiau budėtų sovie
tinės ideologijos sargyboje. Užkliuvo ir teatras, kur bent retkar
čiais sušvisdavo tikrojo meno ir lietuviškos dvasios momentai. An
tai, režisorius Jurašas, vos pradėięs reikštis, maskvinių pareigūnų 
buvo išstumtas iš teatro. Žurnalai “Nemunas” ir “Kultūros Barai” 
turėio nriimti naujus varžtus. T Vilnių ir Kauną pradėjo plūsti gau
sios šeimos iš Sov. Sąjungos. Nors butų labai trūksta, tačiau Kau
nui ir Vilniui įsakyta tokius ateivius registruoti šia proporcija — 
trys ketvirtadaliai rusų, vienas ketvirtadalis lietuvių. Tuo būdu 
norima atmiešti lietuvius gyventojus ir pasiekti Rygos proporciją, 
kur latviai jau atsidūrė mažumoje. Iš minėtų faktų matyti, kad 
rusų spaudimas Lietuvoje ima didėti. Kol kas nematyti, kad so
vietinio narvo atmosfera švelnėtu. Milžinas pabudo ir ima siau
tėti. Mažiesiems tai kelia gyvybinį rūpestį. Atlaikyti milžino spau
dimui reikia milžiniškos jėgos. Dėlto geriau yra, kai milžinas snau
džia, o mažieji budi, bet ne atvirkščiai. Mažiesiems tenka jung
tis, megzti savo siūlus, raminti siautėjantį milžiną ir grįžti tylion 
rezistencijon, kurios nepasiekia milžino žvilgsnis.

VLIKo seimo proga Klevelande lapkričio 26 d. buvo surengtas banketas • koncertas. Dalį programos atliko Čiur
lionio ansamblio kanklininkės sesutės Sniečkutės Nuotr. J. Garlos

K g n a d o s įvykiai

ATNAUJINTOS VYRIAUSYBĖS NARIAI
Premjeras P. E. Trudeau, 

spaudžiamas liberalus ištikusios 
nesėkmės federacinio parla
mento rinkimuose, beveik iš pa
grindų pertvarkė savo ministe- 
rių kabinetą. Ligšiolinėse par
eigose, be paties P. E. Trudeau, 
liko 11 ministerių, jų tarpe ir 
finansų ministeris J. Turner, 
kurį daug kas laiko rimčiausiu 
kandidatu į federacinės libera
lų partijos vadus, jeigu atsista
tydintų ar būtų pašalintas P. E. 
Trudeau. Dešimčiai ministerių 
buvo sukeistos ministerijos. Su
keitimas palietė ir premjero P. 
E. Trudeau “geležinį” trejetu
ką iš Kvebeko — valstybės 
sekr. G. Pelletier, ekonominę 
pagalbą paskiroms sritims tvar
kiusį J. Marchand, kalėjimus — 
J. P. Goyer. Iš šios trijulės dau
giausia košės buvo prisiviręs ne
vykusiomis kalėjimų reformo
mis J. P. Goyer, pakeistas nau
joku kabinete W. Allmand. G. 
Pelletier dabar tvarkys ryšių 
ministeriją, J. Marchand — su
sisiekimo ministeriją. J. P. 
Gover — valdžios užsakymus 
tiekimo sritvie. Iš kabineto pasi
traukė imigracijos ir darbo jė
gos ministeris B. Mackasey. re
formavęs milžiniška deficitą at
nešusią nedarbo drauda. Toron
to dienraščio “The Globe and 
Mail” pranešimu, atsisveikini

mo žodyje savo ministerijos par
eigūnams jis sakėsi buvęs pada
rytas “atgailos ožiu” ir dėlto 
nesutikęs imtis kitų siūlomų 
pareigų. Ministerių kabinetas 
buvo papildytas aštuoniais nau
jais nariais. Mokslo ir technolo
gijos ministeriją gavo moteris 
J. Sauve, o ilgametis lenkų kil
mės parlamento atstovas iš To
ronto dr. Stanley Haidasz buvo 
paskirtas valstybės ministerių, 
kuriam pagrindinį dėmesį teks 
skirti daugiakultūrei programai. 
Jo paskyrimas šiom pareigom 
gali būti labai naudingas etni
nėms grupėms, nes jis joms jau 
ir anksčiau stengdavosi padėti. 
Pertvarkęs ministerių kabinetą, 
premjeras P. E. Trudeau išskri
do į Londoną pas Britanijos 
premjerą E. Heath. Abiejų va
dų pokalbiai, atrodo, lies Brita
nijos įsijungimą nuo 1973 m. 
sausio 1 d. į Europos Bendrąją 
Rinką ir dėlto turėsiančius įvyk
ti pakitimus Britanijos-Kanados 
santykiuose.

Kanados socialinių reikalų ta
rybos direktorius R. Baetz pra
našauja, kad reformuota nedar
bo drauda šiemet turės $2.2 bi- 
liiono išlaidų, dvigubai daugiau 
nei buvo numatęs darbo mi
nisteris B. Mackasey. Šias išva
das R. Baetz daro remdamasis 

(Nukelta į 8 tą puslapį)

Naujausios žinios apie Romą Kalantų, jaunimo demonstracijas, teismus ir rusų siautėjimą
Vilijampolėje, Kauno prie

miestyje, gyvena Kalantų šei
ma, kurios narys Romas savo su
sideginimu atkreipė visų dėme
sį. Pirmasis Kalantienė's vyras 
Kalėda, kilęs iš Alytaus, yra mi
ręs. Iš šios santuokos gimė du 
sūnūs. Jiedu šiandieną užima 
atsakingas vietas. Vienas jų yra 
Politechnikos Instituto dėstyto
jas, kitas — šaudymo treneris 
veterinarijos akademijoje. Abu 
šie sūnūs yra vedę. Pirmasis tu
ri du vaikučius, antrasis šeimos 
dar neturi (vedęs vietinę rusę). 
Abu yra rimti vyrai.

Kalanta yra pagyvenęs vyras, 
kilęs iš Daugų, Alytaus rajono. 
Dalyvavo II D. kare, buvo su
žeistas. Jokio karinio laipsnio 
neturi. Valstybinės pašalpos ne
gauna. Paprastas žmogus, senas 
komunistas, netikintis, gyvena 
civilinėje santuokoje, nors žmo
na buvo linkusi į religinę san
tuoką. Jiedu susilaukė dviejų 
vaikų. Nežiūrint įsitikinimų 
skirtumo, sugyvena gerai.

Sūnus Romas
Jų sūnui Romui 1972 m. kovo 

mėnesį suėjo 19 metų. Mokėsi 
vidurinės mokyklos vienuolikto
je klasėje. Ją turėjo baigti 1971 
m. pavasarį, bet egzaminų metu 
buvo sukirstas ir pasitraukė. Bu
vo skatinamas tęsti egzaminus, 
bet nesutiko ir perėjo į vakarinę 
mokyklą, kurios vienuoliktoje 
klasėje mokėsi antrus metus. 
Dažnai ginčydavosi su mokyto
jais Lietuvos istorijos klausi
mais. Nemėgo rusų kalbos ir 
ateistinių bei marksistinių teo
rijų. šioje srityje buvo atkaklus 
ir dėlto pasitraukė iš dieninės 
mokyklos. Joje būdamas kartą 
gavo rašto darbą tema “Kuo aš 
noriu būti?” Ten jis išdėstė sa
vo pažiūras į gyvenimą, į dabar
tines aplinkybes ir pasisakė no
rįs būti kunigu. Nustebęs moks
lo dalies vedėjas atvyko pas Ro
mo tėvus ir ėmė priekaištauti, 
kad taip auklėja vaiką. Esą tie 
mokyklos rašiniai patenka į 
švietimo ministeriją, ir pedago
gai gauna pastabų už nesugebė
jimą auklėti jaunimą. Kai tėvai 
paklausė, kodėl jis taip parašė, 
atsakė, jog tai padaręs dėl juo
ko, norėdamas paerzinti moky
tojus. Kiek čia tiesos, neįmano
ma patikrinti. Yra žinoma, kad 
jis buvo krikštytas, bet pirmajai 
išpažinčiai ir Komunijai nebuvo 
paruoštas. Sakoma, buvo krei
pęsis į kuriją dėl stojimo į kuni
gų seminariją, bet buvęs patar
tas kreiptis į Vilijampolės para
piją, kur gyvena jo tėvai.

Plačiai apsiskaitęs
Romas buvo plačiai apsiskai

tęs, gerai orientavosi visokiuose 
klausimuose. Buvo komjaunuo
lis, kaip ir kiti Kalantų vaikai. 
Priklausė hipių organizacijai, 
nešiojo ilgus, tamsius plaukus, 
kurie siekė nečius. Buvo augšto 
ūgio. Vaikščiodavo apskuręs, 
kartais basas. Motinos paklaus
tas, kuo skiriasi hipiai nuo by
leliu, atsakė, esą bvteliai dau
giau propaguoja gitaras, tranzis
torius, estradą ir nešioja trum
pesnius plaukus; hipiai nešioja

ilgus plaukus, praktikuoja ne
turtą, niekam pikto nedaro ir 
laikosi Pranciškaus Asyžiečio 
dvasios. Motina prašė nusikirp
ti plaukus, bet Romas nesutiko 
ir dar perspėjo, kad niekas ne
sikėsintų to padaryti miegant. 
Sakėsi jaučiąs ir žinąs, kad iš jo 
žmonės juokiasi, bet negalįs nu
sikirpti. ' t

Kryžius ir laužas
Romas mėgo vargonų muziką, 

lankydavosi katedroje, kartais 
svajodavo, piešdavo. Labiausiai 
mėgo piešti kryžius ir koplyt
stulpius. Motina klausdavo, ką 
visa tai reiškia. Romas sakyda
vo, kad tai esą atrakcijonai. Kai 
šeimoje buvo užsimenama apie 
ateitį, jis pridurdavo, kad viso 
to nesulauksiąs. Motina buvo ap
draudusi savo ir savo vaikų gy
vybę už tam tikrą pinigų sumą. 
Romas teiravosi, kada bus gali
ma tuos pinigus atsiimti. Kai 
motina paaiškino—kai sueis lai
kas, jis patarė tuos pinigus at
siimti dabar, nes sutarto drau- 
dos laiko jis nesulauksiąs.

Po susideginimo Kalantų na
muose buvo padaryta krata. Pa
reigūnai paėmė Romo knygas ir 
sąsiuvinius. Po kratos motina 
nudengė jo rašomąjį stalą ir po 
jo lakštu rado nupieštą didelį 
kryžių. Po juo — sukrautas lau
žas, ant kurio matyti ilgais plau
kais jaunuolis, skendintis lieps
nose. Jo rankos iškeltos, o 
žvilgsnis nukreiptas į dangų. 
Tada motina ir kiti Šeimos na
riai suprato, kodėl Romas vis 
pabrėždavo to ar kito įvykio ne
sulauksiąs. Taigi, šiam savo žy
giui jis ruošėsi. Hipių organiza
cijos nariai žinojo, kad visa tai 
turi įvykti Kaune, nes jų atvyko 
iš toli ir daug: estai, latviai, gu
dai, ukrainiečiai ir kiti.

Paskutiniu laiku Romas buvo 
labai nerviškas, bet šiaipjau ge
ras, paklusnus, mandagus su na
miškiais ir kitais. Mokėsi labai 
gerai. Į vakarinę mokyklą per
ėjo dėlto, kad nemėgo kaikurių 
dėstomų dalykų dieninėj mo
kykloj. ’

Kalantų šeima yra labai uždą-

ra, nepalaiko jokių ryšių su kai
mynais. Bendra kaimynų nuo
monė apie ją yra gera. Jos na
rius laiko labai ramiais žmonė
mis. Gal tų įvykių paveikti, jie 
laikosi labai santūriai, jaučiasi 
prislėgti baimės. Romo žygiu jie 
labai stebisi, nes nieko nenujau
tė. Tik dabar, kai viskas įvyko, 
prisimena jo užuominas, raši
nius bei piešinius.

Mažasis sūnus po tų įvykių 
yra pasikeitęs: labai užsidaręs, 
nekalbus, kaikada priekaištau
jąs tėvui dėl jo pažiūrų. Tėvas 
patyli, ir viskas tuo pasibaigia. 
Mokosi silpniau už Romą, nes 
turi galvos migreną ir skundžia
si skausmais.skausmais.

Miesto sode
Romas Kalanta susidegino 

Kauno miesto sode 1972 m. ge
gužės 14, sekmadienį, apie 13 
v., kai sodo prieglobstyje esan
čiuose teatro rūmuose vyko vai
dinimas. Romas iki pusiau nu
sirengęs, galvą ir kūną suvilgė 
benzinu ir, antro degtuko pa
brėžimu, paskendo liepsnose. 
Kai milicininkai bandė lieps
nas užgesinti švarkais, jis jiems 
dar tarė: “Negelbėkite, aš mirš
tu už Lietuvos laisvę”. Apdegęs 
jis buvo nugabentas į li
goninę, kur, atgavęs sąmonę, 
nesileisdainas į tardymą, vis 
kartojo: “Aš žūstu už Lietuvos 
laisvę”. Už keliolikos valandų 
mirė. Jo lavonas, pašarvotas tė
vų bute, greit paskendo gėlių ir 
vainikų masėje. Daugybė vaini
kų, nebetilpę ant karsto ir bute, 
buvo sukrauti ant šaligatvio. 
Laidotuvės buvo numatytos ge
gužės 18 d., 16 v., tačiau atvykę 
atitinkamų valdinių įstaigų pa
reigūnai įsakė laidotuves daryti 
14 v. Taip ir buvo palaidotas Ro
mas Romainių kapinėse. “Tegul 
jie dabar mitinguos 16 v.” — 
šaipėsi laidotuvių valandą savi
vališkai pakeitę pareigūnai.

Jaunhno žygis
16 v. į laidotuves susirinko 

šimtai jaunuomenės, dauguma 
— studentai. Radę laidotuves sa
vivališkai įvykdytas, savo pasi- 

(Nukelta į 3 čią psl.)

Lietuviu laisvės seimas
VLIKo pirmininku perrinktas d r. J. K. Valiūnas

VLIKo seimui, kuris įvyko 
lapkričio 25-26 d.d. Klevelande, 
pirmininkavo LAS pirm. M. Bly
nas su J. Stempužiu — Vieny
bės Sąjūdžio atstovu, sekreto
riavo valst. liaudininkų atsto
vas A. Gargasas ir R. Lietuvos 
Rezistencijos Sąjūdžio atstovas 
St. Lazdinis. Mandatu komisi- 
jon įėjo J. Daugėla, K. Veiku
tis, A. Pautienius, nutarimų — 
A. Kasulaitis, T. Blinstrubas, 
kun. A. Stašys, dr. M. Anysas 
ir dr. B. Radzivanas. Po ilgos 
eilės sveikinimų aktualią paskai
tą tema “Tarptautiniai įvykiai 
ir Lietuva” skaitė dr. St. Bač- 
kis, Vašingtono pasiuntinybės 
patarėjas. Anie VLIKą ir visuo
menę kalbėjo dr. J. Genys iš 
Vašingtono.

Apie VLIKo tarybos veiklą 
pranešimus padarė jos pirm, dr 
A. Skėrys, apie valdybos dar
bus — finansų tvarkytojas J. 
Valaitis ir A. Razgaitis. Apie 
JAV Tautos Fondo veiklą pra
nešimą padarė jo vicepirm. Z. 
Jurys, o apie Kanados — Aug. 
Kuolas. Pirmasis pateikė dau
giausia buhalterines skaitlines, 
antrasis plačiau painformavo 
apie Kanados lietuviu gyvenimą 
ir sėkmingą aukų rinkimą Lie
tuvos laisvinimui. Pasak Z. Ju- 
rio. Tautos Fondas 
1972 m. iki lankr'čio 20 d. savo 
ižde turėio $61,180.64. VLIKo 
darbams finansuoti išleista $47,- 
317.59. Žvmi dalis lėšų tenka 
ELTOS biuleteniams įvairiomis

(Nukelta į 9-tą psl.)

I Pasaulio įvykiai
POLITINE ĮTAMPĄ AIRIJOJE SUKĖLĖ PREMJERO J. LYNCH PRADĖTA 
griežta kova su IRA pogrindininkais, kurie savo organizaciją vadi
na Airijos Respublikininkų Armija. Premjeras J. Lynch, matyda
mas nesibaigiančias civilių gyventojų skerdynes S. Airijoje, įsakė 
suimti IRA pagrindinio provizorinio sparno vadą S. MacStiofain 
Dubline. Kadangi Airijos respublika yra uždraudusi IRA organiza
cijos veiklą, jos vadas buvo nuteistas kalėti pusę metų už pri
klausymą nelegaliai organizacijai. Dėl negalavimo jis buvo užda
rytas vienoje Dublino ligoninėje, kur tuojau pat pradėjo bado 
streiką ir kur jį bandė išlaisvinti aštuoni kunigus ir gydytojus 
suvaidinę IRA pogrindininkai, šis nesėkmingas bandymas baigėsi 
vieno pogrindininko sužeidimu ir šešių suėmimu. Nemažos opozi
cijos Airijos parlamente susi-•------—--------------------------------
laukė J. Lynch pateiktas įstaty
mas, leidžiantis policijai suimti 
ir kalinti IRA organizacijos na
rius, nepateikiant įrodymų, kad 
suimtieji priklauso minėtai or
ganizacijai. Jiems betgi palie
kama teisė teisme įrodyti, kad 
jie nėra IRA pogrindininkai. 
Premjero J. Lynch Fianna Fail 
partija parlamente turi tik vie
no atstovo daugumą. Jai pagal
bon savo neapgalvotais veiks
mais atėjo patys IRA pogrindi
ninkai, Dublino centre automo
biliuose susprogdinę dvi bom
bas, nuo kurių žuvo du airiai ir 
buvo sužeista apie 200. Šis tra
giškas įvykis taip paveikė opo
zicines partijas, kad didžioji da
lis jų atstovų susilaikė nuo bal
savimo ir leido vyriausybei pra
vesti naująjį įstatymą. Atrodo, 
dabar bus pradėtas IRA pogrin
dininkų pagrindinių veikėjų su- 
iminėjimas. Labai galimas daly
kas, šios griežtos priemonės su
silpnins ar net ir visiškai para- 
lyžuos IRA pogrindininkų vyk
domą terorą š. Airijoje, kur pa
staruoju metu jau buvo pradė
jusios sproginėti sovietinės ga
mybos prieštankinės raketos. 
Teroro veiksmu Š. Airijoje ne
vengia ir protestantai, bet juos 
britų kariuomenei būtų lengva 
sutvardyti, nes jie negauna pa
ramos iš Britanijos, kai tuo tar
pu IRA teroristų veikla buvo di- 
riguoiama ir remiama iš Airijos 
respublikos.

LAIMĖJO DARBIEČIĄI
N. Zelandijos parlamento rin

kimus laimėjo darbiečių partija 
su savo vadu N. Kirk, įveikusi 
12 metų kraštą valdžiusius tau
tininkus ir jų paskutinį premje
rą J. R. Marshall. Pastarasis 
tautininkų partijos vadovybę 
buvo perėmęs iš pensijon išėju
sio premjero K. Holyoake. Pa
našus vyriausybės pasikeitimas 
įvyko ir Australijoje, kurią 23 
metus valdė liberalų ir ūkininkų 
partijų koalicija. Premjeras W. 
McMahon parlamento rinkimuo
se susilaukė triuškinančio pra
laimėjimo. Jo koalicinę vyriau
sybę iš valdžios išstūmė darbie- 
čiai su savo vadu G. Whithlam, 
parlamente turėtą 59 atstovų 
skaičių padidinę iki 73. Pastara
sis planuoja užmegzti diplomati
nius ryšius su komunistine Ki
nija, atsisakydamas jų su For- 
moza. i

PAKEITĖ PLANUS
V. Vokietijos kancleris W. 

Brandtas parlamento rinkimi
niame vajuje buvo viešai pasi
žadėjęs R. Berlyne pasirašyti 
naująją abiejų Vokietijų sutartį 
prieš Kalėdas. Dabar staiga bu
vo paskelbta, kad šią sutartį 
gruodžio 21 d. R. Berlyne oficia
liai pasirašys abu pagrindiniai 
derybininkai — V. Vokietijos 
valstybės sekr. E. Bahr ir tas 
pačias pareigas R. Vokietijoje 
einantis M. Kohl. Atrodo, R. Vo
kietijos kompartijos vadas E. Ho
necker pabijojo savo krašto gy
ventojų galimų draugiškumo de
monstracijų kancleriui W. 
Brandtui. Jis, matyt, dar nėra 
užmiršęs premjero W. Stoph ir 
kanclerio W. Brandto pirmojo 
susitikimo Erfurte 1970 m. pra
džioje. Tada šio miesto gyvento
jai kėlė ovacijas kancleriui W. 
Brandtui, o užsieniečiams laik
raštininkams skundėsi sunkiu 
gyvenimu R. Vokietijoje. Dėl 
šios priežasties antrasis W. 
Stoph ir W. Brandto susitiki
mas įvyko V. Vokietijoje, Kas- 
selio mieste. Išvyka į Erfurtą 
yra vienintelis kanclerio W. 
Brandto vizitas R. Vokietijai. 
Sunormalinus V. Vokietijos san
tykius su Sovietų Sąjunga, Len
kija ir R. Vokietija, kanclerio 

JAV-se ' W. Brandto vyriausybės dabar 
laukia pokalbiai su Čekoslova
kija. Juos jau oficialiai priminė 
nėr televizija pasakvta kalba 
čekoslovakti kompartijos vadas 
G. Husakas, ši karta nereikalau
damas atšaukti 1938 m. Miun-

chene pasirašytą diktatą, kuriuo 
dalis Čekoslovakijos buvo ati
duota A. Hitlerio Trečiajam Rei
chui. šis diktatas ir yra pagrin
dinė kliūtis diplomatinių santy
kių užmezgimui. Kanclerio W. 
Brandto vyriausybė sutinka jį 
paskelbti nemoraliu, neteisingu 
ir negaliojančiu, bet paties dik
tato, kaip istorinio fakto, negali 
atšaukti.

SAUGUMO KONFERENCIJA
Europos 34 valstybių ambasa

doriai Helsinkyje patvirtino de
šimtį taisyklių, kurių bus laiko
masi pokalbiuose Europos sau
gumo konferencijai rengti. Il
giausiai buvo sustota ties pirmą
ja taisykle, liečiančia visišką po
kalbiuose dalyvaujančių kraštų 
lygybę. Už ją labiausai kovojo 
komunistinės Rumunijos amba
sadorius V. Lipatti. Jo pastangų 
dėka buvo pabrėžta tautinė visų 
dalyvių nepriklausomybė, lygus 
balsas, neturintis nieko bendro 
su karinėmis sąjungomis. Sovie
tai reikalauja, kad užsienio rei
kalų ministerių saugumo konfe
rencija būtų sušaukta sekančių 
metų birželio mėnesį Helsinky
je ir kad jos nutarimus tuojau 
pat- patvirtintų vyriausybių va
dai. Kiti kraštai pataria nesku
bėti, nes pirma reikia įsitikinti 
ar tokia saugumo konferencija 
galės būti sėkminga. Priešingu 
atveju jos neapsimoka rengti.

TAIKOS DERYBOS
Į taikos derybas Paryžiuje 

vėl grįžo R. Niksono patarėjas 
H. Kissinger, spėjama, paskuti
nei pokalbių serijai su komunis
tais. P. Vietnamo prez. N. V. 
Thieu buvo pareikalavęs susiti
kimo su prez. R. Niksonu, ta
čiau jo specialus pasiuntinys N. 
P. Due šio pažado neišgavo. Jam 
buvo pareikšta, kad Š. Vietna
mas jau yra padaręs visas gali
mas nuolaidas taikos klausimu. 
Prez. R. Niksonas šiuo metu per
tvarko savo ministerių kabinetą, 
iš kurio ruošiasi pasitraukti du 
nariai — krašto apsaugos sekr. 
M. Laird ir sekretorius miestų 
reikalams G. Romney. Naujuoi 
j u krašto apsaugos sekretorium 
prez. R. Niksonas jau paskyrė 
ligšiolinį sveikatos, švietimo ir 
gerovės sekr. E. Richardson, o 
jo pareigoms — C. Weinberger.

SVEČIAS IŠ MASKVOS
Budapešte keletą dienų viešė

jo sovietinės kompartijos vadas 
L. Brežnevas, atvežęs Lenino 
ordiną vengrų kompartijos va
dui J. Kadarui. Šis apdovanoji
mas liudija Maskvos pritarimą 
Vengrijos ekonominėms refor
moms, turinčioms finansinį pa
skatą. Pokalbių dėmesio centre 
greičiausiai buvo galimas Varšu
vos ir Atlanto sąjungų kariuo
menių sumažinimas. Vengrijoje 
vis dar tebėra tūkstančiai so
vietų karių. L. Brežnevas vie
no fabriko darbininkams tarta
me žodyje pabrėžė, kad dabar
tinėse sąlygose bus galima įgy
vendinti kariuomenių sumažini
mą Europoje. Vakarai jau yra 
pasiūlę pokalbius šiuo klausimu 
pradėti 1973 m. sausio 31 d. 
tarp abiejų karinių sąjungų.

MASINĖS VESTUVĖS
Meksikos prezidento L. Eche

verria žmona visame krašte su
organizavo masines vestuves. 
Kino teatruose, miestų aikštėse 
ir sporto stadionuose civilinę 
santuoką nemokamai gavo apie 
120.000 porų, jaunų, pagyvenu
sių ir senų. Tai buvo daugiau
sia neturtingi žmonės, beraščiai, 
kuriems sunku užpildyti civili
nės santuokos dokumentus ir 
dar sunkiau už šią paslaugą su
rasti $16 vertės pinigų sumą, 
ši masinė ceremonija dabar 
įteisino be jokios santuokos 
gimusius vaikus ir net anūkus. 
Tuo metu Meksikoje viešėjo Či
lės prez. S. Allende, kurio žmo
na dabar planuoja tokias masi
nes vestuves suorganizuoti ir Či
lėje.
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Kremlius draudžia 
sovietinei vyriausybei

tėvai, skaitydami spaudą, su
pranta, kad Lenino dekretai ga
lioja ir dabar. Tuo tarpu jau ne
vienas kunigas ar pasaulietis 
(kun. Antanas Šeškevičius, kun. 
Juozas Zdebskis, kun. Prosperas 
Bubnys, Ona Paškevičiūtė) bu
vo nuteisti priverčiamiesiem 
darbam vien už kanoniškų pa
reigų atlikimą — už vaikų ruo
šimą pirmajai Komunijai bažny
čios patalpose.

Nors pagal TSRS pasirašytą 
1961. XI. 15. tarptautinę kon
venciją tėvam turi būti garan
tuota galimybė savo vaikus auk
lėti religiniu ir moraliniu požiū
riu pagal savo įsitikinimus, ta
čiau mūsų krašte valdžios orga
nai kartais draudžia net ir pa
syviai vaikam (tiek berniukam, 
tiek mergaitėm) dalyvauti pa
maldose, nors tėvai to reikalau
ja ir pageidauja. Mūsų krašto 
mokyklose vaikai būna verčia
mi užpildyti įvairias su sąžinės 
laisve nesiderinančias anketas, 
viešai pasisakyti apie savo reli
ginius įsitikinimus. Jiem iškrai
pytai aiškinama Katalikų Baž
nyčios veikla, prievarta bruka
ma antibažnytinė literatūra. Jie 
išjuokiami ir net baudžiami už 
bažnyčios lankymą. Moralinės 
prievartos būdu jie surašomi į 
antireliginius būrelius.

Suaugę tikintieji taip pat daž
nai nukenčia dėl savo religinių 
įsitikinimų. Jiem neleidžiama 
eiti, augštesnių pareigų. Tiem, 
kurie įtariami esą tikintys, gra
sinama atleisti iš darbo ir net 
atleidžiami, prisidengus įvai
riais kitokiais motyvais. Pvz. 
Vilkaviškio vidurinės mokyklos 
mokytojai Onai Brilienei, netgi 
po LTSR augščiausiojo teismo 
sprendimo grąžinti ją į darb«j 
(kadangi ji buvo atleista tik uz 
bažnyčios lankymą), neleido ta
me mieste dirbti net šlavėjos 
darbo. Iš viso liaudies teismų 
elgsena, sprendžiant tikinčiųjų 
bylas, būna stulbinanti: teismai 
(ir jiem panašios įstaigos) daž
nai remiasi kažkokiomis slapto
mis (net ir tarybiniam juristam 
nežinomomis) instrukcijomis ir 
baudžia už jų nesilaikymą (pvz. 
kun. Šeškevičiaus byla Molė
tuose, kun. Zdebskio — Kau
ne, kun. Keinos — Varėnoje). 
Tarybiniuose teismuose vaikai 
tardomi, verčiami būti liudinin
kais net prieš jų pačių ir jų tė
vų norą, o kartais verčiami net 
ir" klaidingai liudyti (pvz. Varė
nos liaudies teisme 1971. XII. 7 
kun. Keinos byloje).

Todėl prašome:
1. Leisti Kauno kunigų semi

narijai laisvai veikti ir priimti 
visus Bažnyčiai tinkamus kan
didatus.

2. Praktiškai įgyvendinti TS 
RS konstitucijos garantuotą re
liginės spaudos laisvę, t.y. leisti 
spausdinti maldaknyges, kate
kizmus, giesmynus, šv. Raštą ir 
kitas religines knygas, kurių 
liaudžiai labai trūksta ir kurių 
ji reikalauja.

3. Leisti vyskupam Julijonui 
Steponavičiui ir Vincentui Slad
kevičiui eiti savo vyskupiškas 
pareigas, o visiem kunigam, gy
venantiem mūsų krašte (jų tar
pe ir ukrainiečiam), laisvai ir 
viešai dirbti kunigo darbą.

4. Atšaukti nesuderinamą su 
1961 m. lapkričio 15 d. tarp
tautine konvencija ir su Tarybų 
Sąjungos konstitucija LTSR BK 
straipsnio paaiškinamąjį tekstą: 
“Nepilnamečių religinio moky
mo užsiėmimų organizavimas, 
pažeidžiant įstatymų nustatytas 
taisykles”, kuriuo "mūsų kraš
to liaudies teismai piktnau
džiauja.

5. Panaikinti visokiausias 
mums nežinomas slaptas inst
rukcijas, liečiančias religinį gy
venimą.

6. Dar kartą peržiūrėti dėl 
tikėjimo nuteistų asmenų by
las ir juos išteisinti.

Prašome Jus šiame pareiški
me išdėstytus reikalus spręsti 
Maskvoje, nes ankstyvesnieji ti
kinčiųjų pareiškimai, persiųsti 
iš Maskvos į Vilnių, nebuvo da
lykiškai nagrinėjami, o tikintie
siem atnešdavo naujų nemalo
numų.

Šie mūsų nusiskundimai yra 
paremti daugeliu skaudžių fak
tų, kurių, reikalui esant, galė
tume pateikti ir daugiau.

1971. XII. 24.
(Toliau seka parašai ir nu

rodymas adresatų, kuriems siųs- 
tini atsakymai. Deja, nė vienas 
raštas nesusilaukė atsakymo. 
Red.)

Konstitucija leidžia,
Lietuvos kunigų raštai

1971 m. pabaigoje 134 Pane
vėžio vyskupijos kunigai krei
pėsi į TSRS ministerių tarybos 
pirmininką A. Kosyginą ir į Lie
tuvos TSR ministerių tarybą. 
Pareiškime pažymima," kad nuo 
1961 m. Panevėžio vyskupija 
neturi savo vyskupo, kuris 
LTSR vyriausybės nurodymu 
buvo ištremtas į Žagarę. Joniš
kio rajono kunigai prašo leisti 
vyskupui Julijonui Steponavi
čiui eiti savo pareigas Panevė
žio vyskupijoje, kadangi LTSR 
konstitucija ir įstatymai teismo 
nenuteistiem piliečiam nenuma
to panašių teisių apribojimo. 
Kartu pažymima, jog vyskupo 
nebuvimas vyskupijoje yra di
delis nenormalumas, nes Bažny
čios teisė, nesant vyskupo, lei
džia valdytojui administruoti 
vyskupiją tik trumpą laiką. Ta
rybinė vyriausybė į kreipimąsi 
neatsakė. RRT Įgaliotinis kai- 
kuriuos kunigus išbarė, primin
damas, jog panašių pareiškimų 
rašymas yra beprasmiškas, nes 
Į juos nebus kreipiama dėmesio 
(Vysk. Steponavičių tarybinė vy
riausybė laiko nelojaliu val
džiai, nes jis be kompromisų ėjo 
vyskupijos ganytojo pareigas).

♦ * ♦
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS 

KUNIGŲ PAREIŠKIMAS
TSKP CK generaliniam sekreto
riui, TSRS ministerių tarybos 
pirmininkui.

Nuorašai: LTSR ministerių 
tarybos pirmininkui; RRT įga
liotiniui LTSR.

Didesnę mūsų respublikos 
gyventojų dalį sudaro tikintieji. 
Jie galėtų žymiai aktyviau daly
vauti visuomeniniame ir politi
niame mūsų šalies gyvenime, 
jeigu tūrėtų palankesnes sąly
gas. Konstitucija, baudžiamasis 
kodeksas, tarptautinės konven
cijos teoriškai garantuoja lygias 
tikinčiųjų teises su kitais pilie
čiais. Apie tai kalba ir užsieniui 
skiriamos radijo laidos, spauda, 
porevoliuciniai Lenino dekretai. 
Tačiau tikrovėje labai dažnai bū
na kitaip.

Lietuvoje nuolat mažėja ku
nigų skaičius. Tai vyksta ne dėl 
tikinčiųjų kaltės, bet dėl val
džios daromų administracinių 
kliūčių. Vienintelė Lietuvos 
Kauno kunigų seminarijos veik
la nepaprastai suvaržyta. Val
džia griežtai apriboja besimo
kančiųjų skaičių, todėl daug no
rinčių į "ją nepatenka. Norintys 
joje mokytis būna įvairių parei
gūnų tardomi, darbovietėse te
rorizuojami. Esant tokiai padė
čiai, kaikurie kandidatai studi
juoja teologiją ir tampa kuni
gais už seminarijos ribų, tačiau 
religijų reikalų tarybos "prie TS 
RS ministerių tarybos įgalioti
nis tokiem neleidžia eiti savo 
pareigų. (Taip atsitiko su kun. 
Vytautu Merkiu ir kun. Petru 
Našlėnu). Argi tai normalu? O 
J. Rimaitis užsieniui skirtoje in
formacinėje knygutėje “Reli
gion in Lithuania” (Gintaras, Vil
nius, 1971 m.) teigia, jog “val
džia nedaro kliūčių ruošti nau
jus kunigus” (21 p.).

Tarybinė valdžia visam pa
sauliui skelbia, kad “Bažnyčia 
laisvai naudojasi religinės pro
pagandos priemonėmis” (ten 
pat, 30 p.). Tačiau tikrovėje taip 
nėra. Lietuvos tikintieji neturi 
savo spaudos, negali naudotis 
radijo ir televizijos paslaugo
mis, neturi paprasčiausio religi
nių tiesų vadovėlio. “Kiekvie
nas pilietis gali pirktis maldak
nyges, šv. raštą ir kitokią religi
nę literatūrą”, — toliau rašo J. 
Rimaitis (24 p.). Gi iš tikrųjų Šv. 
Raštas iš viso nebuvo spausdin
tas, taip pat nebuvo spausdina
mos eiliniams tikintiesiems rei
kalingos religinės knygos. Jau 
seniai niekur nebėra kadaise la
bai mažu tiražu išleistų maldak
nygių. O jų mums reikia dau
giau kaip pusės milijono.

Tarybinė spauda rašo, jog 
pas mus Bažnyčios kanoniška 
veikla esanti nevaržoma. Tuo 
tarpu jau daugiau kaip 10 metų 
vyskupui Julijonui Steponavi
čiui ir vyskupui Vincentui Slad
kevičiui neleidžiama eiti savo 
tiesioginių pareigų. Taip pat ir 
ir kunigam, atlikusiem bausmę 
(net ir panaikinus teistumą), 
kartais reikia laukti eilę metų, 
kol RRT įgaliotinis teUcsis jiems 
leisti eiti kunigų pareigas.

1918 m. sausio 23 Lenino 
dekretas leidžia vaikus religijos 
mokyti privačiai. Kunigai bei

Stebint šių metų rinkiminę 
akciją atrodė, kad "prieš krikš
čioniškas grupes buvo suki
lęs visas pragaras. Todėl ir ne
nuostabu, jei dalyvavo juose 
91,2% ir jei buvo gauta nelauk
ti rezultatai. Ši kartą opozicija 
gavo tik 224 atstovus (turėjo 
242), o koalicija — 272 (232 so
cialdemokratus ir 40 liberalų). 
Socialdemokratai turėjo 224, o 
liberalai 30. Nors CDU ir CSU 
balsų skaičius svyravo visą lai
ką, bet šį kartą jis buvo katas
trofiškas. Seniau panašūs daly
kai pasitaikydavo tik libera
lams. Taip didelio opozicijos 
pralaimėjimo, atrodo, nesitikė
jo net didžiausi jos priešai. Kal
bant apie opozicijoje esančias 
sąjungas, reikia pasakyti, kad 
pralaimėjjimas liečia pirmoje 
eilėje CDU.

