
Gėlės įvirusiems
Dabarties gyvenimas yra labai jau utilitaristinis — visur pa

brėžiama grynai praktinė nauda. Net ir tokie dalykai kaip menas 
padaromas praktinės naudos reikalu. Pvz. dailininkas yra privers
tas taikytis prie žmonių pageidavimų, prie jų skonio. Jeigu jis 
dirba grynai kūrybinėje srityje, paiso tik savo dvasinių polėkių, 
dažnai lieka vienas, nesuprastas, neranda kelio i visuomenę. O pas
tarajai svarbu, kad paveikslas puoštų butą, tiktų jo aplinkai; kad 
muzika tarnautų pobūviams, šokiams, vestuvėms, banketams; kad 
poezija apdainuotų žygius, asmenis, turtinguosius, proletarus, 
skleistų vienokias ar kitokias idėjas; kad teatras linksmintų bei 
juokintų, smerktų ar girtų tam tikruos sluogsnius. Žymieji kūrėjai 
atsiplėšia nuo tokios utilitaristinės tendencijos, sukuria savitą pa
saulį. kurin pakelia ir visuomenę, arba lieka vienišais atsiskyrė
liais, nužengiančiais gyveniman tiktai išaušus palankesnei epochai. 
Silpnesnieji kūrėjai neatsilaiko prieš utilitaristinę pagundą ir tai
kosi prie esamos visuomenės reikalavimų. Tuo čia nenorima pasa
kyti, kad menas turėtų būti atsijęs nuo gyvenimo. Anaiptol! Menas 
yra žmogaus kūrinys ir yra jo gyvenimo dalis. Iš jo betgi lauktina 
pirmoje eilėje ne tarnavimo utilitaristiniams tikslams, o žmogiško
sios buities kėlimo augštyn, jos taurinimo bei dvasinio turtinimo. 
Juk panašiai yra ir gamtoje — neviskas tarnauja vien praktiniams 
žmogaus tikslams; yra dalykų labai nepraktiškų, bet labai brangių, 
rodančių į augštesnį gyvenimą.

★ ★ ★

Vienas tokių dalykų yra gėlė. Ji — labai nepraktiškas auga
las: grožiu spindintis, bet trumpalaikis, tiesiogiai neteikiąs nei 
duonos, nei apdaro, nei apavo. Sunku žmogui padaryti tokį augalą 
utilitaristiniu padaru. Visdėlto jo išradingumas ir gėlės grožį pa
jungia praktiniams tikslams. Jis panaudoja gėles įvairiomis pro
gomis kaip puošmeną, kaip nuotaikos sudarytoją, kaip dovaną, 
kaip savo linkėjimų išraišką. Dėlto gėlių puokštės atsiranda visose 
šventėse, vestuvėse, koncertuose, banketuose ... ir net laidotuvėse. 
Gėlių kalba yra subtili, visur tinkanti, tačiau besaikis jų prikro- 
vimas menkina jų simbolinę reikšmę. įteikimas solistei rožių 
puokštės yra simbolinė padėkos, pasigėrėjimo, įvertinimo išraiška, 
tačiau atgabenimas viso vežimo netektų šios simbolikos. Gražu kai 
artimieji pagerbia savo velionį gėlių vainiku ar puokštėmis, bet 
kdi tų gėlių atsiranda glėbiais, nyksta simbolinė jų kalba ir ima 
kalbėti jų gausa. Tarytum nuo gėlių kiekio priklauso velionies ver
tė, garbė. Sakant ar rašant, kad velionis “skendėjo gėlėse”, norima 
parodyti didelis visuomenės įvertinimas. Bet tai nesusipratimas. 
Did.elė gėlių gausa nebūtinai reiškia artimųjų ar visymuenės didelį 
įvertinimą. Ji greičiau rodo dideles išleistas sumas gėlėms, kurių 
žydėjimas baigiasi dažnai su laidotuvių pabaiga. Jei tuo būdu no
rima parodyti velioniui pagarbą, tai pasirinktas būdas nėra geriau
sias. Daug didesnę pagarbą velioniui išreiškia pvz. asmeninis daly
vavimas laidotuvėse, pamaldose, kapinėse, prisidėjimas prie gerų 
darbų.

★ ★ ★

Lietuviai, ilgesnį laiką gyvenę pasirinktoje šalyje, ima sekti 
vietos papročiais, šiuo atveju laidotuvių papročiais. Turbūt ir gė
lių gausos atsiradimas lietuvių laidotuvėse yra kilęs iš kitataučių. 
Jis vis labiau įsigali mūsų gyvenvietėse. Žmonės išmeta dideles su
mas pinigų vien gėlėms. Kad jos turi savo reikšmę laidotuvėse, 
nėra abejonės, bet besaikis jų prigabenimas nieko gero neduoda 
ne tik velioniui, bet ir gyviesiems. Suprantamas yra noras pagerbti 
mirusį žmogų, bet vien gėlėmis to neįmanoma padaryti. Tam yra 
žymiai geresni būdai. Tikinčiajam žmogui pirmoj eilėj tokiu atve
ju yra malda, ypač Mišių auka, parama labdarai. Gražus bei pras
mingas yra dalykas laidotuvių proga skirti tam tikrą dalį lėšų misi
joms, labdaros organizacijoms bei institucijoms. Verta pagalvoti 
ir apie velionies artimuosius. Būna atvejų, kad gyvieji šeimos na
riai reikalingi finansinės paramos. Galimas dalykas, kad vietoj 
gėlių skirtini įnašai būsimam velionies paminklui, ypač visuome
nės veikėjų atvejais. Be to, yra visa eilė savų fondų, organizacijų, 
institucijų, kurioms skiriant įnašus vietoj gėlių velionis būtų žy
miai efektingiau pagerbtas. Pagaliau yra savoji spauda. Nekartą 
ji turi spausdinti nekrologus nemokamai, jieškoti lėšų įvairiais bū
dais savo biudžetui subalansuoti, o velionies artimieji ir bičiuliai 
išleidžia nemažas sumas vien gėlėms, šis paprotys pasiekė jau to
kią proporciją, kad reikia jo reikšmę peržiūrėti bei rasti prasmin
gesnes formas. Pr. G.

K a n a d o sv y k i a i

MILIJONAI ŽIEMOS DARBAMS

Pasaulio įvykiai
EKONOMINIAME CHAOSE PASKENDUSIOS ČILĖS MARKSISTAS PREZ.

Federacinė vyriausybė žiemos 
darbams paskyrė $500 milijonų 
trejų metų laikotarpiui. Šią 
žiemą numatoma išleisti apie 
$325 milijonus federacinės vy
riausybės, provincinių vyriausy
bių ir miestų savivaldybių pa
ruoštiems darbų planams. Dalis 
šios sumos bus skirta ir vietinės 
iniciatyvos programai. Iš viso 
tikimasi parūpinti darbo 140.000 
bedarbių. Jų skaičius lapkričio 
mėnesį padidėjo 41.000 ir pa
siekė 524.000. 1971 m. lapkri
tyje bedarbių buvo 503.000. At
rodo, šią žiemą nedarbo proble
ma bus aštresnė nei praėjusią. 
Opozicijos vadas R. Stanfieldas 
ir NDP socialistų vadas D. Le
wis pritaria $500 milijonų pa
skyrimui žiemos darbams, bet 
daro priekaištų premjerui P. E. 
Trudeau dėl perilgo delsimo. 
Tokias programas reikia skelbti 
ankstyvą rudenį, o ne gruodžio 
pradžioje, kai jau būna pervėlu 
organizuoti žiemos darbus pla
tesniu mastu.

Premjeras P. E. Trudeau lan
kėsi Britanijos sostinėje Londo
ne ir aptarė su premjeru E. 
Heath ekonomines problemas. 
Britanijos įsijungimas i Euro
pos Bendrąją Rinką 1973 m. 
sausio 1 d. gali pusiau sumažin
ti jos dabartinį $1,3 bilijono ver

tės importą iš Kanados, nes Bri
tanija pagrindinį dėmesį turės 
skirti Bendrosios Rinkos narių 
gaminiams. Iš Londono premje
ras P. E. Trudeau parsivežė mig
lotą pažadą, kad Britanijos 
premjeras E. Heath bandys pa
dėti Kanadai jos eksportą plės
ti su Bendrosios Rinkos kraštais 
ir tuo būdu sumažinti dabartinę 
Kanados ekonominę priklauso
mybę nuo JAV. Atrodo, Kana
dai reikės ne mažinti, bet didin
ti prekybinius ryšius su JAV, 
nukreipiant dali lig šiol Brita
nijai skirtų gaminių. Premjeras 
P. E. Trudeau pakvietė karalie
nę Elzbietą atidaryti Britų 
Bendruomenės kraštų konferen
ciją, kuri bus Otavoje sekančią 
vasarą. Jau anksčiau ji buvo Įsi
pareigojusi aplankyti Torontą, 
Otavą ir Kingstoną sekančių 
metų birželio pabaigoje.

Ontario provinciniame parla
mente daug netikėtų klausimu 
ir net kaltinimų mėgsta pažerti 
NDP socialistų milijonierius at
stovas dr. M. Shulmanas. Pra
ėjusią savaitę jis apkaltino On
tario teisingumo minister} D. 
Bales ryšių palaikymu su vienos 
statybos bendrovės vadovu T. 
Cesaroni, kuris yra įtariamas 
nešvariais veiksmais statybinin- 

(Nukelta į 6-tą psi.)

Kai laisvajame pasaulyje ruošiamasi Kalėdų Šventėm, pavergtoje Lietuvoje kalbama lik apie Seni Šaltį, kuriam 
teleidžiama pasirodyti N. Metuose. Mokinys, grįžęs iš mokyklos, džiaugiasi gerais pažymiais, bet neturės kalėdinio 
džiaugsmo. Be to, kyla ir butų rūpestis, nes j Vilnių ir Kauną atplūsta rusų šeimos ir išstumia lietuvius

Tikisi didesnės visuomenės paramos
V LIK o seimas Klevelande • ‘otkantis seimas numatytas Toronte

Prieš dvejus metus VLIKo 
valdyboje kilo mintis šaukti sei
mus įvairiose gausesnėse lietu
vių kolonijose, kaip ir kitos or
ganizacijos daro, o ne vien Niu
jorke, kaip būdavo iki tol. Taip 
užpernai seimas įvyko Čikagoje, 
pernai — Detroite, o šiemet 
Klevelande. Tokio seimų šauki
mo būdo tikslas, žinoma, yra 
duoti progą įvairių vietovių lie
tuviams pasekti VLIKo seimų 
eigą ir iš arčiau pažinti jo dar
bus bei darbininkus. Šiuo požiū
riu ypač sėkmingas buvo per
nykštis, Detroite Įvykęs seimas, 
šiemet seimas įvyko Klevelan
de lapkričio 25 — 26 dienomis. 
Be organizacinių pranešimų, 
svarstymų bei nutarimų, buvo 
trys aktualius klausimus lietu- 
sios paskaitos.

Įvykiai ir Lietuva
Dr. S. Bačkis, Lietuvos pa

siuntinybės Vašingtone patarė
jas, kalbėjo tema: “Tarptauti
niai įvykiai ir Lietuva”. Dery
bos vietoje konfrontacijos — 
yra šių dienų pagrindinis tarp
tautinės politikos bruožas.

Sulaikymo politika užleido 
vietą angažavimosi politikai. 
Tos politikos praktiškas apraiš
kas paskaitininkas plačiau api
būdino. V. Vokietija paskuti
niuose rinkimuose pasisakė už 
Brandto rytų politikos liniją. 
Vatikanas paskyrė prie Lenki
jos priskirtoms vakarų vysku
pijoms pastovius vyskupus. V. 
Vokietijos parlamentas ratifi
kavo sutarti su Sov. Sąjunga, 
nors ir bandydamas ją savaip 
interpretuoti savoje rezoliucijo
je. Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos pa
ruošiamieji darbai Helsinkyje 
rodo, kad ji gali trukti ilgai ir 
susitarti nebus lengva, nes Rytų 
ir Vakarų interesai yra priešin
gi. Padėtis yra nauja, reikalau
janti naujų mūsų veikimo ke
lių, tačiau ji iš esmės Lietuvos 
padėties nepakeitė ir vargu ar 
pakeis. Palankūs Lietuvai ir 
kitoms pavergtoms tautoms 
reiškiniai yra sovietinės imperi
jos vidaus ekonominės ir tauti
nės problemos.

Santykiai su visuomene
Antrąją paskaitą “VLIKas ir 

visuomenė” skaitė dr. J. Genys, 
Vašingtone aktyviai besireiškiąs 
ALTos ir LB darbuose.

Jis pateikė pašaliečio stebė
tojo Įžvalgią nuomonę VLIKo ir 
visuomenės santykiu klausimu. 
Visuomenė pritaria VLIKo veik
lai ir jo darbus vertina. Ji ver
tina visus veiksnius, tačiau ne
pritaria nesutarimams. Jauni
mas mažai žino apie VLIKą, ir 
iš to kyla juo nepasitikėjimas. 

Reikia daugiau informacijos 
apie VLIKo darbus ir sveikos 
kritikos. Lituanistinėse mokyk
lose yra būtinas visuomeninis 
auklėjimas.

Po šios paskaitos išsivystė gy
vos diskusijos, aprėpusios ne 
tik VLIKo veiklą, bet ir šiaip 
Įvairius mūsų visuomeninio dar
bo aspektus.