CSU grupė, veikianti vien Ba
varijoje, vadovaujama Strausso, 
truputį net priaugo. Socialde
mokratai priauga visą laiką. Jei 
šitaip eisis jiems ir toliau, tai 
ateis metas, kada jie galės vieni 
valdyti.

Kodėl pralaimėjo opozicija?
Daugiausia lėmė koalicijos ir 

komunistų aktyvi rinkiminė ak
cija. Ji buvo labai stipri, lietė 
klausytojams aktualius klausi
mus ir aiškino visiems supran
tama kalba. Opozicija nebuvo 
sumobilizavusi tiek talkininkų, 
kiek turėjo jos priešininkai, ne
turėjo tiek priemonių, kalbėjo 
apie klausimus, tesuprantamus 
akademikams, bet ne eiliniam 
piliečiam.

Svarbiausi ir nuolat opozici
jos linksniuoti klausimai buvo 
infliacija, kainų kilimas, vidaus 
saugumas, kaikurie socialiniai 
dalykai ir Bonnos su R. Berlynu 
sudaryta vadinamoji pagrindinė 
sutartis. Bet plačiosioms ma
sėms infliacijos reikalai nėra 
labai suprantami. Nėra labai ak
tualus dalykas ir kainų kilimas, 
nes uždarbių pakėlimas viršija

i i ~ ii. i i ii s

s Iš stovyklų j aukso kasyklas
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Didelis apetitas
Nesergantieji pavydėjom ser

gantiesiems. Mat, jie vienbalsiai 
skelbėsi nutraukę diplomatinius 
ryšius su generolu apetitu. Gal
būt dėl tokio jų idiferentiškumo 
apetitas dvigubą dėmesį atkrei
pė į mus,nesergančius. Jau į lai
vą lipdami, tarėmės kalorines 
bėdas palikę vokiečių žemėj. 
Tokią mantį dar labiau sutvirti
no bendra instrukcija, skirta 
plaukiantiems JAV kariuome
nės transporto laivais, ypač 
maistą liečianti jos dalis: “Kalo
rijų skaičius yra labai augštas 
(4.000 į dieną). Jeigu porcijos 
atrodytų ir nepakankamai dide
lės, jų kaloringumą kelių dienų 
laikotarpyje pajus ir didžiausio 
apetito savininkas.’' Iš tikrųjų 
vieton tų pažadėtu 4.000 kalori
jų turėjome tenkintis 2.000 - 
2.700. Šiaip jau, tiesa, maistas 
geros kokybės, bet jo kiekis ir 
kaloringumas pilnai tepasotintų 
tvirtesnį ligonį. Kadangi jūroj 
beveik visi, ypač nesergantieji, 
turi didelį apetitą, kasdien jau
tėme alkį" Sergantieji pasiges
davo obuolių, apelsinų, citrinų 
bei kitų gaivinančių vaisių.

Kur paskirs?
Mūsų tikroji kelionės paskir

tis ilgą laiką skendėjo nežinio
je. Į tarpzoninę Diepholco per
einamąją stovyklą suvažiavom 
kaip prityrę miškakirčiai. Čia 
papūtė kitokie vėjai. Miškakir
čių kontingentas pasirodė esąs 
išsemtas, ir mums buvo pasiūly
ta važiuoti į geležies rūdos, auk
so kasyklas, geležinkelių ir elekt
ros jėgainių statybos darbus. 
Smulkesnių duomenų apie šiuos 
naujus darbo horizontus neturė
jo net ir pats Kanados konsulas. 
Taigi, važiavome į nežinią.

Tiktai artėjant prie Naujosios 
Škotijos krantų, radijo telegra
fu buvo gauti smulkesni nuro
dymai. IRO palydovas tautiniu 
pagrindu pradėjo skirstyti dar
bo grupes. Mums buvo paskelb
tas kiekvienos grupės narių 
skaičius, išduoti grupės nume
riai su paskutinės geležinkelio 
stoties pavadinimu. Paskirstymą 
praktiškai atlikome mes patys. 
Merginos, atmetusios IRO atsto
vo pasiūlymą dirbti Halifakso 
ligoninėse (Kanadon jos vyko 
kaip tarnaitės), turės pasukti į 
Montreal}, kur bus paskirstytos 
į kanadiečių šeimas. Afideviti- 
ninkai, suprantama, patrauks sa
vais keliais — pas gimines, o 
mes, viengungiai, sudarėme dvi 
grupes po 40 vyrų. Pirmoji ke
liaus i Ontario provinciją. Gele
žinkelio stotis — Sioux Lookout. 
Spėjama, kad jai teks dirbti prie 
elektros jėgainės. Šios grupės’ 
sudėtyje yra beveik visi ameri
kiečiu zonos atstovai iš Hanau, 
Kassel - Mattenbergo, Seligen- 
stadto. Babenhauseno ir Diebur- 
go DP stovvklų. Antroji gruoė 
vyks i Kvebeko provincija. Jos 
galutinė geležinkelio stotis — 
Malartic. Dirbti teks aukso ka
syklose. Šia grunę daugiausia 
sudaro anglų zonos vyrai. Į auk-

Kodėl laimėjo Vokietijos socialistai?
kainų pakilimą. Plačioji masė 
nesigilino ir į vidaus saugumo 
reikalus. Apiplėšimai, nužudy
mai ir panašūs nusikaltimai nė
ra naujiena. Komunizmo pavojų 
yra įprasta matuoti ne pagal jo 
aktyvumą, bet pagal komunistų 
skaičių. Kadangi pastarasis nėra 
dar didelis, tai ir šis klausimas 
negąsdino rinkikų. Nekreipta 
kažkiek dėmesio ir į minėtą 
Bonnos su R. Berlynu sudarytą 
sutartį. Be to, dar prieš šitą su
tartį milijonai vokiečių galėjo 
lengvai aplankyti savuosius R. 
Vokietijoje. Tai nebuvo įmano
ma priešbrandtiniais laikais. Be 
to, prieš pat rinkimus R. Berly
nas paleido tūkstančius buvusių 
nuteistųjų vakariečių vokiečių 
ir net vaikų pas tėvus, gyvenu
sius nuo seniau V. Vokietijoje. 
Visi jie yra dėkingi Brandto ry
tų politikai ir, reikia manyti, vi
si jie balsavo už ji. Pagaliau ir 
daugelis kitų buvo patenkinti 
Brandto politika su Maskva ir 
kitais kraštais, neišskiriant nė 
R. Vokietijos. Todėl opozicija, 
kritikuodama šią sutartį, nera
do didelio pritarimo.

Agresyvi koalicija
Rinkiminė koalicijos agitaci

ja buvo agresyvi. Visus opozici
jos argumentus ji vadino melu, 
šmeižtu, o jos atstovus apšaukė 
taikos priešais, begėdišku val
džios siekimu ir pan. Koalicijai 
aktyviai talkino visas kairysis 
frontas, neišskiriant nė komu
nistų. Jo agitatoriai pvz. inflia
cijos pavojų arba neigdavo, arba 
sakydavo, esą geriau infliacija, 
negu nedarbas. Kainos kylančios 
visuose kraštuose. Saugumas 
esąs užtikrintas, nors pats vi
daus reikalų ministeris dažnai 
keičia butą ir važinėja šarvuotu 
automobiliu. Kitus žymesnius 
koalicijos politikus taipgi nuolat 
lydi saugumiečiai.

Koalicija savinosi ir socialinės 

so kasyklas pateko ir kiti 7 lie
tuviai, priskirti prie didesnės 
lenkų grupės. Jų darbovietė — 
Vai d’Or prancūziškoj Kvebeko 
provincijoj.

Padėkos adresai
Pagal įprastinę tradiciją, 

prieš pasiekdami Kanados kran
tus, įteikėm padėkos adresus, 
paruoštus vieno laivu vykusio 
lietuvio dailininko, Kanados 
konsului, transporto viršininkui 
JAV mjr. T. E. Lorenz, IRO pa
lydovui ir laivo kapitonui. Ad
resai buvo papuošti laive mergi
nų išaustomis tautinėmis juos
tomis su įaustu į jas laivo pava
dinimu. Pora būdingesnių teks
to ištraukų. Kanados konsului: 
“Mes labiausiai trokštam, kad 
draugiškas Kanados kraštas įsi
leistų ir kitus mūsų tautiečius, 
negalinčius grįžti į svetimųjų 
okupuotą savo tėvynę, skurstan
čius DP stovyklose Vokietijoj.” 
Transporto viršininkui ir JAV 
kariuomenės atstovui: “Džiau
giamės, galėdami vykti į naują 
kraštą JAV transporto laivu, 
bet mūsų džiaugsmas būtų dar 
didesnis, jei tėvynė Lietuva at
gautų laisvę, pažadėtą Atlanto 
Chartoj, ir jei mes galėtume su
tikti JAV laivus ir kariuomenės 
dalinius laisvame Klaipėdos 
uoste.”

Š. Amerikos kontinente
Ankstyvą rytmetį mūsų “Gen. 

S. D. Sturgis” įplaukė į seniai 
lauktą Halifakso uostą, kur mū
sų transporto laukė kanadietis 
žurnalistas su foto aparatu. Tos 
pačios dienos (XII. 12) laidoj 
“The Halifax Mail” pirmam 
puslapy įsidėjo penkių lietuvai
čių nuotrauką ir trumpą praneši
mą: “Šį rytą į uostą atplaukė 
JAV kariuomenėš transporto 
laivas “Gen. S. D. Sturgis”, dėl 
didelių bangų pavėlavęs 48 va
landas, su daugiau kaip 850 DP 
iš britų ii' amerikiečių okupaci
nių zonų Vokietijoj. Kelionės 
metu laivas turėjo kovoti su 
blogomis oro sąlygomis. Įgulos 
tvirtinimu, maždaug % DP sir
go jūros liga, šiuo transportu į 
Kanados naujų ateivių skaičių 
įsijungė pirmosios grupės asme
nų, dirbsiančių tekstilėj, gele
žinkely ir kasyklose.”

Išlaipinimo procedūra gana 
paprasta. Visi atvykusieji dar 
nepasiekę Kanados krantų, bu
vom suskirstyti į įvairaus didu
mo darbo grupes. Dabar šios 
grupės viena po kitos išlipo Ka
nados krante, kur jau laukė ma
lonūs imigracinių įstaigų parei
gūnai. Dar kartą patikrinamos 
įvažiavimo vizos, spaudžiamas 
antspaudas, ir visa grupė per
duodama čia pat laukiančiam 
darbovietės atstovui. Praktiškai 
tik tada tepaaiškėjo, kur kuri 
grupė pateko. Abi laive sudary
tos lietuvių vyrų grupės atsidū
rė aukso kasyklų žinioje. Toks 
nat likimas ištiko ir beveik visas 
kitas. Tik maža dalelytė buvo 
paskirta geležinkelio tiesimo ir 
remonto darbams. Tiesa, prie
varta į kasyklas niekas nebuvo 
varomas. Mūsų grupės palydo-

J. KAIRYS
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj 
srities nuopelnus, nors jie dau
giausia priklauso buvusiam 
kancleriui K. Adenaueriui ir 
jo Įpėdiniams. Koalicinė vyriau
sybė įvedė tiktai kaikurias pa
taisas. O ir politinėje srityje 
ankstyvesnės vyriausybės "ne
vengė kalbėti su Maskva, bet tu
rėjo drąsos būti kietesnėm.

Rinkiminio vajaus metu koa
licijos veikėjai kalbėjo žmonėms 
paprasta, jiem suprantama kal
ba, kėlė jiems rūpimus klausi
mus, ypač socialinius. Koalici
jai daug padėjo kairieji radika
lai ir komunistai, kurie labai 
aštriai puolė žymųjį politiką 
Straussą. Buvo išleista net “juo
doji knyga”, kurioja paskelbta 
daug šmeižtų apie šį politiką.

Daug V-. Berlyno socialde
mokratų prieš rinkimus apsigy
veno V. Vokietijoj, kad galėtų 
balsuoti. Kaikurios profesinės 
sąjungos ragino darbininkus 
balsuoti už W. Brandtą, gąsdin- 
damos nedarbu, kapitalistų grį
žimu valdžion ir t. t.

Koalicija, turėdama žymiai di
desnius išteklius, paskleidė labai 
daug rinkiminės literatūros. Jos 
buvo pilna gatvėse, ir kiekvienas 
praeivis galėjo pasiimti jos ne
mokamai. Be to, daug kur ji bu
vo dalinama praeiviams.

Opozicijos spauda taip pat bu
vo išnešiojama po namus ir da
linama gatvėse, bet jos paruoši
mas nebuvo patraukius. Tai bu
vo daugiausia ilgi straipsniai, 
parašyti akademiniu stiliumi. 
Tokio pobūdžio buvo ir vyskupų 
laiškas, skaitytas šventovėse. Iš 
viso katalikai didelio aktyvumo 
rinkimuose neparodė. Dar pasy
vesni buvo protestantai.

Jaunimas ir užsienis
Už koalieją balsavo jaunimas, 

kuris, sulaukęs 18 metų am-
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vas netgi pareiškė, kad tie, ku
rie nenori dirbti aukso kasyklo
se, gali su juo nevažiuoti, tačiau 
jis nežino, kas tada su jais bus 
daroma. Nesutikti buvo beveik 
neįmanoma, nes tokiu atveju 
musų 40 asmenų grupė būtų bu
vusi išsklaidyta tarp svetimtau
čių. Apsisprendimą palengvino 
pasitikti atvykusio kasyklų at
stovo gana įdomi asmenybė", ku
pina nuoširdaus paprastumo ir 
noro padėti. Vėliau paaiškėjo, 
kad tas mūsų palydovas yra ka
syklų bendrovės vicedirekto
rius, įtakingas asmuo Toronte.

Kitas pasaulis
Kanada — kitas pasaulis, ka

nadiečiai — kito kontinento 
žmonės. Jeigu Vokietijoj į mus, 
“prakeiktuosius užsieniečius”, 
beveik visur Į»uvo žiūrima su 
neapykanta, . kiekviena proga 
laidomi nenupelnyti akmenys, 
tai čia, Kanadoj, mus kiekvienas 
sutinka nuoširdžia šypsena ir 
palydi draugiškais rankos mos
tais.

Muitinės valdininkai tik pro 
forma dirstelėjo į kaikuriuos 
rankinius lagaminėlius. Didysis 
bagažas liko nepatikrintas. Prie 
muitinės durų jau laukė eilė ke
leivinių vagonų. Nešini pirmo
mis dovanomis — dviem pake
liais kanadietiško tabako, suli
pom į vagonus. Prasidėjo ilga 
kelionė į krašto gilumą.

Ligi Montrealio važavom visi 
kartu. Atvykus vėlų vakarą, vie
toj viso vaizdo akis tegalėjo ap
rėpti šviesų jūrą ir milžinišką 
alaus bravoro “Black Horse” 
reklamą, čia buvo atkabintos 
merginos, jų tarpe ir lietuvai
tės, o taip pat visos kitos gru
pės, turinčios paskyrimo vietas 
Kvebeko provincijoj. Atsisvei
kinom ir su savo tautiečių ant
rąja grune.

Kanados sostinę Otavą pra
miegojom. Tiesa, pradėdami ke
lionę. labai domėjomės pro lan
gus skubančiais vaizdais, bet jie 
mums greit nusibodo dėl savo 
gana monotoniškos panoramos: 
nenutrūkstantieji nedidelių eg
laičių miškai, pelkės, ežerai, 
vėl miškai, vėl pelkės ir vėl eže
rai. Retkarčiais įsiterpia viena 
kita ūkininko sodyba. Žemė bal
ta, sniegu užklota. Įdomiau tik 
važiuojant pro miestus. Nuo akį 
rėžiančių spalvotų šviesos rek
lamų jau buvome spėję atpras
ti. Todėl dabar puolam prie va
gono langų ir kaip maži vaikai 
džiaugiamės puošniomis krautu
vių vitrinomis. Kaikur jau spin
di iliuminuotos kalėdinės eglu
tės. Kalėdos ne už kalnu.

Mūsų palydovas domisi Lie
tuva. Jis netgi pasisako prašęs 
paskirti jam lietuvius, nes lietu
viai esą geri darbininkai. Kiek 
įmanydami jį šviečiam visais 
okunuoto Pabaltijo klausimais, 
juodu ant balto dėstom sovietu, 
tu “tikruių demokratu”, kiau
lystes. Komunistus jis sakosi 
pakankamai pažįstas. Pažada 
anlankvti Lietuvos garbės kon
sulą Toronte. Lietuviu Saiungą 
ir jiems įteikti mūsų sąrašus.

(Bus daugiau) 

žiaus, pirmą kartą dalyvavo rin
kimuose. Tokio jaunimo buvo 
milijonai. Jis augo socialdemo
kratų - liberalų valdžios metais, 
kai labai sustiprėjo socialistinės 
nuotaikos. Todėl nenuostabu, 
kad savo balsus atidavė social
demokratams.

Koalicijai padėjo ir užsienis. 
Prieš rinkimus kairiųjų radika
lų rašytojui Boelliui buvo su
teikta Nobelio premija. Maskva 
laimėjo simpatijas kaikurių 
stambių pramonininkų, duoda
ma užsakymus, siekiančius bili
jonines sumas.

Opozicija buvo pasikvietusi 
talkon buvusį koalicijos ūkio ir 
finansų ministerį socialdemo
kratą Šchillerį. Jo pareiškimai 
buvo skelbiami opozicijos spau

PADĖKA

AfA ALDONAI LAUGALIENEI

staigiai mirus, reiškiame nuoširdžig padėką visiems, kurie 
pagerbė mirusią: kunigui klebonui P. Ažubaliui už vaka
rines maldas, kun. J. Staškevičiui už šv. Mišių auką ir 
palaidojimq, visiems pagerbusiems dalyvavimu laidotu
vėse, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles prie 
jos karsto ir pareiškusiems užuojautas.

Visiems reiškiame gilią, nuoširdžią padėką —
Laugalių šeimos 
ir J. Dubinskas
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Juozui Valeškai

mirus, žmoną ALEKSANDRĄ, sūnų EDVARDĄ bei 
kitus
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Juozui Valeckai
mirus, žmonų ALEKSANDRĄ, sūnų EDVARDĄ

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —-

S. A.
J. K.

artimuosius skausmo valandose nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi —

J. A. Vanagai 
Petraičiai Z. J. Klevinai
Kaknevičiai B. J. Akelaičiai

J. K. Ališauskai

AfA

Feliksui Šiukšteriui
mirus, jo žmonų GERDĄ, dukrelę ROTĄ, gimines 

bei artimuosius liūdesio valandose nuoširdžiai 

užjaučiame —
Feliksas ir Marija Noreikos

AJA 

Feliksui Girdauskui
mirus, valdybos nariui ZIGMUI GIRDAUSKUI ir 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia — 

Prisikėlimo Parapijos Kredito Kooperatyvo 

valdyba ir tarnautojai

AfA 

Feliksui Girdauskui
Čikagoje mirus, brolį ZIGMĄ GIRDAUSKĄ ir jo 

šeimą nuoširdžiai užjaučiame —
A. V. Grybai

E. A. ŽemaitaičiaiM. K. Joneliu na i
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ĮVAIRŪS KILIMAI
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doje, bet, matyt, plačiųjų masių 
nepasiekė, nes jos pasitenkina 
televizijos programomis.

Šie rinkimai buvo peranksty- 
vi. Koalicija buvo valdžiusi tik
tai trejus metus ir nespėjo įgrįs
ti masėms bei padaryti stambių 
klaidų. Be to, per tuos metus la
bai išpopuliarėjo kancleris W. 
Brandtas, ypač savo rytų politi
ka. Posūkis į Maskvą čia laiko
mas moderniu dalyku. Brandto 
konkurentas Barzelis dar nėra 
labai populiarus, o Straussas yra 
nuolat politinių priešų juodina
mas.

Aplamai, šie rinkimai buvo 
kova dėl valdžios, nesiskaitant 
su priemonėmis. Ypač tai pasa
kytina apie koaliciją, kuri, be 
to, buvo geriau organizuota, ak
tyvesnė, orientuota i plačiąsias 
mases.
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KUNIGĄ BARĄ PRISIMENANT
P, LEL1S

“T2” 45 nr. įdėta trumpa ži
nutė: a.a. kun. Kazimieras Ba- 
rauskas-Baras mirė lapkričio 5 
d. Čikagoje, laikydamas pamal
das. Tai žymus pamokslininkas, 
redaktorius, visuomenininkas. 
Pastaruoju metu gyveno mari
jonų vienuolyne prie “Draugo” 
Čikagoje ir redagavo religinį 
laikraštį “Laivas”.

1915-1918 m. su K. Baru bu
vome vienoje gimnazijos kla
sėje ir kaip vienmečiai drauga
vome. Dėlto noriu kiek plačiau 
bent apie jo jaunystės metus 
parašyti. Apie jo vėlesnę veiklą 
nedaug ką galiu pridėti, nes nuo 
1922 m., įstojus jam kunigų se- 
minarijon, gal tik porą kartų 
buvom susitikę, kai jis važiuo
damas atostogų į savo tėviškę 
(žudžių k., Ramygalos valsč.) su
stojo Panevėžyje.

1915 m. liepos mėn. vokie
čiams okupavus Lietuvą, tų 
metų rugsėjo mėn. jau pradėjo
me mokslą naujai įsteigtoje 
gimnazijoje, kuri vadinosi “Re- 
alschule” (buvo prikalta tokia 
iškaba). “Saulės” dr-jos vardu 
ją įsteigė parapijų klebonai: 
kun. J. Stakauskas ir kun. J. 
Macijauskas. (Buvusi 7 kl. rea
linė mokykla su visais rusais 
evakuota Rusijon). Pradžioje vi
si dalykai buvo dėstomi rusų 
kalba, nes nebuvo lietuviškų va
dovėlių ir daug mokinių iš 
miesto nesuprato lietuviškai. Tik 
nuo 1916 m. rudens pradėta 
viskas dėstyti lietuviškai. Tada 
gimnazijon įstojo daugiau moki
nių iš kaimo, o miesto svetim
taučiai mokiniai (žydai, lenkai) 
jos nebelankė. K. Baras įstojo 
gimnazijon kiek vėliau už ma
ne — jis įstojo į antrą klasę. Jis 
visada buvo gyvas, judrus ir 
smalsus, stengėsi viską sužinoti 
ir kur reikia — vadovauti. Mėg
davo skaityti knygas. Vieną ry
tą atėjęs į klasę pasakė, kad vo
kiečiai degina mokytojų semi
narijos biblioteką ir kad galima 
iš ten pasiimti knygų kiek no
ri. Jo vadovaujami nuėjome 
koks 10 mokinių į seminarijos 
sodą, kur rusai belaisviai nešė 
maišuose knygas iš rūmų ir ver
tė į degančius knygių laužus. O 
tos knygos tokios gražios, su pa
auksuotomis raidėmis ant virše
lių.'Tai daugiausia rusų ir pa
saulinių klasikų rinkiniai. Vo
kietis sargybinis nedraudė imti 
knygas, tad rusai belaisviai su 
malonumu krovė jas mums į glė
bius. Tris dienas mūsų karava
nas ėjo su knygomis. Prinešėm 
jų į gimnaziją ir į savo namus.

Kitą sykį Kaziukas pranešė, 
kad į Panevėžį atvažiuoja vo
kiečių vyr. vadas Hindenburgas 
ir naktį turgavietės aikštėj bus 
kariuomenės paradas. Nuėję į 
turgavietę matėme išrikiuotus 
kareivius su orkestrais, o visa 
gatvė stoties link apstatyta ka
reiviais, kurie rankose laikė de
gančius žibintus. Apie 11 v.v. 
atvažiavo į aikštę keli automo
biliai, iš kurių išlipo senas feld
maršalas ir jo palyda. Apėjęs 
kareivių eiles ir pasisveikinęs 
su karininkais, jis nuėjo prie 
savo viešbučio, kur, stovėdamas 
ant šaligatvio, priėmė paradą. 
Pernakvojęs išvyko į Rygos 
frontą, kur vokiečiai buvo sulai
kyti ištisus metus. Tada neturė

Lietuvių Katalikų Bendruomenės choras dainuoja Sao Paulo mieste Bra
zilijoje baltiečių parodą užbaigiant 1972, X. 22 Roosevelto aikštėje. Kon
certo klausėsi 1500 asmenų. Dirigavo Vyt. Tatarūnas. Jo kairėje — pra
nešėjas J. Šermukšnis Nuotr. A. Saulaičio
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jom nei skautų, nei sporto or
ganizacijų, tik Baras beveik kas
dien ateidavo ir išsivesdavo prie 
Nevėžio. Vieną kartą nuvedė į 
rusų belaisvių stovyklą, kur no
rėjom pasiteirauti, ar nėra lie
tuvių belaisvių, bet vokietis sar
gybinis mūsų neįleido.

Neatsimenu kuriais metais K. 
Baras išvyko iš gimnazijos, bet 
1922 m. jis jau buvo kunigų se
minarijoje, kurią baigė 1927 m. 
Nuo tų metų spaudoje dažnai 
tekdavo skaityti jo straipsnius 
visuomeniniais klausimais. Nuo
1938 m. jis buvo katalikų spau
dos biuro direktorium, o nuo
1939 m. “Mūsų Laikraščio” re
daktorium. Suredagavo knygą 
“Krikščionybė Lietuvoje”. 1941- 
43 m. išleido knygas: “Bolše
vizmo siaubas Lietuvoje” ir 
“Tremtinio pergyvenimai”.Tiek 
mano žinių apie jaunystės drau
gą a.a. kun. K. Barą.

Šia proga noriu priminti ir 
kitus klasės draugus, kurie vė
liau tapo kunigais, būtent: A. 
Benesevičius, A. Bausys, Ip. Ra- 
čys, A. Misevičius ir VI. Kups
tas. Išskyrus Benesevičių, nė 
vienas jų iš anksto nesisakė, 
kad nori būti kunigais. Ypač 
mums buvo staigmena, kai Ip. 
Račys pasirinko dvasiškio “sto
ną”. Būdamas gimnazijoj, jis or
ganizuodavo “robaksus” (šokių 
vakarėlius) ir kitokias linksmy
bes. 1919 m. Lietuvos kareiviai 
apsupo Račio butą ir mus visus 
robaksininkus nuvežė komen- 
dantūron, nes buvo karo stovis. 
Karo metu sutikau Račį Roza
lime, kur jis klebonavo. Su Be 
nesevičium kiek įdomesnė isto
rija. Su juo ir K. Baru nuo 1916 
m. buvome vienoje klasėje. Be
nesevičius buvo kilęs iš varga
nos šeimos ir tarnavo pas ūki
ninkus, bet labai norėjo būti 
kunigu. Tai buvo jo idealas. 
Prieš pat karą (1914 m.) jis su
sirado geriau apmokamą gizelio 
darbą Paliūniškio, Stočkaus, 
vandens malūne, bet svajonės 
apie kunigystę nepametė ir tau
pė pinigus mokslui. 1915 m., bū
damas jau 25 metų amžiaus, 
bandė stoti į gimnazijos pirmą
ją klasę, bet dėl amžiaus nebu
vo priimtas. Jis nenustojo vil
ties ir kreipėsi pagalbos pas kle
boną kunigą Stakauską. šis, 
kaip gimnazijos steigėjas, turė
jo didelę įtaką ir, jam tarpinin
kaujant, Benesevičius buvo pri
imtas 1916 m. į II klasę. Jam 
mokslas sunkiai ėjosi, ypač sun
ku iani buvo su algebra ir geo
metrija. Mudu su Baru dažnai 
namuose jį tų dalykų pamoky- 
davom. šiaip taip baigė keturias 
klases, įstojo kunigų seminari- 
jon ir ją baigęs tapo kunigu. 
Vėliau, po 20 metų, būdamas 
apskrities inžinierium ir važinė
damas po apylinkes, viename 
bažnytkaimyje radau savo dran
ga. Jis džiaugėsi pasiekęs savo 
idealą.

Išskyrus kun. K. Barauską, 
kiti mano klasės draugai kuni
gai toliau Panevėžio apskrities 
bažnytkaimių nenuėjo, bet jų 
įnašas kaimo žmonių švietimo, 
lietuviškos sąmonės bei kultū
ros kėlimo atžvilgiais yra labai 
reikšmingas. Imant paskirai, jie 
neiškilo, plačiau nepasižymėjo, 
bet savo misiją puikiai atliko.

Klevelando “Grandinėlės’’ koncertą Hamiltone seka tūks'.antinė publika Nuotr. J. Garlos

"Grandinėlės” viešnagė Kanadoje
Lapkričio 19, sekmadienis, 

lietuviškajame Kanados gyveni
me buvo ypatingas. Tą popietę 
Hamiltono mergaičių choro “Ai
das” v-bos iškviestas liet, tauti
nių šokių ansamblis “Grandinė
lė” atliko programą Hamiltono 
Mohawk College salėje. Buvo 
parduota apie 1100 bilietų. Pri
važiavo tautiečių net iš Buffalo, 
Toronto, Delhi, St. Catharines, 
Londono ir kitų vietovių. Buvo 
matyti ir kanadiškų veidų. Tokį 
lietuvių susibūrimą Kanadoje 
matome tik per Lietuvių Dieną.

įdomus vienetas
“Grandinėlės” pažiūrėti žmo

nės eina ne todėl, kad tai yra 
tautinė pareiga ar reikalas rem
ti mūsų jaunimą. Jie eina todėl, 
kad čia yra kažkas gražaus, ver
to pamatyti. Ja gėrimės ne vien 
tik mes lietuviai, bet ir ameri
kiečiai, ir anglai, ir vokiečiai, ir 
venecueliečiai, ir kolumbiečiai, 
ir visi, kurie turėjo progos ją 
matyti. “Gradinėlės”’ pasirody
mus kitataučiams galime sugre
tinti, žinoma, mažesniu mastu, 
su dabar pasauly žinomu iš žy
dų gyvenimo muzikiniu veikalu 
“Fiddler on the Roof”, kur sve
timieji yra supažindinami su žy
dų tautos papročiais visiems pri
imtina ir mėgstama forma.

“Grandinėlė” jau yra plačios 
skalės kūrybingas vienetas, ku
ris, subūręs patirtį, talentus ir* 
ištvermę, pasiekė lyg ir profesi
nio lygio. Grupė turi gerą orga
nizaciją: šokių vadovai, orkest
ras, šokėjų komitetas, tėvų ko
mitetas, atskiri pareigūnai ap
rangai, apšvietimui, techniniams 
dalykams, reklamai. Kaip visuo
se išeivijoj gerai veikiančiuose 
meniniuose kolektyvuose, taip 
ir čia vienas yra “spiritus mo- 
vens”, kuriam, nori ar nenori, 
reikia priskirti visumos nuopel
nus, nes be jo vienetas negalė
tų gyvuoti. Juk ar gali “Grandi
nėlė” būti be L. Sagio? Pana
šius klausimus galėtume kelti 
kalbėdami apie Čiurlionio an
samblį, “Gyvatarą”, “Aukurą” 
ir kt.

Daug nematyti}, naujų šokių
Po trumpos muzikinės preliu

dijos atsidaro užuolaida, užside
ga scenoje šviesos, spalvų pro
žektoriai, ir į sceną sueina 
“Grandinėlės” šokėjos pirmam 
Kepurinės šokiui. Stebi šokį, ku
rį atliekant yra siekiama tobuly
bės: spalvų derinys aprangoje, 
išsirikiavimai, veido išraiška, 
ūgis. Judesiai tikslūs, lengvi, 
gracingi. Visa scena, rodos, tik 
lengvai supasi spalvomis, šypse
na ir jaunais veidais. Sekantis 
šokis — kadrilis, į kurį įsijun
gia ir vyrai, o po jo vėl vienos 
mergaitės atlieka Blezdingėlę. 
Pakeltkojį su medinėm klum
pėm šoka vieni vyrai, o Kuski- 
nėlį vėl vienos mergaitės. Tas 
Kusikinėlis labai primena veng
rų “Kortanc” šokį. Pakrėstinį 
šokdami krato vieni kitus ir vy
rai, ir mergaitės. Pirmoji prog
ramos dalis užbaigiama choreo
grafiniu vaizdeliu su visiems ge
rai žinoma melodija “Tėvas su 
motina savo...” Be kitko, 
“Grandinėlė” yra atsisakiusi be
veik visų taut, šokių grupių 
praktikuojamo programos pra- 
nešinėjimo. Hamiltonas ta pro
ga buvo išleidęs leidinėlį su 
plačiais programos šokių apra
šymais.

Po pertraukos antroji progra
mos dalis prasideda iškilmingu 
Trejiniu ir kitu bendru šokiu — 
triukšminga greitpolke. Šokėjų 
kvapui atgauti po jos seka ra
mus apeiginis šokis Rezginėlė su 
spalvotais kaspinais - juostomis. 
Lenciūgėlis — kitas labai po
puliarus mūsų liaudies šokis su 
humoro doze. Ji atlieka vienas 
labai miklus šokėjas ir ketu
rios merginos. I programos už
baiga įsijungia ir pats šokiu mo- 
kvtnias L. Sagys. Šlensiuko. Ša
kalinio ir dovanu šokiuose iis 
atliko ūsuoto piršlio bei juokda
rio vaidmenį. Koncerto progra
ma užbaigiama Suktiniu. Publi
ka audringai ploja. Išėjusi “Ai-

KAZYS MILERIS 
do” choro mergaičių pirm. stud. 
Kristina Parekštytė dėkoja 
“Grandinėlei” už gražų spektak
lį, dėkoja vadovui L. Sagiui, o 
jo talkininkei A. Sagienei įtei
kiama raudonų rožių puokštė.

Įvairūs talentai
Visur yra tautinių šokių gru

pių. Visos jos gražiai šoka ir sa
vo vietovėse yra populiarios. 
Nėra sunkumų gauti šokėjų. 
Jaunimas šokius mėgsta.Tas pats 
jaunimas šoka ir “Grandinė
lėje”, bet čia jis visko turi dau
giau nei kiti. Daugiau ne tik pa
čių šokėjų, bet ir vaizduotės, kū
rybingumo, artistiškumo, įvai
rios aprangos ir tikriausiai dau
giau noro dirbti bei tobulėti. Jis 
turi ir savo kapelą. Ji “Grandi
nėlei” būtina. Jos orkestras turi 
kažkokį charakteringą mūsų 
tautinių instrumentų muzikos 
atgarsį, nors pačiame orkestre 
jokių liaudies instrumentų ne
matyti. Jam būtų galima leisti 
atlikti ir atskirus muzikinius da
lykėlius, ypač spektaklį prade
dant, kai reikia nuteikti ir pa
ruošti publiką būsimam Šokiui. 
Grupėje yra keletas šokėjų, su
gebančių daryti piruetes. Visos 
mergaitės scenoje grakščiai 
vaikščioja su tikru baletininkių 
kojos riešo išlenkimu. Greitas 
įsibėgėjimas sustabdomas lyg 
automatinių stabdžių, išlaikoma 
pusiausvyra visokiuose posū
kiuose. Jei scenoje yra koks 
įtempimas, tai publika to nejau
čia. Nepastebima, kad šokėjai 
rūpintųsi ir galvotų apie atlie
kamas figūras.

Grupė turi daug ir vaidybos 
talentų, nes jų pasirodymuose 
įpinta nemažai humoristinių da
lykėlių, ypač apeiginės vaidy
bos. šį sykį scenoje matėm su 
grupe kelis šokius atliekantį ir

Jaunuolis, sukėlęs audrą Kaune
(Atkelia iš 1-mo psl.) 

piktinimą išreiškė organizuota 
eisena į miestą. Tūkstantinė or
ganizuoto jaunimo minia rikiuo
tose eilėse žygiavo, skanduoda
mi: “Į miesto sodą, į miesto so
dą”, “Romas žuvo už Lietuvos 
laisvę!” Jaunimas, peržygiavęs 
Vilijampolės tiltą, pasidalino į 
dvi sroves: viena pasuko į Požė
los (buv. Lukšio) gatvę, kiti nu
žygiavo Valančiaus ir Vilniaus 
gatvėmis, vis skanduodami mi
nėtus šūkius. Laisvės alėjoje 
abidvi jaunimo srovės susiliejo 
į bendrą upę, plaukiančią Mili
cijos rūmų kryptimi (Donelaičio 
— Laisvės alėjos gatvių kam
pe). Pasirodžiusiam milicijos ka
rininkui buvo pateiktas klausi
mas, kodėl savivališkai pakeista 
laidotuvių valanda, nevykdant 
susitarimo. Kitos dvi jaunimo 
delegacijos nuvyko į Kauno vyk
domąjį komitetą ir į Kauno 
kompartijos centrinį komitetą. 
Po to jaunimo gretos pasuko at
gal Miesto sodo kryptimi, šauk
damos: “Melagiai, melagiai”, 
“Romas žuvo už Lietuvos lais
vę!” Nuo buv. įgulos bažnyčios 
iki miesto sodo ir toliau Laisvės 
alėja buvo pilna jaunimo ir jam 
prijaučiančių. Tūkstantinės mi
nios niekas negalėjo sustabdyti. 
Uniformuotos milicijos, saugu
miečiu ir draugovininkų voros 
buvo bejėgės savo grandinėmis 
minia atlaikyti. Miesto sode. Ro
mo Kalantos susideginimo vieto
je, įvyko studentijos mitingas, 
kur buvo pasakytos kalbos apie 
R. Kalantos žuvimą už Lietuvos 
laisve. Milicija, nors ir nebuvo 
gailestinga jaunimui bei pašali
niams praeiviams savo “bana
nais”, buvo persilpna suvaldyti 
įtūžusią jaunimo srovę. Ji vargo 
ištisa naktį iš gegužės 18 į 19 d. 
Romo susideginimo vieta Mies
to code pasipuošė gėlėmis ir vai
nikais.