Lietuva ir mes
Antros dienos posėdis pradė

tas St. Dziko, VLIKo sekreto
riaus, paskaita “Didieji Įvykiai 
pavergtoje Lietuvoje ir mūsų 
uždaviniai”. Pirmoje paskaitos 
dalyje kalbėtojas tarptautinių 
Įvykių raidos fone priminė svar
besniuosius lietuvių pasiprieši
nimo okupantui reiškinius, api
būdino to pasipriešinimo objek
tyvias ir subjektyvias sąlygas ir 
pagvildeno jo reikšmę. Pabrėžė 
jaunimo dalyvavimą rezistenci
joj ir tikinčiųjų kovą dėl savo 
konstitucinių teisių. Šios kovos 
intensyvumą vaizdžiai parodo į 
Vakarus patekusi pogrindinė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika (du stambūs numeriai). 
Kauno įvykiai liudija, kad lais
vės mintis krašte, nežiūrint 
priespaudos, tebėra gyva. Šie 
Įvykiai ir reiškiniai verčia VLI- 
Ką suaktyvinti ypatingai studi
jinį ir planavimo darbą, pagal 
statutą vykdomą tarybos, plėsti 
ir stiprinti radijo programų, in
formacijos ir kitus darbus. Vi
są laisvinimo veiklą įvykiai 
krašte verčia peržiūrėti, sude
rinti ir suaktyvinti.

Veiklos apžvalga
VLIKo praėjusių metų veik

los apyskaitinius pranešimus 
padarė: dr. A. Skėrys — tary
bos J. Valaitis — valdybos, A. 
Razgaitis — VLIKo praplėstos 
komisijos. Ypatingai platus ir 
pilnas buvo J. Valaičio praneši
mas, atskleidęs seimo daly
viams mūsų visuomenei mažai 
pažįstama, bet sudėtingą ir įvai
rią VLIKo valdybos veiklą. Pa
minėtina: pasiruošimas Euro
pos saugumo konferencijai, ry
šiai su JAV valstybės departa
mentu, informaciniai leidiniai, 
prof. B. Kaslo paruoštos doku
mentinės knygos išleidimas, 
santykiai su tarptautinėm ir lie
tuvių organizacijom, Bražinskų 
byla, reagavimas į įvykius oku
puotoje Lietuvoje ir daugybė 
kitu.

Finansiniais klausimais pra
nešimus padarė Z. Jurys — T. 
Fondo valdybos ir A. kuolas— 
Kanados T. F. atstovybės. Nuo 
šių metu pradžios iki seimo T. 
Fondui lietuviu visuomenės su
aukota nėr $50.000 (per ALTą 
— $9000). Su giliu dėmesiu bu

vo priimtas A. Kuolo praneši
mas, palydėtas $12.000 Kana
dos lietuvių įnašo įteikimu TF 
vicepirmininkui Z. Juriui. Ka
nados lietuvių įnašas T. Fondui 
tikrai įsidėmėtinas, nes jis pro
porcingai yra gausesnis už bet- 
kurio kito krašto lietuvių įnašą.

Išsamiose diskusijose po pra
nešimų buvo išgvildenti svar
besnieji VLIKo veiklos aspek
tai. Ateinančių metų veiklos 
gairės sutelktos seimo praim
tuose nutarimuose.

Sveikinimai, pobūvis
Seimą pasveikino seimui 

rengti komisijos pirm. J. Dau
gėla; maldą paskaitė kun. že
maitis. Dr. J. K. Valiūnas trum
pu žodžiu seimą atidarė. Nuo
stabiai šilta ir prasminga kalba 
seimą pasveikino Klevelando 
miesto burmistras Perk, žodžiu 
sveikino: dr. St. Bačkis, St. 
Barzdukas (PLB), Lenkauskas 
(JAV LB), dr. J. Valaitis (ALT). 
Taip pat gauta daug sveikinimų 
raštu.

šeštadienio vakare Šv. Jurgio 
parapijos salėje įvyko šeiminis 
pobūvis, kurio meninę dali atli
ko Čiurlionio ansamblio jaunie
ji kanklininkai. Pobūvio atrak
cija buvo jame dalyvavę dr. D. 
ir adv. Z. Butkai, neseniai 
Vakarus pasiekę jauni lietuviai. 
Z. Butkus pobūvio dalyviams 
padarė platų pranešimą apie da
bartinę okupuotos Lietuvos pa
dėti.

Pastabos
Seimas įvyko erdvioje Hol

lander House viešbučio salėje. 
Diskusijos buvo darnos, VLIKo 
uždavinių ir darbo sąlygų su
pratimo dvasioje. Ypač buvo 
ryškus rūpestis, kaip sudaryti 
tvirtesni finansinį pagrindą 
plėstinai VLIKo veiklai. Pati 
didžioji lietuvių kolonija JAV 
dėl ALTos ir Bendruomenės 
santykių nedarnos savo Įnašu 
yra toli atsilikusi nuo kanadie
čių. Iš viso Amerikos LB vado
vybė VLIKo darbu finansinio 
rėmimo atžvilgiu laikosi neu
traliai, o kartais priešiškai, nors 
PLB valdyba yra nedviprasmiš
kai nrinovinusi VLTKo nirmu- 
mą laisvinimo darbuose. Dabar
tinė VLIKo valdvba dėl ribotų 
lėšų turi atsisakyti nuo svarbių 
užmoju vykdymo.

VLTKo vaidybos veikla Įver
tinta labai teigiamai, tačiau nu
siskųsta, kad visuomenė nerma- 
žai anie ją žino, o spauda per- 
mažai anie ja parašo.

Nemaža dėmesio susilaukė 
mūsų jaunimo vaidmens laisvi
nimo darbuose klausimas. Vil
čių teikia PL Jaunimo Sąjungos 
įsteigimas.

s. ALLENDE- lankėsi Meksikoje, Jungtinėse Tautose ir Sovietų 
Sąjungoje. Jungtinėse Tautose jis apkaltino JAV ekonominiu 
imperializmu, piktų žodžių nešykštėdamas dviem bendrovėm — 
“International Telephone ’ and Telegraph” ir “Kennecott Cop
per”. Jo teigimu, sios bendrovės yra atsakingos už politinius 
neramumus Čilėje, nes jos bando organizuoti sukilimą. JAV vals
tybės departamentas paneigė šiuos prez. S. Allende kaltinimus, 
primindamas, kad kalčiausias yra pats prezidentas ir jo nevy
kusios reformos. Prez. S. Allende be jokios kompensacijos suvals
tybino amerikiečių kapitalu Įsteigtas vario kasyklas. Iš Čilės eks
portuojamo vario siuntas dabar teismo keliu užsienio uostuose
bando perimti kasyklų savinin- • 
kai. JAV vyriausybė nėra nu
traukusi ryšių su Čile ir jai vis 
dar siunčia skolon parduoda
mus ginklus, kurių vertė šie
met siekia $10 milijonų, šilto 
sutikimo prez. S. Allende susi
laukė Maskvoje, nes Kremliaus 
vadams rūpi išplėsti savo įtaką 
į P. Amerikos žemyną. Kadan
gi Čilė gali tapti pirmąja pa
kopa tokiam žingsniui, L. Brež
nevas, A. Kosyginas ir N. Pod- 
gornas svečiui pažadėjo ekono
minę paramą, kuri bus skirta 
pramonei, žemės ūkiui, žvejy
bai ir kasykloms. Paramos dy
dis nebuvo paskelbtas, bet ji 
gali siekti šimtus milijonų rub
lių. Tie pinigai, be abejonės, 
būtų reikalingi ir pačiai Sovie
tų Sąjungai gyventojų gyveni
mo lygiui pakelti, bet Krem
liaus vadams už savo piliečių 
gerovę labiau rūpi ideologinis 
frontas užsienyje. Čilė gali tap
ti antrąja Kuba. Pastarojoj dik
tatoriaus F. Castro režimui iš
laikyti kasdien reikia maždaug 
vieno milijono rublių. Be eko
nominės paramos marksisto 
prez. S. Allende dienos būtu 
trumpos. Rinkimus greičiausiai 
vėl laimėtų krikščionys demo
kratai, 'kurie sumaniom refor
mom Čilę jau beveik buvo pa
statę ant tvirtesniu kojų prieš 
S. Allende atėjimą Į valdžią.

PASKUTINĖ KELIONĖ
Amerikiečių astronautai E. 

Cernan, H. Schmitt ir R. Evans 
erdvėlaiviu “Apollo XVII” už
baigs kelionių mėnulin progra
mą šeštuoju žmogaus nusileidi
mu mėnulyje. I ateities planus 
tokios kelionės jau nėra įtrauk
tos. Pirmą kartą visoje mėnu
lio tyrimo istorijoje i astro
nautų eiles buvo įjungtas geo
logas H. Schmitt, niekada ne
buvęs lakūnu. Tikimasi, kad 
jam pavyks surasti mėnulio 
pradžią siekiančių akmenų. Lig 
šiol žemėn atvežti akmenys bu
vo apie 4,2 bilijono metų senu
mo, o mokslininkai spėja, kad 
mėnulio amžius siekia 4,6 bili
jono metų. Tie pirminiai ak
menys padėtų atskleisti žemės 
susidarymą, nes ją su mėnuliu, 
atrodo, jungia tamprūs ryšiai. 
Pirminius akmenis žemėje yra 
sunaikinę gamtiniai pasikeiti
mai vystymosi procese.

Astronautai E. Cernan (čeko- 
slovakų kilmės) ir H. Schmitt 
laimingai nusileido parinktoje 
vietoje ir ten išbus 75 valandas.

PALAUŽĖ P. JAKIRĄ?
Maskvoje pradedami tardyti 

su suimtu istoriku P. Jakiru 
ryšius turėję žmonės. Spėjama, 
jog KGB tardytojams pavyko 
palaužti suimtąjį, kuris dabar 
pradeda bendradarbiauti su sa
vo kalintojais. Prieš suėmimaą 
P. Jakiras įspėjo britų žurnalis
tą D. Bonavia, numatydamas 
tokią galimybę: “Jeigu jie ma
ne muš, aš būsiu priverstas sa
kyti tai, ko jie nori, bet tada 
kalbės ne mano tikrasis aš ...” 
Sovietinio pogrindžio duomeni
mis, P. Jakirą greičiausiai su
krėtė alkoholio sustabdymas, 
nes jis buvo daug geriantis 
žmogus. Jis jau du kartus buvo 
atsidūręs kalėjimo ligoninėje. 
Labai galimas dalykas, KGB 
tardytojai už jo paslaugas jam 
dabar atsilygina vodka. P. Ja
kiras buvo suimtas už antiso- 
vietinės medžiagos parūpinimą 
užsieniečiams bei artimus ry-

Tarptautinių įvykių raidai pa
krypus derybų ir kompromisų 
keliu, o pavergtoje Lietuvoje 
laisvės minčiai tampant aktyviu 
pasipriešinimu pavergėjui, mū
sų paerindinė laisvinimo darbą 
vykdanti institucija turėtu susi
laukti daugiau paramos ir tal
kos iš visos mūsų visuomenės. 
Tokia buvo vyrauianti mintis 
VLIKo seimo diskusijose ir 
svarstymuose.

Sekantis VLIKo seimas nu
matytas Toronte. Ds.

sius su jais. Oficialus kaltini
mas tebėra nepaskelbtas. Ne
galuojančiame ekonominiame 
fronte Kremliaus vadai buvo 
priversti įvesti premijas dau
giausia grūdų sekančiais metais 
išauginsiantiem kolchozininkam 
ir sovehozininkam. Tos premi
jos — automobiliai ir pinigų 
sumos nuo 5.000 iki 150.000 
rublių. Šiemetiniam grūdų pla
nui įgyvendinti trako 30 mili
jonų tonų.

PRITARIA REFORMAI
Airijos respublikos premje

ras J. Lynch 721.003:133.430 
balsų santykiu gavo pritarimą 
konstitucijos pakeitimui, kuris 
iš tikrųjų yra pirmasis žings
nis Katalikų Bendrijos atskyri
mui nuo valstybės. Dabartinė 
konstitucija Katalikų Bendrijai 
pripažino išskirtines teises, nes 
didžioji krašto gyventojų dalis 
yra katalikai, šias teises pla
nuojama atšaukti dėl politinių 
motyvų ir galimo visos Airijos 
sujungimo. S. Airijos protestan
tai, kovodami prieš jos prijun
gimą prie Airijos respublikos, 
dažnai pabrėždavo tas išskirti
nes Katalikų Bendrijos teises. 
Konstitucijos paragrafo pakeiti
mas gali atidaryti duris Airijos 
sujungimui. Tokio politinio 
sprendimo, atrodo, siekia ir 
Britanija, negalėdama sustab
dyti š. Airijoje vykstančių 
kovų.

KAUTYNĖS LĖKTUVE
Iš Addis Abebos Paryžiun 

skridusį Abisinijos keleivinį 
lėktuvą bandė pagrobti penki 
vyrai ir dvi moterys, bet juos 
nušovė sargybiniai. Spėjama, 
kad lėktuvo grobėjai priklausė 
Eritrėjos Išlaisvinimo Frontui, 
partizanų organizacijai šiauri
nėje Abisinijos dalyje. Susišau
dyme ‘buvo sužeisti penki kelei
viai, du sargybiniai ir dvi kelei
vių palydovės. Labiausiai nu
kentėjo amerikietis prof. R. 
Hilsinger, po jo kojom vieno 
grobėjo numestą rankinę gra
natą nusviedęs į artimiausią 
tuščią sėdynę. Šrapneliai jam 
sužeidė veidą. Granata pramu
šė didoką skylę lėktuve, ta
čiau pilotui pavyko išlyginti 
pradėjusį kristi lėktuvą ir sėk
mingai nusileisti Addis Abebos 
aerodrome. Visus Abisinijos ke
leivinius lėktuvus lydi specia
liai apmokyti ir paruošti sar
gybiniai.

80 METŲ AMŽIAUS
Daugiau kaip 35 metus Ispa

niją valdantis gen. F. Franco 
sulaukė 80 metų amžiaus. Jis 
dar tebėra tvirtas ir žada vieš
patauti iki gyvos galvos. Po jo 
mirties ar sunkaus susirgimo 
krašto valdžią perims karaliaus 
teisėmis princas Juan Carlos, 
premjero pareigas atiduodamas 
admirolui L. C. Blanco. Gen. 
F. Franco vyriausybę ilgus me
tus boikotavo Vakarų pasaulio 
demokratijos ir jos ypač neken
tė Sovietų Sąjunga. Istorinis 
žingsnis buvo padarytas š. m. 
rugsėjo 15 d. pasirašyta Madri
do ir Maskvos prekybine sutar
timi, kuri ispanus ir sovietus 
įpareigojo metinį prekybos ba
lansą padidinti iki $40 milijo
nų. Ateityje turbūt bus užmegz
ti ir normalūs diplomatiniai 
santykiai. Pagrindine kliūtimi 
tebėra 510 tonų Ispanijos auk
so, kuri Maskvai pilietinio karo 
metu atidavė prokomunistinė 
vyriausybė ir kurio jau ilgus 
metus reikalauja dabartinė vy
riausybė Madride. Maskvos pra
dėtas suartėjimas su Madridu 
suskaldė ispanų komunistus. E. 
Listerio vadovaujama komunis
tų mažuma pritaria Kremliaus 
užimtai linijai, o dauguma su 
savo vadu S. Carrillo kovoja 
prieš santykių sunormalinimą 
tarp Sovietų Sąjungos ir Ispa
nijos. Maskvos ir Madrido suar
tėjime S. Carrillo mato visišką 
ispanų komunistų išdarlmą.



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1972. XII. 14 — Nr. 50 (1193)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
Metinė prenumerata $7, pusmetinė — $4. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc.
Subscriotion rates: $7 per year, $4 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

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

Q RELIGINIAME GIMME
* Blogis pasaulyje nėra vien 

gėrio trūkumas, bet ir gyva, 
dvasinė iškrypusi būtybė, iš
kreipianti savo aplinką — pa
reiškė popiežius Paulius VI, 
kalbėdamas bendrojoje audien
cijoje. Tai, anot jo, baisi ir 
paslaptinga tikrovė. Cituoda
mas tuo reikalu visą eilę Sv. 
Rašto tekstų, popiežius stengė
si pabrėžti, kad tai nėra meta
foriška kalba apie piktąją dva
sią. Tai esąs gundytojas be sau 
lygaus pasaulyje. Jis labai gud
riai darbuojasi, sėdamas klaidas 
ir nelaimes žmonijos istorijon. 
Priminęs, kad šiuo metu žmo
nės beveik nebetiki į piktosios 
dvasios buvimą, popiežius pa
reiškė, esą vertėtų šiuo reikalu 
perstudijuoti visą katalikiškąją 
doktriną ir piktojo Įtaką indivi
dams, bendruomenėms bei pa
saulio įvykiams.

* Žmogiškųjų vertybių sekre
toriato moderatorius vyskupas 
Mark Hurley, kalbėdamas JAV 
vyskupų suvažiavimui, skatino 
persvarstyti įvairius moralinius 
klausimus, iškilusius ryšium su 
biologine bei technologine pa
žanga ir visokiais bandymais to
kiose srityse, kaip psichologija. 
Jis priminė, kad genetiniai ty
rinėjimai dabar aiškiai kalba 
apie žmogiškąjį gemalą kaip 
apie atskirą organizmą, o ne 
kokio nors kūno organą. Tai tu
rėtų būti primenama kovoje 
prieš abortus, kurių legalizavi
mas paprastai remiasi viduram
žių medicinos žiniomis. Jis ta 
pačia proga pasisakė ir prieš 
psichologijos naudojamas “jaut
rumo sesijas” (sensitivity ses
sions), kuriose, pagal surinktą 
medžiagą, net 70% dayvių pati
ria daugiau žalos, negu pagal
bos.

* Vatikanui šiuo metu trūks
ta lėšų — nebegali finansuoti 
tarptautinių suvažiavimų. Vati
kano sekretoriato netikintie
siems sušauktąjį suvažiavimą 
finansavo “Fiat” automobilių 
bendrovė. 1972 m. sausio mė
nesį padėtis buvusi tokia, jog 
reikėjo parduoti net dalį nuosa
vybės, kad būtų galima apmo
kėti einamąsias sąskaitas. Vie
nas Vatikano tarnautojas pa
reiškė, kad dabar Vatikanas 
jau nebeturi tiek investuotų lė
šų, kad iš nuošimčių galėtų iš
laikyti visas po II Vatikano 
santarybos įkurtąsias įstaigas. 
Tokių įstaigų tarpe yra: krikš
čionių Vienybės sekretoriatas, 
nekrikščionių reikalams sekre
toriatas, netikinčiųjų reikalams 
sekretoriatas, pasauliečių tary
ba, taikos bei teisingumo ko
misija, tarptautinė teologinė ko
misija ir nuolatinis vyskupų si
nodo sekretoriatas.

* Austrijoje vienuolės paskir
tos administruoti dvi parapijas 
Graz-Sechkau vyskupijoje. Jas 
paskyrė vysk. Johann Weber, 
nes nebeturi pakankamai kuni
gų. Be parapijų administravi
mo, seselės dar rūpinasi para
pijų vaikų religiniu auklėjimu, 
katechetinėmis pamokomis su
augusiems ir kitais sielovados 
reikalais.

* Komunistinė Čekoslovakija 
ir Vatikanas vėl pradėjo dery
bas 1X) dvejų metų pertraukos. 
Pasitarimų pagrindinė tema — 
Čekoslovakijos Katalikų Bend
rijos vadovybės klausimas. Da
bar iš 13 vyskupijų tik viena 
turi savo vyskupą ordinarą — 
Stepan Trochta, kuris jau la
bai nesveikas. Dar yra vysk. 
Frantisek Tomasek, kuris admi
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nistruoja Prahos arkivyskupiją. 
Šiuo metu vyksta sustiprinta 
antireliginė kova Čekoslovaki
joje: vienuolės uždarytos į kon
centracinius vienuolynus, kan
didates į vienuolinį' gyvenimą 
uždrausta priimti, kunigai labai 
apriboti savo darbe, nustatytas 
labai mažas skaičius kandidatų 
į kunigus.

* 2,000 Volgos vokiečių, 
XVII š. vokiečių - ateivių pali
kuonių, galės išvykti iš Sov. 
Sąjungos į V. Vokietiją. Tą ži
nią pranešė sovietinė valdžia. 
Tų vokiečių iš viso Sov. Są
jungoje yra apie 400,000. Dau
gelis jų yra katalikai ir už tai 
labia žiauriai persekiojami.

* Dvi katalikiškos organizaci
jos — Kolumbo vyčiai ir Al- 
hambros sambūrio nariai suda
rė bendrą sąjungą su šiom pro- 
testantinėm organizacijom To
ronte: Shriners, Moose, Eagles 
ir Rani Ghar Grotto. Sąjungos 
tikslas — darbuotis įvairiuose 
Toronto bendruomeniniuose 
projektuose. Visos šios grupės 
sausio mėnesį turės bendras pa
maldas Sv. Pauliaus katalikiško
je šventovėje Toronte.

* Vysk. Joseph L. Bemar- 
din, 44 m., nuo 1968 m. buvęs 
JAV vyskupų konferencijos ge
neraliniu sekretoriumi, paskir
tas naujuoju Cincinnati arki
vyskupu vietoj š.m. pavasarį 
mirusiojo arkiv. Paul F. Lei- 
bold.

* Kun. Joseph Howze, 49 m., 
JAV negras Asheville miestelio 
klebonas S. Karolinos valstijo
je, paskirtas vyskupu-pagalbi- 
ninku Natchez-Jackson vyskupi
jai Mississippi valstijoje. Jis 
pareiškė, kad jo motto bus “tar
nauti Dievo tautai”. Jis esą 
stengsis didesnį dėmesį skirti 
negrams katalikams, tačiau tar
naus visiems. Šiuo metu JAV 
yra du negrai katalikai vysku
pai: naujai paskirtasis ir vysk. 
Harold R. Perry.

* Kardinolas Jean Danielou, 
SJ, žymus mokslininkas ir bu
vęs Paryžiaus Katalikų Instituto 
teologijos fakulteto dekanas, 
šiomis dienomis buvo išrinktas 
garsiosios Prancūzų Akademi
jos nariu vietoj neseniai miru
sio kard. Eugene Tisserant. 
Kard. Danielou yra parašęs vi
są eilę teologinių bei filosofi
nių studijų, yra narys Vatika
no'sekretoriato netikintiesiems, 
narys religinių bei pasaulieti
nių institutų ir katalikiškojo 
švietimo komisijų. Prancūzų 
Akademija yra 40 pačių žy
miausių prancūzų mokslininkų 
draugija, kurią 1635 m. įsteigė 
kard. Richelieu. Jos pagrindi
nė užduotis — išlaikyti prancū
zų kalbos tyrumą ir grožį.

* Svarbiausias satanizmo tai
kinys esanti Katalikų Bendrija. 
Sį Įspėjimą visiems JAV kat. 
vyskupams išsiuntinėjo buvęs 
satanizmo augštasis kunigas Mi
ke Warneke, vadovavęs 1,500 šė
tonu garbintojų grupei San Ber
nardino apylinkėje, Kalifornijo
je. Jis sako, kad satanizmo sąjū
dis dabar labai auga ir šėtono 
garbintojai vagia katalikų Mi
šiose konsekruotas ostijas ir 
paskui jas įvairiausiais būdais 
išniekina savo juodose apeigo
se. Jis pastebi, kad šėtono gar
binime niekada nenaudojama 
protestantu Komunija, o tiktai 
katalikų Mišiose konsekruota 
ostija. Jie esą tiki, kad jie tikrai 
niekina Kristaus Kūną.

Kun. J. Stš.

Mėnesinis lenkų išeivių žur
nalas “Kultūra”, panašus į mū
sų “Lituanus”, spausdinamas ir 
redaguojamas Prancūzijoje, Pa
ryžiuje, gana dažnai rašo apie 
lietuvius. Nr. 300 E. Žagiell 
taip rašo apie juos:

Šių laikų garsūs pasaulio 
mokslininkai, aprūpinti naujau
siom priemonėm ir skaitytuvais, 
priėjo išvados, kad vienintelis 
išganymas pasauliui yra sudary
ti naują programą — sistemą, 
kuri sulaikytų pergreitą pasau
lio technikos pažangą ir žmonių 
prieaugli.

Lietuviai patriotai savo oku
puotame krašte tyliai ir kant
riai jau ištisi metai vykdo šią 
programą. Skubiai plečiama 
krašto pramonė. Trūksta lietu
vių darbo jėgos, susidaro sąly
gos bereikalingam rusų darbi
ninkų plūdimui į Lietuvą ir jos 
rusinimui. Taip jau įvyko Lat
vijoje, kur beliko 56% latvių. 
Lietuvoje dar yra 80% lietuvių.

Lietuviai taip pat visomis 
priemonėmis stengiasi gelbėti 
ir išlaikyti savo krašto miestus, 
ežerus, upes ir miškus, kad jų 
neužterštų auganti pramonė' 
Maskva sumanė apdovanoti Lie
tuvą didele žibalo valykla, kuri 
buvo suplanuota pastatyti Tau
ragėje prie Nemuno. Ten būtų 
upės vanduo teršiamas šios va
lyklos atmatomis. Derybos tru
ko keletą metų. Pagaliau nu
tarta statyti valyklą Mažeikiuo
se prie Ventos-Vindavos, Lietu
vos teritorijoje. Ten nešvarus 
vanduo tekės į Latviją. (Tai klai
da. Naftos valykla buvo planuota 
prie Jurbarko. Nutarta ją statyti 
prie Mažeikių. Chemikalais už
terštas vanduo nutekės į Baltijos 
jūrą. Red.).

Norėdami išvengti rusų dar
bininkų antplūdžio į Lietuvą, 
lietuviai masiškai eina dirbti į 
fabrikus. Dėlto trūksta darbi
ninkų žemės ūkiuose.

* * *
Susidaro įspūdis, kad paskuti-

Iš stovyklų j aukso kasyklas
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Paskyrimo vietoj
Po dvi su puse paros truku

sios kelionės geležinkeliu paga
liau išlipom iš traukinio savo 
paskyrimo stotyje — Sioux Lo
okout, Ontario provincijoje. Iki 
kasyklų dar turėjom 120 mylių. 
Čia mūsų laukė maloni staigme
na — “Canadian Pacific Airli
nes” keleivinis lėktuvas. Pasiro
do, į Pickle Crow aukso kasyk
las nėra kelio. Pradėdami kelio
nę Bremenhavene “Gen. S. D. 
Sturgiu”, niekados nesitikėjo
me, kad ją užbaigti teks lėktu
vu. Lig šiol lėktuvas Dievo 
paukšteliams buvo neprieinama 
susisiekimo priemonės. Net ir 
didžiausieji vaizbūnai juo nesi
naudodavo, važiuodami svogū
ninių vitaminų jieškoti.