Kovos su milicija
Gegužės 19 vidurdienį vėl 

gatves užnlndo jaunimas. Susi
rinko anie 3000 ar daugiau. Lie
tuviškosios jaunuomenės greto- 

patį “Grandinėlės” vadovą L. 
Sagį. Man teko stebėti jį už sce
nos ribų. Jis ir tada šoka: papsi 
burna, kilnojasi ant pečių švar
kas, judina kojas, vieną pakeis
damas kita. Kai jo kūno nėra 
scenoje, ten sklando jo dvasią, 
kuri dinamiškai sukasi 60 jau
nuolių kojomis.

“Grandinėlei” žiūrovų 
netrūksta
Mūsų visokių renginių skelbi

mai dažnai apeliuoja į patrioti
nius jausmus: tas ir tas rengia
ma, ateik, turime remti lietuviš
ką veiklą. Ėjo žmonės, kol įsiti
kino, kad dažnai meninių progra
mų organizatoriai nieko meniško 
nebeduoda. Visos tos meninės 
programos būna dažnai ant 
greitųjų sumestas dalykas. Ne
beduodami geros programos, į 
vakarus begalime prisivilioti tik 
šokių mėgėjus. Dėl tėvynės mei
lės žmogaus į šokius neprivilio
si. Reikia ką nors duoti, kad 
žmonės eitų ir kad ne iš manda
gumo plotų. Meninėms progra
moms reikia ne tiek kiekybės, 
kiek kokybės. Perdaug skuba
ma su premjeromis, visokiomis 
didelėmis sukaktimis, kurios ne
labai imponuojančiai praeina. 
Žmonių domėjimasis renginiu, 
dalyvavimas jame pasako viską. 
Netrūko žmonių “Grandinėlė
je”, netrūktų jų, jei tai būtų ir 
kitas gero meninio lygio paren
gimas. “Grandinėlę” Hamiltone 
matėme jau antrą kartą. Manau, 
kad ir kitą sykį jiems čia atvy
kus vėl visi eisime. Kažin ar yra 
kokios galimybės “Grandinėlei” 
nuvykti į Lietuvą ir duoti tokį 
spektakli Kauno ir Vilniaus lie
tuviams? Juk čia yra tiktai šo
kis. Ten mūsų tautiečiai pama
tytų, kad ir čia mes esame tau
tiškai stiprūs, kūrybingi ir ne- 
stokuojame visokių talentų.

se žygiavo Latvijos ir Estijos 
jaunimo bei studentijos atsto
vai. Milicijos pareigūnai ir 
draugovininkai savo jėgomis jau 
nebepasitikėjo. Apie 14 v. Lais
vės alėjoje, prie miesto sodo, 
pasirodė taip pat “bananais” 
ginkluotos kareivių gretos. Su 
jaunimu jie kovojo ne tik “ba
nanais”, bet ir savo kariškų dir
žų sagtimis. Abi dienas ėjo “ran
kinės” kovos. Vietoje durtuvų 
buvo vartojami “bananai” ir 
kumščiai. Kovingesni jaunuoliai 
buvo sulaikomi, kemšami į duo
ną ir mėsą vežiojančius dengtus 
sunkvežimius. Vieni buvo veža
mi į Milicijos rūmų požemius, 
kiti net į Pravieniškių darbo 
stovyklą. Kauno mieste apie vi
durdienį buvo sulaikytas auto
busų ir troleibusų judėjimas, ku
ris tik vakarop vėl pajudėjo. 
Kiek per tas dvi kovų dienas 
buvo jaunimo sužeista ar suim
ta, sunku spėti. Buvo pasklidu
sios kalbos, kad suimtųjų skai
čius siekia apie 500 ar daugiau. 
Buvo patekę ir kaikurių valdžios 
pareigūnų sūnūs bei dukros, bet 
apie tai viešumoje “mirties ty
la”. Dalis sulaikytų buvo paleis
ti, kiti — laukia teismo sprendi
mo.

Rusų siautėjimas
Demonstracijos įsiutino ru

sus. Prasidėjo valymai partijoj 
ir visose Lietuvos institucijose. 
Aštuoni jaunuoliai nuteisti, bet 
tiktai tie, kurie prisipažino prie 
“chuliganizmo” ir apgailėjo sa
vo išsišokimus. Kiti tebėra tar
domi. Direktoriai tų mokyklų, 
kurių mokiniai dalyvavo de
monstracijose, pakeičiami ru
sais. Vilniuje ir Kaune sustab
dytas naujai atvykstančių lietu
vių registravimas. Atvyksta 
daug rusų gyventojų, nors butų 
labai trūksta. Jie visi registruo
jami, o lietuvių gali būti regis
truojama tik ketvirtadalis. įsiu
tino rusus ir vienos jų ekskursi
jos autobuso apmėtymas akme
nimis prie įgulos šventovės 
Kaune. Rusijoj pasklido gandas, 
kad į Lietuvą važiuoti pavojinga.

3 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. XII. 7 — Nr. 49 (1192)

Vedybos aprašomos, skyrybos nutylimos
AL. GIMANTAS

Jau nepirmą kartą tenka pra
bilti mūsų spaudoje šiuo klau
simu. Reikalams negerėjant, 
tenka ir vėl grįžti prie tos pa
čios temos. Tai mūsų dorinis ly
gis ir bendrieji su tuo susiję nu
siteikimai. Tema labai jautri. Ją 
nagrinėjant, tenka būti itin at
sargiu ir stengtis rūpestingai 
rinkti kiekvieną žodį. Savotiški 
nenormalumai aplinkos gyveni
me, papročiuose ir “naujosios 
moralės” propaguotojų nuolati
nis, platus, garsus šauksmas ne
lieka be atgarsio ir mūsų tarpe, 
nors yra manančių, kad lietuvių 
tai visiškai neliečia. Atseit, mes 
esame augštos moralės, princi
pų žmonės, atsparūs betkuriai 
neigiamai įtakai. Būtų malonu, 
jei tai būtų tiesa. Deja, apsižval- 
gius aplink, patyrus iš pažįsta
mų lūpų, kas ir kaip vyksta ki
tur, sunku tikėti, kad mes dori
nėje srityje išliekame šviesiais 
švyturiais.

Žinome, girdime ir matome, 
kad tiek jaunesnėj kartoj, tiek 
ir vyresniųjų tarpe esama reiš
kinių, kurie dabar yra toleruo
jami, praktikuojami. Prieš 20 
metų apie tai išgirdus, būtų ir 
piktinamasi ir smerkiama, šian
dien tai priimama kaip visai 
normalų reiškinį, perdaug nesi
stebint, nes tai esąs šios dienos 
dvasios ir tempo reikalavimas, 
tarytum tai, kas buvo bloga, stai
ga tapo gera.

Labai pagausėjo skyrybos 
jaunesniųjų tarpe. Laikraščiai 
pilni nuotraukų ir vestuvių ap
rašymų, bet niekur nerašoma, 
kad tos ar kitos šeimos po me
tų, dvejų ar trejų jau nebėra — 
iširo. Šis autorius žino atvejį, 
kai susituokę bendrai išgyveno 
nedaugiau 5 dienų! Neištikimy
bės reiškiniai matomi ne vien 
jaunesniųjų tarpe, bet ir vy
resniųjų, žymiai ilgiau kartu iš
gyvenusių. Kūdikių laukiančių ir 
prie altoriaus žengiančių jaunų 
nuotakų skaičius lyg ir suma
žėjęs, bet, jei tikėti vienos vi
durinės kartos motinos teigimu, 
tai įvyko tik dėlto, kad piliulė 
tapo ir įprasta, ir patikima gi
mimų kontrolės forma.

Kitu atveju dukra skundės 
motinai, esą norint rimtai drau
gauti su vienu ar kitu vyruku, 
tuoj pat iškyla ir “meilės įrody
mo” klausimas. Tas pats su jos 
draugėmis, tas pats ir su ja. Jei 
“neįrodysi”, greičiausiai, nusto
si draugo kitos mergaitės są- 

Hamiltono “Aido“ choristės klausinėja P. Amerikos lietuvaitę Toronte už
baigiant jaunimo kongresą Nuotr. S. Dabkaus

At a
Feliksui Girdauskui

Čikagoje mirus, broliui ZIGMUI GIRDAUSKUI su 

šeima Toronte, seseriai KAZIMIERAI KASPARAI- 

TIENEI su šeima Lietuvoje bei jų giminėms reiš

kiame gilių užuojautų —
i

/.A. Pūkai E. A. Kuraičiai

Pr. Bacevičius (St. Catharines)

Pr. Kėvalaitis J. J. Šarūnai fe

AfA

Feliksui Siukšteriui
mirus, jo žmonai GERDAI, dukrelei ir artimiesiems 
gilių užuojautų reiškiame ir kartu liūdime —

Petras ir Aida Misevičiai

gaitės, kuri linkusi rizikuoti... 
Konkurencija tarp merginų ras
ti sau tinkamą ir patinkamą vy
rą netaip jau maža. Nebūtinai 
skaiton, kuri linkusi rizikuoti...

Įvairius suaugusių žmonių 
žaidimus prasimano ir ilgėliau 
vedusios poros, turinčios net ir 
paaugusius vaikus. Esą, viskas 
nusibodę, rutina tapę, niekas 
nevilioja, niekas nepatrauklu. 
Tad siekiama bandyti, jieškoti, 
eksperimentuoti. Pasitelkiama 
įvairi garsinė, vaizdinė, juslinė 
ir kitokia medžiaga. Nevengia
mi kraštutinumai, nesibaidomą 
priemonių. Persisotinus duona ir 
žaidimais,' kas dar lieka?

Kaikurie čia paminėti pavyz
džiai sąmoningai nebuvo nei de
talizuoti, nei konkretizuoti. 
Taipgi šiuo rašiniu nenorima 
mesti šešėlį ar įtarimą visam 
mūsų jaunimui. Teigiamų, augš
tos moralės pavyzdžių dar, dė
kui dangui, turime apsčiai. Bet 
dažnėjantys atvejai verčia su
sirūpinti, nepraleisti negirdo
mis. Juk ir pats sveikiausias kū
nas, kaikurių aplinkybių saisto
mas, neišvengia rimtesnių susir
gimų. Profilaktinė medicina 
tad ir padeda žmogui likti svei
kam kūnu ir siela. Antidorinių 
mikrobų aplink mus išbarstyta 
gausiai. Užsikrėtimas lengvas. 
Matant pavojų, lengviau ir apsi
saugoti. Nuolatinis budrumas 
gali- čia daug padėti.

PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus 

ir pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes su
mažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistų au
dinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams, įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.
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MIRĖ L. PURĖNIENĖ
Lapkričio 17 d. Kaune mirė advo

katė Liuda Purėnicnė-Vienožinskai- 
tė, buvusi žymi socialdemokratų vei
kėja, 1922-26 m. seimų atstovė, dir
busi ekonominėse ir teisių komisi
jose. Velionė buvo gimusi 1887 m., 
baigusi Mintaujos gimnaziją, Petra
pilio universiteto teisės fakultetą. 
1911-14 m. priklausė Petrapilio slap
tai lietuvių studentų draugijai ir so
cialdemokratų rateliui, 1917 m. da
lyvavo Petrapilio lietuvių seime. Ne
priklausomoje Lietuvoje dažnai be 
atlyginimo būdavo gynėja politinėse 
bylose, bendradarbiavo socialdemo
kratų spaudoje, dalyvavo jos leidy
boje. Trumpą nekrologą “Tiesoje” 
paskelbė ne oficialūs kompartijos 
sluogsniai, bet tik grupė draugų.

ČILĖJE IR PERU
“Tiesos" lapkričio 21 d. laidoje 

savo įspūdžius iš tarptautinės San
tiago mugės pasakoja ministerių ta
rybos pirmininko I pavaduotojas 
Ksaveras Kairys. Sovietų Sąjungos 
paviljone savo skyrių turėjo ir oku
puota Lietuva. Meninę programą at
liko Vilniaus operos sol. V. Noreika, 
sol. N. Ambrazaitytė, pianistė Ž. No- 
reikienė ir grupė “Lietuvos” ansamb
lio narių. Lietuvos laimėjimus sovie
tinėje okupacijoje propagavo K. Kai
rys. Koncertai ir propagandiniai pa
reiškimai, dažniausiai sujungti su So
vietų Sąjungos penkiasdešimtmečiu, 
Čilės ir Sovietų Sąjungos kultūros 
instituto buvo surengti Santiago ir 
kitose Čilės vietovėse. Skulptoriaus 
L. Žuklio sukurtą Igno Domeikos 
bareljefą, išstatytą parodoje, vėliau 
Santiago universitetui perdavė L. 
Šepetys, A. Laurinčiukas ir J. Grei- 
čiuvienė. Velionis I. Domeika yra 
dirbęs šiame universitete ir daug 
pasitarnavęs minerologijos mokslui. 
Iš Čilės menininkai su partiečiais 
buvo užsukę į Peru sostinę Limą, 
kur viešnagę organizavo Peru ir So
vietų Sąjungos kultūrinių ryšių drau
gija. šiuose renginiuose, be paties 
K. Kairio, kalbėjo vilniškės kom
partijos centrinio komiteto sekr. R. 
Songaila, skyriaus vedėjo pavaduoto
jas J. Rusenka, užsienio ryšių sky
riaus vedėjas F. Strumila. Valstybi
nei leidyklai “Kimantu” Santiage 
buvo įteikta A. Sniečkaus propagan
dinė knyga ispanų kalba “Sovietinė 
Lietuva klestėjimo keliu”.

SPORTININKO SUKAKTIS
Amžiaus 60 metų sukakties proga 

panevėžiečiai pagerbė žymųjį stalo 
tenisininką Vilių Variakojį, kuris 
dabar yra Panevėžio miesto kūno 
kultūros ir sporto komiteto pirmi
ninkas. Sukaktuvininkas jau 1936- 
39 m. buvo Lietuvos stalo teniso 
rinktinės nariu ir atstovavo Lietu
vai pasaulinėse pirmenybėse. Jis 
taipgi yra buvęs daugkartiniu Lie
tuvos stalo teniso čempijonu prieš
kariniais ir pokariniais metais, o 
1950 m. įveikė stipriausius Sovietų 
Sąjungos stalo tenisininkus. Nema
žesni V. Variakojo nuopelnai ir 
krepšiniui, nes 1937-40 m. jis buvo 
Lietuvos rinktinės žaidėju. Pokario 
metais jis treniravo ir stalo tenisi
ninkus, ir krepšininkus, ugdydamas 
naująjį atžalyną.

GIRTAVIMO REZULTATAI
Vanda Bogušienė "Tiesos” 268 nr. 

aprašo Vilniuje vykusį Vytauto Sa- 
mochino teismą, kuris jam paskyrė 
10 metų kalėjimo už draugo Algio 
Benadursko nudūrimą peiliu. Minė
tieji jaunuoliai dirbo prie statybų ir 
Įprato girtuokliauti. Nelaimės dieną 
V. Samochinas, A. Benadurskas ir L 
Levčenka darbovietėn atėjo jau pus
ryčių metu paragavę vyno. Jiem rū- 
jo ne darbas, bet “gera nuotaika", 
kuria susidomėjo ir kiti darbinin
kai. Darbo metu vaišės buvo tęsia
mos V. Samochino kambaryje. V. Bo
gušienė rašo: “Visi gerokai įkaito. 
Ėmė lošti kortomis, susiginčijo. Gin
čą nutraukė užėjęs darbininkas Alek
sas Paulavičius. Pamatęs tuščią bu
telį, jis tylėdamas padėjo du rublius, 
ir Rakovskis vėl subėgiojo į savo 
kambarį naminės. Ištuštinę dar vie
ną butelį, visi buvo stipriai apsvai
gę. Tada Vytas su Algiu ėmė ban
dyti rankų stiprumą, vėl kilo gin
čas. Jis augo, plėtėsi, vyrai griebė
si už krūtinių jau ne juokais. Kiti 
gal kiek ir ramino įsikarščiavusius, 
bet — jų sąskaitos, tesižino . .. Vyto 
Samochino rankoje atsirado peilis. 
Paskui Algis Benadurskas griebėsi 
už kaklo ir išbėgo pro duris. Vytas,

SAULT STE. MARIE, ONTARIO
LIETUVOS KARIUOMENĖS šven 

tės minėjimo proga apyl. valdyba 
lapkričio 18 d. ukrainiečių salėje su
ruošė šokių vakarą su bufetu ir lo
terija. Jokios kitokios programos ne
buvo, nes vietiniai paskaitininkai 
yra tautiečiams gerokai nusibodę. 
Gi klausyti paskaitos svetima, nesu
prantama kalba visai neįdomu būtų 
svečiams svetimtaučiams, kurie daž
nokai sudaro apie pusę pobūvio da
lyvių. Pats svarbiausias šio linksmai 
praėjusio šokių vakaro bruožas buvo 
tas, kad sustabdžius muziką besi
linksminantieji svečiai buvo pakvies
ti pagerbti žuvusius už Lietuvos lais
vę karius ir partizanus tylos minute.

A. A. MARTYNO PAREIGIO vie- 
nerių metų mirties sukaktuvių proga 
našlė Jadvyga Pareigienė lapkričio 
12 d. šv. Veronikos bažnyčioje už
prašė iškilmingas Mišias, po kurių 
susirinkusieji buvo pakviesti pie
tums. Velionis mūsų kolonijoj buvo 
žinomas kaipo malonus bei pavyzdin

pamatęs ant savo rankų kraują, at
lyžo, puolė į virtuvę ir, pravėręs lan
gą, žiūrėjo, kur bėgs Algis, šis svir
duliuodamas bėgo kiemu, šaukdamas 
meistrą, paskui kažkaip staiga grįž
telėjo, ištiesė rankas ir parkrito. Kai 
atvėso sugėrovai, Algio jau nebebu
vo. Tai įvyko darbo dieną, prieš pie
tus ..Šis epizodas liudija menką 
darbo drausmę ir jos labai liūdnus 
rezultatus.

VILNIUJE IR PALANGOJE
Danutė Kadžiulytė “Tiesos” 244 

nr. “Dienos Aiduose” dar karta ban
do atkreipti dėmesį į vardus archi
tektūriniuose paminkluose ir netgi 
senojoje Vilniaus katedroje: “žiū
rėk, vieną dieną ir apsimuturiuoja 
pastolių tinklu kuris nors architek
tūros paminklas. Kartais net atrodo, 
kad per dažni tie remontai, tie da
žymai, perdažymai. Bet anądien pa
žvelgiau atidžiau į Paveikslų gale
riją, ir savo akimis tikėti nesinori. 
Sienos ne tik dėmėtos. Jos išdrasky
tos, išbraižytos, išpaišytos. Kokių tik 
pėdsakų nepaliekama, siekiant amži
nybės, įtvirtinant jausmus. Vieni tik 
vardus išraižo, matematiniais ženk
lais apiforminę. Kiti aštriu plytgaliu 
kuo tiksliau pasirašo — tarytum tau
pomojoj knygutėj. Dar kiti mielą 
veidą nutapo. Ypač išsiskiria tame 
margumyne mėlynais dažais nutep
liota ilgakaklė, plaukais apsiskleidu- 
si Liolė. Tikriausiai tam, kuris pie
šė, jinai prilygo Neferitei, jei, nieko 
nebodamas, šitokio darbo ėmėsi. 
Taigi ir dengia tuos margus sluoks
nius dažytojai, kol kitos panašios žy
mės vėl sienų nesudarko. Sunku įsi
vaizduoti šitokį polėkį gremžti tinklą. 
Tikriausiai tie žmonės nesitveria 
savy, kol ko nors nesugadina. Tik
riausiai jie savo vardus danguje iš
rašytų. Deja, dangaus nepasiekia. 
Tada ir kimba į sienas ar pjausto 
medžių kamienus. Šią vasarą kažko
kia pora Įsigudrino Nidos didžiosios 
kopos šlaite iš tolo matomas raides 
kojom išminti, savo vardus visiems 
paskelbti...” šiaulietė M. Kleibienė 
“Komjaunimo Tiesos” 226 nr. pana
šių pastabų pateikia iš Palangos, kur 
ne tik vardais, ženklais, bet ir keiks
mažodžiais jau išmarginti netaip se
niai atstatyto jūros tilto turėklai. 
Peiliais sudarkytas ir ąžuolinis rąs
tas. skirtas miškininkui M. Daujotu!, 
kuris pirmasis pradėjo rūpintis ko
pų apsauga. Net ir šio kuklaus pa
minklo neaplenkė vandalų peiliai.

ANYKŠČIU “ŠILELIS"
Anykščių poilsio namai “Šilelis" 

veiklos sezoną užbaigė spalio 1 d. 
Vyt. Bagdono pranešimu “Komjau
nimo Tiesos” lapkričio 11 d. laidoje, 
iki to laiko buvo susilaukta beveik 
5.000 poilsiautojų iš Maskvos, Lenin
grado, Astrachanės, Minsko, Vilniaus, 
Kauno ir kitų miestų. V. Bagdonas 
nepateikia smulkesnių duomenų — 
poilsiautojų neskirsto pagal tauty
bes. Iš suminėtų miestų betgi atrodo, 
kad Anykščiais bei jų gražiąja gam
ta jau spėjo susidomėti rusai ir gu-

JIESIOS TVENKINYS
Vandens ūkio projektavimo insti

tutas jau paruošė pro Kauną tekan
čios Jiesios upės vandens reguliavi
mo projektą. Potvynių vandenis su
telks “mažoji jūra”, specialus tven
kinys, kurio vandens atsargos bus pa
naudotos aplinkinių kolchozų žemėms 
laistyti. Tvenkinio vandeniu drėkina
mi plotai sieks apie 650 ha. Pirmiau
sia drėkinimo sistema bus įvesta 
“Aušros” kolchozo kultūrinėse ga
nyklose.

PIVONIJOS RAJONAS
Kairiajame Šventosios krante jau 

planuojamas naujasis Pivonijos rajo
nas Ukmergės miestui. Jame numa
toma apgyvendinti 12.000 ukmergiš
kių. šį rudenį ten buvo pastatyta 
vidurinė mokykla 1.392 mokiniams, 
turinti erdvias klases, kabinetus, 
sporto sales, dvi valgyklas ir 160 
vietų bendrabutį. Tai pirmasis pasta
tas naujajame Pivonijos rajone. Da
bar Ukmergė jau turi keturias die
nines vidurines mokyklas, vieną va
karinę. Taigi, iš viso yra penkios 
gimnazijos tipo mokyklos. A. Proka- 
pas “Tiesos” 249 nr. paskelbtame te
lefoniniame pranešime taipgi mini 
mechanizatorius ruošiantį techniku
mą, profesinę technikos, vaikų spor
to ir muzikos mokyklas. 1970 m. sta
tistikos duomenimis, Ukmergė turė
jo 21.600 gyventojų, kurių skaičius 
dabar turbūt jau priartėjęs prie 
25.000. V. Kst.

gas tautietis ir bendruomenininkas. 
Jo giliai tebeliūdinti našlė Jadvyga 
prižadėjo įamžinti jį Kanados Lietu
vių Fonde $100 auka.

ARTĖJANT KALĖDOMS ir N. 
Metams, kaikurie mūsų kolonijos 
tautiečiai sakosi nerašysią šventinių 
sveikinimų, ypač vietiniams, kuriuos 
galima pasveikinti telefonu ar ap
lankyti. Gi su toliau gyvenančiais 
giminėmis ar draugais vistiek susi
rašinėjamą. Laišką tokiems bus daug 
įdomiau gauti, negu šablonišką at
viruką. Kiekvienas matome spaudo
je paskelbtas įvairiems lietuviškiems 
reikalams aukas vietoje šventinių 
sveikinimų. Tokių, laiką bei pinigus 
taupančiųjų, gretos vis didėja. Ar
tėjančių šv. Kalėdų ir 1973-jų N. Me
tų proga palinkėsime mūsų koloni
jos tautiečiams geros nuotaikos bei 
šviesesnių vilčių nešančios ateities, o 
ypač nepamiršti lietuviškos kilmės 
uždėtų pareigų.

Korespondentas

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras savo metiniame koncerte atlieka “TJdrio dainą" iš “Pilėnų” operos. So
listas — A. Keblys, dirigentė — M. Roch Tony’s Photo Studio

LONDON,
PERDAUG UŽSIENIEČIŲ. .. Lap 

kričio 26 d.. Centennial pastate įvy
ko tautybių pasirodymas, žinomas 
“Holiday Festival” vardu. Dalyvavo 
beveik visos Londone esančios tauty
bės — 32 grupės, išskyrus anglus, 
kurie niekada nedalyvauja... iš 
principo. Programą atliko lenkų 
“Wawel” ansamblis iš St. Catharines 
ir visada publikos audringais ploji
mais sutinkamas ukrainiečių ansamb
lis “Kalyna”’ iš Toronto. Žiūrovų pri
sirinko pilna salė — 1900. Lietuvių 
kepiniai vėl pateko į televizijos ži
nių programą, greta vienos kitos tau
tybės. “The London Free Press” 
dienraštis festivalį pavadino mažytė
mis Jungtinėmis Tautomis ir pabrė
žė šio renginio organizatoriaus — 
London Folk Arts Council pirminin
kės Pegi Walden džiaugsmą, kad ir 
buvę didžiausi priešai čia surado 
bendrą kalbą ir draugiškoje dvasio
je visi kartu sugeba dirbti kultūri
nį darbų. Bet.... su šypsena sumi
nėjo ir vieną išimtį. Renginiui pasi
baigus, prie jos prisiartino viena 
vyresnio amžiaus moteris ir pareiškė: 
“Tai labai graži proga. Bet čia yra 
labai daug užsieniečių .. .”

ONA RATKEVIČIENĖ, atvykusi į 
“Holiday Festival”, nukrito nuo laip
tų ir susilaužė šlaunikaulį. Vyresnio 
amžiaus žmogui nelengvai pakeliamą 
operaciją dar labiau pasunkino pasi
reiškę širdies negalavimai. Ji yra 
5v. Juozapo ligoninėje, bet kol kas 
jos dar negalima lankyti, nes yra 
griežtoje medicinos personalo prie
žiūroje. O. Ratkevičienė, koj sveika
ta leido, labai nuoširdžiai talkino 
lietuviškai veiklai %avo darbu, auko
mis ir viskuo, kuo tik galėjo. Tegul 
Augščiausias suteikia jai. jėgų šią 
krizę nugalėti ir greit pasveikti. D. E.

NAUJU METU sutikimo balius 
rengiamas gražiose The Great Hali 
patalpose Londono Holiday Inn- 
South, Wellington gatvėje (įvažiuo
jant Londonan nuo 401 plento). Sis 
N. Metų sutikimas bus su pilna šilta 
vakariene, vynu, šampanu vidurnak
tį, su programa, atliekama Londono 
studenčių kvarteto “Rasa”, ir jaunu 
svečiu Almiu Kuolu iš Toronto. Ren
gia apylinkės valdyba Londono ir 
kaimyninių apylinkių (kurios oficia
lių sutikimų nerengia) lietuviams be 
jokio pelno. Kaina — $12.50 asme
niui, $11.00 studentui. Klubų, turin
čių savas sales, nariai moka $35 ir 
daugiau porai. Viso vakaro ir naktiesS HAMILTON®

UŽKANDŽIAI. Gruodžio 10 d. bai
giasi prieškalėdinės rekolekcijos. Po 
kiekvienų Mišių Jaunimo Centro sa
lėje bus tortų bei pyragų išpardavi
mas ir šilti pietūs. Bus galima gauti 
cepelinų, balandėlių ir dešrelių su 
kopūstais. Bus ir daiktinės loterijos 
traukimas 12 v. Dėkojame aukoju
siems gerus laimikius: E. Steiblienei 
už paveikslą, A. Pilipaičiui, Knights 
TV ir radijo krautuvės savininkui, 
už elektrinį maišytuvą ir ateitinin
kams sendraugiams už radiją.

Hamiltono ateitininkai
LAIMĖS RATA ruošia Žūklautoji) 

ir Medžiotojų “Giedraičio” Klubas 
gruodžio 16, šeštadienį, lietuvių pa
rapijos salėje. Pradžia — 6 v. v. Bus 
galima laimėti kalakutų, dešrų, ang
liškų steiki; ir kt. Įvairūs gėrimai, 
kavutė. Valdyba

II A M I L T O N O LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

St. East, tel. 544-7125830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio 
prieš ilgus savaitgalius “Talka' 
šeštadieniais uždaryta.

v.p.p. 
v.p.p.

10 — 5
10 — 5
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiol

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

ONTARIO
muzikai jau prieš metus užsakyta 
puiki italų “Caminiti” kapela, gro
jusi viename iš nuotaikingiausių 
Londone šokių — studentų “Pasakų 
vakare”. Vietų skaičiui esant ribo
tam, neatidėliojant sau ir savo bičiu
liams bilietai įsigytini iki gruodžio 
15 d. Kadangi N. Metų sutikimas 
Londone ruošiamas po eilės metų 
puošniai, specialiai lietuviams, tai 
jiems nesusidomėjus, po gruodžio 15 
d. likusios vietos bus perleistos bet- 
kam. Bilietai nedelsiant įsigyjami 
skambinant (Londono srities nume
ris 519) 438-3530, 455-3428 arba
438-8983 telefonais arba rašant 382 
Murray St., London, Ont. (įdėti če
kį ar piniginę perlaidą). Naujus me
tus sutikdami, kviečiame kaimynus 
ir vietinius lietuvius, linkime jiems 
kuo geriausios nuotaikos.

KLB Londono apyl. valdyba

WINNIPEG, MAN.
KLB WINNIPEGO apylinkė šau

kia metinį narių susirinkimą 1972 m. 
gruodžio 10, sekmadienį, tuoj po 11 
v. pamaldų lietuvių parapijos salėje. 
Darbotvarkėje svarbiausias punktas 
— valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai 1973 m. Prašome visus da
lyvauti. Valdyba

KUN. J. BERTAŠIUS, mūsų pa
rapijos klebonas buvo išvykęs į Ha
miltoną, kur dalyvavo Kunigų Vieny
bės suvažiavime.

PAPILDYMAS. “TŽ” 46 nr. ko
respondencijoj “90-sis gimtadienis” 
per klaidą praleista pavardė svei
kintojo N. Stapon (W. Steponavi
čiaus sūnus). Jis, kaip tarybos na
rys (councillor), Winnipeg miesto 
burmistro vardu įteikė U. Januškie
nei miesto herbo ženklelį. Už klai
dą atsiprašome. B. B.

STAYNER, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, ku
rie užjautė ir parėmė mus po gaisro 
nelaimės. Ypatinga padėka organiza
toriams A. E. Heikiatns. Nuoširdžiai 
dėkojame p. p. Heikiams, Kryžanaus- 
kams, Raivyčiui, Valantiejams, Ste- 
puiaičiams, Juodišiams, Pakarnoms, 
Jurėnams, Joneliams, Gurkliams, 
Laučiams. Stanevičiams. Žalčiams, 
Kairiams, Lapavičiams, Juozaičiams, 
Noreikoms, Jonaičiui, Račiūnams, 
Liauboms, Giedraičiams, Jasiūnic- 
nei, Baibokams, Babeckams. Ačiū 
visiems —• Stasys Jonaitis ir šeima

PADĖKA
Mano 70-tojo gimtadienio proga, 

š.m. lapkričio 20 dieną, mane ser
gantį aplankiusiems, sveikinusiems 
bei dovanas įteikusiems broliams 
šauliams reiškiu nuoširdžiausią pa
dėką.

Marcijonas Juodis

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 Jomes St. So.,
Royal Bonk Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus ... _....  516 %
Šerus ir sutaupąs 616 %
už vienų metų terminuotus 
indėlius __ _________ 7%
ir virš $10,009 - 3 metams?’.6 %
Duodame:
asmenines paskolas iš — 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8*6%

Skanėstai —------------

kiekvieno skoniui
'enni.ncj.er Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS su

kakties minėjime vietinių tautiečių 
salėje buvo mažiau, negu svečių. Jų 
buvo iš Buffalo ir Toronto. Svečiai 
veteranai ir šauliai iš Hamiltono ir 
Toronto dalyvavo su savo vėliavo
mis. Paskaitą skaitė savanoris-kūrė- 
jas A. Šukys. Meninę dalį atliko Ha
miltono Aušros Vartų parapijos cho
ras, kurio dainavimas buvo tikrai ge
ro lygio, puikiai parinktas dainų re
pertuaras. Programą gražiai praneši
nėjo S. Zubrickienė, pati padeklama
vusi porą eilėraščių. Linksmoji dalis 
prabėgo greitai, pakilioj nuotaikoj. 
Sekmadienį įvyko iškilmingos pa
maldos už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Ypatingai gražų pamokslą pasa
kė kun. Juvenalis Liauba, OFM. 
Prie laisvės paminklo vienuolyno so
delyje buvo padėta gėlių. Čia žodį ta
rė vienas savanoris kūrėjas iš Niaga
ra Falls.

JOHN MARTIN kandidatūra į 
miesto burmistrus laikosi tvirtai. 
Plati ir gera organizacija. Padeda ir 
lietuviai. Jie surinko tam nemaža pi
nigų. Mums, žinoma, geras kiekvie
nas burmistras, bet geriausias tas, 
kuris stovi arčiausiai lietuvių. Pir
mą kartą šio miesto istorijoje J. 
Martin išleido rinkiminius lapelius ir 
lietuvių kalba. Malonu jausti šiame 
mieste ir “Lithuanian Power”. Mū
sų visų vieningumas šiuo atveju yra 
pasigėrėtinas.

“STANDARDE” vėl tapo atspaus
dintas vieno lietuvio rašinys, išdės
tęs priežastis liberalų partijos pra
laimėjimo. Priminta premjero Tru
deau kelionė Sov. Sąjungon, kur nu
vežė daug komplimentų, bet atsisakė 
kalbėtis pavergtųjų tautų reikalais. 
Nurodyta, kad ponia Trudeau grįžo, 
iš Sov. Sąjungos kolchozininkės dra
bužiuose ir su pasididžiavimu nusi
fotografavo. Šiuo atžvilgiu jie neat
stovavę visiem Kanados piliečiam. 
Gale išreikšta nuomonė, kad ateityje 
už totalistinio režimo gerbėjus bal-, 
suos tik radikalai. Kor.

KALĖDŲ EGLUTĖ vaikams bus 
gruodžio 17 d. vienuolyno patalpose, 
75 Rolls Avė. Programą atliks mo
kyklinio amžiaus vaikai, vadovauja
mi St. Zubrickienės. Rengia apylin
kės valdyba ir kviečia visas šeimas 
dalyvauti. Kalėdų senelis gausiai ap
dovanos vaikučius.

VASARIO 16 MINĖJIMAS bus 
1973 m. vasario 17 d. slovakų salėje. 
Salė ir orkestras jau užsakyti. Dėl 
programos dar tariamasi. Rengia 
apylinkės valdyba.

SIU METU JONINĖS rengėjams 
nebuvo pelningos. Susidariusį nuos
tolį — arti $100 — padengė Juozas 
Paukštys. Jau nepirmą kartą jis 
stambesne auka paremia tautinius 
reikalus. Skautų rėmėjų komitetas 
jam nuoširdžiai dėkoja.

ATOSTOGOS. A. J. Ališauskai sa
vo atostogas praleido Bahamų salo
se ir Floridoje. A. Lukas išvyko Flo- 
ridon. Žada grįžti 1973 m. balandžio 
mėnesį.

KOSTUI JONUŠUI surengtos pa- 
gerbtuvės 70 m. amžiaus proga p. 
Polgrimų bute. Sukaktuvininkas da
lyvauja įvairiose lietuvių organizaci
jose, tad jo pasveikinti susirinko 
gausus būrys veikėjų, bičiulių ir gi
minių. Buvo atvykęs iš Čikagos ir jo 
sūnus su žmona. Gauta nemažai svei
kinimu ir raštu. Dl.

Užbaigus jaunimo kongresą Toron
te: “Sudiev, širdele, išvažiuojam..