Išaušus (į Sioux Lookout at
vykom vidurnaktį) lengvomis 
mašinomis buvom nugabenti Į 
aerodromą ir po keliolikos mi
nučių jau burzgėm Kanados pa
dangėm. Po mūsų kojom vėžlio 
žingsniu slinko neūžaugų eglai
čių miškai, ežerai, ežeriūkščiai 
ir pelkės. Kelionė truko 50 mi
nučių, ir tas malonumas žada 
kainuoti $20, nes visos kelionės 
išlaidos bus atskaitomos iš al
gos. Ir tik po 10 mėnesių darbo 
šie pinigai, reikia manyti, bus 
mums vėl sugrąžinti. Tai lyg ir 
laidas, kad kitur nepabėgtume.

Vėl automobiliai. Pelkės. 
Siauras sniegu užklotas keliu
kas. Pravažiuojam pro vienas 
kasyklas, pro antras, ir pagaliau 
— Pickle Crow Gold Mines. 
Jau iš tolo matyti kasyklų įren
gimai.

Pirmosios dienos
Trumpi įsiregistravimo for

malumai. Iš raštinės keliaujam 
į virtuvę. Stovyklos virėjas 
(mums truputį neįprasta tvarka) 
paskiria kambarius. Čia ir vėl 
staigmena: gauname padorius 
kambarius dviem žmonėm. Vi
sur centrinis šildymas. Minkš
tos lovos. Bene labiausiai bijo
jom stovyklinės atmosferos, vien
gungių “kambarių”, kur būdavo 
apgyvendinama iki 20 asmenų. 
Todėl dabar pasijuntam lyg sep
tintame danguje. Sėdim šiltuo
se kambariuose sotūs, pailsėję 
ir neramia širdimi laukiam pir
mojo vizito požeminėms aukso 
kasykloms.

Jau pirmą dieną prisistatė 
vienas lietuvis, tų pačių kasyk
lų darbininkas, prieš 20 metų iš
vykęs iš Lietuvos. Puolėm klau
sinėti apie darbo sąlygas. Svar
biausias klausimas, žinoma, ar 
daug nelaimingų atsitikimu. Lie
tuvis šypsosi. Sakosi čia išgyve
nęs šešerius metus. Per tą laiką, 
girdi, užmuštas buvo tik vienas 
žmogus. Ir jis šypsodamasis pa
sakoja epizodą, kai vieną sykį 
keturi vyrai išėjo maudytis. Du 
iš jų nuskendo. Išeitų, kad ka
syklos mažiau pavojingos už ka- 
nadiškus ežerus.

Pirmą dieną turėiom laisvą. 
Mūsų malonusis palydovas. G. 
Ferrar, kasyklų bendrovės di-

Lenkų spauda apie lietuvius
niųjų laikų įvykiai ir neramu
mai prieš religijos persekioji
mą, rusinimą įvyko ir dėlto, 
kad jais norima apginti savo gy
venimo papročius bei tradicijas, 
kurios taip labai skiriasi nuo so
vietinio stiliaus.

Reikia atsiminti, kad prieška
rinė Lietuva buvo be didelių 
dvarų, be didelių fabrikų, net 
ir be didelių kaimų. Tai buvo 
kraštas, kur kiekvienas buvo 
šeimininkas. Tik kas ketvirtas 
darbininkas buvo samdinys, 
įskaitant ir tarnautojus. Dabar 
visi tapo samdiniais.

Berods, kas ketvirtas lietuvis 
paskutiniame šimtmetyje buvo 
emigravęs į Ameriką. Dėlto su
sidarė glaudūs ryšiai su išeivija. 
Tuo būdu lietuviuose išaugo 
stiprus jausmas, kad Lietuva 
priklauso Vakarų civilizacijai.

Tik dabar ateina žinios, kad 
lietuvių katalikų memorandu
mas su 17.000 parašų, kuris bu
vo adresuotas Jungtinėms Tau
toms, buvo išvežtas Lietuvos žy
dų, emigruojančių Izraelin. Ga
lima daryti išvadą, kad Sovietų 
Sąjungoje formuojasi bendras 
pavergtųjų tautų frontas.

Sovietų valdžios pastangos 
siekia kultūrinio tautybių bend
radarbiavimo. Deja, štai kokie 
jų vaisiai: Jonas Kazlauskas, 
žymus lietuvių kalbos moksli
ninkas, nužudytas; Jurgis Lebe
dys, Vilniaus universiteto pro
fesorius, dingo; Kazys Umbra
sas, filologinio instituto docen
tas, dingo; Juozas Senkus, kal
bininkas, dingo; Stasys Budrys, 
Lietuvos istorikas, dingo. Suim
tųjų tarpe buvo ir lenkų.

Kalantos susideginimas nebu
vo vienintelis — po to sekė eilė 
kitų. Gegužės 28 d. jaunas 
skardininkas Stonis su trim 
draugais iškėlė Lietuvos vėliavą 
Varėnos turgavietėje, vėliau su
sidegino. Birželio 3 d. Kaune 
susidegino 60 metų amžiaus 

rekcijos atstovas, supažindino 
mus su visais žemės paviršiuj 
esančiais kasyklų įrengimais. 
Matėm, kaip milžiniškom gir
nom malami akmenys. Sumaltos 
smiltys mašinų pagalba minko
mos didelėse statinių pavidalo 
dėžėse, plaunamos, sijojamos, 
galų gale per vieną darbo dieną 
sulipdoma nevisai maža aukso 
plytelė. Viską atlieka mašinos. 
Žmogaus darbo jėga naudojama 
tik po žeme, žmogus, galima sa
kyti, prie aukso neprileidžia- 
mas. Gal ir geriau taip — kas 
gi, auksą matydamas, į pagundą 
neįkristų!..

Nereikėjo pasirašyti
Darbo sutarties nereikėjo pa

sirašyti. Bendrovė pasitenkino 
mūsų parašais Vokietijoje, įpa
reigojančiais dirbti 10 mėnesių 
tokį darbą, kuri mums paskirs 
Kanados vyriausybė. Kasyklų 
vadovybė finansavo kelionę nuo 
Halifakso iki darbovietės. Išlai
dų susidarė apie $70. Jos bus at
skaitytos (dalimis) iš mūsų al
gos. Grąžins tik tada, kai būsim 
atidirbę sutarties laiką. Pasiekę 
darbovietę, dar labiau įsėdom į 
skolas: bendrovės krautuvėj 
kiekvienam reikėjo įsigyti dar
bo drabužius, šalmą (prie jo pri
tvirtinama lemputė), diržą ba
terijai pasikabinti, tvirtus gumi
nius batus, impregnuotas kasyk
lų darbininko pirštines, specia
lią dėžutę maistui, šiltas koji
nes, vilnonius baltinius. Mūsų 
$70 skola pakilo iki $100.

Kiekviena nedarbo diena ne
ša nuostolį. Todėl sukrutom 
ruoštis į darbą. Kasyklose dirba
ma dviem pamainom: nuo 8 v. 
r. iki 4 v. p. p. ir nuo 8 v. v. iki 
4 v. r. Mūsų keturiasdešimtukas 
buvo padalintas į dvi grupes. 
Sekančios dienos rytmetį pir
moji grupė buvo susodinta į kel
tuvus ir po poros minučių atsi
dūrė 1.900 pėdų gylyje.

Vaizdas kasykloje
Pirmas įspūdis nepergeriau

sias. Prie šalmo pritvirtinta lem
putė meta siaurą spindulių 
pluoštą. Tai vienintelė šviesa. 
Pačios kasyklos — didelis ak
mens masyvas, kuriame horizon
taliai ir vertikaliai iškalta eilė 
ilgų ir augštų koridorių. Susi
lenkti beveik netenka. Vietomis 
pastatytos medinės atramos, kad 
akmenys neužgriūtų, bet daž
niausiai jokių atramų nėra. Po 
kojomis telkšo vandens balos, 
riogso akmenų atskalos, bėjiai 
vagonėliams. ' Drėgna, niuru. 
Lempučių šviesa šliaužioja pil
kais akmenimis, iš kurių mes 10 
mėnesių turėsim auksą gaminti. 
Gera tik, kad nėra sniego, kaip 
žemės paviršiuj, ir šalčio nejun
ti, o Pickle Crow termometrų 
gyvsidabris svyruoja nuo minus 
20 iki minus 30 laipsnių Celsi
jaus, kartais pasiekdamas ir mi
nus 40 laipsnių.

Darbas gana įvairus. Vieni 
suspausto oro sukamais grąžtais 
gręžia skyles akmenyse (senieji 
darbininkai), į jas deda užtaisus 
ir sprogdina. Kiti sprogdinimų 
keliu gautą akmens skaldą pila 

Andruškevičius. Po kelių dienų, 
šeštadienį, taip pat Kaune, ap
sipylęs acetonu bandė suside
ginti Žalikauskas, bet policijos 
buvo suimtas. Tie susideginimai 
nesukėlė demonstracijų bei 
riaušių.

Tarptautinėse krepšinio ir 
lengvosios atletikos varžybose 
Vilniuje 1972 m. birželio 11— 
18 dienomis rusų sportininkai 
buvo nušvilpti, iškeltos lietuviš
kos vėliavos. Grojant sovietinį 
himną, publika neatsistojo. Po 
to įvyko suėmimai. Suimta kele
tas šimtų asmenų — daugiausia 
studentai.

❖ ❖ ❖
1972 m. liepos pradžioje įvy

ko antrasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas su 250 dele
gatais - atstovais 18—30 metų 
amžiaus. Buvo suvažiavę atsto
vų iš įvairių kraštų ir valstybių, 
išskyrus Lietuvą.' Atidarymas 
įvyko Čikagoje. Studijų Dienos 
surengtos Kento universitete, 
uždarymas — Kanadoje, Toron
te. Išlaidos — virš $100.000. 
Vien tik užjūrio atstovų kelionė 
atsiėjo $30.000. Liepos 2 d. įvy
ko tautiniai šokiai, kuriuose da
lyvavo 2000 .jaunuolių. Šventę 
pradėjo prez. Niksono žmona. 
Kalbėtojų tarpe buvo kongreso 
narys Derwinski.

Ar tos visos pastangos ir visi 
Amerikos lietuvių memorandu
mai padės jų tautiečiam Lietu
voje, parodys ateitis.

Tie visi susideginimai tautie
čių Lietuvoje iššaukė pasaulio 
lietuvių išeivijoje daug protestų 
ne tik Amerikoje, bet ir kituose 
kontinentuose. Pavyzdžiui, Syd- 
nėjuje buvo surengta demons
tracija. Protesto kalbos pasaky
tos Australijos politikų ir kitų 
tautybių atstovų. Austrai iečiai į 
tai žiūrėjo labai abejingai. Mel
burne liepos 27 d. įvyko protes
to eisena. Įvairių tautybių tarpe 
buvo ir lenkų atstovai, kurių 

į tam tikrus lovius ir tuo būdu 
ją surenka centriniuose korido
riuose. Iš ten akmens skalda ve
žama prie keltuvo, keliama į 
viršų ir siunčiama į malūną. 
Kaikurie stato atramas, remon
tuoja suspausto oro ir vandens 
siurblių vamzdžius, tiesia gele
žinkeliuko bėgius.

Darbas nėra lengvas. Kartais 
tenka gerokai pasispausti. Ypač 
vargsta tie, kuriems vagonėliais 
tenka gabenti akmens skaldą. 
Prakaitas nejuokais ritasi veidu 
ir krinta kaip lietaus lašai į van
dens balas po kojomis. Vagonė
lius paprastai pripila suspaustu 
oru varoma mašina, bet kartais 
tenka ir kastuvus į darbą paleis
ti. Tada, be abejonės, malonu
mas menkas. Pats darbas visddl- 
to būtų pakeliamas. Prie jo ga
lima įprasti, o, be to, nevisur'ir 
nevisada būna sunku. Nuotaiką 
drumsčia nuolatinis nesaugu
mas. Kaip jau minėjau, atramos 
yra nevisuose koridoriuose. 
Sprogdinimų metu kasdien vie
nur kitur atsipalaiduoja drėg
mės paveikta akmens atplaiša. 
Toks krintantis akmens gaba
las, pataikęs kam ant galvos ar 
ant kurios nors kitos kūno da
lies, gali net ir mirtinai sužeisti. 
Tiesa, užgriuvimo pavojus nėra 
didelis, bet visdėlto galimas.

Uždarbis ir išlaidos
Atlyginimas vidutinis — už, 

darbo valandą mokama 78 cen
tai. Dirbama 8 valandos į parą. 
Į darbo laiką įskaitomas nusilei
dimas ir pasikėlimas. Taigi, pus
valandis atsimeta. Antras pus
valandis skiriamas pietų per
traukai. Tokiu būdu dirbti ten
ka nedaugiau septynių valandų. 
Seniesiems darbininkams moka
mi bonai, t. y. specialus priedas 
už produktingumą. Ta galimybė, 
atrodo, bus suteikta ir mums.

O dabar pora žodžių apie iš
laidas. Už maistą, kambarį, švie
są ir kurą atskaitoma $1.7’0. Be 
šių kasdieninių atskaitymų, yra 
ir mėnesiniu: $1 — socialinei 
draudai, $0.50 — mokyklai ir 
$0.50 klubo reikalams.

Doleris ir net paskiri centai 
čia turi didelės reikšmės. Ka
syklų bendrovės krautuvėj gali 
gauti visa, ko tik širdis trokšta. 
Maisto, tekstilės, pramonės ga
miniai palyginti pigūs. Stebėtis 
verčia tik kirpykla, kur už plau
ku nukirpiiną turim mokėti 
$0.75. Nepigus ir kinas—$0.50. 
Kino seansai būna du kartu į sa
vaitę (su skirtingais filmais). 
Filmai daugiausia JAV gamy
bos, anstu kaubojiškų, bet pasi
taiko ir geresnių.