Nuotr. S. Dabkaus
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@ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

“DRAUGO” PRANEŠIMU, JAV 
LB centro valdyba yra gavusi žinią, 
kad 1974 m. “Radio Liberty” pradės 
transliuoti lietuviškas, latviškas ir es
tiškas radijo laidas sovietų okupuo
tam Pabaltijui. Transliacijoms jau 
yra numatyta $400.000 sąmata JAV 
valstybės departamente, bet ją tu
rės peržiūrėti ir patvirtinti augštieji 
departamento pareigūnai. “Radio Li
berty” ir “Radio Free Europe” trans
liacijų įvedimu lietuvių bei kitų bal- 
liečiu kalbomis rūpinasi JAV LB 
centro valdybos narė Aušra Mačiu- 
laitytė-Zerr.

KLEVELANDO “DIRVA” paskel
bė 1971 m. į JAV iš okupuotos Lie
tuvos atvykusio sol. Vidimanto Va
latkos laišką apie VLIKe dirbusį ir 
sovietų pavergtai! tėvynėn grįžusį 
Vytautą Alseiką. Laiške rašoma: 
“Maskva stengiasi visokiais būdais 
suskaidyti Amerikos lietuvių tautinį 
nusiteikimą ir stengiasi užverbuoti 
savo agentus lietuvių išeivių organi
zacijose. Tokiu Maskvos agentu bu
vo ir Vytautas Alseika. Savo paslau
gas atliko ir buvo atšauktas, o gal 
buvo pavojus būti demaskuotam, to
dėl “skubėjo” grįžti į “sovietinį ro
jų”. Gerai atsimenu 1970 metus. Al
seika tuo metu buvo atvykęs į Kau
ną. Gyveno pas savo motiną ir buvo 
laikomas kaip “savas”. Saugumas vi
sai neorganizavo jo “sutikti”, t.y. ma
žai juo domėjosi ir leido laisvai lan
kyti pažįstamus ir draugus. Elgėsi 
su juo kaip su “savu”. Net nerinko 
ir medžiagos, kokia jo nuomonė ir 
ką jis galvoja apie Lietuvą, saugu
mo pranešėjai apie jį nerašė rapor
tų, nes nebuvo reikalo, svečias bu
vo savas; priešingai daroma, kai at
vyksta lietuviai iš Amerikos. Jie bū
na griežčiausiai sekami ir prižiūrimi. 
Pasikalbėjimui siunčiami jų buvę 
draugai ir prieteliai — saugumo 
agentai, kurie iki detalių atrapor
tuoja ką svečias kalba ir ką galvoja. 
Jau tuomet V. Alseikos giminės sa
kė, kad Vytautas neužilgo grįš į Lie
tuvą. Okupacinė valdžia ir jo moti
nos buto niekam neperdavė o laikė 
ji Vytautui, kad turėtų kur grįžęs 
gyventi. Viskas buvo ruošiama jau 
iš anksto ir beveik prieš 3 metus 
buvo aišku, kad Alseikos motinos 
butas yra laikomas jam, kai jis su
grįš į okupuotą Lietuvą...” V. Va
latkos teigimu, V. Alseikos motina 
rūpinosi ir ją dažnai lankydavo save 
užsienio reikalų viceministeriu titu
luojantis V. Zenkevičius su savo pa
vaduotoju Karinausku. Dr. Alseikie- 
nė taipgi turėjusi nuolatinius ryšius 
su “diplomatu” R. Vaigausku, ku
ris iš Britanijos buvo ištremtas kaip 
sovietų šnipas. V. Valatka savo laiš
ke netiksliai pristato V. Zenkevičių 
kaip “vadinamą užsienio reikalų mi
nistrą”, nes šis grynai propagandinis 
titulas oficialiai priklauso Leokadi
jai Diržinskaitei-Piliušenko. V. Zen
kevičius yra ištikimas Maskvos tar
nas, naudojamas propagandai Jung
tinėse Tautose.

DUOKLE SOVIETINEI PROPA
GANDAI šiemet privalo atiduoti iš 
okupuotos Lietuvos į JAV atsiųsti 
menininkai. Komunistinės “Laisvės” 
pranešimu, Vilniaus operos sopranas 
Giedrė Kaukaitė-Žebriūnienė su pia
nistu Gyčiu Trinkūnu, nuolatiniu sol. 
Vacio Daunoro palydovu, turėjo So
vietų Sąjungos atstovybės surengtą 
koncertą Jungtinių Tautų bibliote
kos salėje. Jiems taipgi teko atlikti 
koncertinę programą JAV ir Sovietų 
Sąjungos draugystės tarybos Manhat- 
tane, Town Hali salėje, suruoštame 
Sovietų Sąjungos penkiasdešimtme
čio minėjime. Šie tikrai talentingi 
menininkai taipgi negalėjo išvengti 
dalyvavimo komunistinės “Laisvės” 
koncerte, kurio pelnas buvo skirtas 
laikraščio paskelbtam $15.000 vajui. 
Koncerte dalyvavo ir Vilniaus ope
ros solistės Birutė Almonaitytė, 
Elena Čiudakova, pianistė Halina 
Znaidzilauskaitė, atvykusios su par
tiečių vadovaujama rašytojų ir me
nininkų grupe. Atrodo, panašaus li
kimo gali susilaukti ir pianistė Al
dona Dvarionaitė. Toks žymiųjų me
nininkų tampymas po Sovietų Sąjun
gos penkiasdiešimtmečiui ir merdin
čiai lietuvių komunistų spaudai skir
tus vakarus jiems užkerta kelią į 
platesnius išeivijos lietuvių sluogs- 
nius, kur jie susilauktų nepalygina
mai platesnės auditorijos ir šiltesnio 
įvertinimo.

SOSTINĖJE VAŠINGTONE vei
kianti K. Donelaičio mokykla nau
juosius mokslo metus pradėjo su 40 
vaikų. V. Gureckienės vadovaujama 
mokykla turi vaikų darželį, prie- 
klasį ir 6 skyrius, sudarytus pagal 
vaikų amžių bei jų išeitą kursą. Mo- 
kvtojauja A. Račkaitienė, A. Damb- 
ritmas, R. Petruitienė, R. Pen- 
kūnienė, J. Vaičluiaitytė, G. Vasai- 
tienė ir pati vedėja V. Gureckienė. 
Tėvų komitetą sudarė A. Aidis, S. 
Bačkaitis ir A. Barzdukas.

Argentina
COMODORO RIVADAVIA miesto 

taryba jau yra davusi oficialų suti
kimą pavadinti vieną gatvę Lituania 
vardu. Busimoji Lituania gatvė 
— Prospero Palacio rajone, kuris 
yra pavadintas lėktuvo nelaimėje žu
vusio lakūno P. Palacio vardu. Pasta
rasis yra buvęs artimu Kazimiero Šla
pelio bičiuliu. Šioje miesto dalyje 
dabar gyvena K. šlapelio sūnus. Šia 
proga tenka nuoširdžiai sveikinti 
Argentinos lietuvius kurių iniciaty

vos bei pastangų dėka jau net ke
lios gatvės Argentinos miestuose turi 
Lituania pavadinimus.

BERISSO MINDAUGO DRAUGI
JOS mažųjų ansamblis “Pumpurė
liai” specialiu vakaru paminėjo vie- 
nerių metų veiklos sukaktį. Ansamb
liui vadovauja Elena Šaulienė, Zuza
na Mikelaitienė ir Ona Seštakauskie- 
nė. Sukakties proga ansambliečiai 
suvaidino vaizdelį “Miško mokykla”, 
padainavo keletą dainelių su akor
deonisto A. Saulio palyda, pašoko 
Sustą, Kubilą ir Suktinį. Programą 
papildė mažoji dainininkė Adriana 
Jocytė ir deklamatorė Diaha Beron- 
taitė.

BERISSO LIETUVIŲ DRAUGIJA 
“Nemunas” spalio 22 d. surengė Mo
tinos Dienos minėjimą ir jaunimo 
ansamblio krikštynas. Ansambliui 
buvo duotas gražus lietuviškas var
das “Skaidra”. Ansambliui vadovau
ja studentas A. Dulkė su žmona E. 
Butkute-Dulkiene.

Australija
ALB KRAŠTO VALDYBA leidžia 

Sydnėjuje išeinantį savaitraštį “Mū
sų Pastogė”, ilgus metus redaguotą 
V. Kazoko. Šiuo metu “MP” redaguo
ja kolegija — Elena Jonaitienė, Izi
dorius Jonaitis, Pajauta Pullinen ir 
atsak. red. A. Maurngis. Seniau sa
vaitraštis buvo renkamas ir spaus
dinamas privačiose rankose esan
čioj lietuviškoj “Minties” spaustu
vėj, iš kurios buvo pasitraukta dėl 
įvykusių nesutarimų. ALB krašto vai
dyba “MP” savaitraščiui dabar turi 
įsigijusi “Veritypcr” mašiną. Kadan
gi ALB krašto valdybos būstinė yra 
Adelaidėje, o savaitraštis leidžiamas 
Sydnėjuje, jo reikalais rūpinasi 
Sydnėjuje sudaryta administracinė 
komisija — A. Kntka, A. Reisgys 
ir A. Adomėnas su “MP” administra
torium B. Stašoniu. Administracinė 
komisija, patariama spaustuvės rei
kalu žinovų V. Aro ir V. Baužės, pa
siūlė ALB krašto valdybai įsigyti 
ofseto spausdinimo mašiną bei kitas 
pagalbines priemones, kurios kainuo
tų apie S10.000. Šią sumą tikimasi 
sutelkti specialiu vajumi. Tada “MP” 
savaitraštis turėtų spaustuvę, kurioje 
būtų galima atlikti ir kitus spau
dos darbus, sumažinant “MP” leidi
mo išlaidas.

Italija
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 

susirinkime Romoje, Vilią Lituania 
patalpose, lapkričio 12 d. dalyvavo 
vysk. A. Dcksnys, 23 lietuviai kuni
gai ir pora neseniai įšventintų dija- 
konų. Susirinkimui vadovavo Kuni
gų Vienybės pirm. kun. dr. V. Kaz
lauskas. Hgesnį pranešimą apie Sei
nų krašto lietuvių religinę būklę pa
darė kun. dr. J. Zellauskas, praėjusią 
vasarą lankęsis Suvalkų trikampyje, 
susitikęs su Punsko lietuvių parapi
jos klebonu kun. Dzcrveika ir dau
geliu lietuvių. Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad Lenkijos lietuviai vieninte
lę lietuvišką parapiją' turi tik Puns
ke. Kitose Seinų bei Suvalkų apskri
čių vietovėse nėra lietuvių kunigų 
ir religinio patarnavimo lietuvių kal
ba. Lietuvių pastangos turėti lietu
viškas pamaldas Seinuose, Smalėnuo- 
se, Krasnavoje, Suvalkuose, Cipliškė- 
se lig šiol buvo nesėkmingos. Minėtų 
vietovių lietuviai norėtų gauti lietu
viškų maldaknygių ir katekizmų. 
Punske veikia vienintelė lietuviška 
gimnazija, o kitose vietovėse sten
giamasi organizuoti lietuviškas mo
kyklėles kad ir nedideliems vaikų 
būreliams. Kun. J. Zciiausko, SDB, 
pranešimo mintis patvirtino ir papil
dė praėjusią vasarą Punske bei jo 
apylinkėse taip pat viešėjęs dijako- 
nas D. Valentis. Kunigų Vienybės 
naujojon valdybon buvo išrinkti: 
kun. dr. V. Rimšelis, MIC, mons. Z. 
Ignatavičius ir kun. prof. P. Rabi
kauskas, SJ. Naujoji valdyba sekan
čiais metais planuoja surengti arki
vyskupo J. Skvirecko šimtojo gimta
dienio minėjimą Romoje.

Prancūzija
PARYŽIUJE GYVENANTI B. 

VENSKUVIENĖ, Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjungos įga
liotinė tarptautiniams reikalams, da
lyvavo Tarptautinės Katalikių Mote
rų Organizacijų Sąjungos tarybos 
posėdžiuos Chantilly vietovėje ir pa
darė didelio dėmesio susilaukusį pra
nešimą apie paskutiniuosius Įvykius 
sovietų okupuotoj Lietuvoj. Lapkri
čio pradžioje Olandijoje, Ileeze vie
tovėje, įvykusiame Europos katali
kių moterų organizacijų vadovių su
važiavime B. Venskuvlenė taip pat 
kalbėjo apie dabartinę Lietuvos 
būkle ir PLKO Sąjungos veiklą išei
vijoje.

Vokietija'
JUOZAS KAIRYS, visuomenėse 

veikėjas ir žurnalistas, spalio 20 d. 
Miunchene atšventė amžiaus septy
niasdešimtmetį. Sukaktuvininkas yra 
teisininkas, diplomą įsigijęs Vytauto 
D. universitete, studijas gilinęs 
Miunchene. Nepriklausomoje Lietu
voje jis yra buvęs teisėju. Pokario 
metais aktyviai dalyvavo Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės ir VLIKo 
veikloje, buvo VLB teisiniu patarėju 
bei jos atstovu užsieniečių pabėgė
lių organizacijoje “Zentralverband 
Auslaendischer Fiuechillnge e. V.” 
Pastaruoju metu iš visuomeninės 
veiklos yra pasitraukęs, pagrindini 
dėmesį skiria lietuviškai spaudai. 
Sveikiname ji kaip nuolatinį “TŽ” 
bendradarbį.
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Kur mūsų entuziazmas?
Daugiau išmoksime dirbdami

Neseniai įvyko naujai įsteig
to Toronto universiteto Lietu
vių Studentų Klubo valdybos 
rinkimai. Besėdint man dingte
lėjo mintis, kad šis susirinkimas 
labai panašus į daugumą tokių, 
kurie sušaukiami lietuvių tarpe. 
Siūlymai asmenų į valdybą vy
ko sparčiai, deja, dar sparčiau 
pasiūlytieji atsisakė. Kodėl?

Priežastys, kurios visų pirma 
man ateina į galvą, yra apa
tija, tingėjimas ir baimė. Saky
čiau, kad apatija yra Siaurės 
Amerikos kultūros rezultatas. 
Visi nauji išradimai, televizijos 
ir mygtukai žlugdo mumyse ini
ciatyvą veikti, slopina kūrybin
gumą. Darbus atliekame kuo 
greičiausiais metodais, kad ga
lėtume įsigyti naujausius nie
kus. Pavargę atsisėdam ir lau
kiam, kad kas nors mus užimtų. 
Bet viskas labai greit nusibosta. 
Mus apsėda apatija. O man vis- 
tiek atrodo, kad tai ne apatija, o 
tingėjimas.

Tingėjimas yra savotiška li
ga. Ji pasiekia net mūsų smege
nis, ir pradedam tingėt galvoti. 
Neturim idėjų. Be to, bijom at
sistoti ir pasisakyti už tas idė
jas, kurias turim. Perdaug bi
jom — “ką kiti sakys", o tie ki
ti galvoja tą patį, ir taip mes su
kamės kaip karuselė.

Perdaug užsiėmę asmeni
niais rūpesčiais visai prarandam

"Stovyklos ūkvedžio apmąstymai"
Būdamas atstovas, turėčiau 

būti susidaręs nuomonę apie II 
PLJK tikslą ir jo pasisekimą. 
Bet kadangi man buvo pavestas 
stovyklos ūkvedžio darbas, tai 
kongreso, išskyrus pirmąją dalį 
Čikagoje, lyg ir nemačiau. Gai
la, kad tokioje padėtyje buvome 
net keli atstovai, tuo būdu pra
radę progą prisidėti prie kong
reso kultūrinio darbo.

Negalėjau dalyvauti kultūri
niuose kongreso svarstymuose, 
bet galėjau stebėti techniškus 
trūkumus. Kiek aš mačiau, Či
kagos, Kento universiteto ir Ro
muvos programos skyrėsi vien 
tik vietovėmis ir kainomis. Pa
skaitos buvo įdomios visur, žmo
nės tie patys, nors skaičiai kei
tėsi. Lengvai galima buvo gauti 
patalpas diskusiniams būreliams 
kiekvienoje vietovėje. Kyla 
klausimas, ar mes pakvietėm 
lietuvišką jaunimą iš tolimų pa
saulio kampų, daugeliui apmo
kėdami net keliones, pasižiūrėti 
amerikiečių ir kanadiečių išar
dytos gamtos ar su juo apsvars
tyti bendrų lietuviško jaunimo 
problemų? Po kongreso užbai
gos dauguma svečių vistiek tu
rėjo progos apžiūrėti JAV ir Ka
nadą, dalyvaudami specialiose 
ekskursijose arba su giminėmis. 
Ką mes pasiekėm Kento univer
sitete, ko nebūtume galėję pa
siekti Romuvoje, ypač jei atsto
vai būtų atvykę prieš bendrą 
kongreso atidarymą? Kiek laiko 
ir pinigų praradom keliaudami 
ne tik šimtus mylių per JAV ir 
Kanadą, bet ilgas mylias per 
plačiąją Čikagą! Ir kur buvo 
mūsų lietuviška dvasia per 
kongreso atidarymą? Išblaškyta 
po kinus, barus ir giminių na
mus, atsiradanti viešbutyje tik 
per šokių vakarus. Dar gerai, 
kad buvo tie linksmavakariai, 
nes tarp dviejų tūkstančių 
“Rainbow Girls”, man ir kitiem 
jaunuoliam buvo sunku surasti 
bei susipažinti su lietuvaitėm 
dienos metu. Jei trečiasis kong
resas įvyktų vienoje vietoje, 
ypač izoliuotoje stovykloje, tai 
turėtų didesnį pasisekimą finan
siniu, tvarkos ir susipažinimo at
žvilgiais.

Nors turėjau progos tik vieną 
dieną dalyvauti Kento universi
teto programoje, aiškiai prisi
menu tą nejaukią atmosferą, ku
ri buvo sudaryta S. Rudžio griež
tai vykdoma tvarka. Mano ma
nymu, neturėjo būti kongreso 
rengėjų pareiga reikalauti išti
kimo dalyvavimo iš kiekvieno 
atstovo. Kolonijos, kurios at
siuntė netinkamus atstovus, bu
vo už juos atsakingos ir vien tik 
jos turėtų nukentėt — ne pats

Neišmokai lietuviškai - kas kaltas?
Mūsų tėvai beveik visi atva

žiavę iš Lietuvos, kur lankė lie
tuviškas mokyklas. Jiems lietu
vių kalba yra kasdieninė. Jie ge
rai žino, kad mūsų kasdieninė 
kalba yra anglų. Mes per dieną 
mokyklose ir gatvėse vartojame 
anglų kalbą ir tiktai retkarčiais 
tekalbame lietuviškai. Todėl ne
nuostabu, jog jie nori, kad mes 
išmoktume lietuviškai bent su
sikalbėti.

Nuo pat mažens, tų norų ska
tinami, tėvai mus siunčia į litu
anistinę mokyklą.

Dabar paklauskime save, ar 
šeštadieninėj mokykloj mes pra- 
plėtėm savo lietuvišką žodyną? 
Ar mes išmokome lietuviškai 
galvoti? Ar mes pramokome lie
tuviškai geriau išsireikšti? Ar 
mes bent galime vieni su kitais 
lietuviškai susikalbėti?

Jeigu, kaip minėta, mes ne
mokame lietuviškai susikalbėti, 

norą veikti visuomenėj. Vis nė
ra laiko ir ... nėra laiko. Ki
tiems gal irgi nusivylimas ne
mažėja jau eilę metų tampiu
siems apatiškuosius — tyliąją 
daugumą įvairiuose sąjūdžiuose 
ir organizacijose.

Kur užsidegimas? Kur mūsų, 
jaunųjų, entuziazmas veikti? 
Studentuose kūrybingumo po
tencialas turi žydėti, žėrėti. Rei
kia tik kantrybės, užsispyrimo, 
kad mūsų darbai pasisektų. Drą
sos, energijos, idėjų atsiranda, 
kai būtinai reikia. Bet negalim 
laukti, kol kas nors mums duos 
per galvą.

Stot į mūsų kartos vadų eiles 
nesunku. Yra daugybė progų ir 
galimybių panaudoti savo talen
tus. Puikus įrodymas čia pat — 
II PLJK. Kas tie atstovai, jei ne 
jaunimo yadai? Veikti, įvykdyti 
didžiulio jaunimo suvažiavimo 
nutarimus reikia visur, visaip. 
Kokios turtingos pasekmės būtų, 
jeigu visi atstovai drąsiai, ener
gingai veiktų.

Toronto universitete jau pra
dėta. Nenuostabu, kad minėto 
klubo (seniai reikalingo Toron
to universitete) iniciatorių eilė
se yra ir II PLJK atstovai.

Pagaliau buvo išrinkti į lie
tuvių studentų klubo valdybą: 
Ant. Šileika, Algis Senkus, F. 
Čeponis, Raimundas Sungaila ir 
Dainora Juozapavičiūtė. R. S.

kongresas. Daugumas jaunimo 
buvo sąmoningas ir studijų die
nos galėjo sklandžiai praeiti be 
tų griežtų sąlygų.

Apie stovyklą norėčiau para
šyti storą knygą “Stovyklos ūk
vedžio apmąstymai.” Skaityto
jas šypsodamasis pastebėtų jo
je nuolatinį grįžimą prie tos pa
čios temos — kas tik gali bloga 
atsitikti, atsitinka, nors ir įvai
riomis, paslėptomis formomis. 
Jei ta knyga būtų pavadinta 
“Stovyklos nepasisekimai”, tai 
nebebūtų tokia juokinga, gal net 
liūdna. Techninių trūkumų iš 
tikrųjų buvo nemažai, bet be
veik visos problemos turėjo 
bendrą kilmę — nebuvimą var
tų sargybos. Tai, ką mes norė
jom pasiekti pasirinkę tolimą, 
geografiškai izoliuotą stovykla
vietę,—praradom. Stovyklos ko
misija buvo numačiusi šią prob
lemą, bet nepajėgė jos sutvar
kyti. Tai tikrai liūdna.

Uždarymas Toronte mane nu
stebino savo sklandumu ir efek
tyvumu. Turėjau progos aplan
kyti vieną pirmųjų tam sudary
tos komisijos posėdžių. Jam pa
sibaigus, maniau, kad iš uždary
mo programos nėra ko daug ti
kėtis.

Šis straipsnis iškelia tamses
nę kongreso pusę, bet tik tam, 
kad III PLJK organizatoriai, 
pamatę mūsų klaidas, jų nepa
kartotu. Per sekantį kongresą aš 
nenorėčiau antrą kartą pamesti 
trispalvę vaivorykštę.

Andrius Gutauskas

Jaunimo kongreso stovykloje apeti
tas buvo nežmoniškas

Nuotr. K. Baltrūno

tai kas kaltas? Ar galime kaltin
ti vien tiktai lituanistinę mokyk
lą ir ar galime kaltinti savo 
tėvus, kad jie neįstengė mūsų 
gerai išmokyti lietuviškai kal
bėti?

Gal didžiausia problema yra 
pats mokinys. Ar mes mokyklo
je pasistengėm išmokti, kiek ga
lėjom? Ar nėra tiesa, kad di
džiausias noras mokytis turi kil
ti iš mokinio? Gaila, kad jisai 
mažai tekreipia dėmesio j tokią 
gražią ir skambią lietuvių kalbą, 
k iria mūsų tėvai ir seneliai di
džiuojasi.

Aš nemanau, kad kas nors iš 
mūsų abejoja lituanistinės mo
kyklos verte arba jos inokyto- 
iais. Daugumas neivertiname 
šeštadieninės mokyklos reikš
mės ne dėl to, kad turėtume blo
gą valią, bet daugiau dėlto, kad 
esame pilni jaunatvės išdaigų.

Lina Vaitiekūnaitė

Redaguoja R. Sakalaitė, talkinama kolektyvo • Jaunimo Žiburiai, 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Brazilijos lietuvių jaunimo atstovai ir atstovės antrajame pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Kanadoje Nuotr. A. D.

Daugiau dėmesio jaunimo religijai
Praėjusią vasarą man teko da

lyvauti II PLJK. Taip pat vado
vavau dviejose moksleivių atei
tininkų stovyklose. Galiu sakyt, 
kad beveik visą vasarą pralei
dau su lietuvišku jaunimu.

Įvertinti kongresą yra labai 
sunku. Žiūrint iš rengėjų pusės, 
buvo labai daug sunkaus darbo 
įdėta į kongreso organizavimą, 
mėginant paruošti tokią progra
mą, kuri būtų įdomi, prasminga 
ir jungty lietuvišką jaunimą iš 
visų kraštų. Iš dalyvių pusės rei
kia įvertinti pagal tai, kiek as
muo pastangų įdėjo bei įsijungė 
į kongreso programą.

Aš manau, kad kongresas 
kiekvienam dalyviui paliko ne
užmirštamų prisiminimų. Tai 
įvykis, kuris kiekvieno gyveni
me pasiliks jo asmens dalimi. 
Susitikom daug draugų, naujų ir 
senų, lietuvių iš įvairių kraštų. 
Pasidalinom mintimis ir adre
sais. Tikrai išgyvenom tokį lie
tuvybės jausmą, kurio lietuviš
ka mokykla niekados negalės 
įkvėpti.

Programos buvo labai įdo
mios. Paskaitos gvildeno lietu
viškam jaunimui svarbias bei 
aktualiais temas. Kaikurios pa
skaitos bei paskaitininkai pali
ko didelį įspūdį, kitos mažesnį. 
Aš jaučiau, kad kaikurios pa
skaitos buvo peržemo lygio. Pa
stabos ir iškelti klausimai buvo 
jau šimtą kartų girdėti, išvados 
buvo tos pačios. Nieko naujo, 
nieko gilesnio nebuvo galima iš
mokti.

Romuvoje visa programa bu
vo kultūrinės krypties. Kas die
ną buvo bent viena įdomi pa
skaita. Be to, buvo sudarytos 
grupės, į kurias kiekvienas ga
lėjo įsirašyti pagal savo norą. 
Šios grupės apėmė tautosaką, 
tautinius šokius, lietuvišką auk
lėjimą, literatūrą, lietuviškus 
valgius, rankdarbius ir t. t. Aš 
dalyvavau tautosakos ir literatū
ros būreliuose. Prisimenu, H. 
Nagys skaitė mums savo poeziją. 
Sėdėjom ant žolės prie vandens 
ir klausėmės. Nemokydamas 
Nagys perdavė mums kažką 
labai brangaus ir nevisiškai ap
čiuopiamo, dalį savęs, savo mei
lę ir pagarbą lietuvių literatūrai.

Kongrese man, kaip lietuvei, 
daug kas išryškėjo, daug kas ge
ro ir gražaus. Pastebėjau, kad 
dažnai lietuviško jaunimo tauti
nis ir religinis sąmoningumas 
yra labai paviršutiniškas. Šią 
pastabą galima pritaikyti ne tik 
kongreso dalyviams, bet ir tru
putį jaunesniems — jaunuo
liams stovyklose.

Čikagoje kongreso sekmadie
nio rytą buvo laikomos iškilmin
gos koncelebracinės Mišios. Šios 
Mišios buvo tyli demonstracija 
prieš rusų priespaudą Lietuvo
je. Mišiose dalyvavo neišpasaky
tai mažai jaunimo, ypač lygi
nant su gausiu dalyvavimu šo
kiuose šeštadienio vakarą. Ro
muvoj iš penkių šimtų stovyk
lautojų Mišiose dažnai dalyvau
davo tik šeši stovyklautojai. Kai 
buvo susikaupimo vakaras pa
minėti neseniai žuvusiems už ti
kėjimą Lietuvoje, daugumas da
lyvavo. Tai parodo, kad reikia 
didesnio dėmesio jaunimo tikė
jimo klausimams. Aišku, jauni
mui rūpi tikėjimas, bet ši verty
bė yra praradusi savo senąją 
reikšmę lietuviuose. Lietuvių 
veikla iki šiol telkiasi apie para
pijas. Laikas susirūpinti ateiti
mi. Kas bus, jeigu parapijos ne
galės išsilaikyti, išlikti tautinėm 
parapijom jaunųjų rėmėjų ne
prisiauginusios.

Lietuvių kalbos išlaikymas ir

gi yra didelė problema. Romu
voje vadovas pirmiausia pada
rydavo pranešimus lietuviškai 
ir paskui ispaniškai — tiems, 
kurie nesuprato lietuviškai. Tai 
nereiškia, kad ta problema ne
liečia mūsų, tik Pietų Amerikos 
lietuvius. Ji liečia mus visus.

Atstovai turėjo būti “rinkti
nis lietuviu jaunimas”. Tačiau 
kongrese buvo jaučiama žymi 
apatija — nevisada ir nevisur, 
bet ji slėgė kongreso nuotaiką. 
Trūko kūrybiškumo ir entuziaz
mo. Prisimenu daug laužų sto
vyklose, kurie buvo daug įdo
mesni, negu kongreso stovyklo
je Romuvoj.

Lietuviškas jaunimas gerų re
zultatų pasieks tiktai tuomet, 
kai sustos, pasižiūrės į save ir 
pamatys, kad būti geru lietuviu 
nereiškia tiktai dalyvauti kong
resuose, stovyklose ir suvažiavi

Lietuvių studentų klubas Toronte
Nors Toronte yra skautų ir 

ateitininkų studentų skyriai, 
Toronto lietuviai studentai, 
kaipo vienetas, neturi bendros 
organizacijos. Buvo anksčiau 
įsteigta LSS grupė Toronte, bet 
nieks iš to nebeliko. Dabar įsi
steigė Toronto universitete lie
tuvių studentų klubas. Jis nepri
klauso ir nepriklausys Šiaurės 
Amerikos LS Sąjungai, bet 
veiks savarankiškai.

Klubo tikslas — jungti Toron
to studentus socialinei ir ideo 
loginei veiklai. Jau įvyko vienas 
toks vakaras, vadinamasis “vyno 
ir sūrio” balius. Už kelių savai
čių vėl suėjo studentai ir išrin
ko valdybą: Antanas Šileika — 
pirmininkas, Raimundas Sun
gaila — vicepirmininkas, Dai
nora Juozapavičiūtė — sekreto
rė, Rima Zubaitė — ad hoc ko
miteto vadovė, Algis Senkus —

Musu ateities kelias
v

“Turime palaikyti ryšį su jau
nąja karta.” Tai praeityje dažnai 
girdėtas paskatinimas vyres
niems. Girdi, reikia kokiu nors 
būdu perduoti jaunimui savo 
kultūrinį lobį, savo tautinius įsi
tikinimus. Jei mums tai pasisek
tų, mūsų ateitis būtų užtikrinta, 
visam laikui pasiliktų tobula ir 
stipri mūsų lietuvybė, pralen
kianti eilinių kanadiečių masę.

Tačiau, mano nuomone, mū
sų nepasisekimas yra visiems 
aiškus. Vis augantis skaičius 
jaunuolių iškrinta iš mūsų tar
po. Vis didesnis gresia pavojus, 
kad paskęsime savo gyvenamų
jų šalių kultūrose, kurios yra 
galingesnės savo įtaka, nes jų 
narių skaičius didesnis, veikla 

“Arabas” kongresinėje jaunimo sto
vykloje Nuotr. K. Baltrūno

muose. Kai pamatysim, kad kul
tūrą išlaikyt nereiškia išlaikyti 
lietuvių vardą kaip geriausių 
gėrikų, kai pamatysim, kad ne
teisinga iŠnaudot lietuvybę, 
dirbti organizacijose, siekiant 
sudaryti gerą vardą, įsigyti daug 
draugų. Reikia įnešti į tą orga
nizaciją ką nors vertingo, gero. 
Tada galėsim pradėti dirbt. Kai 
pamatysim, kad reikia daugiau, 
negu noro ką nors pasiekti, kai 
pajusim, kad reikia pasišventi
mo, atsidavimo ir sąmoningumo 
darbe, — tik tada galėsim ką 
nors pasiekti.

Kongreso šūkis
“jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis”

trumpai išreiškė vyresnės kar
tos pasitikėjimą jaunimu. Kaip 
jaunimas reaguoja į tą šūkį, pa
rodys jų darbai.

Ramona Girdanskaitė

iždininkas, Pranas Čeponis — 
narys.

Pirmas mūsų darbas buvo su
daryti progą studentams sueiti 
prieš Kalėdų atostogas. Todėl 
Toronto universiteto Lietuvių 
Studentų Klubas kviečia visus 
lietuvius studentus ir draugus 
sueiti užkąsti ir pašokti gruo
džio 15, penktadienį, 8 v.v., In
ternational Student’s Centre, 33 
St. George St. Įėjimas — $1.50, 
gėrimai — 0.50 et.

Po Naujų Metų, sausio mėne
sį, mūsų klubas planuoja išky
lą į Collingwood, kur yra uni
versiteto “Outing Club”. Deta
lės bus iš anksto paskelbtos.

Kviečiame visus studentus 
jungtis į klubo veiklą, kad ji tik
rai būtų sėkminga. Laukiame 
visų gruodžio 15 d. Iki pasima
tymo!

Raimundas Sungaila

įvairesnė ir žymiai turtingesnė.
Ką mes galėtume daryti? At

siskirt, apsistatyt sienomis, atsi
tverti nuo svetimtaučių pasau
lio? Tikrai ne! Tokiu būdu vis 
labiau nutrupės mūsų nariai, 
kol liks tik sauja fanatikų, kurie 
nesugebės įskiepyt lietuvybės nė 
sekančiai kartai.

Nebegalime galvot, kad išlai
kysime grynai lietuvišką visuo
menę, nes tokia galėjo egzistuo
ti tik Lietuvoj. Mums reikia ras
ti naują brendimo kryptį, kuri 
atvestų prie kultūrų suderinimo 
lietuviškuose rėmuose. Negali
me ignoruoti Kanados kultūros. 
Tiems, kurie yra čia gimę, Ka
nada yra gimtasis kraštas, ir ka- 
nadiškas yra jų išauklėjimas. 
Kain mes galime išlikti tik lie
tuviais? Aš sakyčiau, kad ne
įmanoma. Turime tapti lietu
viais - kanadiečiais.

Visdėlto, tai nėra pakeitimas 
pavadinimo, o krypties. Mums 
reikia auklėt savo vaikus taip, 
kad suprastų, jog ilgametis jų 
lavinimasis kanadiškose mokyk
lose neatstumia lietuviško kultū
rinio lobio, bet jį praturtina. 
Šioje linkmėje slypi ne pradin- 
mmo, bet išsilaikvmo įr augimo 
kelias. Algis Juzukonis

“JAUNIMO ŽIBURIAI” yra 
lietuvių jaunimo puslapis “Tė
viškės Žibiniu’” savaitraštyje. 
Jis spausdinamas maždaug kar
ta i mėnesį, išskyrus vasaros 
atostogų mėnesius. Redamioia 
ir str»insnius rašo pats jauni
mas. Visi kviečiami būti bend
radarbiais ir siusti savo rašinius 
jaunimo skyriui “TŽ” adresu.

Dar nėra pasaulyje buvę atve
jo, kad kuris nors renginys ne
būtų sulaukęs kritikos. Juo di
desnis įvykis, juo daugiau kriti
kos ir juo daugiau pagyrimo. 
Realiai žiūrint, taip ir turi būti. 
Per kritiką galima pamatyti pa
darytas klaidas, per pagyrimą 
galima pasisemti jėgų tęsti dar
bą.

Antrajam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui netrūko nei 
vieno, nei kito. Jis subūrė jauni
mą, sprendė aktualias proble
mas, supažindino su kitų kraštų 
kultūromis, turėjo daug links
mų momentų. Tai faktas. O kad 
turėjo įvairių organizacinių 
problemų renkant pinigus, at
stovus, sudarant įvairias komisi
jas, — visai suprantama. Tokio 
darbo nė vienas asmuo nepajėg
tų be klaidų atlikti.

Bet dabar jau nebe laikas pa
tį kongresą diskutuoti. Tie, ku
rie organizuos sekantį kongre
są, turėtų gaut iš praėjusio daug 
patirties, žinių, metodų ir t. t. 
Tačiau daugumos tai neliečia. 
Mums, atstovams ir kitiems su
sidomėjusiems kongresu, rūpi 
ateitis. Kokia būtų buvusi mūsų 
jaunimo ateitis be kongreso ir 
kokia ji bus dabar po kongreso? 
Kad pasikeitimų bus, tai aišku. 
Įvairiose kolonijose jau dabar 
matosi užsidegimo veikti. Tačiau 
čia ir susitinkam su sunkia prob
lema. Kongreso metu proble
mos buvo gvildentos, tačiau ne- 
visais atvejais užbaigtos, nevi
sur buvo rasti atsakymai. Todėl 
turim rinktis — arba tęsti dar
bą bei jieškoti atsakymų atski
rai savose kolonijose kaip kas iš
mano, arba pamiršti jas ir kon
centruotis tose keliose proble
mose, kuriom šiokie tokie atsa
kymai buvo rasti, nors tos prob
lemos, kurioms atsakymai buvo 
rasti, nebuvo labai didelės.

Buvę jaunimo kongreso atsto
vai, per kuriuos tikimasi atgai
vint visuomenę, iš kurių laukia
ma ateityje daug veiklos, kurie 
dabar yra auklėjami perimti 
vyresniųjų vadų darbus, — ne
žino nuo ko pradėti. Ir ką už tai 
galima kaltinti? Ar kongresas 
buvo pertrumpas? Gal nesuspė
ta surasti atsakymų į svarbius 
klausimus? Bet ilgesnis kongre
sas būtų praktiškai neįmano
mas. Gal jis bandė perdaug ap
imti, gal reikėjo ribotis tik vie
na ar dviem sritim, pavyzdžiui, 
politika ir kultūra? Bet tai irgi 
yra labai sunkus uždavinys, kai 
susirenka tiek įvairių žmonių su 
skirtingomis pažiūromis. Reikia 
plataus masto programos, no
rint sudomint visus, o ne vieną 
grupę.

Gal atstovai buvo netinkami, 
bent kaikuriais atvejais? Iš dau
gumos vietovių, kiek teko susi
tikti, betgi buvo parinktas susi
rūpinęs jaunimas, kuriam kong
resas nebuvo vien laiko pralei
dimas pasilinksminimams.

Taigi, kur glūdi problema? 
Kodėl šiuo metu jaučiamės at
sakingi visuomenei, užsidegę ką 
nors daryti, bet kartu nežinom 
ką veikti, iš kurio galo pradėti?

Dalis problemos slypi mumy
se pačiuose. Dažnai diskutuo
jam nenorėdami perskubiai ras
ti atsakymo, manydami, kad 
per ilgesnes diskusijas surasim 
geresnį. Ir bediskutuodami pa- 
vargstam, atidedam iki sekan
čio susirinkimo ar posėdžio ir 
nieko rimto nepadarom. Laikas 
suprasti, kad diskusijoms ir 
kalboms yra ribos. Jas pasiekę, 
turim vykdyt rastus atsakymus 
bei nustatytus planus, nors kar
tais jie ir nebūtų tobuli. Vykdy
dami tikriausiai daugiau išmok
sim, negu diskutuodami. Grei
čiau išmoksim klaidų nekartoti.

Kita problema yra ta, kad mū
sų visuomenėje yra perdaug 
problemų. Jų yra lietuviškose 
mokyklose, bažnyčiose, bend
ruomenėje, įvairiose mažesnėse 
organizacijose, šeimose, net pa
skiruose asmenyse. Mes bandom 
jas visas išspręsti. Griebiam čia, 
griebiam ten vis galvodami, kad 

Antrajame pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Belgijos lietuvių atstovė Sla
vinskaitė su palydovais Nuotrauka A. D.

gal būtų geriau griebti dar ki
tur. Pagaliau liekame nieko ne
padarę. Tai klasiškas pavyzdys, 
rodąs, kad niekas nekaltas ir 
kartu visi kalti.

Ir kokiu būdu mes galim šias 
visas problemas išspręsti? Pasi
rinkime dvi ar tris sritis, kurios 
mums atrodo svarbiausios, ir 
koncentruokimės jose, neužsi
mokime perplačiai. Taip pat ne
delsdami sutarkime, kokį meto
dą naudosim, iš kurios pusės 
prieisim, ir neatsigręžkim, kol 
nepabaigsim. Baigę galėsim ver
tinti, taisyti, planuoti toliau. 
Net ir spausdintos knygos pir
moje laidoje randame klaidų, 
kurios tik antroje ar trečioje 
laidoje yra atitaisomos.

Pagaliau jauskimės pajėgūs 
atnešt naudos visuomenei. Tu
rėkime savimi pasitikėjimo, ne
bijokime vyresniųjų kritikos. Ji 
mums nepakenks, o tik padės. 
Jei kritika bus konstruktyvi, iš 
jos pasimokysime, o jei bus de
struktyvi, tai bent galėsim pasi
juokt. Su juoku ir šypsena visas 
darbas pasidaro linksmesnis ir 
lengvesnis. Alinis Kuolas

Atstovai dirbs
II PLJK jau paskelbė savo 

rezultatus, įsteigė Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungą ir leidžia 
informacinį biuletenį. Kai kal
bame apie kongresą, dažnai įsi
vaizduojame tik straipsnius laik
raščiuose — viską tematome ant 
popieriaus ir nepajuntame arti
mesnio ryšio su kongreso kon
krečiais pasiūlymais. Vienu žo
džiu, kurie nedalyvavo kongre
se, daug girdi, bet mažai jiem 
tas turi reikšmės. Kaikam II PL 
JK kartais atrodo kaip kažkokia 
centrinė valdžia, kuri galėjo 
skelbti nutarimus, bet neturi 
nei tikros galios, nei jėgų jiems 
vykdyti.

Pirmoje eilėje reikia pabrėž
ti, II PLJK įvyko tam, kad suar
tintų visą laisvojo pasaulio lietu
višką jaunimą. Jo įsteigta Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga turės būti reikšminga ir efek
tinga ne tik dabar, bet ir ateity
je. Tai milžiniškas darbas ir 
daug laiko reikalaujantis proce
sas.

Norėdama pajusti kongreso 
reikšmę ir jo tikslus, Bendruo
menė turėtų palaikyti artimes
nius ryšius su jaunimo atstovais. 
Iš tikrųjų atstovai dažnai yra už
miršti asmenys, nors dauguma 
kongreso darbų bei atsakomybė 
guli ant jų pečių. Sunku jiems 
tuos darbus vykdyt, kai daug kas 
netiki, kad atstovai turi teisę ir 
galią veikti. Be to, ir patys ats
tovai nėra pilnai susipratę savo 
pareigų atžvilgiu. Kaip ten bebū
tu, jie yra pasiryžę aktyviai dirb
ti'iki III PUK.

Kokie jų ryšiai su Bendruo
mene dabar? Kongrese buvo nu
tarta dirbti Lietuvių Bendruo
menės rėmuose. Deja, konkretūs 
ryšiai iki šiol dar nėra sudaryti 
apylinkėse.

Į Toronto atstovus įvairiai žiū
ri organizacijos. Yra tokių, ku
rios padeda ir kviečia atstovus 
domėtis jų veikla, bet yra ir to
kių, kurių’nariai neigiamai rea
guoja ar net žiūri į jaunimo at
stovus kaip į kokią revoliucio
nierių organizaciją.

Jaunimo atstovai dalyvavo vi
soje kongreso programoje. Jie 
klausėsi paskaitininkų iš įvairių 
kraštų ir dalyvavo diskusijose, 
formulavo konkrečius siūlymus, 
juos svarstė, balsavo. Kongresas 
sukvietė jaunimo atstovus ne 
tam, kad perduotų iš anksto pa
ruoštus sprendimus. Jie susibū
rė iš visų pasaulio kraštų, kad 
kartu galėtų spręsti lietuvių jau
nimo problemas ir sudaryti pla
nus ateities darbams.

Jaunimo atstovai nėra kokia 
grupė, sudaryta Čikagoje, bet 
kiekvienos apylinkės jaunimo 
išrinkti reprezentantai. Jauni
mo atstovai buvo svarbiausia II 
PLJK dalis, bet apylinkėse, de
ja, užmiršta. Antanas Šileika
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-mažiesiems
Rainiukas žiemę
Ak, Rainiuk, kas tau nutiko? 
Ko nenori eit sodan?
Gal pienelis nepatiko — 
Pasakyki man!
Miau-niiau-iniati, matau kaip 

sninga!
Čia, ant krosnies, daug 

smagiau —
Man žiemužė nepatinka — 
Šalčio aš bijau.
Ką, Rainiuk, kalbi? Su vėjais 
Po vyšnelėm taip gražu! 
Tai žiedeliai nužydėję 
Krinta pamažu.

Mano atostogos Lietuvoje
Praėjusią vasarą aš su tėvais 

nuvažiavau beveik dviem savai
tėm Į okupuotą Lietuvą. Lėktu
vas pirmiausia nusileido Ukrai
noje, Kieve. Ten tikrino mūsų 
rankinius lagaminus ir vėl skri
dome toliau iki Maskvos, kur 
mus pasitiko lietuvaitė vadovė 
iš Vilniaus. Maskvoje miegojom 
ir kitą rytą penktą valandą tu
rėjom apleisti viešbutį, nes skri
dome į Vilnių. Vilniuje mus pa
sitiko daug giminių, kurių aš 
dar niekad nebuvau mačiusi. 
Apsistojome “Gintaro” viešbu
tyje ir kas dieną su vadovu lan
kėme daug Įdomių ir gražių vie
tų. Man labai patiko Aušros Var
tų bažnyčios altorius. Jis labai 
gražus. Ten kiekvieną dieną 
žmonės meldžiasi. Taip pat šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia yra 
labai graži ir puošni. Ten labai 
graži lubų skulptūra. O iš Gedi
mino kalno galėjome matyti be
veik visą Vilnių.

Vieną dieną mes buvome ir 
Trakų pilyje. Lipome šiauriais

Lietuva dabar
Norint važiuoti į rusų oku

puotą Lietuvą su ekskursija, ga
lima ten išbūti dešimt dienų. Jei 
giminės iš Lietuvos pakviečia ir 
sovietinė valdžia duoda leidimą, 
galima būti iki trijų mėnesių.

Ekskursijos važiuoja į Kauną 
vienai dienai ir į Druskininkus 
trim, o likusias dienas praleidžia 
Vilniuje. Vadovė, kuri moka 
angliškai, aprodinėja viską.

Kai važiuoji į kurį nors Lietu
vos miestą, viskas atrodo visai 
kitaip, negu čia. Labai mažai au
tomobilių ir jų tik trys rūšys. 
Daug bažnyčių' miestuose, kaž
kurios labai senos. Vilniuje yra 
labai graži šv. Onos bažnyčia, 
katedra, už jos — Gedimino kal
nas. Aušros Vartai, Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčia yra viena iš ne
daugelio neuždarytų. Joje yra 
labai daug gražių paveikslų, net 
sienose ir lubose.

Tuojau galima pastebėti, kad 
dauguma namų yra labai seni, 
net yra užsilikusių iš šešiolikto 
amžiaus. Yra ir naujų pastatų, 
kaip apartamentai, bet jie ne- 
tokie gražūs, kaip Toronte. Visi 
ten yra lygiai vienodi. Nors dar 
visai nauji, kiti tik trejų metų 
senumo, o jau tinkas krinta ir 
skyla.

Vilniuje girdisi gatvėse ne

Jei būčiau paukštis
Jei būčiau paukštis, nuskris- 

čiau į tėvų kraštą ir pamatyčiau 
kur mano tėveliai gyveno. Ten 
pamatyčiau upes, pilis ir mies
tus, kuriuos aš žinau iš skaity
mo knygos. Aš paskiau pažin
čiau kitus paukščius ir gal pagy
venčiau Lietuvoj vieną savaitę. 
Tada grįžčiau namo. Paskui aš 
norėčiau vėl tapti žmogumi ir 
papasakoti apie savo kelionę. 
Renata Dūdaltė, 7b sk., Torontas

* * *
Jeigu aš būčiau paukštis, tai 

skrisčiau per visą pasaulį. Tada 
aš būčiau laisvas ir galėčiau pa
bėgti nuo visų karų. Galėčiau 
nuskristi į Lietuvą ir pamatyti 
visus gražius dalykus Lietuvoje. 
Tada skrisčiau atgal ir vėl norė
čiau skristi dar kur nors kitur. 
Bet aš manau, kad norėčiau bū
ti toks, koks dabar esu. Dievas 
mane sukūrė — tai reiškia jis 
nori, kad būčiau toks, koks esu. 
Andrius Dalinda, 7b, Torontas

* * *
Jei būčiau paukštis, skrisčiau 

toli, toli, kur niekas manęs nesu
rastų. Man būtų smagu ir įdo
mu skristi aplink visą pasaulį. 
Aš nuskrisčiau į Vokietiją ir pa
sižiūrėčiau aplinkui. Po to — į 
Italiją, Prancūziją, Šveicariją ir 
Švediją. Mano draugai skristų 
su manim. Būtų matyti labai di
deli, aukšti kalnai ir gražios jū
ros. Aš nuskrisčiau į Lietuvą pa
žiūrėti, kur buvo mano tėvų 
gimtinė.

Aš nenorėčiau būti paukščiu, 
nes jie turi neilgą, bet gražų gy
venimą. Man patinka būti tuo, 
kuo aš esu. Esu laiminga, kad 
Dievulis mane tokią sutvėrė. Aš 
esu tikra, kad paukščiai mėgsta 
būti paukščiais. Būtų labai įdo
mu skristi aplink visa pasaulį ir 
pamatyti visokių gražiu vaizdų. 
Pasaulyje yra daug gražių daly
kų, vaizdų ir žmonių, bet tikrai

Eglutė
Šita eglutė atkeliavo 
Iš miško gilumos, 
Augštai šakas iškėlus savo 
Ilgėjosi žiemos.
Kai snaigės ją baltai aprėdė, 
Pasipuošė gamta, 
Žinojo — artinas Kalėdos 
Ji buvo vaikams skirta.
Puošni ir padabinta
Sužibo vidury — 
Pradžiugins ji vaikučių šimtą 
Žvakučių spindesy.

A. Abr

laiptais j bokštą. Buvome Pir
čiupyje ir Paneriuose, kur yra 
maži muzėjėliai. Pirmąją rugsė
jo dieną buvome mokyklos ati
daryme. Vaikučiai mus gražiai 
sutiko su gėlėmis.

Matėme dar daug įdomių vie
tų Druskininkuose ir Kaune. 
Druskininkuose aplankė m e 
Čiurlionio namelį, kur yra mu- 
zėjus. Ten susipažinome su Čiur
lionio sesute, kuri rašo apie jį 
knygą. Ji man davė savo auto
grafą.

Man geriausiai patiko Vilnius, 
nes tai toks senas, gražus ir įdo
mus miestas. Norėčiau dar kar
tą ten nuvažiuoti.

Grįžome atgal per Maskvą. 
Ten praleidome dvi dienas su 
palydove ruse. Ji buvo maloni ir 
mum parodė daug įdomių vietų. 
Ji kalbėjo angliškai. Grįždami 
turėjome keletą valandų laiko 
Kopenhagoje, bet buvome pa
vargę. Buvo smagu sugrįžti Ka- 
nadon į savo namus.
Loreta Delkutė, 7b sk., Torontas 

vien tik lietuvių kalba. Yra 
daug rusų, žydų ir kitokių tauty
bių. Kaune yra daugiau lietu
vių. Ten kitų kalbų beveik nesi
girdi.

Ekskursijai aprodo ir Trakų 
pilį, kuri yra atstatyta ir žmo
nėms galima jon įeiti. Jos sienos 
yra dvigubos, labai storos.

Lietuvių drabužių spalvos yra 
labai ramios. Beveik nėra “je
ans”, nes juodoj rinkoj jos kai
nuoja $50.

Lietuvoj nėra darbo trūkumo, 
bet žmonės nesistengia perdaug 
dirbti, nes nesau dirba. Labai 
dažnai savaitės darbą atlieka per 
mėnesį laiko. Bet žmonės yra 
rimtesni. Jie domisi politika, 
daug žino ir labai laukia infor
macijų iš mūsų. Daug žmonių 
mokosi anglų kalbos. Jie klauso
si BBC iš Anglijos. Jaunųjų mu
zika ir šokiai yra moderniški. 
Universitetuose angliškai dai
nuoja. Lietuviai laukia, kad žmo
nės iš kitur pas juos atvažiuotų.

Troleibusai kainuoja keturias 
kapeikas (maždaug 4 centai),

Lietuvoje pagaunamos dvi te
levizijos stotys: viena iš Mask
vos ir viena vietinė, žinios visos 
labai vienapusiškos ir neprane- 
šinėja blogų žinių.

Vida Stripinytė, Torontas 

aš nenorėčiau būti paukščiu. 
Lana škėmaitė, 7b sk., Torontas

Ruduo pas mus
Rudens meto gamta pasikei

čia, medžių lapai pasipuošia įvai
riomis spalvomis. Prasidėjus Šal
čiams, krinta lapai ir gamta at
rodo nuliūdusi. Gyvuliukai pra
deda ruoštis šaltai žiemai. Vove
raitės neša riešutukus į savo liz
delius, o vasariniai paukščiai iš
skrenda į šiltus kraštus.
Bernardas Žemaitaitis,
VI sk., Montrealis* * *

Atėjus rudeniui, oras atšąla, 
dienos trumpėja ir naktys ilgė
ja. Kaikurie paukšteliai išskren
da į šiltus kraštus; pasilieka tik 
žvirbliai, varnos, varnėnai. Ru
denį miško medžiai labai gra
žūs, įvairių spalvų: geltoni, rau
doni, oranžiniai. Po šalnų lapai 
pradeda kristi. Medžiotojai va
žiuoja į miškus šaudyti žvėrių. 
Ūkininkai nupjauna javus, nu
ima daržoves ir nuskina vai
sius. Miške mes renkame gry
bus — baravykus, lepšes, ūmė
des, raudonviršius, bet aš jų ne
mėgstu valgyti. Ruduo man yra 
gražiausias metų laikas.
Irena Adamonytė, 
VI sk., Montrealis 

* * *
Lapai krinta, 
Medžiai kenčia, 
Gėlės vysta, viskas nyksta — 
jau ruduo.
Smarkūs vėjai pučia, 
Lašnoja lietus, 
Imam sunkius batus 
Ir šiltus apsiaustus.
Dienos daug trumpesnės, 
Naktys jau ilgesnės, 
Niekas dar nelaukia 
Žiemos atkeliaujant.
Rima Jurkutė, VI s., Montrealis

Nuotykis autobuse
šiandien aš pirmą kartą viena 

pati važiavau į Parodų aikštę To
ronte. Išvažiuojant mamytė man 
dar priminė, kad visur būčiau 
mandagi, atsargi ir kad nepa
mesčiau piniginės. Man labai 
patiko savarankiškai važiuoti 
autobusu ir parodoje apžiūrinė
ti ką tik noriu, juk aš jau nebe
maža mergaitė, aš jau aštuone- 
rių su puse metų.

Grįžtant atgal prie autobuso 
stoties buvo labai daug žmonių. 
Aš susilenkiau ir vairuotojo ne
pastebėta laimingai įlindau į au
tobusą be bilieto. Važiuodama 
autobusu galvoju: tai apsi
džiaugs tėveliai, kai papasako
siu jiems, kaip aš išmokau tau
pyti pinigus; juk pinigai ant me
džių neauga! Kai papasakojau 
tėveliui, jis visai manęs nepagy
rė, tik papasakojo man apie 
Amerikos prezidentą Linkolną, 
kuris bėgo 7 mylias atgal į krau
tuvę, kad grąžintų pardavėjai 
vieną centą, kuris jam nepri
klausė. Pardavėja buvo apsiri
kusi ir davusi grąžos vienu cen
tu perdaug. Baigdamas pasako
ti, tėvelis dar pridūrė: “Jis buvo 
sąžiningas vaikas, gal dėlto ir 
tapo dideliu žmogumi”. Aš visą 
vakarą apie tai galvojau. Prisi
miniau, kad šiandien perkant 
saldainius man pritrūko vieno 
cento, bet pardavėja vistiek 
man pardavė juos. Turėčiau ir 
aš jai grąžinti skolą. Kitą dieną 
nuvažiavus į parodų aikštę, vi
sų pirma nubėgau pas saldainių 
pardavėją ir norėjau atiduoti jai 
skolą, bet ji nepriėmė. Aš ilgai 
stovėjau prie jos susirūpinusi ir 
nežinojau ką daryti. Paskui su
galvojau jai paaiškinti, jog Lin- 
kolnas bėgo 7 mylias, kad grą
žintų jam nepriklausantį vieną 
centą, o aš čia pat stoviu ir ran
koje laikau jai priklausantį cen
tą. Tada ji nusišypsojo, priėmė 
centą ir paglosčiusi dar davė 
man saldainiuką. Grįždama na
mo į bilietukų dėžutę įmečiau 
du bilietukus (vieną už vakarykš
tę dieną) ir laiminga grįžau na
mo. Nuo šios dienos visur ir vi
sada noriu būti sąžininga. A.

Mergaitės svajonė
Prasidėjo ruduo. Paukščiai 

jau skrenda į šiltuosius kraštus. 
Medžių lapai jau pasipuošę įvai
riomis spalvomis. Visi vaikai 
džiaugiasi, kad žiema ateina. 
Tik viena Marytė buvo nelai
minga. Ji labai norėjo turėti 
arklį. Ten, kur ji kaime gyvena, 
beveik visi vaikai turi arklius. 
Tik viena Marytė svajojo apie 
rudą žirgą.

Kartą Marytė nuėjo į arklių 
parodą pas vieną turtingą ūki
ninką. Ten ji matė, kaip visi 
arkliai šokinėjo ir bėginėjo. 
“Kai aš turėsiu arklį, aš norė
siu, kad jis irgi taip gražiai mo
kėtų šokinėti” — pagalvojo Ma
rytė. Pasibaigus arklių bėgimui 
bei šokinėjimui per kliūtis, mer
gaitė palengva ėjo namo. Ji dar 
labiau norėjo arklio. Marytė pa
stebėjo, kad jau lauke temsta, 
tad pradėjo bėgti greičiau na
mų link, .ii pasisakė tėveliams, 
kad nori turėti arklį, ir klausė, 
ar jie galės nupirkti. Ji prižadė
jo pridėti ir savo pinigų, ku
riuos buvo susitaupius. Tėveliai 
sakė pagalvos ir jai pasakys.

Už poros dienų bus Marytės 
gimtadienis, bet Marytė apie tai 
visiškai užmiršo, nes dabar jai 
rūpėjo tik arklio pirkimas.

Vieną dieną, kai Marytė grįžo 
iš mokyklos, pastebėjo, kad jos 
mamytė nenorėjo leisti jai žais
ti kieme. Marytė visuomet klau
sydavo savo tėvelių, tai ir dabar 
nieko nesakiusi nuėjo į savo 
kambarį skaityti knygos. “Ką 
nors jie ten daro”—galvojo Ma
rytė. Saulė jau buvo raudona, ir 
vėjelis pūtė, kai Marytė išgirdo 
mamos balsą: “Ateik į kiemą, 
dukrele!” Marytė greitai atbė
go. Ji labai nustebo pamačiusi 
kieme prie medžio pririštą rudą 
arklį. Mergaitė iš džiaugsmo ap
sikabino arklio kaklą ir išgirdo 
tėvelių balsus: “Linksmo gimta
dienio, Maryte.” Tai buvo ge
riausias gimtadienis mažai mer
gaitei.
Rita Trinkaitė, 7b sk., Torontas

Dvi vaidilutės prie aukuro, paruoš
tos M. Vinkšnaitienės ir O. Simonie
nės antroje balticčių metinėje paro
doje Sao Paulo, Brazilijoje.

Nuotr. A. Saulaičio

KLB ŠALPOS 
FONDO ŽINIOS

KLB Šalpos Fondo komitetas sa
vo posėdyje lapkričio 26 d. aptarė 
įvairius šalpos reikalus ir priėmė sa
vo parengimo, įvykusio spalio 21 d., 
apyskaitą. Parengimas davė $429.22 
pelno. Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
mons. dr. J. Tadarauskui už nemo
kamą Jaunimo Centro salės nuomą 
šiam parengimui. Taip pat komite
tas dėkingas visiems aukojusiems lo
terijai laimikius arba pinigus. Tik
rai džiugu, kad šalpos darbą remia 
mūsų profesijonalai bei verslinin
kai. Nuoširdi padėka staliukų auko
tojams: dr. A. Gailiui, D. P. Jan
kams ir jų šeimai, B. B. Venclo
voms. KLB šalpos Fondo komitetas 
dėkoja padėjusiems parengimo me
tu ir visiems už dalyvavimą lėšų tel
kimo baliuje.

Abiturientų pristatymas taip pat 
praėjo gražioje nuotaikoje. Komite
tas dėkoja mecenatams už prisidėji
mą savo aukomis prie knygų įteiki
mo mūsų abiturientams. Knygoms 
aukojo: Lietuvių Kredito Kooperaty
vas “Talka” — $100, mons. dr. J. 
Tadarauskas — $25, KLB Hamiltono 
apylinkės valdyba — $20.

KLB šalpos Fondo vajus Hamilto
no kolonijoje Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybai sutelkė $390.02. 
Pinigai artimiausioje ateityje bus 
persiųsti Vasario 16 gimnazijai, o au
kotojų sąrašas paskelbtas spaudoje.

KLB Šalpos Fondo darban įsijun
gė dvi jaunos pajėgos: T. Apanavi- 
čienė — sekretorės pareigom ir Ste
la Samus — Hamiltono šalpos Fondo 
skyriaus iždininkės pareigoms. Jų įsi
jungimas j KLB Šalpos Fondą /nešė 
naujos energijos.

KLB Šalpos Fondo vajus Hamilto
ne vyksta gražiai, šalpai surinko au
kų jau $500. Visiems aukotojams 
nuoširdi padėka. Aukotojai bus pa
skelbti spaudoje. Dėvėtų drabužių 
vajus taip pat vyksta. Jau surinkta 
gana daug drabužių, kurie artimoje 
ateityje bus pradėti siųsti Suvalkų 
trikampio lietuviams. Tam tikslui 
užmegztas glaudus ryšys su BALFu. 
Jau gauta iš jo visa eilė Suvalkų tri
kampio lietuvių adresų. KLB Šalpos 
Fondas dėkoja BALFui už gražų 
bendradarbiavimą šalpos darbe.

KLB Šalpos Fondo Hamiltono sky
rius paskyrė vienkartinę auką vie
nam hamiltoniečiui lietuviui kariui 
savanoriui $50. Žinantieji tautiečius, 
kurie yra reikalingi paramos, pra
šomi pranešti KLB Šalpos Fondo ko
miteto nariams — L. Kybartienei tel. 
383-4497 arba L. Klevui tel 528-1327. 
šie komiteto nariai susisieks su tais 
asmenimis, kuriems yra reikalinga 
parama ir pagal išgales bus KLB 
šalpos Fondo sušelpti, šalpos Fon
das nori, kad visiems šv. Kalėdų 
šventės suteiktų džiaugsmo. Taip pat 
gauta auka $5 šalpai iš J. Gedrimie- 
nės vietoje kalėdinių sveikinimų. 
Nuoširdus ačiū už auką. Norintieji 
vietojo kalėdinių sveikinimų paauko
ti šalpos reikalams prašomi savo 
auką įteikti komiteto nariams. (KLB 
šalpos Fondo adresas: J. Pleinys, 
137 Gladstone Ave., Hamilton, Ont.).

ONTARIO
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Government 
Information

TRANSPORTO IR RYŠIŲ 
MINISTERIJOS 
PRANEŠIMAS

Ontario provincijos vyriausybė pra
neša, kad jos žiemos kelių informa
cijos tarnyba, skirta visuomenei, pra
dėjo veikti lapkričio 6 dieną.
Kelių informacijos centras Toronte 
ir kitos aštuoniolika ministerijos 
rajoninių įstaigų visoje provincijoje 
turės naujausią informaciją apie 
visų provincijos plentų bei vieškelių 
padėtį, žiemos mėnesiais ji bus 
renkama ištisas 24 valandas per sep
tynias dienas.
Informacija apie žiemos kelių pa
dėti gali būti gaunama kiekvienu 
metu, paskambinus ministerijos 
įstaigoms.

ROAD INFORMATION CENTRE, 
TORONTO 
248-3561

Chatham_________ 354-1400
London _________  451-5160
Stratford _____ ____ 271-3550
Hamilton________ 527-9131
Owen Sound __   376-7350
Port Hope _______  885-6381
Kingston 544-2220
Ottawa__________ 745-6841
Banfroft ________  332-3220
Huntsville_______ 789-2391
North Bay __ ____  472-7900
New Liskeard ____  647-6761
Cochrane .._______ 272-4333
Sudbury _________  675-8307
Sault Ste. Marie 256-5682
Thunder Bay . 577-6451
Kenora 468-6494

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PREMIER OF ONTARIO

VLIKo seime Klevelande lapkričio 25—26 dienomis dalyvavo ir neseniai iš Lietuvos pasitraukęs teisininkas Zig
mas Butkus su žmona (dešiniame krašte) Nuotr. J. Garlos

DELHI, Ontario
PAMINĖTI LAISVĖS KOVŲ DID 

VYRIAI. Jau 13 metų DLK Gedimi
no — Delhi šaulių kuopa rengia iš
kilmingas Lietuvos kariuomenės 
šventes arba laisvės kovų didvyrių 
minėjimus-pagerbimus. šiais metais 
ši brangi lietuvių tautai diena pami
nėta lapkričio 25 dar iškilmingiau 
su sustiprinta menine programa. 
6 v.v. šaulių tarnyba užėmė savo 
vietas, ir žmonės pradėjo rinktis į sa
lę. 7 v. jau buvo pilna salė gražaus 
lietuviško jaunimo ir visuomenės. 
Priėjęs prie mikrofono, kuopos 
pirm. Stp. Jakubickas pasveikino vi
sus susirinkusius ir pakvietė įnešti 
vėliavas. Hamiltono mergaičių cho
ras “Aidas” ir Delhi jaunimo an
samblis “Palanga” sugiedojo Kana
dos himną, o kun. dr. J. Gutauskas 
sukalbėjo maldą už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Stp. Jakubickas sa
vo paskaitoje apibūdino lietuvių tau
tos ilgų amžių kovas dėl savo ne
priklausomybės ir išreiškė viltį, kad 
lietuvių tauta savo bendromis jėgo
mis vėl atgaus dabartinių okupantų 
mums išplėštą nepriklausomybę. Vė
liavas pagarbiai išnešus, pradėta me
ninė programa. Ją pirmiausia pradė
jo “Aidas” su sol. V. Verikaičiu. 
Jaunystės ir lietuviškų dainų grožis 
užbūrė visą salę. Dar publikai nespė
jus atsigauti nuo įspūdingo “Aido" 
pasirodymo, scenoje vėl visus labai 
nustebino ir sužavėjo “Palanga” su 
savo vadovu Kęstučiu Glen savo 
naujais ir meniškai pašoktais tauti
niais šokiais. Po ilgesnio pasiruoši
mo tautinių šokių šventei delhie- 
čiai pirmą kartą pamatė savo šokė
jus tokią didelę pažangą padarius 
ir taip darniai ir gražiai pasirodžius. 
“Aidas" ir “Palanga” pasikeisdami 
davė įspūdingą programą. Pabaigo
je abu ansambliai — apie 100 asme
nų sustojo priešais sceną ir griaus
mingai sugiedojo “Lietuva, Tėvyne 
mūsų”. Tai buvo didelio dvasinio pa
kilimo momentas. Vėliau buvo šo
kiai, žaidimai, loterija ir užkandžiai, 
kuriais rūpinosi sesė J. žiogienė. Jai 
talkino sesės šaulės ir daugelis kitų 
ponių savo maisto gaminiais ir lote
rijos laimikiais. Nuoširdus lietuviš
kas ačiū Hamiltono mergaičių cho
rui “Aidas”, sol. V. VerikaiČiui, Del
hi jaunimo ansambliui “Palanga” ir 
jo vadovui K. Glen už atliktą gražią 
programą, Delhi visuomenei ir sve
čiams iš tolimesnių vietovių už gau
sų dalyvavimą ir visiems prisidėju- 
siems savo darbu, maistu, laimikiais 
bei aukomis. Rytojaus dieną, sekma
dienį. šauliai ir skautės su vėliavo
mis dalyvavo pamaldose, kurias atlai
kė ir Šventei pritaikytą patriotinį 
pamokslą pasakė kun. dr. J. Gutaus
kas. Kadangi tą dieną supuolė dvi 
šventės: Lietuvos laisvės kovų did
vyrių paminėjimas ir Kristaus Kara
liaus, tai Mišių pabaigoje sugiedota 
“Marija, Marija” ir Tautos himnas.

Stepas Jakubickas
SKAUČIŲ “BIRUTĖS” DRAUGO

VĖ lapkričio 25 d. turėjo sueigą. Iš

LAIKRAŠČIU SURINKIMO
Toronto miestas kas mėnesį surenka laikraščius perdirbimui. Neiš

meskite jų — suriškite į ryšulius ir padėkite ant gatvės kampo
7 valandą ryto. Miesto sunkvežimiai surinks juos

jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra 
pirmadienis ir ketvirtadienis
Mes esame priklausomi nuo jūsų bendra

darbiavimo. Informacijų teiraukitės

jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra 
antradienis ir penktadienis

367-7742
LAIKRAŠČIŲ RINKIMAS YRA GERAS ĮPRATIMAS

TRAC CITY of TORONTO
TORONTO RECYCLING > H. F. Atyeo, P.Eng., William Dennison. ’ -

U ACTION COMMITTEE Commissioner of Streets. Mayor. A - 'W
\ Y ~

Recenzentas, pakritikavęs knygą apie Lietuvos universitetus, 
padarė išvadą: "Visdėlto gera knyga.. . Prieš šventes, kai 
sunku rasti rinitą, įspūdingą, kultūringą ir nepigią dovaną 

draugams, nepamirškite "Lieti!VOS Universiteto • 
STORA IR VERTINGA DOVANA GĖDOS NEPADARYS." 
------------------------- Gaunama už $20 adresu: ------------------------

Liet. Profesorių Draugija, c/° St. Dirmantas, 
6616 So Washtenaw, Chicago, III. 60629, USA

WINDSOR,
PARAPIJOS PIETŪS, suorgani

zuoti klebono kun. D. Lengvino, bu
vo labai sėkmingi. Virž 200 atsilan
kiusių svečių buvo puikiai pavaišinti. 
Didesnę svečių dalį sudarė tautiečiai 
iš Detroito, kurių tarpe pietuose da
lyvavo Sv. Antano parapijos admi
nistratorius kun. K. Simaitis, “Drau
go” korespondentas VI. Selenis su 
žmona ir “Lietuvių Balso” radijo va
landėlės vedėjas St. Garliauskas su 
žmona. Loterija turėjo didelį pasi
sekimą. Pietūs ir loterija davė gryno 
pelno virš $1200. Kleb. kun. D. Leng
vinas dėkoja detroitiečiams, savo 
parapijiečiams Windsore ir kitiems, 
dalyvavusiems pietuose bei prisidė- 
juslėms savo piniginėmis ar daikti
nėmis aukomis. Didžiausia padėka 
priklauso Joanai Kurienci ir visoms 
talkininkėms bei talkininkams, prisi
dėjusioms maisto gaminiais ir darbu. 
Bendromis jėgomis, darniai suta
riant, kad ir su mažu parapijos na
rių skaičiumi, gauti geri rezultatai.

VISUOTINIS METINIS K. L. B. 
Windsoro apyl. susirinkimas įvyko 
lapkričio 26 d. Dalyvavo nemažas 
būrelis tautiečių. Valdybos praneši
me apie praėjush/ metų veiklą, tarp 
kitko, pažymėta, kad jaunimo kon
gresui surinkta $600, t.y. daugiau 
nei apylinkei nustatyta kvota. Peti
cijai Jungtinėms Tautoms surinkta 
virš 1000 parašų. Apylinkės valdy
ba dvejų metų laikotarpiui išrinkta 
šios sudėties: dr. č. Kuras, inž. St. 
Naikauskas ir Rom. Dumčius; kandi- 

draugininkės pareigų dėl gyvenvie
tės pakeitimo pasitraukė vyr. skilt. 
Daina Augaitytė. Tas pareigas per
ėmė skiltn. Dana Augustinavičiūtė. 
Vyr. skilt. Dalia Norkutė, anksčiau 
sėkmingai vadovavusi draugovei, ap
dovanota darbštumo žymeniu.

NEGAUSIAI VIETOS PARAPI
JAI sunku materialiai išsiversti vien 
iš sekmadienio rinkliavų. Ūkininkai 
šią problemą lengvina, užsisakydami 
trąšas per parapiją ir gautą 3% nuo 
laidą aukodami jai. Tačiau tik ma
žesnė pusė ūkininkų prie šio parapi
jos rėmimo darbo prisideda. Turbūt 
pamirštame, jog mes tų žemiški/ tur
tų — ūkių esame tik administrato
riai, ir tai tik labai trumpam laikui. 
Ar nevertėtų prisiminti ir Tikrąjį 
Seimininką, kad ir mažyčiu nuošim
čiu? P. A.

NEIŠMESKITE!

ONTARIO
datais: B. Balaišis ir A. Jušauskas. 
Revizijos kom.: V. Čerškus, J. Gied
rumas ir E. Zatorskis. Visų pageida
vimu, pavesta valdybai suruošti N. 
Metų sutikimą parapijos salėje. Kas 
norėtų minėtame sutikime dalyvau
ti, prašomi pranešti Joanai Kurienei 
tel 969-6131. Susirinkimas praėjo la
bai darniai ir geroje nuotaikoje. 
Pertraukos metu dalyviai buvo pa
vaišinti kava ir užkandžiais. Sėkmės 
naujajai valdybai. Kor.