Gana keistai mums atrodo sa
votiškas dolerio garbininmas. 
Kiekvienas stengiasi daugiau už
dirbti. Senieji darbininkai dirba 
ištisus metus, nešvęsdami net 
šventadienių, tik pagrindinių 
švenčiu pirmąsias dienas. Mes 
sekmadieniais nedirbam. Ta
čiau vienas kitas ir iš mūsų jau 
spėio užsikrėsti dolerio “kali
mo” manija ir taipgi bando sek
ti senųjų darbininku pėdomis.

(Bus daugiau) 

kalbos buvo labai palankiai 
įvertintos. Australijos spauda 
ilgą laiką tylėjo ir nieko nerašė 
apie Kauno įvykius nei apie 
protesto demonstracijas.

Lietuviai užpirko viename 
laikraštyje vietą dideliam nek
rologui, kuriame buvo aprašyta 
tragiška Kalantos mirtis. Kita
me anglų laikraštyje lietuviai 
paskelbė pranešimą apie pro
testo susirinkimą ir jo tikslus. 
Tomis savo pastangomis jie su
domino skaitytojus. Australie
čių dienraščių redakcijos buvo 
priverstos nutraukti “tylos są
mokslą” ir informuoti skaityto
jus apie įvykius. Išvada: propa
gandai šiuose kraštuose reikia 
pinigų. * * *

1971 m. Lenkijoje pasirodė 
lietuvių poezijos antologija 
“Dainos ir žvaigždės” (Piesni i 
gwiazdy), 220 puslapių, kurioje 
yra 42 poetų eilėraščiai, žino
ma, išskyrus išeivijos poetus. 
Lietuvių emigrantų spauda atsi
liepė labai palankiai apie verti- 
timų lygį.

Varšuvoje išeinančiame leidi
nyje “Wojskowy przegląd his- 
toryczny” pasirodė dr. Piotr 
Lossowski straipsnis apie len
kus, kurie buvo internuoti Lie
tuvoje 1939 m. Jų buvo apie 
14.000, iš kuriij 1940 m. beliko 
600 karininkų ir 1000 kareivių. 
Visi kiti išvyko kitur. Lietuvių 
laikysena buvo nuoširdesnė ne
gu latvių, o Lietuvos lenkų
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50 dol.: DLK Algirdo šaulių kuo

pa, kooperatyvas “Talka”.
30 dol.: dr. E. Gailius.
25 dol.: Medžiotoju žūklautojų 

Klubas “Giedraitis”, A. Patamsis.
20 dol.: KLB Hamiltono apylinkės 

valdyba, K. Mileris, A. Dirsė, A. Pi- 
lipaitis.

15 dol.: mons. dr. J. Tadarauskas, 
P. Kronienė.

10 doL: J. Stonkus, A. Kybartas, 
V. Sakas, E. Lengnikas, V. Sakas, 
L. Skripkutė, J. Miltenis, V. Lepars- 
kas, B. Grajauskas, A. Obcarskis, J. 
Asmenavičius, A. J. Mikšiai, B. 
Venslovas, P. Sakalas, J. Vaičius, Se
niūnas, Z. Pulianauskas, V. Kybartas, 
V. Agurkis, F. Rimkus, Karių V. 
“Ramovė” sk. valdyba, SLA 72 kuo
pos valdyba.

8 dol.; K. Sinkevičius, P. La tau s- 
kas.

7 dol.: J. Valįjtis.
5 dol.; A. Cibas, V. Kazlauskas, 

E. Boguslauskas, B. Pakalniškis, A. 
Jankūnas, J. Bulionis, J. Svilas, J. 
Astas, J. Pyragius, A. Vainauskas, 
A. Silinskis, S. Pilipavičius, P. Ens- 
kaitis, V. Pilkauskas, A. Kamaitis, A. 
Paulius, St. Urbanavičius, E. Sudi- 
kas, L. Gutauskas, S. Kačinskas, V. 
Kunkulis, č. Tiškevičius, J. Kasickas, 
A. Mingėla, P. Kažemėkas, J. Bud
nikas, V. Kėžinaitis, J. Pleinys, V. 
Perkauskas, J. Gimžauskas, J. Liaug- 
minas, A. Stasevičius, M. Juodis, J. 
Naujokas, Ed. Simon, A. Kelečius, P. 
Žulys, V. Macionis, P. Leilonas, P. 
Pleinys, L. Borusas, J. Povilauskas, 
P. Kanopa, A. Petkevičius, A. Giriū- 
nas, J. Mažulaitis, G. Melnikas, G. 
Martišius, St. šešelgis, J. Romikaitis, 
V. Norkus, A. Tėvelis, J. Petraitis, 
P. Eismantas, K. Gudinskas, J. Ba
joraitis, L. Pliura, J. Lekutis, V. Mi- 
kuckas, G. Jasevičius, A. Muliolis, M. 
Pike, J. Stundžia, I. Varnas, J. Tar
vydas, K. Norkus, I. Didžbalis, B. 
Orvidas, A. Matuliūnas, S. Dalius, M. 
Jonikas, Z. Didžbalis, V. Morkūnas, 
J. Krištolaitis, A. Prunskus, P. Gu
dinskas, V. Kairys, A. Liaukus, Z. 
Gasiūnas, A. Krakaitis, B. Daugilis, 
P. Breichmanas, B. Vidugiris, J. Kši- 
vickis, A. Garkūnas, J. Adamauskas,
J. Zurlys, A. Maksimavičius, Norkus,
K. Butkevičius, J. Kažemėkas, M. Re- 
pečka, J. Januškevičius, K. Baronas, 
kun. L. Januška.

4 dol.: J. Staras, O. Sčiukienė, L. 
Vindašius, Žilinskas, V. Subatnikaitė, 
V. Geležinis, D. Stonkus, J. Karec- 
kas, P. Simelaitis.

3 dol.: A. Keršys, J. Sungevičius, 
E. Galinis, J. Bartkus, S. Bakšys, J. 
Žukauskas, P. Lesevičius, P. Prans- 
kevičius, P. Bulkė, K. Kvedaras, O. 
Stasiulis, V. RusinaviČius, K. Mikšys, 
J. Mačiukas, G. Paukštys, J. Sadaus
kas, P. Labuckas, P. Budvidis, V. 
Miškinis, J. Karaliūnas, St. Samus, J. 
Steiblys, K. Bungarda, V. Vcnske- 
vičius, A. Liškauskas, B. Mačys, Pa- 
navas, J. Vitas, R. Rožanskas, P. Ka- 
reckas, O. Savickienė, A. Žulys, J. 
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Mūsų mylimai Mamytei

AfA Magdalenai Kovalskienei
po sunkios ligos mirus Lenkijoje, nuoširdžiai dėkojame vi- | 

g siems bičiuliams ir pažįstamiems dalyvavusiems Toronto ir ! 
p Hamiltono lietuvių parapijų bažnyčiose atlaikytose gedu- 1 
k lingose pamaldose, užprašiusiems šv. Mišias ir pareišku- y. 
fe siems mums užuojautas asmeniškai, laiškais, spaudoje ir į

per lietuvišką radijo valandėlę. Kartu reiškiame gilią padė-
I ką gerbiamiems parapijų kunigams, atlaikiusiems pamaldas.

NULIŪDĘ: DUKTERYS SU ŠEIMOMIS —
Danutė Bajorinienė, Aldona Kėžinaitienė, Irena Zalagė- 
nienė Kanadoje, Elena Matulevičienė, Bronė Balčiūnienė | 

ir sūnus Edmundas Lenkijoje

duosnumas jaudinantis.
To paties žurnalo “Kultūra” 

straipsnyje “Sovietų spaudoje” 
Adam Kruczek rašo apie sovie
tų rašytoją Aleksandrą Piotrow- 
Agatow, kuris po 20 metų kalė
jimo parašė knygą “Kalėjimi- 
niai susitikimai”. Ji spausdina
ma slaptame rusų laikraštėlyje 
“Samizdat”. Ten rašo autorius: 
"Sutikdavau ukrainiečius, lat
vius, lietuvius, estus ... visi jie 
norėjo matyti savo kraštus be 
komunistų ir be rusų. “Mums 
tas vyresnysis brolis lenda per 
gerklę” — sako jaunas, simpa
tiškas lietuvis Astra.” Minimasis 
poetas 1968 m. vėl buvo suim
tas ir nuteistas 7 metams už ei
lėraščius apie Stalino terorą.

♦ ❖ *
Iš gautos iškarpos vilniškio 

laikraščio “Czerwony Sztandar” 
matyti, kad lenkai nemažai dė
mesio teikė lietuvių skyriui 
Sov. Sąjungos pramonės paro
doje, kuri prieš kiek laiko bu
vo surengta Poznanėje. Pasak 
laikraščio “Glos Wielkopolski", 
tą parodą aplankė pusė milijo
no žmonių. Apie dabartinės Lie
tuvos gaminius ir liaudies me
ną palankiai atsiliepė Lenkijos 
prekybos ministeris E. Sznaij- 
der ir kiti parodos lankytojai. 
Kadangi minėti laikraščiai yra 
sovietiniai, tai ir savo komenta
ruose labai pabrėžia Lietuvos 
sovietiškumą. Sovietų pavilijo- 
no spaudos direktoriaus nuomo
ne, lietuvių skyrius savo vidaus 
įrengimu buvęs geriausias.

Paruošė Stepas Varanka

Dervaitis, V. Sasnauskas, Z. Stanai
tis.

2 doL: P. Juškevičius, Z. Gedmi
nas, J. Kamaitis, A. Grajauskas, Z. 
Cečkauskas, P. Kalvaitis, J. Benins,
A. Kalmatavičius, S. Urbanavičius, 
J. Paškevičius, J. Rudaitis, V. Sta- 
bingis, G. Palmer, V. Jasinevičius, J. 
Raguckas, A. Matulicz, J. Petriūnas,
J. Butkevičius, Al. Palčiauskas, J. 
Bajoriūnas, J. Mačiulaitis, V. Blauz- 
dys, J. Lesčius, E. Krivinskas, D. 
Stukas, A. Bugailiškis, K. Celiaus- 
kas, P. Grybas, S. Žioba, P. Lukošius,
K. Simaitis, A. Gurgždys, J. Dubaus
kas, M. Banaitienė, P. Babinas, V. 
Vitkevičius, Elvikis, Stonkus, E. Mi
lašius, V. Tirilis, Reizgys, J. Giedrai
tis, A. Juraitis, L. Klevas, P. Zaba- 
rauskas, V. Lukoševičius, V. Saulis,
B. Petrauskas, A. Petraška, A. Plis- 
kevičius, V. Kezys. A. Sarpalitis, A. 
Godelis, G. Chromanskas, J. Saka
lauskas, J. Mikalauskas, V. Cėsna,
A. Svabaitienė, O. Mikšytė, M. Sniuo- 
lis, A. Sukaitis, J. Pajarskas, V. Gri- 
kietis, P. Zubas, L. Meškauskas, V. 
Adainonis, A. Jankauskas, V. Kaže
mėkas, V. Beniušis, A. Silgalis, L. 
Ulbinas, V. Linčiauskas, K. Butkus, 
P. Lukavičius, V. Liškauskas, K. 
Sinkevičius. J. Deksnys. K. Rulys,
B. Jurevičius, D. Kochanka, S. Sen
kus, A Pauliukas, P. Daugėla, V. 
Bilevičius, M. Ragauskas, S. Žvirblis, 
A. Pusdešris, K. Karaška, A. Pintu- 
lis, P. Brasas, L Banevičius, M. 
Trumpickas. V.’ Pašilys, P. Girnius, 
V. Vinerskis, A. Pareštis, I. Dragai- 
tis, D. Slavinskas, J. Rcmesat, V. 
Kvedaras, L. Kūkalis, A. Lukas, F. 
Urbaitis, V. Vitas, Z. Kalvaitis, L. 
Paškus, S. Verbickas, J. Blekaitis, 
A. Trumpickas, J. Stanaitis, A. Auš
rotas, P. Vaitiekūnas, J. Stanius, A. 
Balsys, J. Jurgutis, L. Macikūnas, J. 
Žemaitis, J. Bubnys, R. Bagdonas, V. 
Salow, A. Repčys, A. Kaušpėdas, V. 
Antanaitis, S. Aleksa, K. Žilvitis, A. 
Juozapavičius, Rakauskienė, B. So- 
pys.

1 dol.: J. Kasperas, T. Vainauskas, 
P. Vizbaras, V. Jakubauskas, J. Pet
rauskienė, V. Triponas, A. Žadeikis, 
A. Ruzgys, B. Latauskienė, S. Savic
kas, J. Pctkūnas, A. Gutauskas, An- 
kudavičius, A. Kuras, J. Pranskevi- 
čienė, V. Bartininkas, B. Juodelė.

T. Fondo Hamiltono sk. valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiem aukotojam 
ir rinkėjam: A. Prunskui, A. Astui, 
J. Celiauskui, M. Juodžiui, L. Boru- 
sui, St. Pilipavičiui, J. Petraičiui už 
tokią gražią paramą mūsų laisvės 
kovai, tikėdami, kad ir ateinančiais 
metais mūsų balsas nepaliks tyruose 
šaukiantis, kad visi mieli hamilto- 
niečiai vėl parems mūsų bendras 
pastangas atstatyti Lietuvos nepri
klausomybei. Valdyba, užbaigdama
1972 m., linki visiems linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų, džiaugsmingų
1973 metų.

TF atstovybės Kanadoje 
Hamiltono sk. valdyba



Laukiu tvano LEONAS URBONAS

Kas mėgsta keliauti, tas mėgs
ta pasakoti ir girtis. Iš pat vai
kystės dienų man teko daug kla
joti.

Karo metu patekau Vokieti
jon ir atsidūriau aviacijos karei
vinėse. Naciai tenai pristatė 
mane dirbti autogaraže. Menkas 
buvau mechanikas. Savo virši
ninkui pasigyriau, kad esu su
manus keliautojas. Taip mecha
niko karjera pasibaigė — tapau 
transportų palydovu. Sukrauda
vo automobilius i traukinį, duo
davo glėbį popierių į rankas, 
maisto korteles, ir dardėdavau 
griūvančio trečiojo Reicho bom
bų išklebintais bėgiais.

Ne tik man — ir vokiečiams 
reikėdavo tuos transportus į to
limus ir artimus Reicho miestus 
lydėti. Man tiktai dažnai tekda
vo lankyti vietas, kurias anglai 
ir amerikiečiai naktimis irgi 
lankydavo. Sunkiai pakrautais 
bombonešiais atlėkdavo jie ir 
apkuldavo miestus, traukinių 
stotis. Kai mano vežamus auto
mobilius bombų skeveldros tar
šydavo, aš požemy sėdėdavau ir 
laukdavau giedros. Laukdavau, 
kol išmėtytus bėgius surankio
davo, priverždavo. Po to vėl to
lyn — snieguotų kalnų link į 
baugią nežinią.

Vieną naktį bombos sutaršė 
Ulmo miestą. Išliko beveik ne
paliesta garsioji katedra. Dū- 
muojančio miesto kontūruose, 
rytmečio šviesoj ji buvo dides
nė, negu praėjusią dieną.

Gyvas bei sveikas išlikau ir 
aš. Sekančią naktį sėdėjau 
Niurnberge po žeme. Amerikie
čiai daužė, dulkino, vartė se
nus griuvėsius.

:Jc
Karas, bombos jau tolima pra

eitis. Dabartis — nemirštantis 
noras keliauti.

Po karo imigravau Australi
jon. Iš dalies todėl, kad tai bu
vo ilga, nemokama kelionė. Ap
sistojau, bet neilgam. Nors ne
mokamos kelionės baigėsi, vis- 
tiek atsiradau Europoj. Po to
— Siaurės Amerikoj. Mačiau 
didelius miestus, susitikau dau
giau ar mažiau draugiškų veidų.

Grįžus namo, kaip paprastai, 
rūpi pasakoti, girtis Girtis, ne 
vienam, kitam, o tūkstančiam
— per laikraščius, radiją, tele
viziją.

Kodėl girtis? O gi todėl, kad 
esu dailininkas ir ruošiu paro
das. Pasigyrus, pašnekėjus, žmo
nės sužino ir ateina į parodą 
manęs ir paveikslų pamatyti. 
Yra ir tokių, kurie paveikslus 
perka. Pajamos įgalina dirbti, 
kurti, keliauti.

Atsimenu, grįžęs iš Š. Ameri
kos po pirmosios savo kelionės, 
atsinešiau tuziną bonkų alaus, 
pasukau telefoną, atsikosėjau ir 
laukiu.

— Yes? — sugriaudė didelio 
laikraščio redaktorius.

— Iš Šiaurės Amerikos grį
žau, ir mano pav ...

— Šimtai grįžta kasdien! — 
nutraukė.

— Daug rašėt išvažiuojant.
— So what’?
— Atsimenat tuos 260 pa

veikslų? Amerikon nusivežiau. 
Parodas Niujorke, Cik ...

— O kiek atsivežėte? — vėl 
nutraukė.

— Ko atsivežiau — paveiks
lų ar dolerių? — paklausiau.

— Žinių laikraščiui. Apie do
lerius valstybės iždui bus Įdo
mu.

— šešios parodos Amerikoj 
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RENGIATĖS VESTI?
Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos 
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per devynis mėnesius! To dar 
niekas nepadarė.

— Tai padarys!
— Reiškia straipsnio nebus? 

— pats ištariau sprendimą.
— Ačiū. Kam tos parodos rū

pi?! Apie meną turime straips
nį. Naujieną, kurios keliom 
dienom užteks. Pirmas pusla
pis! Headlines! Meno fotogra
fą J. Dawson pažįstate?

— Nepažįstu, bet kuo gi jis 
sau tą garbę užsitarnavo?

— Penkias mergaites išprie
vartavo. Savo manikenus išvežė 
į laukus....

— Turės kuo kalėjime pasi
girti ... — Tuo baigiau savo in
terview.

* * *
Mano amerikietiška odisėja 

liko (kol kas) neapdainuota. 
Klajonės į šalį! Vėl studija, dar
bas, kūryba, parodos. Mėnesiai. 
Metai. Didelė paveikslų krūva 
laukia naujų žygių.

Atėjo, kas buvo nelaukta.
Po ilgos sausros plyšo dangus 

ir visą naktį pylė lietus. Žaiba
vo, griaudė ir vėl pylė. Rytme
čio šviesoje sužibo ežeras mano 
sode. Vanduo veržėsi patvoriais 
iš krūmų. Iš visur. Nešė šiukš
les, lentgalius, o iš studijos pa
veikslus.

Laiškanešys pažiūrėjo, pa
kraipė galvą, šyptelėjo, prieš 
nueidamas paguodė:

— Nėra tos nesėkmės, išsky
rus mirtį, kad į gera neišeitų!

Dar pusvalandis nepraėjo, o 
mano studijoj ir sode kelnes 
pasiraitę braidžiojo reporteriai. 
Rankiojo paveikslų gabalus. Fo
tografavo paveikslus ir mane. 
Mikrofoną prie lūpų kišo ir 
klausė, kur esu gimęs. To pa
ties ir kitko vėliau klausė per 
telefoną. Per radiją ir televiziją 
girdėjau savo balsu aptartas ne
sėkmes. Ir keliones. Vakarinio 
laikraščio pirmajan puslapin 
sutilpo viskas: liūdnas tvano 
nuskriausto menininko veidas, 
prarastų paveikslų gerokai pa
didintos kainos, buvusi ir būsi
ma amerikietiška odisėja.

Nevisi paveikslai tvane į ko
šę pavirto. Kitus sekančioj pa
rodoj meno mėgėjai pirko.

Įkvėpimo jieškodamas atsidū
riau Ramiojo vandenyno pietų 
salynuose, kur laukiniai (ar pus
laukiniai) rodė jietis, strėles ir 
gyrėsi, kad jomis seneliai ir 
tėvai sau maistui ne tik paukštį, 
kiaulę, bet ir žmogų nušaudavo.

Namai. Studija. Darbas. Šiau
rės Amerika. Torontas, Bosto
nas, Čikaga, Lop Angeles, Ha
miltonas ir kiti miestai.

Grįžęs šį kartą alaus nepirkau.
— Kelionė buvo didesnė, 

darbštesnė, nuotykių pilna. Vie
nuolika parodų, 500 paveikslų. 
Sakėte, kad kas nors geriau pa
darys. štai, sumušiau savo pa
ties rekordą. Bus geras straips
nis ar ne?

Didelio laikraščio redakto
rius šį kartą ramiai išklausė 
mano odisėjos ir tarė:

— So what?
Nekabinau telefono ragelio, 

šnekėjau ir toliau ir klausiau:
— Redaktoriau, kas atsitiko 

su tuo fotografu?
— You mean J. Dawson? Jis 

buvo pavyzdingas kalinys ir 
jam pusę bausmės dovanojo.

— Ką jis dabar veikia?
— Argi Amerikos spauda ne

rašė? Jis vėl kalėjime. Žmogų 
nužudė. Iki gyvos galvos nuteis
tas. Baigta su juo.

Studija. Parodos. Dirbu, ku
riu ir laukiu tvano.

Kun. Stasys Yla (dešinėje), daugelio knygų autorius, kalba apie arkivyskupą Jurgį Matulaitį Toronte sureng
toje akademijoje, skatindamas paskubinti beatifikacijos bylą Romoje Nuotr. S. Dabkaus
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Kunigo grumtynės su teisėjais
Vienas didžiausių nusikaltimų okupuotoje Lietuvoje — mokyti vaikus religijos

1970. IX. 28 Varėnos raj. ad
ministracinių nuobaudų komisi
ja nubaudė Valkininkų klebo
ną kun. Algimantą Keiną 50 
rb. bauda už “Įstatymo apie re
liginius kultus”pažeidimą. Kun. 
A. Keina apskundė nuobaudų 
komisiją Varėnos raj. liaudies 
teismui, prašydamas neteisingą 
nuobaudą panaikinti. 1970. XI 
3 Varėnos liaudies teismas iš
nagrinėjo kun. A. Keinos bylą. 
Teismo pirmininku buvo liau
dies teisėjas J. Burokas, atsa
kovu — Varėnos raj. DŽDT 
vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas J. Visockis. 
Teismas jieškinį atmetė dėl šių 
motyvų:

1. 1970. VIII. 30 kun. A. Kei
na viešai paskelbė, kad bus lai
komos Mišios už mokinius.

2. 1970. VII. 4 Valkininkų 
bažnyčios zakristijoje buvo ruo
šiami trys vaikai pirmajai Ko
munijai, kuriuos kolektyviai 
mokė pil. E. Kuraitytė.

3. 1970. IX. 6 kun. Keina lei
do Mišiom patarnauti dviem 
nepilnamečiam berniukam. (Ki
ti motyvai mažiau svarbūs).

Tada kun. Keina kreipėsi į 
LTSR augščiausiojo teismo pir
mininką, paaiškindamas, kodėl 
Varėnos raj. liaudies teismo 
sprendimą laiko neteisingu:

1. Pil. E. Kuraitytė vaikų ne
mokė, nes ji dirba bažnyčios 
šlavėja. Kai tėvai, neradę kuni
go bažnyčioje, pas ją pasiteira
vo, ko kunigas vaikus klausinė
ja, ši ir parodė katekizme rei-
kiamus klausimus. Ar dėl to 
klebonas kaltas?

2. Rugpjūčio mėnesį Sumos 
metu (sekmadienį), tėvams pa
prašius, buvo laikomos Mišios 
už jų vaikus, kad šitie būtų ge
ri, darbštūs, pavyzdingi. Nuo 
kada pradėta skirti pabaudas 
už meldimąsi bažnyčioje kilniu 
tikslu? Melstis už tėvus ir vai
kus yra kunigo pareiga.

3. Nėra jokio Įstatymo, kuris 
draustų nepilnamečiam patar
nauti šv. Mišiom. Berniukai at
ėjo savo noru, su tėvų sutiki
mu. Nei tėvų, nei vaikų, atėju
sių i bažnyčią melstis, klebonas 
neturi teisės išvaryti. Kiekvie
nas meldžiasi kur nori: prie du
rų ar prie altoriaus.

LTSR augščiausiojo teismo 
pim. pavaduotojas Capskis at
sako: "Iš pristatytų papildomų 
duomenų darytina išvada, kad 
komisija turėjo teisę Jus nu
bausti už kulto įstatymo pažei
dimą.”

1971. XI. 5. kun. Keina krei
pėsi Į TSRS prokuratūrą, kuri 
atsakė, jog klebonas nubaustas 
teisingai. Prokuratūra praleido 
pro pirštus faktą, kad Varėnos 
raj. administracinių nuobaudų 
komisija, norėdama kleboną nu
bausti, net datą suklastojo: iš 
tikrųjų aktas dėl trijų vaikų 
“mokymo” buvo surašytas 1968 
m., o komisija parašė 1970 m. 
datą, nes žinojo, kad bauda ne
gali būti skiriama vėliau kaip 
per mėnesį nuo nusižengimo 
dienos. * * *

1971. X. 4 ta pati Varėnos 
raj. vykdomojo komiteto komi
sija antrą kartą nubaudė Val
kininkų kleboną 50 rb. bauda 
už tai, kad jis leidžia nepilna
mečiam patarnauti šv. Mišiom. 
Komisijos posėdžio metu kun. 
Keinai nebuvo leista net pasi
aiškinti. Klebonas vėl kreipėsi 
i liaudies teismą, siekdamas 
baudos panaikinimo. Pirmas 
teismo posėdis buvo 1971. XI. 
15 Varėnoje. Kun. Keina paaiš
kino, kad jis vaikų neorganiza
vo ir patarnauti Mišiom jų ne
mokė — vaikai ateidavo savo 
noru ir leidžiant tėvam. Klebo
nas nurodė, jog LTSR augščiau- 
sios tarybos prezidiumo 1966. V. 
12 dienos įsakas nedraudžia ne
pilnamečiam patarnauti per pa
maldas ir kad jis buvęs nubaus
tas remiantis kaip tik šiuo įsa
ku. Pagal LTSR konstitucijos 85 

str ir CKP 8 str. teismas turi 
klausyti tik įstatymo, o ne kaž
kokių instrukcijų. Kadangi ne
buvo raštiškų įrodymų, kad kle
bonas organizavo vaikus patar
nauti Mišiom, teismo posėdis 
buvo atidėtas.