SUDBURY, ONT.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minė

jimas, surengtas KLB Sudburio apy
linkės valdybos, praėjo pakitusioj 
nuotaikoj. Programą pradėjo pirm. 
J. Bataitis. Turiningą ir gražiai pri
taikytą paskaitą skaitė jaunimo va
dovė stud. Danguolė Remeikytė. Po 
paskaitos sugiedotas Tautos himnas 
ir tylos minute pagerbti mirusieji 
tautos didvyriai. Šį kartą meninė da
lis buvo labai turtinga. Ją atliko mū
sų nenuilstamoji Silvija Martinkutė, 
kuri jau turi suorganizavusi nuo 
seniau tautinių šokių grupę “Ramu
nėlė”, o šį rudenį spėjo suorganizuo
ti ir jaunesniųjų grupę. Abi grupės 
pašoko Polką, Klumpakojį, Sadutę, 
Grandinėlę, Noriu miego ir Malūną. 
Tikrai buvo įspūdinga, kai abi gru
pės drauge užpildė visą salę gražiu 
lietuvišku jaunimu. Šokiams akompa
navo akordeonu Antanas Gatautis. 
Sudbury augusi ir mokslus ėjusi Ire
na Černienė padainavo dvi arijas iš 
operų ir ketvertą lietuviškų dainų. 
Solistei pianu akompanavo Danguo
lė Remeikytė. Loreta Sviežikaitė ir 
Jūratė Tolvaišaitė įteikė Silvijai 
Martinkutei ir Irenai Černienei po 
gražią raudonų rožių puokštę. Šo
kiams grojo geras orkestras, veikė 
turtingas bufetas ir loterija. Sis pa
rengimas buvo vienas iš geriausių. 
Buvo ir svečių iš Hamiltono, Toron
to ir Sault Ste. Marie. Sekmadienį 
buvo atlaikytos pamaldos už žuvu
sius Lietuvos didvyrius. Pamaldas 
užprašė LB Sudburio apylinkės val
dyba. Vakare pas Silviją buvo tra- 
ricinis kalėdojimas, kuriame daly
vavo LB pirmininkas su sekretorium 
ir artimiausieji Silvijos draugai. Bu
vo palinkėta, kad Silvija ir toliau 
pasiliktų mūsų kolonijoj ir judintų 
iš apsnūdimo mūsų jaunimą.

— Kazys Sviežikas ir Stasys Kri
vickas nušovė po briedį. K. A. S.



Naujasis vadovas “Ką mes tikime?”
Kun. dr. Petro Celiešiaus paruoštas katekizmas 

KUN. DR. J. GUTAUSKAS
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Keliom eilutėm anksčiau auto

rius teigia, kad “atgailos sakra
mente yra trys pagrindinės da
lys: nuodėmių Sužinojimas, už 
jas gailestis ir išrišimo žodžiai. 
Be šių pagrindinių, yra dar dvi 
dalys: nuodėmių suskaičiavimas 
ir atsilyginimas arba kunigo už
duotos atgailos atlikimas”. Šita
me Atgailos sakramento dalių 
suminėjime nėra pasiryžimo 
daugiau nenusidėti ir net nuodė
mių išpažinimo. Koks gali būti 
Atgailos sakramento priėmimas 
be ryžto daugiau nebenusidėti ir 
be nuodėmių išpažinimo. Sekan
čiame atgailos dalių išvardinime 
trūksta pasiryžimo daugiau ne
nusidėti, nes vietoj jo autorius 
Įdeda išrišimą. Be to, tiek išvar
dinant pagrindines Atgailos sak
ramento dalis, tiek šalutines, be 
reikalo du kartu suminimas 
“nuodėmių suskaičiavimas”. 
Abejoju, ar iš viso yra tikslu At
gailos sakramento dalis skirsty
ti į pagrindines ir šalutines. Ga
lima dar pastebėti, kad tame pa
čiame skirsny, kur kalbama apie 
Atgailos sakramentą, yra nees
tetiškas sakinys: “Taip pat žy
dams atvilkus prie Jėzaus sve- 
timmoterę, jis jai tarė”. Ar ne 
geriau vartoti vietoj atvilkus 
švelnesnį žodi? “Sakralinę ga
lią vyriškis gauna, vyskupui už
dėjus rankas ant šventinamojo 
galvos" (167 p.). Būtų lengviau 
vaikams suprasti, jei vietoj sak
ralinės galios autorius rašytų 
kunigiškąją galią. “Kristui atei
nant pasaulio pabaigoje, kelsis 
visos giminės” (172 psl.,). Ne 
Kristui ateinant pasaulio pabai
goje kelsis visos giminės, bet 
jau atėjus (plg. Mat. 25, 31; 
Mork. 12, 30). “Tie mirusieji, 
kurie Bažnyčios yra paskelbti 
šventaisiais, sudaro pergalės 
Bažnyčią, arba triumfuojančią 
Bažnyčią”. Be reikalo susiauri
nama pergalės Bažnyčios apim
tis. Ją sudaro ne tik paskelbtieji 
šventaisiais, bet ir visi esantieji 
danguje.

Yra skirsnių, kurių vardai ne
atitinka jų turinio. 17-me p. 
skirsnis pavadintas “Dievas Tė
vas”, bet jame kalbama ne apie 
Dievą Tėvą, o apie pasaulio su
kūrimą. 28-me p. skirsnis pava
dintas “Dvasios”’, o rašoma apie 
angelus. Kalbama apie Mišias, o 
tas straipsnelis pavadintas 
“Kristus tarp mūsų ne vien šv. 
Mišiose. Autorius kalba apie 
Krikštą, o straipsneli pavadina 
“Bažnyčios nariai”, rašo apie 
Atgailos sakramentą, o tam raši

Gen. St. Raštikio ĮVYKIAI IR ŽMONĖS ’ 
reikalu

Akademinės Skautijos Leidykla su malonumu praneša, 
kad visi knygos prenumeratorių užsakymai buvo išsiųsti 
prieš lapkričio 15 dieną. Taip pat jau aprūpinta ir eilė 
platintoju.

Leidykla dėkoja visiems prenumeratoriams už parodytų 
pasitikėjimų ir paskatinimų, šiaurės Amerikoje gyvenan
tieji prenumeratoriai, iki gruodžio pradžios negavę knygos 
paštu, prašomi susisiekti su leidykla.

"Įvykius ir žmones" norintieji įsigyti dabar kreipiasi j 
leidyklų arba pas platintojus. Kaina ■— $15.00 egz. Lei
dyklai čekiai rašomi "FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA" 
vardu.

AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA 
c/o A. V. Dundzila
4339 W. 83 Street
Chicago, III. 60652, USA

KNYGOS PLATINTOJAI ŠIAURĖS AMERIKOJE:
Los Angeles Valentinas Varnas, 

leidyklos įgaliotinis 
“Lietuvių Dienos” A. Skirius 
Vacius Prižgintas
Waterbury Spauda, V. Vaitkus 
Chicago “Draugas”, dienraštis 
Gifts International, J. Vaznelis 
Marginiai, L Sinkevičiūtė 
K. Rožanskas J. Stankūnas
E. Chicago O. Juodvalkienė 

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

niui duoda vardą “Grįžimas”. 
Rašinys liečia santuoką, o turi 
vardą “Negera žmogui būti vie
nam”. Skirsnius, kuriuose rašo
ma apie sakramentus, geriau pa
vadinti jų vardais. Tuo būdu 
vaikai greičiau įsidėmės sakra
mentų vardus ir jų skaičių.

Baigiamosios pastabos
Nevisi šio katekizmo trūku

mai ir netikslumai čia suminėti, 
bet tik svarbesnieji. Ir pažymė
tų yra nemažai. Tačiau būtų 
klaidinga manyti, kad katekiz
mas visai blogas ir neturi jokios 
vertės. Priešingai, jis turi ir ge
rų pusių. Prityrusio religijos 
mokytojo vartojamas jis bus 
naudingas, nors jis tikrai per
daug sunkus IV, V skyriaus mo
kiniams. Jis labai tinka jaunuo
liams, o ypač tėvams, kurie pa
tys stengiasi savo vaikus pamo
kyti tikėjimo tiesų.

Vienam žmogui, kad ir būtų 
didelis religinės pedagogikos ži
novas ir turįs daug religijos dės
tymo praktikos, tiesiog neįma
noma sukurti katekizmo be di
desnių ar mažesnių trūkumų. 
Nuo paskutiniojo karo pabaigos 
vokiečių katalikų mokyklos jau 
vartoją trečią katekizmą. Antra
sis (išverstas lietuvių kalbon 
kun. dr. Pr. Manelio) buvo kur
tas visos eilės žymiausių kata- 
chetų per ištisą dešimtmetį. Jį 
ruošiant buvo parašyta šimtai 
straipsnių, eilė knygų, vis jieš- 
kant kelių, kaip parašyti gerą 
katekizmą. Pradžioje jis buvo iš
spausdintas tik kaip projektas, 
kad išbandytų praktikoje. Pa
taisius praktikoje pastebėtus 
trūkumus, vokiečių vyskupų bu
vo patvirtintas vartoti visose 
mokyklose ir išspausdintas kaip 
pastovus vadovėlis. Eilė autorių 
jam paruošė kelių tomų komen
tarus, duodami puikios medžia
gos tikybos dėstytojams. Bet su 
juo dirbant pastebėta nemažai 
silpnų pusių. Ir štai neseniai 
įvestas į mokyklas trečiasis ka
tekizmas, taip pat ne vieno au
toriaus kūrinys. Tas pats atsiti
ko ir su Kanados kat. mokyk
lose vartojamų tikybos vadovė
liu. Jį ruošė grupė specialistu. 
Tačiau bevartojant kilo tiek kri
tikos balsų, kad jau spausdina
mos pirmam ir antram skyriams 
naujos, pataisytos to vadovėlio 
laidos. Netrukus sulauks ir li
kusieji šeši skyriai pritaikytu 
knygų. Turime būti dėkingi 
kun. dr. P. Celiešiui, kad jis ry
žosi parašyti naują katekizma. 
Pataisius kas jame būtinai tai
sytina, jis nebus be naudos.

Boston “Keleivis”, savaitraštis 
Detroit Spaudos kioskas,

V. čižauskas 
Rochester A. Sabalis 
Euclid, Ohio Baltic Delicatessen,

F. Eidimtas 
Cleveland Patria, B. Gaidžiūnas 
Montreal Spaudos kioskas,

P. Rudinskas
Toronto V. Aušrotas

Kanados Baltiečių Federacijos atstovai įteikė estų rašytojo Arvcd Viirlaid romaną “Graves VVithouth Crosses” 
protestantų kunigui dr. W. Clarke McDonald, United Church atstovui Toronte. Jis, kaip savo Bendrijos tarp
tautinių reikalų sekretorius, žmogaus teisių rezoliucijoj paminėjo Estiją, Latviją ir Lietuvą. Iš kairės: latvių 
veikėjai V. Upeslacis ir N. Austrinš, Baltiečių Federacijos pirm. U. Petersoo, kun. dr. C. MacDonald

Lietuvių poezijos antologija vokiškai j
Tokios antologijos, be abejo

nės, jau seniai reikėjo. Dar Lie
tuvos nepriklausomybės laikais 
buvo bandymų duoti lietuvių 
poezijos pavyzdžių vokiečių kal
ba. Čia pirmiausia minėtinas H. 
Engerto darbas “Aus litauisch- 
er Dichtung” (Iš lietuvių poezi
jos, 1935, antrasis leidimas 
1938). Po antrojo pasaulinio ka
ro pluoštą mūsų poetų kūrybos 
į vokiečių kalbą buvo išvertęs 
A. Baldus. Tik jo darbas dau
giausia ribojosi perdavimu per 
vokiečių radiofoną Koblence. 
Daugiau poezijos vertimų pasta
ruoju metu davė žurnalas “Mic- 
kiewicz-Blaetter” (ypač vertėjas 
H. Buddensieg, išvertęs Done
laitį, Pošką, Baranauską ir kt.). 
Dabar Liucija Baldauf (Jurguty- 
tė), Miuncheno universiteto litu
anistikos dėstytoja, davė visą 
lietuvių poezijos rinkinį vokie
čių kalba “Litauische Lyrik” 
(Lietuvių lyrika), kurį išleido 
W. Finko leidykla Miuenchene 
1972 m. Tai stamboka 306 p. 
knyga su lietuvišku ir vokišku 
eilėraščių tekstu ir autorės žo
džiu (Nachwort) apie lietuvių 
lyriką ir jos, ypač dainų, ryšį su 
vokiečių literatūra. IŠ šio žodžid 
aiškėja antologijos sudarytojos 
ir vertėjos atitinkamų autorių 
ir jų kūrinių parinkimo moty
vai. Antologija turėjo apimti 19 
ir 20 amžius. Kadangi Donelai
tis ir Baranauskas jau išversti į 
vokiečių kalbą atskirai, jų šioj 
antologijoj nerandame, nors, be 
abejonės, antologijos pilnumo 
dėlei to ir būtų pageidautina. 
Taipgi iš dainų lobvno čia minė
tais sumetimais tebeduotos trys 
dainelės.

Lygindami šią antologiją su 
prieš 10 metų (1962) išleista 
angliškąja “The Green Oak” 
(Žaliasis ąžuolas), kurią redaga
vo A. Landsbergis ir C. Mills 
(išleido Voyages Press Niujor
ke), matome nemaža skirtumų. 
Angliškoji išsamesnė parinktų 
autorių skaičiumi (jų bemaž 
dvigubai daugiau, nei vokiškoj), 
ji sudaryta iš individualių ver
tėjų darbų, bet vokiškojoj duo
ta aplamai daugiau pačių auto
rių kūrybos pavyzdžių, jaučia
ma daugiau šilumos vertimo 
darbe ir kūrinių atrankoj. Bet 
čia pat susiduriame su autorių 
atrinkimo problema. Iš maž
daug 200 lietuvių poetų (nuo ra
šytinės poezijos pradžios iki šių 
dienų) vokiškoj antologijoj ran
dame iš viso 26 poetus. Be to, 
nevisi antologijoj atstovauja
mieji yra vienodos vertės, kai- 
kas čia pritapo ir iš kiti) sričių 
(Šatrijos Ragana, K. Korsakas). 
Žinoma, nebūtinai skaičiuje turi 
būti kokybė, bet visdėlto skaity
tojas pasiges geroko būrio mū
sų poetų tiek iš nepriklausomy
bės meto, tiek iš tremties laiko
tarpio, kai iškilo visa eilė talen
tingų mūsų poezijos kūrėjų. 
Peršasi išvada, kad galėtų būti 
antras antologijos tomas, kuris 
būtų tikrai nemažesnis už pir
mąjį. Be to, būtų buvę labai 
naudinga duoti pluoštą biogra
finiu žinių, kaip tai padaryta su 
vertinga bibliografija (tik atro
do, nebuvo prieinamos Aisčio ir 
Brazdžionio kūriniu pilnos ir 
naujausios rinktinės, išleistos 
Amerikoj). Taipgi pravartu bū
tų duoti ir platesnę įžangą, per
žvelgiant'visą lietuviu poezijos 
skersmenį ir suminint tuos au
torius, kurie į antologiją ne
įtraukiami dėl vienokiu ar kito
kiu priežasčių. Juoba, kad. kain 
matvti iš baigiamojo žodžio, ši 
antologija bent iš dalies turi at
stoti lietuvių literatūros istorija, 
kurios dar nėra parašytos vo
kiečiu kalba.

Žiūrint eilėraščiu skaičiaus, 
daugiausia vietos šioj antologi
joj yra gavusi Salomėia Nėris 
(39 eil.l. gi Maironiui tenka tik 
trvs eilėraščiai, ir jis stovi toj 
načioi gretoj, kaip Strazdas ar 
Vienažindys. Tas neproporcin-

A. TYRUOLIS 
gumas bus kilęs greičiausiai iš 
antologijos autorės meilės vie
nam kuriam poetui ar poetei 
(pvz. Degutytė kur kas labiau 
pamilta už Andriekų ar Bradū- 
ną). Nėris čia parodyta iš visų 
jos kūrybos laikotarpių (dau
giausia betgi iš “Pėdų smėly” 
ir “Diemedžiu žydėsiu” meto), 
įtraukiant ir vieną kitą kontro
versinį eilėraštį iš renegatinio 
periodo (pvz. “Aš tau pavydžiu”). 
Iš viso kiek daugiau vietos duo
ta okupuotos Lietuvos, negu 
tremties poetams.

Pats eilėraščių vertimas pa
našus daugiau į pažodinį, nes 
versta laisvai, be rimo, nors ir 
paisant tam tikros ritmikos. 
Toks vertimas, be abejonės, 
duoda daugiau vietos subtiles
niam įsijautimui į patį eilėraštį, 
Į jo vaizdingumą ir jausmingu
mą, tam tikslui paaukojant jo 
formą. Techniškai, pailgėjus ei
lutėms, kaikada išverstinis teks
tas ima panašėti į hegzametrą, 
kaikur eilutės net kone dvigu
bai pailgėja. Laisvame vertime 
tai, žinoma, nėra esminis daly
kas. Antologijos autorė ėmėsi 
didelio uždavinio pati viena iš
vežti šį vertimo vežimą ir aiškiai 
jautė, kad tradicinis, rimų su
varžytas vertimas jai būtų nenu
galima kliūtis, gal net visiškai 
pakirstų jos vertiminio polėkio 
išraišką.

Geras abiejų kalbų mokėji
mas leido šioj antologijoj, paly
ginti, tiksliai perduoti originalo 
mintį ir vaizdą. Lyg laikantis 
dar ankstyvojo lietuvių liaudies 
dainų rinkėjo Kreetzfeldo pa
stabos, kad perdaug diminutyvų 
lietuvių kalboj vokiečiams ne
įprasta, ir šioj antologijoj veng

S. PRAPUOLENYTĖ - BUNKER

SIAURĖS POEZIJA
Šitos pakrantės ištašytos iš akmens
Amžių apyaušryje. Žemumose palieta vandenys, 
Gūburiuosė pripilta sėklų daugiavarsiam žalumynui. 
Per milijonus metų čia gamta močiutė seka nustatyta ritmą. 
Senoviniu būdu surenčia bebras savo užtvankas. 
Tvarkinga eilutė laukinė antis iš meldų 
Išsiveda mažyčių šeimynėlę. Prašauna ‘lūnas’ 
Suklikęs vieniša gaida. Ir vėl tyla.
Tiktai pušelės lieknos ‘Jack pines’ stiebiasi padangėsna, 
Neatsigroži savo gymiu vandenų dugne, 
Pakol vakarui siautėjant nuvirs nuo uolienojų 
Mirkyt parudusias viršūnes.
Antai, palinkęs pažemėn berželis —
Ir tas pasroviui nuskalaus į tolimas pakrantes
Medinių griaučių įkrantėn, nudailintas neimituojama ranka, 
Balti nuo saulės, vėjo ir vilnies.
Jau lapkritys liepsnojančias girias nupurtė.
Sutręšusių kelmų ir pustančių kamienų laužynės urve 
Pusmečio snauduliui rengias įsikast lokys, 
Palikęs elniui lig pavasario mėlynių teritorija.
Spanish River, 1972

Atsiųsta paminėti
Mūsų Žinios. Čikagos lietuvių jė

zuitų veiklos dvisavaitinis biuletenis, 
17 ir 18 nr. Redaktorius — Algi
mantas Kezys, SJ.

Pranas Ambrazas, TRYS GIES
MĖS: 1. Jau Kristus kėlės (žodžiai 
kan. M. Vaitkaus), 2. Giesmė į Ši
luvos Mariją (žodžiai kun. St. Ylos), 
3. Garbė Tau, Viešpatie (žodžiai 
Bern. Brazdžionio). "Muzikos Žinių” 
leidinys 1972 m.

Muzikos Žinios, 1972 m., 3(198) nr. 
Redaktorius — V. Mamaitis.

Skautija, 1972 m. 7-8 nr. Lietuvių 
Skautų Sąjungos biuletenis.

Filatelistų Draugijos “Lietuva” 
biuletenis, 1972 m. 4(153) nr. Reda
guoja Juozas Žygas.

Technikos Žodis, 1972 m. 4 nr. 
Vyr. redaktorius — G. J. Lazauskas.

Sv. Pranciškaus Varpelis, 1972 m. 
8 nr. Redaktorius — T. Viktoras Gi
džiūnas, OFM.

Skautų Aidas, 1972 m. 7 nr. Vyr. 
redaktorius — J. Toliušis.

Karys, 1972 m. 7 nr. Redaktorius 
— Zigmas Raulinaitis. 

ta jų tiesioginio vertimo, dėlto 
ir tokie subtilūs Putino eilėraš
čio “Beržui berželiui” žodžiai, 
kaip dalužę, kelužėlius, laimužę, 
išversti be tų mažybinių malo
ninių prasmių. Kitur betgi origi
nalo nemažybinis žodis pever- 
čiamas mažybiniu vertime, pvz. 
Sulaikęs juodbėrį staiga—Dein 
Roesslein wirst du halten (p. 
122-123). Gal čia bus kiek atsi
liepęs ankstyvasis dainų verti
mas į vokiečių kalbą. Taip pat iš 
prisitaikymo prie vokiškos jau
senos reikia aiškinti vietom ir 
kiek kitokį vaizdo perdavimą. 
Verčiant okupuotos Lietuvos po
etus, kaikur teko ir vieną kitą 
sąvoką pakeisti, kitaip nusakyti 
(pvz. Mieželaičio “komunistas” 
išverstas “šių dienų žmogum”, 
p. 233) arba pridėti posakį ar 
šūksnį, kuris ten vargiai bevar
tojamas (“mano Dieve”, kurio 
nėra Degutytės eilėrašty, p. 
243). Kaikurios vietos savaip in
terpretuojamos (“tyri laukai” 
verčiami “stepėmis ir laukais”, 
p. 101), Nemunas ties Kaunu 
verčiamas “Strom” (p. 147). 
Kaiką reikėtų aiškinti greičiau
siai korektūros klaidomis (p. 71 
Schwefel vietoj Zweifel, p. 93 
deine vt. meine, p. 167 das vt. 
dass ir kt.). Be to, Kuosa-Alek- 
sandriškis jau senokai yra tapęs 
Aisčiu (p. 160 ir tol.), o J. Ke- 
liuotis nėra poetas (p, 296).

Šios pastabos betgi nemažina 
reikšmingo darbo, kuris visdėl
to turėtų būti papildytas, šiaip 
ar taip atbaigtas.

LITAUISCHE LYRIK. Lietuvių 
poezijos antologija, paruošta ir 
vokiečių kalbon išversta Liucijos 
Baldauf. 307 psl., kaina DM 38. 
Išleido 1972 m. Wilhelm Fink 
Verlag, 8 Muenchen 23, Nikolai 
Str. 2, W. Germany.

ARVED VIIRLAID, estas, autorius 
romano “Kapai be kryžių”, kuria
me vaizduojama rezistencinė veik
la Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj. Ši jo 
knyga yra išversta į prancūzų ir ang
lų kalbas ir platinama visame pa
saulyje.
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ji HILTWEJE VEIKLOJE
AKADEMINĖS SKAUTUOS LEI

DYKLA, vadovaujama dr. T. Remei- 
kio, Čikagos Jaunimo Centro naujo
se patalpose surengė gen. Stasio 
Raštikio atsiminimų knygos “Įvykiai 
ir žmonės” pristatymą skaitytojams. 
Autorius dėl širdies negalavimo ir 
atsinaujinančių 1919 m. kovose gautų 
žaizdų knygos pristatyme negalėjo 
dalyvauti. Iš Kalifornijos atsiųstą jo 
laišką perskaitė R. Plioplytė. Jame, 
tarp kitko, rašoma: “Tos savo kny
gos rankraštį esu padovanojęs mūsų 
mieliems skautams ir skautėms, no
rėdamas nors tuo būdu padėkoti 
jiems už gyvą, gražią ir patriotinę 
veiklą.” Oklahomos universiteto 
prof. dr. Vytautas Vardys skaitė pa
skaitą apie lietuviškąją atsiminimų 
literatūrą, paliesdamas ne tik gen. 
S. Raštikio, bet ir kitų mūsų veikė
jų atsiminimus, apie Lietuvą rašiu
sius svetimtaučius. Knygos pristaty
mo dalyvius dr. T. Remeikis supa
žindino su keliasdešimt dokumentų 
fotostatinių kopijų, kuriose yra mi
nimas gen. S. Raštikis bei jo veik
la. Dokumentai atrinkti iš JAV, Bri
tanijos, V. Vokietijos ir mūsų diplo
matų archyvinės medžiagos. “Drau
go” red. Br. Kviklys surengė Lietu
vos kariuomenės ženklų, dokumentų 
ir karinės spaudos parodėlę.

ŽURNALAS “LAIŠKAI LIETU 
VIAMS” paskelbė straipsnio konkur
są tema “Kaip tikėjimas praranda
mas ir atrandamas”. Vertintojų ko
misija — L. Germanienė, G. Valiu- 
kienė, K. Drunga, dr. A. Norvilas ir 
kun. L. Zaremba, SJ, paskirs tris 
premijas: I — $100, II — $75, III 
— $50. Straipsnis turi būti ne ilges
nis kaip 3.000 žodžių, pasirašytas 
slapyvardžiu, su autoriaus tikrąja 
pavarde, adresu ir telefonu atskira
me užklijuotame vokelyje. Konkur
sinius straipsnius iki 1973 m. vasario 
1 d. siųsti “LL” redakcijai, 2345 
West 56th St., Chicago, Ill. 60636, 
USA. Redakcija rezervuojasi teisę 
konkursui atsiųstus straipsnius skelb
ti savo žurnalo puslapiuose.

LK MOKSLO AKADEMIJOS Niu
jorko židinio metiniame susirinkime 
paskaitą apie Napoleono santykius su 
anuometine Lietuva skaitė dr. Al
girdas Budreckis. Židinio veiklos me
tinę apžvalgą padarė valdybos sekr. 
kun. dr. V. Gidžiūnas, OFM, pabrėž
damas tris surengtus minėjimus — 
prof. dr. Zenono Ivinskio, botani
ko kun. Ambrozijaus Pabrėžos, OFM, 
ir Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos penkiasdešimtmečio su žurna
listikos premijos įteikimu J. Brazai
čiui. Židinio naujon valdybon išrink
ti: pirm. dr. A. šlepetytė-Janačienė, 
vicepirm. kun. prof. V. Jaškevičius, 
SJ, sekr. kun. dr. V. Gidžiūnas, OFM.

STEPO ZOBARSKO Manyland 
Books leidykla Woodhavene, N.Y., 
išleido novelių knygą “Modern Sto
ries from Many Land”, redaguotą 
amerikiečių žurnalo “The Literary 
Review” redaktorių prof. dr. Claren
ce Decker ir prof. dr. Charles An- 
goff. Rinkinyje yra sutelktos nove
lės, sukurtos dvidešimt penkių tau
tų rašytojų — amerikiečių, žydų, ju
goslavų, austrų, italų, japonų, suo
mių ir kt. Lietuviams atstovauja 
Pulgis Andriušis ir Stepas Zobars- 
kas. Pirmą kartą novelių antologija 
“Modern Stories from Many Land” 
buvo išleista 1963 m. šiemetinė jos 
laida yra praplėsta ir papildyta nau
jais kūriniais.

POETO PRANO LEMBERTO 
penktųjų mirties metinių minėjimas 
gruodžio 9 d. rengiamas lips Ange
les mieste, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje. Atsiminimų papasa
kos velionies kolegos B. Brazdžionis, 
B. Raila ir kt. Pagrindinis dėmesys 
betgi bus skirtas muzikos kūriniams 
velionies poeto žodžiais. Koncertinė
je programos dalyje dalyvaus: solis
tai — B. Dabšienė, R. Dabšys, A. 
Pavasaris, S. Pautienienė, rež. D. 
Mackelienės vadovaujamas moterų 
oktetas, pianistė A. Apeikytė ir 
kompoz. G. Gudauskienė.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKS
LO AKADEMIJA šiemet antrą kar
tą paskirs mecenato kun. J. Pruns- 
kio parūpintą $500 premiją lietuviui 
žurnalistui. Pirmoji žurnalistikos 
premija pernai buvo paskirta “Dar
bininko” red. J. Brazaičiui, politi
kui, visuomenininkui ir buvusiam 
Kauno universiteto profesoriui. Ver
tintojų komisija šiemet sudaroma iš 
Bostono apylinkėse gyvenančių as
menų. Kandidatus premijai prašoma 
siūlyti komisijos nariui kun. St. 
Ylai, R.F.D. 2, Putnam, Conn. 06260, 
USA. Siūlyti gali kiekvienas lietuvis, 
pateikdamas žurnalisto pavardę ir 
nušviesdamas jo nuopelnus.

KOMPOZ. JUOZO GAUBO mirties 
dešimtmečio proga jo podukros V. 
Barmienės iniciatyva Los Angeles 
mieste buvo išleista velionies knyga 
“Dainos ir giesmės”. Šiame leidiny
je yra J. Gaubo 24 kūriniai, prade
dant harmonizuotomis liaudies dai
nomis ir baigiant originaliomis kom
pozicijomis poetų K. Binkio, P. Vai
čiūno, L. Giros, Pr. Imsrio, V. Ne
munėlio, S. Ylos tekstu. Rinkiny taip
gi yra ir giesmių lotyniškais žo
džiais. Įvadą apie J. Gaubo gyveni
mą ir kūrybą parašė kompoz. Bru
no Markaitis. SJ, viršelį sukūrė Ma
rija Biržiškaitė-Žymantienė. Gaidas 
įgraviravo ir Hot Springs atliekamą 
spausdinimo darbą prižiūrėjo ten gy
venantis muz. Jonas Zdanius. Spaus
dinimo išlaidas padengė velionies 
kompozitoriaus giminaitis Vytautas 
Paškauskas V. Vokietijoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO POLITECHNIKOS INS

TITUTO užsienio kalbų katedros ve
dėjas ir prancūzų kalbos sekcijos va
dovas A. Nikolskis grįžo iš Prancū
zijos, pagilinęs savo specialybės ži
nias, susipažinęs su prancūzų specia
listų naujaisiais metodais.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA lap
kričio viduryje gastroliavo Rumuni
joje. Pagrindinius tenoro vaidmenis
G. Puccini operose “Bohema", “Tos- 
ca”, “Madame Butterfly” jis atliko 
Bukarešto, Jasų ir Kiužo teatruose. 
Prieš šias gastroles jis koncertavo 
Čilėje ir Peru.

LIETUVOS KINO STUDIJOS fil
mus papildė naujas rež. R. Vabalo, 
operatoriaus J. Griciaus ir dail. A. 
Švažo kūrinys — “Ties riba”. Scena
rijų “Laikrodis ant bėgių” šiam spal
votam filmui parašė G. Kanovičius ir 
S. Šaltenis. Filmas yra detektyvinio 
pobūdžžio, apie jauną tardytoją Šu
kį, mažam miestelyje išaiškinantį se
ną piktadarybę. Pagrindinį Šukio 
vaidmenį sukūrė Kauno dramos te
atro aktorius A. Matulionis, talkina
mas aktorių S. Kosmausko, K. Vit
kaus, H. Kurausko ir N. Lepeškaitės.

VILNIAUS PEDAGOGINIO IN
STITUTO studentai kiekvieną rude
nį rengia tradicinius literatūros kon
kursus. šiemetiniame konkurse “Li
teratūrinis ruduo-72” vertintojų ko
misija, vadovaujama poeto M. Mar- 
tinaičio, statė augštesnius reikalavi
mus ir nepaskyrė I premijos. Kon
kurso II premijas laimėjo lietuvių 
kalbos ir literatūros fakulteto III 
kurso studentė N. Lictuvninkaitė už 
eilėraščius, ketvirtakursis istorikas 
A. Eidintas už apsakymus, III—pre
miją — antrakursis istorikas M. 
Glinskis už eilėraščius. Paskatinamo
sios premijos buvo paskirtos lietuvių 
kalbos ir literatūros fakulteto antra
kursiams St. Aukseliui, A. Grėbliū- 
nui, trečiakursiams A. Pakėnui, A. 
Siaurusaičiui. Instituto dėstytoja 
prof. V. Zaborskaitė apgailestavo, 
kad studentai nesidomi literatūros 
kritika ir kad nė vienas jų šiemet 
konkursui nepateikė recenzijos.

VILNIAUS RESPUBLIKINĖ BIB- 
LIOTEKA literatūros vakaru pami
nėjo 90-tąsias gimimo metines dvie
jų gudų poetų — Jankos Kupalos 
(1882 — 1942) ir Jakubo Kolaso 
(1882 — 1956). Jų pirmieji kūrybi
niai žingsniai yra susiję su Vilniu
mi. Šį laikotarpį vaizduojanti jų kū
rinių paroda bus įrengta Vilniaus A. 
Puškino muzėjuje. Gudų poetų pri
siminime skambėjo jų eilėraščiai, 
lietuvių kalbon išversti poeto E. Ma- 
tuzevičiaus. Atsiminimais dalijosi A. 
Žukauskas. Rašytojai J. Kolas ir J. 
Kupala buvo antikomunistai, nepa
tenkinti sovietine santvarka, bet 
juos palaužė 1930 m. Stalino prieš 
gudų vadus nukreiptas teroras. J. 
Kolas buvo priverstas tarnauti so
vietinei propagandai ir netgi tapo 
kompartijos linijos poetu. J. Kupala 
suimtas mėgino nusižudyti kalėiime, 
bet pasveiko ir buvo paleistas. Kai 
1942 m. Maskva jį vėl norėjo panau
doti savo propagandai, jis užsimušė 
iššokdamas pro langą gatvėn.

MUZ. MYKOLAS KARKA, chorų 
ir dainų švenčių organizatorius bei 
vadovas, atšventė amžiaus 80 metų 
sukaktį Panevėžyje. Pokario metais 
jis įsteigė Panevėžyje liaudies opere
tę, kurioje pirmuosius žingsnius yra 
pradėjęs nevienas būsimasis daini
ninkas ir aktorius. Nepaisydamas gi
lios senatvės, sukaktuvininkas vis 
dar dirba su busimaisiais chorve
džiais ir muzikos auklėtojais Panevė
žio pedagoginės mokyklos naujuo
siuose rūmuose.

ŠEKSPYRO KŪRYBAI skirtas I 
simpoziumas buvo surengtas Gruzi
jos sostinėje Tbilisyje, kut vietinis 
universitetas turi jau prieš dvejus 
metus įkurtą Šekspyro kabinetą ir 
kur periodiškai yra leidžima “Gru
ziniškoji šekspyriana”. Simpoziume 
buvo 21 pranešimas, skirtas įvai
rioms šekspyrianos temoms. Du pra
nešimus skaitė Lietuvos atstovai — 
Vilniaus universiteto docentė E.Kuo- 
saitė ir Vilniaus pedagoginio institu
to docentas D. Judelevičius.

KOMPOZ. JURGIS GAIŽAUSKAS 
specialiu savo kūrinių koncertu Vil
niaus filharmonijoje paminėjo am
žiaus penkiasdešimtmetį. Sukaktuvi
ninką labiausiai išpopuliarino kom
pozicijos kaimiškoms kapeloms, bet 
jis taip pat nemažą duoklę yra ati
davęs ir rimtesnei muzikai kameri
niais bei simfoniniais kūriniais, ro
mansais, dainom, pirmąja lietuviška 
opera vaikams “Buratinas”. Sukak
tuvinio koncerto programą atliko J. 
Gaižausko vadovaujamos dvi kaimiš
kos kapelos — Vilniaus radijo bei 
televizijos ir Trakų rajono “Galvė”, 
M. Dvarionaitės diriguojamas Vil
niaus filharmonijos simfoninis or
kestras, smuikininkas A. Stulgys, 
Vilniaus operos solistai A. Saulevi- 
čiūtė, R. Marijošius, duetas E. Kuo
dis ir J. Girijotas, sol. S. Laurinaity
tė, Vilniaus profsąjungų kultūros rū
mų liaudies šokių grupė “Vaiva”. 
Koncerte sol. E. Saulevičiūtė pa
dainavo tris naujus J. Gaižausko so
netus “Tyli ir saulėta diena”, “Šokė
ja ir asketas”, “Kol nesutikau ta
vęs”, kurių teksto autorius yra ve
lionis poetas Vytautas Mačernis. Be 
jau minėto vadovavimo dviem kai
miškom kapelom, J. Gaižauskas dės
to kompoziciją Vilniaus J. Tallat- 
Kolnšos augštesniojoje muzikos mo
kykloje. V. Kst.



UNITED TRUST fS

RIGH PARK—RUNNYMEDE, 
dvibutis. $7,500 įmokėti. Dviejų i 
ir trijų miegamųjų butai. Du ' 
garažai. Privatus įvažiavimas. • 
Vandeniu-alyva šildomas. Tuo
jau galima užimti.
KINGSWAY, $8,000 įmokėti. 7 
kambarių, atskiras, dviejų augš- 
tų namas. Dvigubas garažas ir 
privatus įvažiavimas. Arti susi
siekimo ir krautuvių.
JANE — ANNETTE, $21,900 
prašoma kaina. 4 kambarių at
skiras namukas. Naujai atre
montuotas. Tuojau galima už
imti. Mažas įmokėjimas.
BLOOR — DUNDAS, $29,500 
prašoma kaina. Mūrinis 6 kam
barių namas su įvažiavimu ir 
vieta garažui. Dvi virtuvės. Arti 
požeminio. Už mėnesio galima 
užimti.
BLOOR — PRINCE EDWARD, 
vienaaugštis (bungalow), mūri

nis su dvigubu garažu ir priva
čiu įvažiavimu. 3 miegamieji, 
trys kambariai rūsyje. Moder
niai įrengtas su visais patogu
mais. Reikia didesnio įmokėji- 
mo.
BLOOR — JANE, $6,000 įmo
kėti. Mūrinis, 6 kambarių na
mas. Moderni virtuvė, gero dy
džio kambariai. Vandeniu-alyva 
šildomas. Arti požeminio. Gara
žas ir įvažiavimas.
ISLINGTON, $31,000 5 kamba
rių vienaaugštis, mūrinis namas 
su garažu ir privačiu įvažiavi
mu. Įrengtas rūsys. Arti auto
buso linijos. Viena skola. Tuo
jau galima užimti.
SWANSEA, $10,000 įmokėti. 7 
kambarių, 3 miegamųjų, atski
ras, mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. 18 metų se
numo. Didelis sodas. Arti Bloor 
ir požeminio.