Antras posėdis Įvyko 1971. 
XII. 7. Teismui buvo pateikti du 
raštiški liudijimai, kad kun. 
Keina organizavo vaikus patar
nauti prie altoriaus. Klebonas 
parodė, jog berniuko Vytauto 
Kazlausko liudijimas netikras, 
nes jis parašytas J. Visockio 
ranka (skundėjo ranka), o para
šas buvo išgautas vaiką gąsdi
nant elgesio sumažinimu. Ir pats 
berniukas verkdamas teismui 
paliudijo, kad jis buvo baugi
namas ir dėlto pasirašė J. Vi
sockio parašytą raštą. Kitas raš
tiškas liudijimas buvo Valkinin
kų vidurinės mokyklos direkto
rės ir dviejų mokytojų skun
das prieš kleboną, kad jis už
siimąs su vaikais ir todėl truk
dąs ateistinį auklėjimą. Kun. 
Keina paaiškino, kad skundas 
yra suklastotas, nes vienas nu
rodytų mokytojų skundo nepa
sirašė — jo parašas yra padirb
tas. Klebonas dar pastebėjo, 
kad instrukcijos, kuriomis re
miantis jis buvo nubaustas, ne
turi įstatymiškos galios, nes 
jos niekur nepaskelbtos, o ant

Prisikėlimas ar pakasynos Pensilvanijos
Lietuvai? AL. GIMANTAS

Paprastai, bet Įžvalgiai ir be 
jokių pretenzijų VI. Ramojaus 
aprašyti susitikimai Pen
silvanijos angliakasių vietovėse, 
j ieškant Lietuvos, giliu nuošir
dumu liudija, kad, štai, musų 
pačių pašonėje, mums ramiau
siai bestebint ir nesijaudinant, 
žūsta Lietuvai ir lietuvybei šim
tai, jei ne tūkstančiai lietuviš
kai nusiteikusių tautiečių. Tru
putį apie tą visą tragediją žino
jome, truputį nujautėme, bet 
reikėjo bent kiek garsesnio VI. 
Ramojaus šūktelėjimo, kad lie
tuviškoji sąžinė pabustų ir su
prastų esamą būklę. Juk dar 
kaip ir nieko konkretaus neat
likta ar net ir nepasiūlyta, kaip 
prikelti ir lietuviškan gyveni
mai! grąžinti (tautine prasme) 
nutolusius Pensilvanijos lietu
viškos kilmės gyventojus.

Neskaitant maloniij išimčių, 
padėtis ten visai nedžiuginanti. 
Lietuviškoji dvasia vietomis 
dar gyva ir plazdanti, bet lie
tuviškasis organizmas jau per
nelyg apsnūdęs, rezignavęs, su 
esama padėtimi apsipratęs. Pra
eityje kaip tik tose vietose visa 
Amerikos lietuvybė, visa pa
grindinė lietuviška veikla prasi
dėjo, gyvavo, iš ten plėtėsi ir 
švietė periferijon, pasiekė ir 
didmiesčiuose Įsikūrusias lietu
viškas emigrantines salas. Nau
jųjų ateivių banga pokario me
tais beveik nepasiekė Pensilva
nijos kalvų, liko abejinga ir vi
siškai nesidominti vietovėmis, 
kurios drąsiai gali vadintis 
Amerikos lietuvybės lopšiu.

Reikalinga skubi, efektyvi ak
cija, lietuvybės injekcija, jei 
dar norima išgelbėti, kas esa
moje padėty dar galima gel
bėti. Atskira, partizaninė ir ne
organizuota pagalba vargu bus 
efektyvi ir išliekanti. M ū s ų 
bendroji veikla gana plačiai iš
sišakojusi, nekonsoliduota, nori 
daug ką užgriebti, jei ne pilnai, 
tai bent paviršutiniškai palies
ti. Prikelti Pensilvanijai nei pa
viršutiniškumo, nei vidutinišku
mo neužtektų. Turėtų būti pa
ruošti aiškūs ir nuoseklūs pla
nai ne atskiriems atvejams, bet 
kiek galint plačiau ir išsamiau, 
t. y. visu frontu. Sudominti, 
grąžinti ir įsąmoninti atšalu
sius, patraukti juos atgal nėra 
ir nebus lengva. Gal daug ką, 
ypač paruošiamojo darbo, ar 
tik nereikėtų atlikti anglų kal
ba, nors tai kaikam iš mūsų ir 

jų viršelio net yra užrašas: 
“spaudoje neplatinti”.

Teisme kalbėjusio prokuroro 
kalba daugiau buvo panaši i 
ateistinę paskaitą su piktų grū
mojimų atspalviu. “Kas bus, jei 
tėvai patys mokys vaikus?” — 
klausė jis piktai, tuo pabrėžda
mas tėvų beteisiškumą auklė
jant savo vaikus.

Teismas patvirtino, jog kle
bonas nubaustas “teisingai”. 
Vienintelis įrodymas — pri
versto vaiko liudijimas, kurį jis 
verkdamas teisme atšaukė. Ti
kinčiųjų buvo prisirinkusi pil
na salė’. Teismo metu žmonės 
verkė, negalėdami likti abejin
gais klastos ir apgaulės liudi
ninkais. Išgirdę teismo spren
dimą, visi taip pasipiktino, kad 
valdininkai dėl visa ko iškvie
tė miliciją.

Kadangi klebonas ir po ant
rojo teismo sprendimo nenuša
lino vaikų nuo altoriaus, tai 
Valkininkų parapijos vykd. ko
miteto pirmininkui buvo atsiųs
tas iš rajono raštas, kuriame 
gąsdinama, kad gali būti užda
ryta Valkininkų bažnyčia, jei 
kun. Keina ir toliau pažeidinės 
kulto įstatymus.

Jokie gąsdinimai, teismai ir 
kiti persekiojimai negali palauž
ti tų, kurie pasiryžę Dievo la
biau klausyti, negu žmonių.

labai neskoningai atrodytų. Ir 
vėl (kaikam ir tai nepatiks) rei
kėtų remtis lietuviškomis para
pijomis, kurios dar vis yra ma
žesnės ar didesnės lietuviškos 
(tegu ir jau nykstančios) tvir
tovės.

Sujudinimui to viso stovinčio 
vandens ar nereikėtų eilę se
kančių didesnių ir platesnio 
masto įvykių (seimai, kongre
sai, dainų, taut, šokių šventės 
ir pan.) ’ ruošti lietuviškosios 
Pensilvanijos širdyje, kad ir 
vietos lietuviai bei visa aplinka 
pajustų naują lietuviškos dva
sios dvelktelėjimą, tautinės sa
vigarbos pakilimą bei norą būti, 
jaustis ir likti lietuviais. Cent
rinės mūsų organizacijos turė
tų tuoj pat pradėti rimtas 
svarstybas kaip, kuo ir kada 
padėti prikelti merdėjančią 
Pensilvanijos Lietuvą.

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

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

Arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui pagerbti akademijoje Toronte gruodžio 3 dieną: programos pranešėja i. šerną1.- 
tė-Meiklejohn, N. Pradėtosios Marijos vienuolijos vyriausioji vadovė sesuo Margarita Bareikaitė, sol. Gina Cap- 
kauskienė, priėmusi gėles po koncerto iš Kristinos Valevičiūtės. Iškilmė buvo surengta N. Pr. Marijos seserų 
vienuolijos rėmėjų Nuotr. S. Dabkaus
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DVASINIŲ GELMIŲ ŠVYTURYS
Gruodžio 3 d. Toronto Prisikėlimo 

parapijos salėje įvyko gražios iškil
mės. Salė buvo skoningai papuošta, 
o žvakės šviesa ryškino arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio paveikslą, kuris 
skleidė ramybę ir visus nuteikė va
karo rimčiai. Kun. prof. Stasys Yla 
skaitė gerai paruoštą paskaitą apie 
arkivyskupą Matulaitį, kurio beati
fikacijos byla Romoje eina prie ga
lo. Kanadoje šis reikalas yra kiek 
pamirštas. Visas dėmesys sutelktas 
JAV-se ir Europoje, o čia tik retkar
čiais pasireiškia judėjimas seselių 
dėka, kurios ir šio taip svarbaus rei
kalo nepamiršta. Kun. Yla supažindi
no torontiškius su arkivyskupo bio
grafija ir jo reikšme mūsų tautai. 
Daug jau padaryta, bet dar lieka 
daug kas padaryti beatifikacijos by
lai užbaigti. Jei viskas eitų sklan
džiai, dar reiktų poros metų iki be
atifikacijos iškilmių. Reikia daugiau 
ir mums pasispausti. Tai būtų dide
lis žygis ir mūsų dabarčiai, ir atei
čiai už Lietuvą. Mūsų žmonės šį rei
kalą, atrodo, gerai suprato ir visuo
tinai pasiryžę remti.

Po rimtos ir netrumpos paskaitos 
sekė viešnios iš Montrealio Ginos 
čapkauskienės koncertas. Antrą kar
tą viešnia lankosi Toronte. Lietuvių 
gyvenime užgimė nauja žvaigždė! Ir 
dainos, ir išpildymas vyko labai pa

KORINIAI IS ANGLIJOS
Čikagos ir apylinkių lietuviai, ša

lia daugelio vienokių ar kitokių or
ganizacijų, yra susibūrę ir į įvai
rius klubus. Nemaža dalis tų klubų 
buvo įsteigta ankstyvesniosios imi
gracijos atstovų ir jų paskirtis dau
giau socialinė-savišalpinė. Senųjų 
klubų narių eilės smarkiai praretė- 
jusios, kiti jau ir likvidavosi. Tuo 
tarpu šio pokario ateiviai įstei
gė visą eilę sritinių klubų ir kaiku- 
rie jų išvystė gražią veiklą, ypač kul
tūros srityje. Tokių tarpe tenka pa
minėti dzūkų draugiją, joniškiečių, 
panevėžiečių, biržėnų, tauragiškių ir 
gal dar vieną kitą klubą. Didžioji 
dalis čia paminėtų klubų yra įstoję 
nariais j Lietuvių Fondą, aukoję Jau
nimo Centro statybai, išleidę veikalų, 
surengę kultūrinių renginių. Tarp tų 
naujųjų klubų ypač gyvą veiklą rodo 
Anglijos lietuvių klubas. 1969 m. ru
denį Anglijos lietuvių klubo valdyba 
iš Britanijos Čikagon buvo atsikvie- 
tusi poetą Vladą Šlaitą ir rašyt. J. 
Gailių-Kuzmickį, kur jie dalyvavo 
specialiai surengtame literatūros va
kare. Ypač poeto VI. šlaito pasirody
mas buvo malonus įvykis visiems li
teratūra besidomintiems. To paties 
klubo valdyba š.m. gruodžio 2-10 d. 
d. Čiurlionio Galerijoje surengė Ang
lijoje gyvenusių ir tebegyvenančių 

PADĖKA

Malonūs tautiečiai,
1972 m. gruodžio 4 d. Toronto savivaldybės rin

kimuose kandidatu į burmistrus buvo ir inžinierius 
Tony O'Donohue, dirbęs miesto taryboje ir valdyboje 
ištisus šešerius metus. Nors rinkimų nelaimėjo, tačiau 
gavo 57.158 balsų ir liko antruoju iš septynių kandi
datų. Tai rodo didelį jo populiarumų ir teikia gerų 
vilčių ateičiai.

Daug lietuvių aktyviai dalyvavo rinkiminiame va
juje. Vieni jų talkino darbu, aukodami savo laisvalai
kius, kiti — lėšomis, treti — organizacine parama. 
Lietuviškoji spauda, radijo programa, parapijos taip 
pat prisidėjo prie rinkiminio vajaus.

Visiems tautiečiams, vienu ar kitu būdu talkinu
siems rinkiminiame vajuje bei rėmusiems organizato
rių pastangas, nuoširdžiai dėkojame.

TORONTO LIETUVIŲ KOMITETAS

kitusioj nuotaikoj. Nenorėčiau liesti 
paties koncerto (tai palikime specia
listams), bet norėčiau pabrėžti 
kad Toronto visuomenė viešnią pri
ėmė labai šiltai ir entuziastingai. 
Dainavo dešimtį dainų, kurių daugu
ma pas mus dar negirdėtos. Balsas 
malonus ir stiprus. Matyt, kad įdėta 
daug darbo ir pasiruošimo. Tai jau 
didelės scenos lygis. Džiaugiamės 
Jūsų pasiektais laimėjimais ir linki
me didelės ateities. Mus visus malo
niai stebino jaunos dainininkės lais
va laikysena ir užtikrintas žingsnis 
scenoje. Dainininkei akompanavo žy
mioji pianistė Dalia Skrinskaitė-Vis- 
kontienė. Puikiai pranešinėjo toron
tiškiams gerai žinoma Irena Šernai- 
tė-Meiklejoiin.

Po to sekė vaišės — vakarienė. Ir 
čia moterys pasirodė visoj augštu- 
moj — su žąsies kepsniais. Svečiai, 
atidžiai išklausę paskaitos ir gero 
koncerto, skyrė visą dėmesį trečiajai 
daliai.

Prisikėlimo parapijos salė buvo 
pilna svečių. Sako, kad net bilietų 
pritrūko. Visa tai rengė Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys ir jų 
rėmėjos-talkininkės, kurios užtarnau
tai nusipelnė geni rengėjų vardą. 
Dėkui seselėms, kad nesibijojo ir 
didelių užsimojimų.

J. MATULIONIS

lietuvių dailininkų parodą, kurioje 
dalyvavo šie dailininkai: Bugaiiiškis, 
G. Grigaravičiūtė, V. Jokūbaitis, A. 
Petrikonis ir M. Stankūnienė, Paro
dos atidaryme gruodžio 2 d. dalyvavo 
daug žmonių ir buvo parduota ne
mažai paveikslų. Parodos lygį laik
raštinėje kronikoje sunku vertinti, 
bet ji neblogą vardą turinčiai Čiur
lionio Galerijai orumo nesuteikė. 
Nuolatiniai Čiurlionio Galerijos pa
rodų lankytojai džiaugėsi B. Stankū
nienės, iš dalies A. Petrikonio dar
bais. Tuo tarpu nevienas reiškė nuo
monę, kad ateityje rengiant grupines 
parodas iš specialistų būtų sudary
tos vertintojų komisijos, kurios at
rinktų pačius geriausius bei vertin
giausius kūrinius, šį kartą Anglijos 
lietuvių klubo valdyba, atrodo, i pa
rodą priėmė viską, ką gavo.