BALYS SAKALAS

762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kasos valandos:
Pirmad..........10- 3
Antrad...... ....10-3
T r e čiad. uždaryta 
Ketvirtad. .10-7 
Penktad..........10-8
Seštad...........9-12
Sekmad..... 9.30 - 1

MOKA:
už termininius indėlius —
trejų metų .............................. 7%
dvejų rpetų ............................6.75%
vienerių metų ......................6.25%
1972 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. 
už taupomąsias (savings) s-tas 6.6% 
už depozitų-čekių sąskaitas . 6.05%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000...........8.5%
nekiln. turto iki $50.000...... 8.25%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydj iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandeni ir dujas.

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS Hetuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
DUNDAS — RONCESVALLES, labai geromis sąlygomis parduodama 
maisto ir daržovių krautuvė. Didelė apyvarta, lietuvių rajonas. Idea
lus verslas vedusių porai. Verta pamatyti. Prašo $5.500.
JANE — ANNETTE, mūrinis namas — krautuvė ir 5 kambarių bu
tas. Ideali verslo vieta. Dabartinė nuoma — $400 mėnesiui. Prašoma 
kaina — $39,500 su maždaug $7.000 įmokėjimo. Priimtinas betkoks 
pasiūlymas. Vertas dėmesio pirkinys.
SCHOMBERG — TECUMSETT, du po 10 akrų sklypai žemės prie 
Schomberg miestelio. Tik 18 mylių nuo metropolinio Toronto į va
karus nuo 27 kelio. Lengvos pirkimo sąlygos. Įmokėti apie $6-7.000.
PERRY SOUND, į šiaurę nuo Perry Sound miesto prie gražaus ežero 
parduodamas trijų miegamųjų vasarnamis ir 4 akrai Žemės. Elektra 
šildomas ir įrengtas su visais miesto patogumais. Privatus smėlėtas 
paplūdimis ir puikus žuvavimas. Prašo $17.500 su $8.000 įmokėjimo. 
BLOOR — INDIAN RD., arti Lietuvių Namų ir puikaus susisiekimo, 
12 kambarių — trys atskiri butai. Garažas su privačiu įvažiavimu, 
penki kambariai ir prausykla pirmame augšte. Įmokėti $10-12.000. 
RUNNYMEDE — COLBECK ST., naujai dekoruotas šešių kambarių 
namas. Naujas šildymas, graži ir moderni virtuvė. Garažas su šoniniu 
privažiavimu. Įmokėti $6.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VYT V CIRDAIKKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus —___

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

w, V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti J. GUDAS t-i 7^7^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 1

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

HIGH PARK — SKUBUS PARDAVIMAS, $7.000 įmokėti, mūrinis 
atskiras 7 kambarių per du augštus namas, moderni virtuvė, dideli 
kambariai, garažas, šoninis įvažiavimas, nauja šildymo krosnis, nau
jas stogas, užbaigtas rūsys, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. 
Pora minučių iki Bloor parko. Viena atvira skola 10-čiai metų. 
Prašoma kaina $31.900.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

PAMINĖTA VILIAUS VARIAKO- 
JO 60 m. amžiaus sukaktis. Savo 
jaunystėje, studijuodamas Kauno 
augštuosiuose kūno kultūros kursuo
se, iškilo kaip išskirtinis sportinin
kas. Žaidė krepšinį ir stalo tenisą. 
Krepšinį yra žaidęs Lietuvos rinkti
nėje, tačiau stalo tenisas buvo jo 
mėgstamiausia sporto šaka. Joje jis 
buvo pasiekęs augštą lygį. Jau 1936 
m. Prahoje atstovavo Lietuvai pasau
lio pirmenybėse. Po to Kaire pasau
lio pirmenybėse Lietuvos rinktinė 
(V. Variakojis, V. Dzindziliauskas, 
E. Nikolskis, Ch. Duškes) laimėjo 
IV vietą. Su stalo tenisu jis yra 
apkeliavęs daugelį Europos sostinių 
— Londoną, Vieną, Paryžių, Helsin
kį, Stockholmą, Prahą, Budapeštą, 
Bukareštą. Pokario metu jis vėl pa
sižymėjo kaip pajėgus stalo tenisi
ninkas. 1950 m. tapo Sov. Sąjungos 
dvejeto (kartu su V. Dzindziliaus- 
ku) meisteriu. 1959 m. išleido knygą 
“stalo tenisas”. Jis taip pat yra pasi
žymėjęs kaip geras treneris ir yra 
paruošęs daug gabių stalo tenisinin
kų, įskaitant ir Europos meisterę Al
doną Skarulienę. Dabar jis gyvena 
Panevėžyje, kur yra švenčiama ši 
sukaktis.

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
KOMITETAS

ŠALFASS centro valdyba prane
ša, kad sudarytas šios sudėties leng
vosios atletikos komitetas: A. Biels-

mandą 24:20 pasekme, žaidė: G. Žu
kauskaitė 4, R. Valiukaitė 2, S. Saun
ders 2, S. Underytė 8, Stočkutė 6, M. 
Matulaitytė 2. Komandai vadovauja 
Margarita Nacevičiūtė.

Mergaitės (14 m.) CYO pirmeny
bėse buvo arti laimėjimo, tačiau pra
laimėjo St. Edwards 11:18. Žaidė: 
Ąžuolaitė 9, Liard 2, Matulaitytė, D. 
ir V. Valiukaitės, Vėlyvytė, L. Žu
kauskaitė.

Klubo turtą — uniformas, sviedi
nius ir pan. — turintieji sportinin
kai prašomi pranešti turto globėjui 
S. Dargiui telef. 248-9196.

Dail. Vyt. Kasiuliui buvo suruoš
tas priėmimas A. ir B. Kernių na
muose. Vyt. Kasiulis Lietuvoje buvo 
žinomas kaipo iškilus lengvaatletis ir 
Lietuvos rekordininkas. Tarp kitų 
svečių S. Mackevičius, A. Kernius ir 
A. Supronas pobūvio metu pasidali
no prisiminimais iš Lietuvos sporto.

A. S.

HAMILTONO KOVAS
Mergaičių tinklinio komanda, su

organizuota L. Rickienės, turėjo pir
mąsias CYO pirmenybių rungtynes 
prieš Burlingtono St. Patrick’s para
pijos komandą, kurias laimėjo 4:15; 
15:12; 15:3. Žaidė: Zubaitė, Dronsu- 
tavičiūtė, Lukošiūtė, Narbutaitė, Rie
kutė, Solovaitė, Stukaitė.

Draugiškose krepšinio rungtynėse 
prieš Aušros komandas jauniai A lai
mėjo rezultatu 76:59, mergaitės A 
— 37:26, o jauniai C pralaimėjo 20:

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 10 d„ 5 v.p.p., 
pas Paulių Sungailą, 109 Riverwood 
Pkwy. Visi kviečiami dalyvauti.

V ir VI skyrių jaunučiai berniukai 
su savo globėju A. Stankumi sekma
dienį, gruodžio 10, važiuoja į Onta
rio Meno Galeriją. Susirinkti punk
tualiai 2 v.p.p. prie ateitininkų kam
bario. Visi kartu grįš j Prisikėlimo 
patalpas ir suskubs j lituanistinės 
mokyklos Kalėdų eglutę.

VII ir VIII sk jaunučiai berniu
kai taip pat punktualiai 2 v.p.p. su
sirenka ateitininkų kambaryje.

Vyr. moksleiviai yra kviečiami po 
10 v. Mišių kiekvieną sekmadienį už
eiti į ateitininkų kambarį pasikalbėti. 
Ten galima nemokamai gauti ir ka
vos. Kurie domisi, gali pavartyti se
nų “Ateities” žurnalo egzempliorių 
— net nuo 1948 m.

Svarbu visiems tėvams! Sekmadie
nį, gruodžio 10, tuoj po 10 v. Mišių, 
bus visų ateitininkų tėvų svarbus su
sirinkimas ateitininkų kambaryje. 
Bus kavos ir pyragų. Visų tėvų par
eiga dalyvauti.

Ateitininku sendraugių susirinki
mas įvyks gruodžio 17, sekmadienį, 
5 v.p.p., Prisikėlimo parapijos paro
dų salėje. Paskaitą skaitys prof. Ro
mas Vaštokas.

Lapkričio 12 d. įvyko Klevelando 
ateitininkų moksleivių susirinkimas 
p.p. Lenkauskų bute. Susirinkimą 
pradėjome malda ir pritaikytu skai
tymu iš “Ateitininkų vadovo”. Pau
lius Alšėnas, centro valdybos iždinin
kas, pravedė įdomų pašnekesį apie 
metinę temą "Esame ateitininkai —
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
7 KAMBARIU, dviejų augštų namas su garažu ir 6 kambarių vasar
namis netoli T. T. Pranciškonų stovyklos. Pirkimo kainon įeina dvi 
krosnys, trys šaldytuvai ir visi baldai. Našlė savininkė išvyko gyventi 
į JAV. Apie 200 pėdų nuo vandens. Įmokėti apie $10.000, viena 
hipoteka.
GAZOLINO STOTIS, krautuvė ir užkandinė prie Barrie miesto ribų. 
Sklypas 37O’x3OO’. Vietos pakanka statyti 20 vienetų moteliui. Gazo
lino parduodama 170.000 gal. Prašoma kaina $125,000 grynais. Labai 
gražiai įrengtas 10 kambarių namas, garažas ir dvi kabinos.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4 
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-alyva 
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu Įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau j pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, gražus rupių plytų 
atskiras namas, 6 didžiuliai kambariai, puiki ultra moderni virtuvė 
ir prausykla, vandeniu-alyva šildomas, užbaigtas rūsys, garažas su 
plačiu įvažiavimu, visai netoli Lietuvių Namų.

AL. GARBENIS
NAMŲ TEL H U 9-1543

PR. KERBERIS ST. DARGIS
NAMŲ TEL LE 5-1584 TEL 536-2738

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

kus iš Wickliffe — vadovas, nariai 
— A. Žaliauskas iš Toronto, A. Šil
bajoris iš Richmond Hill, N.Y., R. 
Penčyla iš Čikagos, K. Sapočkinas 
iš Toronto, A. Grajauskas iš Hamil-
tono, E. Vadopalienė rš Glendale, J. 
Bagdonas iš Čikagos. Slidinėjimo ko
miteto vadovas — A. Garliauskas iš 
Klevelando, lauko teniso — M. Ban
kus iš Cicero.
VYČIO ŽINIOS

Mergaitės (18 m.) CYO pirmeny
bėse nugalėjo St. Joan of Arc ko-

35. Žaidė jaun. A: E. Tirilis 26, žil
vitis 25, Butkevičius 11, H. Kalvai
tis 4, A. Šeštokas 4, R. Tirilis 2, 
Kairys 2, Rusinavičius 2. Komandai 
vadovauja Vyt. Stukas; mergaitės:
Solovaitė 10, Riekutė 8, Zubaitė 6, 
Turkot 5, Dronsutavičiūtė 3, Luko
šiūtė 3, Stukaitė 2, Kareckaitė, Gra- 
jauskaitė. Komandai vadovauja V. 
Stukas ir Z. Riekienė; berniukai C: 
Kybartas 7, Riekus 7, Grajauskas 6, 
Budininkas, Antanaitis, Sadauskas, 
Dudonis, Žilvitis. Vadovas — A. Šeš
tokas. A. G.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

patikimais šaltiniais. Jo teigimu, 
draudą piktnaudoja pasiturintys 
žmonės. Kadangi draudai gauti 
pakanka tik 8 darbo savaičių 
per metus, laikinius darbus su
siranda net turtuolių žmonos bei 
jų vaikai. Didelius nuostolius 
draudos fondui neša sezonines 
profesijas turintys žmonės. Pvz. 
Kanados'ežeruose plaukiojančio 
laivo kapitonas, uždirbęs $18.- 
000 pavasario, vasaros ir rudens 
mėnesiais, žiemą gauna maksi- 
malinę nedarbo draudą, nors jo 
uždarbis yra didesnis net už kai- 
kurių profesijonalų. R. Baetz 
duomenimis, Kanada, turėdama 
dešimt kartų mažiau gyventojų 
už JAV, nedarbo draudai išlei
džia trečdalį šiam reikalui ski
riamos sumos Amerikoje. R. 
Baetz siūlo reformuotą nedarbo 
draudą dar kartą reformuoti — 
išjungti iš jos dabartinį gerovės 
pašalpų pobūdį, padidinti kva
lifikacinių darbo savaičių skai
čių, atsižvelgti į bedarbio šeimos 
bendras metines pajamas. Šias 
problemas, atrodo, turės iš
spręsti naujasis darbo ministe
ris R. Andras, pakeitęs refor
mas įgyvendinusį B. Mackasey.

Ontario sveikatos ministeris 
R. Potter sumažino pašalpas pro
vincijos ligoninėms. Oficialiai 
skaičiuojama, kad viena lova li
goninėje su visomis paslaugo
mis kainuoja $80 į dieną. Pro
vincijos vyriausybė lig šiol pa
dengdavo pusę šios sumos. Pa
šalpos suvaržymas ligonines ga
li priversti lovų skaičių suma
žinti net 1.500, nors yra vieto
vių, kuriose pacientai turi ilgo
kai laukti, kol jiems surandama 
vieta ligoninėje. R. Potter betgi 
mano, kad sveikatos ir ligoni- 
nių drauda be reikalo padidino 
pacientu skaičių. Į ligonines da
bar kreipiasi ir tokie pacientai, 
kurie galėtų gydytis namie.

Kanada jau ruošia kariuome
nės dalinius prižiūrėti taikai P. 
Vietname. Padalijus Vietnamą Į 
dvi dalis buvo sudaryta vadina
moji kontrolės komisija iš Ka
nados. Lenkijos ir Indiios atsto
vų. Si komisija buvo visiškai ne
veiksminga — neistengė sustab
dyti ginklavimosi ir prasidėju
sio partizaninio karo, nes Len
kijos atstovai atvirai rėmė S.

judėkime!” Sekė diskusijos apie lie
tuvių parapijų likimą ir lietuviškų 
Mišių reikšmę jaunimui. Taip pat bu
vo pradėti planai jaunimo Mišiom. 
Susirinkimas baigtas malda ir vai-
šėm. (Romas Kazlauskas)

Skautų veikla
• Sį sekmadienį, gruodžio 10 d., 

11 v. r., skautų būkle šaukiamas me
tinis Romuvos narių susirinkimas. 
Vadovų ir tėvų rūpesčiu buvo pasta
tyta sava stovyklavietė, kuriai dėme
sys neturėtij mažėti. Visi kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

• “Rambyno” tunto vadovų pasi
tarime pasiinformuota apie vienetų
registraciją, kurią yra prašoma tuo
jau vykdyti.

• Mindaugo dr-vės sueiga — 
gruodžio 11 d., 7 v. v., Lietuvių Na
muose.

• “Šatrijos” tunto rengiamos tra
dicinės skautiškos šeimos Kūčios — 
gruodžio 17 d., 5 v.p.p., Prisikėlimo 
didž: salėje. Kviečiami “Rambyno” 
tunto skautai ir vadovai, tėvų k-tas, 
Romuvos valdyba ir k-tas, skautinin- 
kai-kės, akademikai-kės, sk. vyčiai ir 
vyr. skautės.

• Sesę Loretą Yčaitę ir brolį Mar
tyną Yčą užjaučiame, mirus jų sene
lei.

o Į jaun. skaučių “Rūtos” dr-vę 
įstojo R. Slapšytė, K. Šimkutė, L. 
Laurinavičiūtė ir G. šaltmiraitė. 
Sveikiname, šį šeštadienį, gruodžio 
9, dr-vės sueiga 1 v.p.p. Liet. Na
muose. C. S.

SURINKTA PER $8.000
1972 m. iki lapkričio 15 6. Toron

te Tautos Fondui buvo surinkta 
$8044. Tiek pavyko surinkti dėl 
dviejų priežasčių: kaikurie tautiečiai 
tam reikalui labai nuoširdžiai auko
jo; aukos buvo renkamos platesnėje 
apylinkėje, kur nėra Tautos Fondo 
atstovybių. Buvo aplankyti lietuviai 
šiose vietovėse: Port Credit, Clark
son, Mississauga, Brampton, Maple, 
Wassaga-Springhurst, Owen Sound,

Vietnamą, o jiems dažnai pri
tardavo ir Indijos atstovai. Šios 
komisijos veiklą visiškai sustab
dė prasidėjęs atviras karas. At
rodo, kad dar sunkiau bus pri
žiūrėti Paryžiuje baigiamą ruoš
ti taikos sutarti. Spėjama, jog 
šiam uždaviniui atlikti bus pa
kviesta Kanada, Lenkija, Veng
rija ir Indonezija. Taigi, dvi ko
munistinės ir dvi nekomunisti
nės valstybės. Kanados užsienio 
reikalų ministeris M. Sharp jau 
paskelbė Kanados sutikimo są
lygas. Jis reikalauja: 1. oficia
laus visų Vietname kariavusių 
šalių kvietimo, 2. pilnos judėji
mo laisvės abiejuose Vietiia- 
muose, 3. veiksmingo taikos są
lygų stebėjimo, 4. teisės nesuta
rimų atvejais kreiptis į tarptau
tini * komitetą. Prižiūrėti taiką 
džiunglėse iš tikrųjų bus beveik 
neįmanomas uždavinys, nes ko
munistų partizanai P. Vietname 
tikriausiai nevengs incidentų ir 
stengsis plėsti savo Įtaką, kad 
rinkimuose galėtų gauti dau
giau balsų. Tokių incidentų tik
riausiai nenorės matyti Vengri
jos ir Lenkijos atstovai. Naujoji 
komisija susidurs su tais pačiais 
sunkumais, kuriuos jau yra pa
tyrusi po Vietnamo padalinimo 
įsteigta kontrolės komisija. Ar Port Severin, Port Sidney, Oshawa. 
tokiu atveju Kanadai apsimoka 
siųsti savo karius ir karininkus 
į Vietnamo džiungles?

Montrealio Prekybos Rūmų 
nariams žodį prancūzų kalba 
tarė federacinės konservatorių 
partijos vadas R. Stanfieldas. 
Jis ragino Kvebeką vengti izo
liacijos ir atkreipti dėmesį į 
konservatorių siūlomą progra
mą. Konservatorių partija, te- 
gavusi du atstovus parlamente 
iš Kvebeko, dabar planuoja 
stiprinti organizacinį darbą šio
je provincijoje. Po šios kalbos 
R. Stanfieldas turėjo pasitarimą 
su pagrindiniais savo partijos 
veikėjais bei jos strategais Kve
beke.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

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

Džiugu, kad dauguma aplankytų lie
tuvių tautos reikalus suprato ir nuo
širdžiai aukojo. Bramptone 8 šeimos 
paaukojo virš $400. Buvo vietovių, 
kur lietuviai aukojo po $100 ir dau
giau Jei visi lietuviai Tautos Fondui 
paaukotų dienos uždarbį, tų aukų bū
tų daug daugiau.

Nuoširdus ačiū tiems tautiečiams, 
kurie savo pareigą tautai atliko. Lau
kiame aukos ir iš tų, kurie šiais me
tais dar nespėjo tos pareigos atlikti, 
žiūrint į ateitį, reikia, kad į šį darbą 
įsijungtų daugiau žmonių. Šiuo laiku 
Toronto apylinkės atstovybę sudaro 
tiktai trys asmenys. Artėjant metams 
prie pabaigos, norėtume, kad kiek
vienas lietuvis, žengdamas per N. 
Metų slenkstį, galėtų pasakyti — Tė
vyne, aš Tavęs nepamiršau.

Tautos Fondo Toronto apylinkės 
atstovybė

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
516% už depozitus 
6% už Šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
63/ą% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

A. J. MORAIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
DUNDAS—CLENDENAN, $3.000 įmokėti, atskiras 9 kambarių per 
du augštus namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, didelis sklypas, prašoma 
$25.900.
ETOBICOKE, $38.900 vienaaugštis (bungalow), atskiras, plytinis, pri
statytas garažas, 6 kambariai, kilimai, arti Burnhamthorpe Rd.
MISSISSAUGA, atskiras plytinis vienaaugštis (bungalow), dvigubas 
garažas, 6 kambariai ir 2 poilsio bei šeimos kambariai, prašoma 
$41.900.
$3.000 ĮMOKĖTI, plytinis 6 kambarių 2 virtuvių namas, nauja šildy
mo krosnis, prašoma $22.900.
BABY POINT—JANE, $10.000 įmokėti, atskiras plytinis 6 šviesių 
kambarių ir dviejų prausyklų namas, vienas mortgičius balansui, 
gar s.

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

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

VYT. MORKIS, A. BLIUD2IUS

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas 

1113 Dunda. St. W„ 533.5454 
I oronro j, vnr.

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų
Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

Tel. 249-7691 u---------
REALTOR

Namų — 241-5181 <R. Stasiulis

/f f OR SALE 'X 
iww 
TRUST

Naują muzikos plokštelę, 
įdainuotą operos solisto Antano 
Kučingio Lietuvoje, išleido To
ronto lietuvių radijo programa 
‘Tėvynės prisiminimai”. Joje 
yra kelios lietuvių kompozitorių 
dainos ir operų arijos. Viršelis 
— R. Juknevičiaus. Plokštelė 
gaunama: 175 Parkside Dr., To
ronto 3, Ont.

ČESNAKAS-.
geras vaistas

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

Baldai tiesiog iš Įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. y .
(Warden & Ellesmere) ------------------
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A 1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinku.

Nemokamas pristatymas.

česnakas (garlic) yra natūralus krau
to valantis vaistas — padeda |am 
laisviau tekėti/ apsaugoja nuo neiva. 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bet jai 
<unaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingas Česnako alyvos, 
kuri medicinoje |au seniai vartojama. 
Por ištisus šimtmečius milijonai įmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja boi stiprinamojo 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu 
'esi žios česnako kapsulės netur 

kvapo, nei skonio.

Hamiltone įkyriu,:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2003

Čia gausite tekstilė* gaminiu, pigiau,lomi, kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių Ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsi,.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ darbai; leidiniai, 
------- - progromos

97/ College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei
Telefonas: 5 3 3 * 4 3 6 3 rekiomĮnigj

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai



9 psi. • Tėviškės Žiburiai r 1972. XII. 7 — Nr. 49 (1192) SKAITYTOJAI PASISAKO
KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai parinktus siun
tinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai reikalingi Lietuvoje ir bus 

tikrai naudingi Jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1972

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vyriš
kas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vilnonė angliška vyriškai eilu
tei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai specialios storos “crim
plene” medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriški nailono marškiniai 
arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų geriausios 
rūšies cigarečių----------------------------------------------------------$125.00

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių arba vilnonių, gėlėta arba 
su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios “crimplene” medžia
gos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai vilnonės 
apsiaustui medžiagos, “crimplene” medžiaga suknelei __ $115.00

MAISTO SIUNTINYS 1972
sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausių baltų miltų, 2 sv. ryžių, 

Vi iv. kvepančių pipirų, Ya sv. lapelių, 14 sv. geriamo šokolado, 1 dė
žutė kavos (nescafe), 1% sv razinkų, 114 sv. maišytų džiovintų vaisių, 
1 sv. šokoladinių saldainių----------------------------------------------$35.00
Taip pat įdedame į šiuos arba kitus Jūsų drabužių užsakymus — daly
kus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi. Dirbtinio minkkailio 
apsiaustui viršus $40.00, nailoninio kailio apsiaustui viršus $25.00, vy- 
ryški arba moteriški nertiniai $15.00, vilnonės skarelės $5.00, nailono 
lietpalčiai $12.00, nailoniniai marškiniai $9.00, vilnonės arba nailo
ninės kojinės $2.50.
Taip pat priimame užsakymus: automobilių, motociklų, dviračių, tele- 
vicijos priimtuvų, šaldytuvų ir t.t.

B a I t i c Stores L t d., (z. juras)

421 Hackney Rd., Loudon, E. 2, England. Tel. 01 739-8734
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

BALIO MASKELIŪNO 
□RAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371) 
persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

V. GYLI PRISIMENANT
“TŽ” lapkričio 2 d. laidoje buvo 

atspausdintas P. Lėlio laiškas "Kiek 
buvo lietuvių Suomijoje?” Minėda
mas mano pavardę, jis sako susida
ręs įspūdį, kad Suomijoje gyvenęs 
tik vienas lietuvis Vytautas Gylys. 
Aš buvau aiškiai parašiusi, kad ru
sų gubernijos personalas, vokiečiams 
išlaisvinant Suomiją, 1918 m. pava
sarį iš Helsinkio pasitraukė, liko tik 
vienas Vytautas Gylys, kuris buvo 
gubernatūros tarnautojas. Kad Vy
tautas Gylys tuo metu dirbo rusų gu- 
bernatūroje, P. Lėliui, atrodo, ne
buvo žinoma. Norėčiau jam ir ki- 
kitiems “TŽ” skaitytojams papasako
ti apie a. a. Vytauto Gylio diploma
tinės tarnybos pradžią, kiek man ži
noma iš jo ir jo žmonos pasakojimų.

Baigęs 1907 m. gimnaziją Kaune, 
jis įstojo į Petrapilio universitetą ir 
1912 m. baigė teisių fakultetą. Bū
damas studentu ir norėdamas sustip
rinti savo finansinę padėtį, V. Gy
lys, kaip tuometinėje Rusijoje buvo 
priimta, jieškojo repetitoriaus vie
tos. Rado skelbimą: Persijos princui 
jieškomas rusų kalbos mokytojas, 
mokąs joti ir sportuoti. V. Gylys, rū
pestingai apsirengęs, nuėjo į pasky
rimo vietą prisistatyti kunigaikštie
nei X, princo globėjai. Iš daugelio 
kandidatų buvo išrinktas V. Gylys. 
Pasirodė, kad pats princas, kaip jis 
vėliau papasakodavo, buvo nemato
mojo vietoje pasislėpęs ir stebėjo 
kandidatus. “Tu man labiausiai pa
tiktai. Būk mano draugas!” — sakė 
princas išrinktajam.

V. Gylys praleido keletą įdomių 
vasarų kunigaikštienės X dvare ir 
susirado draugų tarp įtakingų žmo
nių. Baigęs universitetą, jis per pro
tekciją buvo priimtas į Rusijos už
sienių reikalų ministeriją. Be kitko, 
buvo sąlyga — dirbti dvejus metus 
be atlyginimo. Tais laikais buvo daug 
tituluotų jaunuolių, kuriuos jų tėvai 
dėl prestižo siųsdavo į tą ministeri
ją-

• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus • 
• Statom ir taisom antenas •

* Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ
---------------------------- KRAUTUVĖS KANADOJE ----------------------------

= tip-topMEATS
KAS SAVAITĘ ■DELICATESSEN

T727 BLOOR-STREET WEST (PRIES KEELE POŽEMINIO STOT))

YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 
(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir n k.iim) 

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 ir 5 kelios)

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanai be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialise krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius Iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D ... r- r> 480 RONCESVALLES avi.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. toronto 3. ONTARIO

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autorite Garage ^9 6 bRockavj

Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Čikagos lietuviu horizonte >
-------- Vladas Ramojus ___J
PASISEKĘS KONCERTAS okup. Lietuvoje, nors ten nevisus

lapkričio 26, sekmadienį, “Margu
čio” radijo programos vadovai Jau
nimo Centro didžiojoj salėj surengė 
sol. Vidinianto Valatkos koncertą. 
Solistas užaugo, dainavimo mokėsi ir 
dainininko karjerą pradėjo okup. 
Lietuvoje. Laimingai susiklosčius ap
linkybėms, prieš nepilnus dvejus 
metus jam buvo lemta atvykti j lais
vąją Ameriką ir čia įsikurti. Nauja
kurio egzistencija šiame krašte nėra 
lengva. Todėl ir sol. V. Valatka sten
giasi pragyvenimą užsitikrinti tiesio
giniu darbu, o vakarais tęsia daina
vimo studijas, šiuo metu pasiryžęs 
laikinai pasitraukti iš darbo ir pasi
švęsti vien dainavimui. Čikagos kon
certe solistas pasirodė kaip malo
naus baiso lyrinis tenoras, primenąs 
Čikagos Lietuvių Operoje dainavusį 
Wiciką. Mūsuose esant dideliam te
norų trūkumui, Kalifornijoje gyve
nantis sol. V. Valatka ateityje gali 
būti labai reikalingas ramstis. įdo
mu, kad pirmojo jo koncerto Čika
goje pasiklausyti publikos prisirinko 
pilnutėlė didžioji Jaunimo Centro 
salė, nors iš vakaro oficialiai nepa
siskelbę žmonės ar sambūris McAu
ley auditorijoje buvo surengę iš 
okup. Lietuvos gastrolėm atvykusios 
sol. G. Kaukaitės ir muz. G. Trin
kūno koncertą. Sol. V. Valatkai 
apompanavo komp. D. Lapinskas. Pa
dėka “Margučiui” už šio įdomaus 
koncerto surengimą. Sol. V. Valat
ką turėtų pasikviesti ir kitos lietu
vių kolonijos.

B. SRUOGOS MINĖJIMAS
Jau suėjo 25 metai, kai nacių kon

centracijos stovykloje palaužus svei
katą, okup. Lietuvon parvežtas ir ten 
porą metų pagyvenęs mirė rašyt, bei 
dramaturgas Balys Sruoga. Minint 
25-sias mirties metines, Lietuvių Sce
nos Darbuotojų Sąjunga Čikagoje, 
kur gyvena velionies žmona bei duk
ra su šeima, gruodžio 17 d. Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj rengia rašyt. 
B. Sruogos kūrybos vakarą. Apie Ba
lį Sruogą kalbės rašyt. Antanas Gus
taitis iš Bostono. Rež. D. Juknevi
čiūtė, pasikvietusi j talką visą eilę 
aktorių, scenon išves ištraukas iš tri
jų B. Sruogos veikalų — “Barboros 
Radvilaitės”, “Milžino paunksmės” ir 
“Kazimiero Sapiegos”. Jogailos vaid
menį atliks akt. Henrikas Kačinskas 
iš Vašingtono. Tikimasi, kad tai bus 
viena įspūdingiausių akademijų tam 
kūrėjui, kuris augštai vertinamas ir

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

IDiirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

----  TV-H l-FI ----
Taisom ir parduodam prieinamam kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiant senus — į naujus

7673 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

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

Savininkas V. BAČĖNAS
parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais
parūpina eismo priemones ekskursijoms 
patarnauja atsikviečiant gimines

i teikia patarimus planuojantiems keliones
> sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus

be atskiro atlyginimo
i agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Šio departamento direktorius ba
ronas von Kleist greitai pastebėjo V. 
Gylio darbštumą, sąžiningumą ir jam 
už kelių mėnesių paskyrė algą. Kai 
Suomijos gubernatorius prašė pa
skirti prie gubernatūros jauną, tak
tišką ir kultūringą valdininką ypa
tingiems reikalams, von Kleist tai 
vietai rekomendavo V. Gylį.

Helsinkyje Vytautas Gylys pradė
jo mokytis švediškai ir suomiškai, 
kad su vietiniais žmonėmis galėtų 
susikalbėti. Kaikuriose vietinėse or
ganizacijose jis dalyvavo kaip guber
natūros atstovas. Įdomu, kad tuome
tinis rusų gubernatorius jam nekliu
dė palaikyti santykius ir su Suomi
joje gyvenančiais lietuviais.

Kiek tuomet lietuvių Suomijoje 
gyveno, tiksliai negaliu pasakyti. Pa
sak P. Lėlio, inž. Simoliūnas savo at
siminimuose rašė, kad rusų revoliu
cijos metu 1917 m. Suomijoje gyve
no apie 2.000 lietuvių, pusė jų —■ 
Helsinkyje. Kai Rusijoje siautusi re
voliucija, Helsinkyje skambėjusios 
lietuviškos dainos.

Mano vyras Martynas, kuris su vo
kiečių ekspediciniu korpusu 1917 m. 
gegužės 1 d įžengė į Suomiją ir joje 
išbuvo 7 mėnesius, sakė niekuomet 
ten negirdėjęs lietuviško žodžio nei 
lietuviškos dainos. Pakartotinai bu
vęs Helsinkyje ir Viborge. Pastarojo 
miesto pajūrio maudyklose buvo li
kęs gyventi nemažas skaičius rusių 
ponių, nenorėjusių grįžti j revoliu
cinę Rusiją. Jų nevaržė nei vokiečių 
armija, nei naujai susidariusi Suo
mijos vyriausybė. Taip pat nekliudo
mai galėjo gyventi ir lietuviai, bet 
jų nebuvo nei matyti, nei girdėti.

Tikrai Suomija buvo prijungta 
prie Rusijos nuo 1808 m. po švedų- 
rusų karo.

P. Lelis “TŽ” lapkričio 16 d. lai
doje kvestijonuoja mano žinias dėl 
“krajų” pavadinimų. Jis net cituoja 
dr. Pajaujo rašinius. Tegu P. Lelis 
ir Pajaujis bent pažiūri į rusų geo
grafijos vadovėlius, išleistus prieš 
rusų revoliuciją. Jiedu galės jsiti- 

jo raštus drįsta spausdinti, šalia ki
tų Sruogos giminių, Čikagos apylin
kėse gyvena ir velionies brolis dr. 
Kazimieras Sruoga, kurio įdomūs 
straipsniai politiniais klausimais pa
sirodo "Draugo” dienraštyje.

ĮDOMUS maldynas
Brighton Parko liet, parapijos va

dovybė, kur klebonauja prel. D. Mo
zeris, LB vietos apylinkės valdybai 
kiek paspaudus, išleido įdomiai pa
ruoštą lietuvišką Mišių tekstą, kur, 
pasibaigus Mišių maldoms, įdėtas 
Lietuvos himnas ir net Pabaltijo že
mėlapis bei lietuviškas Rūpintojėlis. 
Vietos LB apyl. valdybos pirm. J. 
Šlajus, spaudos žmonėms išsiuntinė
jęs naująjį maldyną, pridėtame biu
letenyje pastebi, kad Lietuvos himno 
bei Pabaltijo žemėlapio įdėjimas prie 
lietuviško Mišių teksto yra toje pa
rapijoje vikaraujančio kun. J. Plan- 
kio nuopelnas.

JAUNIEJI MOKYTOJAI
Lietuvių jėzuitų Čikagoje leidžia

mas “Mūsų Žinių” iliustruotas biu
letenis neseniai paskelbė statistiką 
apie jaunuosius mokytojus, dirban
čius lituanistinėse mokyklose Čika
goje. Tokių iš viso yra 27. Dvylika 
iš jų yra baigę Čikagos augšt. lit. 
mokyklą ir PedagoginĮ Lit. Institutą, 
o du institutą dar tebelanko. Du iŠ 
jų baigę K. Donelaičio lit. mokyklą 
ir institutą, o vienuolika baigę tik 
vieną ar kitą augštesniąją lit. mo
kyklą. Skaičiai rodo, kad jaunųjų mo
kytojų laisvojo pasaulio lietuvių sos
tinėje yra užsiauginta nemažai. Tarp 
jų turime ir du jaunus istorikus — 
Vyt. Narutį, dėstantį istoriją Pedago
giniam Lit. Institute, ir Danutę 
Bruškytę, dėstančią istoriją Čikagos 
augšt. lit. mokykloje.

PAGERBTAS LIETUVIS
Didieji Čikagos amerikiečių dien

raščiai plačiai rašė apie lietuvį Al. 
Kumskį, kuris, ištarnavęs 45 m. Či
kagos parkų priežiūros įstaigoje, ne
seniai pasitraukė į pensiją. Dienraš
tis “Daily News” pažymėjo, kad Al. 
Kumskls buvo puikus vyras bei spor
tininkas, 1938 m. suorganizavęs rink
tinius Amerikos lietuvius sportinin
kus ir juos nuvežęs į pirmąją pa
saulio lietuvių sportininkų olimpia
dą Kaune. Kiek žinoma, Al. Kiims- 
kis padėjo ir eilei naujų ateivių 
gauti neblogus darbus miesto par
kuose.

kinti, kad "Severozapadnyj kraj” bu
vo vadinama Finlandija — Suomija, 
o “Zapadnyj kraj” buvo padalinta į 
6 gubernijas, kurios žemės seniau iš 
dalies priklausė Lietuvai ir Gudijai. 
Lenkija arba “Privislinkij kraj” iki 
1863 m. sukilimo buvo vadinama 
“Carstwo Polskoje”. Buvo padalinta 
į 10 gubernijų. "Jugo-zapadnyj kraj” 
(pietų-vakarų) Malorosija (Ukrai
na) buvo padalinta į 6 gubernijas.

V. Anysienė

LIETUVIŲ LAISVĖS SEIMAS
(.Atkelta iš 1-mo psl.) 

kalbomis ir radijo programoms. 
Tautos Fondo atstovybės Kana
doje pirm. Aug. Kuolas įteikė 
$12.000 čekį. Taip pat buvo pra
neštos aukos ir iš kitų šalių lie
tuvių.

Lapkričio 26 d. VLIKo tary
ba pirmininku perrinko dr. J.
K. Valiūną. Jis pateikė VLIKo 
valdybos narių sąrašą, kurį tary
ba patvirtino. Tuo būdu nariais 
tapo: J. Valaitis, J. Audėnas, St. 
Dzikas, V. Radzivanas, A. Raz- 
gaitis ir A. Vakselis. Tos pačios 
dienos vakare įvyko banketas 
su koncertine programa. Apie 
būklę Lietuvoje kalbėjo adv. Z. 
Butkus.

Nutarimuose VLIKo seimas 
išreiškia pagarbą pavergtie
siems tautiečiams, ypač kovoto
jams, reikalauja okupacinių pa
jėgų atitraukimo, tremtinių bei 
kalinių grąžinimo Lietuvon; iš
eiviją skatina tęsti kovą už Lie
tuvos laisvę koordinuotu dar
bu. Konkrečių darbų srityje sei
mas priėmė sekančius nutari
mus.

1. VLIKo seimas paveda valdybai 
ir toliau sekti Europos saugumo kon
ferencijos eigą, koordinuoti visas gy
vąsias lietuvių jėgas Lietuvos vals
tybės ir lietuvių tautos interesams 
ginti

2. Seimas paveda VLIKo valdybai 
pareikšti padėką JAV ir kitų kraš
tų vyriausybėms, organizacijoms ir 
asmenims už reiškiamą palankumą 
Lietuvos ir kitų kraštų išlaisvinimo 
kovoje.

3. Seimas pakartotinai atkreipia 
lietuvių visuomenės dėmesį į Lietu
vos diplomatinės tarnybos svarbą, 
džiaugiasi jos darbais ir paveda VLI
Ko valdybai toliau dėti pastangų 
Lietuvos diplomatiniams postams iš
laikyti, jiems stiprinti ir, reikalui 
esant, finansiškai remti.

4. VLIKo seimas kviečia ir ragina 
visas jį sudarančias organizacijas 
skleisti Lietuvos laisvės kovos mintį 
jaunimo tarpe ir įtraukti jį į Lie
tuvos laisvinimo darbą. Seimas pa
veda VLIKo tarybai ir valdybai jieš- 
koti naujų, patrauklesnių būdų VLI- 
kui stiprinti, ypatingą dėmesį krei
piant į jaunimo įjungimą į VLIKo 
veiklą.

5. Siekdamas tampresnės VLIKo 
konsolidacijos, seimas kviečia gimi
ningas politines grupes ir rezisten
cinius sąjūdžius jungtis j stipres
nius vienetus. VLIKo organizacijų 
glaudas klausimui nagrinėti seimas 
siūlo VLIKo taryboje sudaryti spe
cialią komisiją.

6. Seimas primena ir ragina lietu
vių išeiviją santykių su pavergtąja 
tauta klausimu laikytis bendro veiks
nių nusistatymo.

7. Seimas paveda VLIKo valdybai 
tirti sąlygas bendram Baltlečių In
formacijos Centrui įsteigti.

8. Seimas pakartotinai įpareigoja 
VLIKo valdybą daryti žygių, kad ar
timoje ateityje būtų paruošta ir iš
leista Lietuvos etnografinių sienų 
studija.

9. Seimas, išklausęs VLIKo orga
nų pranešimus, didžiai vertina jų at
liktus darbus ir reiškia padėką juose 
dirbantiems, ypačiai VLIKo valdy
bos pirmininkui dr. Kęstučiui J. Va
liūnui už jo ypatingą pasiaukojimą 
laisvinimo darbui, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir kitoms organizacijoms bei 
asmenims už visokeriopą VLIKo 
veiklos rėmfmą.

10. Seimas išskirtinai dėkoja Tau
tos Fondo atstovybėms pasaulyje už 
talką kaupiant lėšas ir Petrui Min- 
kūnui už rūpestingą per 15 metų be 
atlyginimo atliekamą darbą, tvar
kant Tautos Fondo atskaitomybę.

11. Seimas nuoširdžiai dėkoja vi
siems jį sveikinusiems žodžiu ir raš
tu. E.

Platesnio pranešimo apie 
VLIKo seimą bei jo darbus ti
kimės vėliau.

Pajieškojimai
Monika Aleknaitė-Banaitienė jleš- 

ko buvusio Latvijos žemės ūkio mi- 
nisterio Alfredo Beržinio, žinantieji 
prašomi pranešti: 110 East Ave. S., 
Hamilton, Ont. Tel. 529-1915.

Jieškomųjų sąrašuose minimas 
Petras Žukauskas, s. Jurgio, gyve
nęs Montrealyje, Kanadoje; iš Lietu
vos išvykęs 1944 m. Jieškomasis arba 
žinantieji apie jį prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, New 
York, N.Y. 10024, USA.

Šypsenos
Atsilygino

Trys motociklų gengės vyrai 
įėjo į pakelės valgyklą, kurioj 
jau valgė sunkvežimio vairuoto
jas. Motociklų gengės “Pragaro 
angelai” vyrai užsisakė maisto 
ir, gavę sąskaitą, ją įkišo į sunk
vežimio vairuotojo burną. Tas 
gi, nieko nesakęs, pasikėlė, su
mokėjo sąskaitas ir išėjo į lau
ką.

Vienas iš “pragaro angelų” 
pastebėjo padavėjai:

— Kazin, ar ne perdaug 
buvo jam?

— Ne, — atsakė padavėja, 
— jis nekreipė į jus dėmesio. 
Jis pervažiavo jūsų motociklus 
ir nuvažiavo.

Apie Einšteiną
Kai kartą Albertas Einšteinas 

buvęs paklaustas, kiek jis uždir
ba per metus, atsakė — 15.000 
dolerių. Klausėjas priminė, jog 
Mickey Mantle uždirba 100.000 
dol. Einšteinas tada paklausė: 
“Kas jis yra? Kitas fizikas?”

• Ne tik prieš vėją, bet ir 
pavėjui per stipriai pučiant trū
kis gali ištikti.

Atnaujintame “Brighton” kino teatre <
127 Roncesvalles Avė., tel. 532-2710 ’•

rodomas geriausias filmas, pagamintas Amerikoj, <[

“THE GODFATHER”
NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO 7 v. v. '!

ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ — 4 v. p. p. ir 7 v. v. ?
PASKUTINĖ DIENA — GRUODŽIO 13 >

6226

REALTOR

231-
2 3 1- 2 6 6 1

Frank Barauskas, F.R.I.

• INSURANCE

3282 BLOOR STREET WEST
ISLINGTON (6 Points Plaza)

NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ
Utopia-Organic Natural Foods
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont.
Krautuvės tel. 537-3862 • Namų tel. 535-0164
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų

NUO L 0 I N O S IKI DANGORAItlOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

A~&'B~ T A I L R S
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Notaras 
A. Liūdžius, B.L., 
47 Howard Park Ave. 
(Toronto-Dominion Bank pastatas) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Kodėl taip daro?
Užsienietis Brazilijoje stebi, 

kaip visur susitikę žmonės glė
besčiuojasi, ploja vienas kitam 
per pečius, per pilvą, per nuga
rą ir beveik su ašaromis aky
se šaukia: “Mon karo amigo!”

— Tai ne žmonės, o angelai,
— pagaliau pareiškia užsienie
tis.

— Taip, — paaiškina vadovas,
— bet ar jūs žinote, kodėl jie 
tai daro? Jie apčiupinėja vienas 
kitą, kad galėtų nustatyti, ar jis 
turi ginklą, kokios jis markės, 
kalibro ir kur jis paslėptas ...

Mauzolėjuje
Po Stalino nuvainikavimo Le

ninas mauzolėjuje ėmė skųstis, 
kad (Stalinas dvokia. Pastarasis, 
išgirdęs skundą, tarė: “Dvok
tum ir tu, jeigu tave Chruščio
vas būtų taip apdergęs.

Vedybos
Aleksandras Durnas yra pa

sakęs: “Vedybiniai retežiai yra 
tokie sunkūs, kad jiems pakelti 
ir nešti mažų mažiausia reikia 
dviejų, o kartais ir trijų asme
nų ...” Parinko Pr. Alš.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 • 0563

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D. 

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

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 1 o ' 
ryto iki 9 vai. vak.; Ueštadie 

• nnn 10 v rvto iki 6 v.y.

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



$ TORONTO®
Sv. Jono Kr. par. žinios
— J parapijos atsišaukimą pagel

bėti auka arba paskola Anapilio so
dybos statybai pirmieji atsiliepė bu
vę torontiečiai, dabar gyveną JAV, 
Antanas ir Genovaitė Sprainaičiai — 
atsiuntė statybos fondui $10.000 če
kį. Statybos fondui aukojo $200: V. 
Žalnieriūnas; $150: T. Dambrauskas, 
po $100: M. Traškevičienė, G. Vys- 
kupaitis, I. Girdzijauskas, V. Butkys, 
J. Beinoris, J. E. Staškevičiai. Be to, 
p. Staškevičiai statybai be nuošim
čių paskolino $2.000. Vietoj kalėdi
nių sveikinimų A. Ruzgys Anapilio 
statybai paaukojo $90.

— Anapilio sodyboje išpiltas ce
mentas tolimesnėms sienoms. Suda
romos sutartys šildymui bei vanden
tiekiui įvesti pagal inž. E. Cuplinsko 
paruoštus planus. Elektra bus įveda
ma pagal inž. H. Lapo projektą.

— Sį penktadienį — Nekalto Ma
rijos Prasidėjimo šventė. Specialios 
pamaldos 7.30 v. vakaro.

— Kat. moterų draugijos šventė 
— šį sekmadienį: 11 v. pamaldose 
narės dalyvauja organizuotai su vė
liava.

— Kalėdinės plotkelės Kūčių sta
lui šiokiadieniais gaunamos par. kle
bonijoje, o sekmadieniais — par. sa
lėje.

— Lietuvių kapinėse palaidota a.a. 
Anelė Liubinskienė. Vefonės arti
miesiems gili užuojauta.

— Sveikinimai Magdalenai Zenke- 
vičienei, praėjusį savaitgalį atšven
tusiai 70 m. amžiaus sukaktį.

— Pamaldos: šį penktadienį 7.30 
v, vak. už a.a. Marijoną ir Adomą 
Beinortus; sekmadienį: 10 v. r. už 
a.a. Antaną Kružiką, 12 v. — už p. 
Žėkų mirusius. 11 v. pamaldose pri
simenama neseniai JAV miręs dide
lis lietuvių bičiulis senatorius a.a. 
Charles Kersten (šias pamaldas už
prašė dr. M. Uleckienė).

— Pakrikštyta: Julija Vida Šukytė. 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamoka; 8 v.v. tarybos po
sėdis, 632 Tedwyn Drive, Missis
sauga.

— Sekmadienį 9.30 v.r. pamaldos 
su šv. Komunija.

— Gruodžio 17 d., 1.30 v.p.p., jau
nimo pamaldos ir parapijos Kalėdų 
eglutė vaikučiams.

— Kalėdų švenčių pamaldos: Kū
čių vakarą 7 v. ir Kalėdų rytą 9.30 v.

— Dėmesio Hamiltono evangeli
kai! Švenčių proga planuojamos pa
maldos gruodžio 24 d., 11.30 v. r., 
Faith Lutheran bažnyčioje, 1907 
King St. East. Jas laikys kun. Alg. 
Žilinskas.

— Padėka už Advento vainiko nu- 
pynimą E. Juknienei, J. Dambarui 
ir E. Jankui. Bažnyčios remontas 
jau baigtas. Nuoširdžią padėką ta
riame visiems, kurie prisidėjo auko
mis bei darbu.

— Lapkričio 28 d. lietuvių Sv. Jo
no kapinėse palaidotas a.a. Juozapas 
Valeška; gimęs 1890 m. rugsėjo 5 d., 
miręs lapkričio 25 d. Paliko liūdin
čius: žmoną Aleksandrą, sūnų Eduar
dą, brolj menininką Adolfą Čikagoje 
ir seserį Augustiną Bostone. Į lai
dotuves buvo atvykę giminių iš Bos
tono ir Ročesterlo. Apeigas atliko 
kun. A. Žilinskas. Ilsėkis ramybėje!

A.a. Anelė Liubinskienė, 78 
m. amžiaus, mirė lapkričio 30 d. 
savo dukros Onos Yčienės na
muose. Palaidota iš Prisikėlimo 
par. lietuvių kapinėse.

VIENINTELE KANADOS VAL- 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, (vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 • 3008.
JIESKAU PIRKTI mažai vartoto 
automobilio. Skambinti vakarais tel. 
767-1979.

STIKLO PUTĖJ AS norintis gauti 
darbą (part time) prašomas kreip
tis 582 Bathurst St., Toronto.

FOTOGRAFAS (vairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.
MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar Investavimo Į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatvmus, 
išvalymus rūsiu, kiemų Ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 5354329

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor-Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir Lt. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Adelei Liubinskie- 

nei, velionės šeimos narius ir arti
muosius giliai užjaučiame. Velionė 
palaidota gruodžio 2 d.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už 
a.a. B. Stonkienę, užpr. B. Pabedins- 
kienės; 8 v. — už a.a. Juozo ir Zeno
no vėles, užpr. P. A. Ledų; 8.30 v.
— už a.a. J. Indą, užpr. B. Lastaus
kienės; ketvirtad., 7.30 v. — už a.a. 
Tėv. Modestą Stepaitį, OFM, užpr. U. 
Petkūnienės; 8 v. — už a.a. J. Indą, 
užpr. J. O. Kirvaičių; 8.20 v. — už 
a.a. Mykolo ir Algirdo vėles, užpr. V. 
Slapšienės; penktad., 7.30 v. — už 
Sondų šeimos mirusius, užpr. V. E. 
Sondų; šeštad.. 9 v. — už a.a. Ka
zimiero ir Konstantino vėles, užpr. 
J. J. Šarūnų; 9.30 v. — už a.a. U. 
Baibokienę, užpr. R. Šalkauskienės 
su dukra; 9.45 v. — už a.a. Br. Ste
ponaitį, užpr. J. G. Szabo; sekmad., 
8 v. — už a.a. Albino, Antano ir 
Onos vėles, užpr. A. S. Čeponių; 9 
v. — už a.a. M. Kovalskienę, užpr. 
B. O. Vilimų; 10 v. — už a.a. M. 
Stuikienę, užpr. A. Stuikio; 11.15 v.
— Kat. Moterų Dr. int.; 12.15 — už 
a.a. J. ir Pr. Mačiulaičius, užpr. M. 
Baltramonienės.

— Nuoširdi padėka Tėv. L. Za
rembai, SJ, už labai sėkmingai pra
vestas uždaras savaitgalio rekolekci
jas atskirai moterims ir vyrams. Jas 
organizavo šios parapijos katalikių 
moterų ir vyrų draugijos. Taip pat 
dėkojame sės. Ignei ir V. Kolyčiui 
labai aktyviai prisidėjusiems prie už
darų savaitgalio rekolekcijų pravedi- 
mo jaunimui. Be to, didžiai dėkoja
me kun. St. Ylai už jaunimui ir tė
vams pasakytą įdomų ir aktualų pa
mokslą, iškeliantį šių laikų jaunimui 
rūpimus dvasinio gyvenimo klausi
mus.

— Sveikiname Katal. Moterų dr-ją, 
šį sekmadienį švenčiančią metinę 
šventę. Nek. M. Prasidėjimo šventės 
proga dr-jos narės 11.15 v. Mišiose 
dalyvauja organizuotai, su vėliava 
ir, kurios gali, pasipuošia tautiniais 
drabužiais. Po Mišių — iškilminga 
agapė su sesers Teresės paskaita Pa
rodų salėje.

— Lankomos šeimos Westone ir 
kitur, iš anksto susitarus.

— Religinio kurso suaugusiems 
paskaita-pokalbis Parodų salėj įvyks 
gruodžio 13 d., 7.30 v.v., tema “Ne
klaidingumas”. Visi suaugę maloniai 
kviečiami.

— Artėjant metų pabaigai, visus 
kviečiame atnaujinti lietuviškų laik
raščių, žurnalų ir knygų klubų pre
numeratas. Kurie neskaito ar nusto
jo skaitę lietuvišką rašytą žodį kvie
čiame užsiprenumeruoti. Beveik 
kiekvienuose namuose yra laikraštis 
ar žurnalas anglų kalba, bet nepa
mirškite ir savųjų.

A.a. Vyt. Ambakas, 35 m. am
žiaus, mirė gruodžio 5 d. Kes- 
wicke, Ont. Laidojamas gruo
džio 9, šeštadienį, 10 v.r., iš Sv. 
Jono Kr. bažnyčios liet, kapinėse.

Kunigų Vienybės suvažiavi
mas įvyko lapkričio 28 d. Ha
miltono AV par. klebonijoj. Da
lyvavo 13 kunigų. Pirmininkavo 
kun. J. Bertašius, sekretoriavo 
kun. L. Zaremba. Parapijų kle
bonai bei vadovai padarė įpras
tinius pranešimus apie savo pa
rapijų veiklą, o J. Matulionis 
skaitė paskaitą apie jaunimo 
problemas, anglų k. įvedimą pa
maldose ir t.t. Valdyba perrink
ta ta pati: mons. dr. J. Tada- 
rauskas, kun. Br. Jurkšas ir 
kun. J. Liauba, OFM.

Lietuvos kariuomenės šventės pro
ga visose lietuvių šventovėse per pa
maldas kūrėjų-savanorių darytose 
rinkliavose laisvės kovų invalidams 
ir sunkioje būklėje esantiems kūrė- 
jams-savanoriams šelpti surinkta: 
Prisikėlimo par. bažnyčioje $263.67, 
Sv. Jono Kr. $135.08, lietuvių evan
gelikų - liuteronų $35.00. Iš viso 
$433.75 Dėkojam gerbiamiems kle
bonams leidusiems savo šventovėse 
daryti pinigines rinkliavas, o taip 
pat nuoširdi padėka mieliems tautie
čiams savo gausiomis aukomis parė- 
musiems kūrėjų-savanorių savišal
pos darbą.
L. K. Kūrėjų-Savanorių S-gos karin. 
Juozapavičiaus Toronto skyriaus v-ba

PADĖKA
Grįžusi iš ligoninės, reiškiu vyro 

ir savo vardu labai gilią padėką vi
siems mane joje atlankiusiems, gė
lėmis ar kitomis dovanomis, laišku, 
žodžiu ar kitu būdu man užuojau
tą bei linkėjimus susveikti parcišku- 
siems.

Jūsų mostas mane didžiai paguodė, 
sustiprino ir aš jo niekad nepamir
šiu, nes tai yra didžiausia dovana 
kokią šiame gyvenime esu gavusi. 
Deja, pribijodama kurį praleisti, ne
siryžtu kiekvienam pavardžiui dė
koti.

Halina 2muidzinicnė
SV. JONO KR. PARAPIJOS KNY

GYNE gauta: Nijolės Jankutės “Ša
mo ežero sekliai”, $4; gen. St. Rašti
kio "Įvykiai ir žmonės”, III tomas, 
$15. Didelis pasirinkimas anksčiau 
išleistų knygų ir plokštelių, kurios 

.parduodamos su nuolaida.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Alfonsas LE6-2805.

K.L.K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo parapijos skyrius rengia 
savo metinę šventę gruodžio 10, 
sekmadienį. Mišios skyriaus in
tencija 11.15 v. Narės prašomos 
rinktis 11 v. į kavinę, iš kur su 
vėliava organizuotai bus einama 
i bažnyčią. Turinčios tautinius 
drabužius prašomos pasipuošti. 
Po Mišių parodų salėje bus aga
pė, kurios metu kalbės seselė 
Teresė tema “Moters vieta da
bartinėje Bažnyčioje”. Narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti 
šioje šventėje. Valdyba

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyks šį sekmadienį, gruodžio 
10, 4 v.p.p., Prisikėlimo par. sa
lėje. Programą atliks mokiniai. 
Pirmiausia pasirodys Liet. Vai
kų Namų auklėtiniai ir mokyk
los mažieji. Žemesniųjų skyrių 
mokiniai padainuos ir padekla
muos. Be to, mokyklos vaidinto
jų grupė, vadovaujama A. Dar- 
gytės-Byškevičienės rengia gra
žų vaidinimą. Po programos tė
vų komitetas visus vaikus pavai
šins. Visi Toronto ir apylinkių 
mokyklinio amžiaus vaikai ir jų 
tėvai maloniai kviečiami atsi
lankyti. Įėjimas — laisva auka.

Š.m. gruodžio 31 d., 8 V.V., naujuose Lietuvių Namuose

1573 Bloor St. W. (Bloor ir Alhambra gatvių sankryža) Toronte

ruošiamas IŠKILMINGAS-GRANDIOZINIS

“SUTIKIMAS
Gros du orkestrai • Apvalūs stalai

• Autoaikštė priešais Lietuvių Namus
-----------------  NEMOKAMAI: -----------------
• Saitas švediškas bufetas • Romantiška 
žvakės liepsna • Gėlės • Žavi muzika
• Staigmenos • Balionai • Serpentinai
• Jauki aplinka, gera nuotaika
• 12 vai. šampanas.

BILIETŲ KAINA — $10 asmeniui. Studentams, 
moksleiviams ir pensininkams — $7 asmeniui 
BILIETAI GAUNAMI:

1. Naujuose Lietuvių Namuose, tel. 533-9030,
2. Paramoje, tel. LE2-8723, 3. Margis Drug Store,
4. Parkside Meat Market, 5. Nida restaurant, 
6. Utopia Nat. Organic Foods, 7. Pos L. N. v-bos 
narius, 8. Krasausko maisto krautuvėje, 9. Baltic 
Exporting Co., 10. Pas Lietuvių Namų autoaikštės 
prižiūrėtojus, 1 1. Pas platintojus.

Kanados Lietuvių Fondo na
rių metinis suvažiavimas įvyks 
šį šeštadienį, gruodžio 9 d., 12 
v. Toronto Lietuvių Namuose. 
Narių registracija prasidės 11 v.

“Tėvynės prisiminimų” radi
jo programoj gruodžio 9, šešta
dienį, Lietuvos kariuomenės 
šventės proga kalbės (iš juoste
lės) buvęs gen. štabo pik. Įeit. K. 
Dabulevičius, gyvenąs Čikagoj. 
Programa transliuojama kiek
vieną šeštadienį 7-8 v.v. banga 
101 FM. Šios programos rengia
mas tradicinis N. Metų sutiki
mas bus Westbury viešbučio di
džiojoj salėj (Yonge ir College). 
Rezervacijų reikalu kreiptis tel. 
534-1274.

Sv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas — šį sekma
dienį, gruodžio 10 d., 1.30 v. p. 
p., salėj virš “TŽ” redakcijos. 
Visi nariai prašomi būtinai at
silankyti. Valdyba

KLB Toronto apylinkės val
dyba rengia bendras Kūčias 
Lietuvių Namuose. Norintieji 
dalyvauti prašomi registruotis 
L. Namuose.

K.L.K. Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus suorganizuo
tosios uždaros rekolekcijos mo
terims įvyko lapkričio 24-26 d. 
d. Mississaugoj, moderniuose 
rekolekcijų namuose. Dalyvavo 
30 moterų. Kiekviena turėjo po 
atskirą kambarį su atskira prau
sykla ir kt. patogumais. Maistas 
buvo labai geras ir įvairus. Re
kolekcijoms vadovavo kun. L. 
Zaremba, S.J. Konferencijose 
buvo liečiami aktualūs moder
niųjų laikų klausimai, liečią pa
čią giliausią žmogaus gyvenimo 
prasmę. Gerai suplanuota die
notvarkė davė pakankamai laiko 
klausytis ir klausti, svarstyti, il
sėtis, atsipalaiduoti ir pažvelg
ti į bėgantį kasdienos laiką dva
sios akimis. Šios rekolekcijos 
buvo tokia didelė dvasinė atgai
va, kad tu nepilnai dvieju dienų, 
atrodė, tikrai permažai. D.

Hamiltono dramos mėgėjų 
teatro “Aukuras” vadovybė 
gruodžio 2 d. Jaunimo Centre 
surengė sukaktuvinį vakarą, ku
riame buvo pagerbta režisorė E. 
Dammvietytė-Kudabienė jos 50 
m. amžiaus sukakties proga. “T. 
2.” atstovavo A. Rinkūnas su 
Ponia. Taip pat dalyvavo J. R. 
Simanavičius, KLB krašto val
dybos vicepirmininkas ir liet, 
radijo programos vedėjas.

KLK Moterų Draugijos Sv. Jono Kr. parapijos skyrius savo 

metinės šventės proga gruodžio 10, sekmadienį,

GAMINS PIETUS, 
kurie bus gaunami nuo 12-2.30 v.p.p. parapijos salėje. 
Kaina suaugusiems — $2.50, vaikams iki 10 m. — $1.00. 
Maloniai kviečiame visus atsilankyti’. Valdyba

-------------
ARTĖJANČIŲ KALĖDŲ PROGA gruodžio 15, Š,fe
Toronto Lietuvių Studentų Klubas penktadienį, 
„ . . _ , _ 8 v. vakaro, ak
Tarptautiniame Studentu Centre .į*I @
(International Student Centre, 33 St. George St.) įjį

STUDENTIŠKA |

VAKARA |
ir kviečia dalyvauti visus lietuvius studentus.

Programoje: kalėdinė eglutė, nemokamas bufetas, gėrimai, 
šokiai, muzika. įėjimas — $1.50. Valdyba

8-10 asmenų

P.S. Gyvenantieji ūkiuose ir aplinkiniuose mieste
liuose gali kreiptis roštu ar telefonu i parengimo 
koordinatorių V. Petraiti, 375 Sunnyside Ave., 
Toronto 3. Telefonas 534-3337. Tik gavus pašto 
perlaidų bilietai bus pasiųsti paštu.
------- Laukiame visų iš arti ir toli -------  
įamžinimui dalyvių bus viskas filmuojama. 
Apranga — kiek galint iškilmingesnė — 
prašmatnesnė.

Toronto Lietuvių Namų valdyba

-----------------  UŽ
• Šiltas maistas 
mynai, tortai, pyragaičiai, kava ir kt.
• Atsigaivinimui stiprūs ir silpni gėrimai
• Kepuraitės ir kiti zvimbalai

GRYNUS: ------------------
pasirinktinai • Skanu-

A f A

Juozui Valeškai
mirus, žmonų ALEKSANDRĄ, sūnų EDVARDĄ ir kitus

gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

O. A. Jakimavičiai i
R. P. Bražukai A. V. Ramanauskai

Katalikų vyrų ir jaunimo už
daros rekolekcijos buvo sureng
tos King City Marylake rekolek
cijų namuose. Dalyvavo 18 vyrų 
ir 19 jaunuolių (berniukų ir 
mergaičių). Rekolekcijom vado
vavo kun. L. Zaremba, SJ, se
suo Igne ir V. Kolyčius. Šiuo 
metu kun. L. Zaremba gyvena 
Čikagoj ir vadovauja religinei 
lietuvių programai, transliuoja-

Arklvyskupo Jurgio Matulai
čio minėjimą gruodžio 3 d. Pri
sikėlimo salėje surengė N. Pra
dėtosios Marijos seserų rėmė
jai. Susirinkus gana gausiai au
ditorijai, programos pranešėja 
I. Miklejohn-šernaitė pradiniam 
žodžiui pakvietė minėtos seserų 
vienuolijos vadovę seserį Mar
garitą Bareikaitę iš Putnamo. 
Išsamią paskaitą, duodančią ga
na pilną idėjinį vaizdą velionies 
arkivyskupo, skaitė kun. St. Yla

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 

PARKSIDE MARKET 

335 Roncesvalles Ave., <*> ■ cqe 1OKQ 
TORONTO, ONTARIO I Cl.

• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •

• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •

• Importuoti maisto gaminiai •

• ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------ •

• ------------ NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------  •
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iš Putnamo. Jis iškėlė savo dva
siniais darbais spindinčią arkiv. 
Matulaičio asmenybę, daug da
vusią K. Bendrijai ir Lietuvai. 
Koncertinėje dalyje visus žavė
jo sol. G. Capkauskienė savo 
dainavimo lygiu, puikiu išlavin
tu balsu. Du trečdaliai progra
mos buvo skirti lietuvių kompo
zitorių kūriniams, vienas trečda
lis — operų arijoms. Gaila tik, 
kad programoje nebuvo nė vie
no religinės nuotaikos kūrinio. 
Solistei akompanavo D. Viskon- 
tienė. Po programos buvo rū
pestingai paruošta vakarienė. 
Visa iškilmė baigta kun. St. 
Ylos sukurta malda.

Gera kalėdinė dovana yra 
kun. prof. St. Ylos knyga “Die
vas sutemose”, gaunama “TŽ” 
administracijoj. Kaina — $3. 
Taip dar gaunama knyga “Li
thuanians in Canada” — $5.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Per visus ateinančius metus mi

nėsime savo parapijos 60 metų su-

TORONTO, ONT.
Toronto miesto burmistro rin

kimuose gavo balsų: D. Crom
bie — 81.156, T. O’Donohue — 
57,158, D. Rotenberg — 34.599, 
Rimstead — 7.807, Andrews — 
1.916, Henderson —1.557, Clar
ke — 1.518. Taigi, burmistru iš
rinktas D. Crombie.

Daugeliui torontiečių pažįsta
mas kun. R. Kasponis, dirbęs 
Los Angeles mieste, žuvo auto
mobilio nelaimėje gruodžio 4 d. 
Laidojamas Klevelande gruo
džio 9 d.

Dail. V. Kasiulio paveikslų 
paroda Prisikėlimo Parodų salė
je pasibaigė gruodžio 3 d. Buvo 
išstatyti 34 paveikslai ir visi nu
pirkti. Jų kainos buvo — nuo 
$150 iki $300. Parodą aplankė 
daug tautiečių, ypač savaitga
liais. Pas Toronto lietuvius dai
lininkus ir kitų profesijų bičiu
lius svečiui buvo suruošti pri
ėmimai.

Dail. J. Bakio skulptūriniai va
rio kūriniai laikomi “Gallery 
Elajana”, 18 Cumberland St., 
Toronto, Ont. Tel. 920-5392. Jų 
ten galima įsigyti betkada. Auto
riaus kūrinių paroda ten buvo 
surengta praėjusį pavasarį.

Juozas Budrevičius ir M. Ta- 
bulėnas nušovė didįjį elnią. J. 
Budrevičius, plaukų kirpyklos 
savininkas, yra pasižymėjęs kaip 
taiklus šaulys ir laimėjęs daug 
pirmų prizų šaudymo varžybose.

Kalėdinis “TŽ” numeris išeis 
gruodžio 21 d. Pokalėdinis nu
meris neišeis. Šventiniai sveiki
nimai — Kalėdų ir N. Metų 
priimami iki gruodžio 14 d. 
Užuojautos, padėkos ir skelbi
mai ruošiamam “TŽ” nr. pri
imami iki penktadienio 2 v.p.p.

Paaukojo “TŽ” vietoj kalėdi
nių sveikinimų $10: Barbora 
Latauskienė iš Hamiltono, Ona 
ir Jonas Staškevičiai iš Port 
Colborne, Ont.; $8: Jonas Der- 
vaitis iš Hamiltono.

Antrojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso iniciatyva ren
giama peticija Jungtinėm Tau
tom Lietuvos laisvės reikalu. Ji 
numatyta įteikti Vasario 16 pro
ga. Dabar renkami parašai. Ka
nados lietuviams skirta surinkti 
100.900 parašų. Netrukus bus 
išsiuntinėti atitinkami blankai 
KLB apylinkėms, organizaci
joms ir paskiriems asmenims. 
Parašus prašoma surinkti iki 
1973 m. sausio 15 d. ir atsiųsti 
juos parašų rinkimo vajaus ko
ordinatoriui KLB krašto valdy
bos vicepirmininkui J. R. Sima
navičiui, 175 Parkside Dr., To
ronto 3, Ont. Krašto valdyba 
skatina visus tautiečius įsijung
ti į parašų rinkimą.

A. Rinkimas, PLB švietimo 
tarybos pirmininkas, gilinęs pe
dagogikos mokslus Toronto uni
versitete, gavo pedagogikos ma
gistro (Master of Education) 
laipsnį. Diplomų įteikimas nu
matytas ateinantį pavasarį.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355
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“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas__________ 5.0%
Taupomąsias s-tas _  6.0%
Term. ind. 1 m.6.5%
Term. ind. 2 m.___________ 7.0%
Term. ind. 3 m. 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

Kooperatinė namų ir kito turto apdraudė.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

kaktį. Būtų gražu, jog pagal galimy
bes ir aukomis daugiau paremtume 
savo parapiją. Ypatingai tai bus gera 
proga per iškilmingą vakarienę gruo
džio 31 d. Žmogus, sulaukęs 60 metų, 
jaučiasi truputi nuvargęs, bet mūši) 
parapija, nors ir 60 metų, yra pilna 
stiprybės.

— Kartais atsiranda parapijiečių, 
kurie klausia: ką mums gero duoda 
mūsų parapija? Apie tai galima bū
tų prirašyti ištisus puslapius. Tebū
nie leista prisiminti JAV nužudyto 
prezidento J. F. Kenedžio žodžius: 
“Neklausk, ką tau duos Amerika, bet 
ką tu gali duoti Amerikai.” Šie žo
džiai tinka ir mums, pakeitus taip: 
kazimicrieti, neklausk ką tau gero 
duos tavoji parapija, bet pirma pats 
save paklausk, ką tu gali gero duoti 
savajai parapijai.

— Sekmadieniais prieš ir po 11 v. 
pamaldų par. svetainėje galima at
siimti sekmadieninių rinkliavų voke
lius. Kartu' bus galima gauti ir mū
sų par. ateinančių metų gražius ka
lendorius.

— Ateinančių metų pirmieji mūsų 
parap. parengimai: tradicinė kazimie- 
rinių vakarienė — kovo 3 d., Margu
čių — balandžio 28 d. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Ruošiasi tuoktis Dalia Regina 

Barteškaitė iš mūsų parapijos su 
Casimir Malhowski. Vestuvės įvyks 
St. Sauveur des Monts (Cte Terre
bonne, P.Q.) parapijoje.

— Pakrikštytas Kęstučio ir Ritos 
Vilčinskų sūnus Jurgis, Kazimieras, 
Petras, ir Vilimo ir Izabelės Kliše- 
vičių duktė Viktorija.

— Reiškiame užuojautą Anelei 
Ūsienei, mirus pusseserei Eugenijai 
Savickaitei-Lavoie. Palaidota lapkri
čio 27 d. Grandmere, P. Q., kur ji 
ir mirė.

— Seselės išsiuntė 3 drabužių 
siuntinius j Suvalkų trikampi netur
tingiems lietuviams. Jos dėkoja vi
siems, prisidėjusiems auka ir drabu
žiais.

— Jei norite plotkelių pasiųsti į 
Lietuvą, kitiems padovanoti ar iš 
anksto pasirūpinti Kūčioms, galite 
gauti klebonijoje.

— Gruodžio 10 d., tuoj po 11 v. 
Mišių, Sv. Onos Dr-jos susirinkimas.

— Užpraėjusį sekmadieni suauko
jote $220.83. Vokeliais Įteikė J. La- 
dyga $10, A. Kličius $10, J. Mališka 
$5, J. Gorys $5, E. M. Cote $5.

— Gruodžio 9 d., 4 v.p.p., moksl. 
ateitininkų susirinkimas seselių pa
talpose.

— Jaunųjų talentų vakaras Įvyko 
lapkričio 11 d. Surengė žvejų bei me
džiotojų klubas “Nida" ir "N. Liet.’”.

— Aušros Vartų par. choras po 
sėkmingo koncerto rengia N. Metų 
sutikimą. Numatoma duoti 18-kos 
patiekalų šalta vakarienė (švediškas 
stalas) ir šampanas nemokamai. Jau 
pasamdytas ukrainiečių orkestras. 
Bilietai, kurių kaina $6 asmeniui, 
bus galima įsigyti pas choristus, 
nes prie Įėjimo bilietai nebus par
davinėjami. J. L.

Geradaris - talkininkas, kuris 
padėjo pervežti Montrealio“Gin
taro” ansamblio garsiakalbį po 
Lietuvių Dienų programos Pla
teau salėje, prašomas nedelsiant 
paskambinti 681-7605 po 6 v.v. 
arba betkam iš gintariečių. 
Ačiū! Ansamblio valdyba

A D A M O N I S

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines ________ —8.5%
Nekiln. turto__________ —8.5%
Čekių kredito 9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.