METINE ŠVENTE
Kitą dieną po Anglijoje gyvenusių 

lietuvių dailininkų parodos atidary
mo keli šimtai rinktinių Čikagos ir 
apylinkių lietuvių susirinko į Jauni
mo Centro didžiąją salę metinei jo 
vakarienei. Jaunimo Centras Čikago
je gyvuoja jau 15 metų, šiemet, ati
darius naują priestatą, jis kone dvi
gubai padidėjo. Rūmų išlaikymas lie
tuviams jėzuitams per metus kainuo-

(Nukelta j 7-tą psl.)



® PAVERGTOJE TFVfflEJE
1972 M. Minę KUNIGAI
Kauno arkivyskupijoje: kun. Anta

nas Vaitiekūnas, Lauksodžio altaris
ta. Gimė 1886 m., kunigu įšventintas 
1910 m., mirė 1972. II. 5, palaidotas 
Lauksodžio kapinėse. Kun. Petras 
Vėbiaitis, Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos archivaras, 
bibliotekininkas, notaras. Gimė 1895 
m., įšventintas lOlfg^n., mirė 1972. 
II. 15, palaidotas Stačiūnų kapinėse. 
Kun. Antanas Braknė, Kėdainių al
tarista. Gimė 1883 m., įšventintas 
1908 m., mirė 1972. II. 16, palaido
tas Kėdainių kapinėse. Kun. Kazi
mieras Lapinskas, Panevėžiuko kle
bonas. Gimė 1901 m., įšventintas 
1930 m., mirė 1972. VII. 16, palaido
tas Baisogalos kapinėse. Kun. Kazi
mieras Brazaitis, Upininkų klebonas. 
Gimė 1900 m., įšventintas 1934 m., 
mirė 1972. X. 13, palaidotas Upinin
kų kapinėse. — Vilkaviškio vysku
pijoje: kun. Motiejus Pudzimskas, 
Vilkaviškio altarista. Gimė 1915 m., 
įšventintas 1940, mirė 1972. VI. 6. 
palaidotas Vilkaviškio kapinėse. 
Kun. Petras Bagdonas, Rudaminos 
altarista. Gimė 1900 m., įšv. 1928, mi
rė 1972. X. 3, palaidotas Rudaminoj. 
— Telšių vyskupijoje: kun. Kazi
mieras Andriuška, Viekšnių altaris
ta. Gimė 1905 ni„ įšventintas 1931 
m., mirė 1972. I. 12, palaidotas 
Viekšnių kapinėse. Kun. Pranciškus 
Litvinavičius, Vėžaičių klebonas. Gi
mė 1904 m„ įšventintas 1935 m., mi
rė 1972. IV. 4, palaidotas Vėžaičių 
kapinėse. Kun. Juozapas Paulauskas, 
Alsėdžių altarista. Gimė 1891 m., 
įšventintas 1917 m., mirė 1972. VIII. 
13, palaidotas Alsėdžių kapinėse. — 
Panevėžio vyskupijoje: kun. Juoza
pas Ražanskas, Pakruojo klebonas ir 
Šeduvos dekanas. Gimė 1910 m., 
įšventintas 1935 m., mirė 1972. VIII. 
27, palaidotas Pakruojo bažnyčios 
šventoriuje. Kun. Bronius Kasakaus- 
kas, Pakruojo altarista. Gimė 1879 
m., įšventintas 1905 m., mirė 1972 
m. birželyje, palaidotas Pakruojo ka
pinėse. — Kaišiadorių vyskupijoje: 
dr. Juozapas Stakauskas, Žaslių al
tarista. Gimė 1900 m., įšventintas 
1926 m., mirė 1972. III. 3, palaidotas 
Žaslių kapinėse. Iš viso šiemet jau 
mirė 13 kunigų.

VIŠTOS BALKONUOSE
Kaikurių vilniečių išradingumą 

“Tiesos” 255 nr. “Dienos aidų" skil
tyje vaizdžiai aprašo Danutė Kadžiu- 
lytė: “Kaukšėdama šaligatvio plyto
mis, artinaus! prie blokinio pastato. 
Aplink — gryniausias urbanistinis 
peizažas. Net ir medeliai vos į žemę 
įsikibę. Ir štai girdžiu monotonišką 
vištos karkimą. Apsidairiau, savim 
netikėdama, o višta karkia, ir tiek. 
Net ir balkoną, kur ji krebžda, įžiū
rėjau. Prisipažinsiu, grubiai pagalvo
jau, — kad neilgai tai karkei lemta 
karkti. Deja, tame balkone karkia ir 
po šiai dienai, tik jau visas ansamb
lis. Teko matyti ir floros mylėtojų 
keistenybes. Juk ne visiems įdomu 
papuošti balkoną gėle ar apsklęsti 
vijokliu. Kai kas įsigudrina net su- 
nokinti pomidorus ar išauginti agur
kus. Įvairiai susisieja mūsų moder
nių namų balkonuose grožis ir nau
da. Juose vis labiau prasiplečia žmo
nių fantazija skalbinių džiovinimo ir 
visokių šiukšlių kaupimo tema. Man 
gi, apžvelgus balkonų galimybes, 
norisi auginti kopūstus. Dekoratyviai 
apvalūs, jie vaizdingai pūpsoti; iki 
vėlyvo rudens. Tikiu — atkreiptų 
praeivio dėmesį.”

AKADEMIJOS POSĖDIS
Lietuvos Mokslų Akademija lap

kričio 21 d. posėdžiu atidavė priva
lomą propagandinę duoklę Sovietų 
Sąjungos penkiasdešimtmečiui. “Tie
sos” 274 nr. skelbiama: “Ruošdama
sis deramai sutikti TSRS 50-metį, 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
kolektyvas Įsipareigojo šiemet ket
virtadaliu padidinti į gamybą įdieg
tų mokslo laimėjimų apimtį. Sis įsi
pareigojimas jau žymiai viršytas. 
Kai kurių institutų gautas ekonomi
nis efektas vertinamas milijonais 
rublių. Didelių laimėjimų pasiekta, 
studijuojant marksistinę-lenininę te
oriją, tiriant bei vertinant praeities 
ir dabarties visuomenės gyvenimo 
reiškinius. Svariu mokslininkų in
dėlių, įgyvendinant partijos ir liau
dies tikslus, reikia laikyti jų akty
vią veikla, komunistiškai auklėjant 
respublikos darbo žmones...” Tai
gi, net ir Mokslų Akademijai tenka 
įsijungti į socialistines lenktynes, 
marksizmo - leninizmo propagavimą, 
komunistinį žmonių auklėjimą. Pra
nešimus skaitė: MA vadovas J. Ma
tulis, MA vyr. mokslinis sekr. K. 
Meškauskas, MA istorijos instituto 
direktoriaus pavaduotojas J. Mace
vičius ir partijos istorijos instituto 
prie jos centrinio komiteto direkto
rius R. Šarmaitis. Šis eilinis propa
gandistas taipgi yra laikomas ir MA 
nariu korespondentu.

PANEVĖŽIO KRIŠTOLAS
Plataus vartojimo gaminiu įmonė 

"Ekranas” Panevėžyje pradėjo kriš
tolinių indų gamybą. Jiems sumon
tuota speciali krosnis, gauti kiti 
įrengimai. “Ekrano” inžinieriai ir 
darbininkai su krištolinių indų ga
mybos procesu susipažino Gus Chrus- 
talno, Diatkovo bei kitose stiklo pra
monės įmonėse. Ekraniečiai Šiemet 
žada pagaminti 60.000 rublių vertės 
stiklo ir krištolo indų.

APLEISTOS KAPINĖS
I. Misevičiūlė "Komjaunimo Tie

sai” atsiųstame laiške rašo: “Nese
niai teko lankytis Valkininkuose. 
Mane nustebino čia vyraujanti ne
tvarka: kapai apžėlę krūmais, tvora 
sunykusi. Nejaugi niekam nerūpi 
mirusiųjų vieta?” Redakcija apie šį 
laišką painformavo Varėnos rajono 
tarybos vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotoją J. Visocką. Pasta
rojo teigimu, I. Misevičiūtės skundą 
specialiame susirinkime svarstė 
Valkininkų, Užuperkasės, Čižiūnų ir 
Pakleštarės kaimų gyventojai. “KT” 
231 nr. pranešami šio susirinkimo 
rezultatai: “šiuo metu kapai sutvar
kyti: iškirsti nereikalingi krūmai, nu
imti seni kryžiai, atnaujinti palaido
tų asmenų kapai...” I. Misevičiūtė 
buvo nepatenkinta kapus užgožusiais 
krūmais ir sunykusia tvora. Kryžių 
ji net neminėjo, o jie visdėlto buvo 
nuimti. Matyt, jie labiausiai kliuvo 
kapinių tvarkytojams. Naują tvorą 
žadama parūpinti pavasarį.

DVYLIKTAS TILTAS
Lapkričio 16 d. Vilniuje buvo 

atidarytas dvyliktas šio miesto til
tas, kurį per Vilniaus upę Užupio ra
jone, Zarasų gatvėje, nutiesė tiltų 
statytojai iš Rygos. Naujasis tiltas 
yra 100 metrų ilgio, 30 metrų plo
čio, turi šešias važiavimo juostas. 
Savo pločiu jis pralenkia visus Lie
tuvos tiltus, nes ateityje čia susikirs 
platūs keliai iš Naujosios Vilnios, 
Žirmūnų, Antakalnio ir geležinkelio 
stoties rajono. V. Kst.

Teisininkas Zigmas Butkus, praėjusią vasarą pasitraukęs iš pavergtos Lie
tuvos, kalba apie tenykštę būklę ALTos suvažiavime Čikagoje
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

N IAUJ Ų 1973JVI ETŲ

SUTIKIMA-BALIU
LONDONE, JSSX
HOLIDAY INN, THE GREAT HALL SALĖJE,

1210 Wellington Rd. (prie 401 plento), London, Ont.,

sekmadienį, gruodžio 31 d., 7 v. vakaro
• Šilta, gerai parinktos jautienos vakarienė su vynu (8 v.v.)

• Žaviosios “RASOS" kvarteto ir nuotaikinga Almio

Kuolo programa • Puiki "CAMINITI" kapelos muzika

• Sampanas vidurnaktį • Kepuraitės ir kiti priedai

• Pilnas "Holiday Inn" patarnavimas • Visa tai — tik 

savikerina: $12.50 asmeniui, $11.00 studentams.

Bilietai su vakaro programomis įsigytini neatidėliojant ir nevėliau 
GRUODŽIO 22 d. Skambinti 438-3530, 438-8983, 455-3428 (area code 
519) arba rašyti: 382 Murray St. ar 394 Piccadilly St., London, Ont.

KLB LONDONO APYLINKĖS VALDYBA

MOKYKLOS KALĖDŲ EGLUTĖ 
— gruodžio 17, sekmadienį, 4 v. 
p.p., Jaunimo Centre. Kviečiami ir 
nemokiniai nuo 4 metų amžiaus, tė
vai ir svečiai. Atostogos — gruodžio 
16 d. po pamokų.

E. DAUGU VIETYTĖS-KUDAB1E- 
NĖS 50 m. amžiaus sukaktis buvo at
žymėta įdomiu literatūros - dramos 
vakaru, kuriame dalyvavo daug augš- 
tųjų svečių ir nemažas skaičius ha- 
miltoniečių. Po programos buvo 
daug sveikinimų, įteikta gėlių ir 
trumpais bruožais užsimintas sukak
tuvininkės nueitas kelias. Vakaras 
visiems paliko gražų įspūdį.

PARAPIJOS CHORAS turėjo savo 
prieškalėdinį pobūvį, kuriame da
lyvavo visi choristai su savo antro
siomis pusėmis. Choro globėjas 
mons. dr. J. Tadarauskas sveikino 
choristus, dėkodamas jiems už jų 
gražų ir kilnų darbą. Choro dirigen
tas A. Paulionis pasidžiaugė dabar 
esamu darniu bendradarbiavimu, o
K. Mileris iškėlė liet, choro daini
ninką. kaip atliekantį ypatingą tau
tinį darbą. Choro v-bos pirm. Vyt. 
Morkūnas priminė, kad šiais metais 
choras turi daug planų, ir prašė vi
sus stropiai lankyti repeticijas. “Il
giausiais metais” choristai padėkojo 
savo globėjui už geras vaišes. Vaka
ras praėjo su dainomis ii’ gera prieš
kalėdine nuotaika. Vaišių stalus gra
žiai buvo paruošusios St. Jankaus
kienė ir Aid. Matulienė.

LIETUVIŲ NAMŲ akc. bendrovė 
1973 m. sausio mėn. turi gauti už 
parduotą sklypą likusią skolą — 
$185.000. Tada valdybai reikės pra
dėti vykdyti visuotinio narių susi
rinkimo nutarimą — pravesti galu
tinę bendrovės likvidaciją.

AV PARAPIJOJ įvyko advento re
kolekcijos, kurias vedė iš Čikagos 
kun. A. Grauslys. Dukart j metus bū
na rekolekcijos, kurių vesti kviečia
mi žinomi pamokslininkai. Jos gau
siai lankomos.

O. STASIULIS jau 6 kartus yra 
išrenkamas “Faith Lutheran” bažny
čios tarybos nariu. Šiemet jis rūpi
nasi per Kalėdas surengti lietuviš
kas pamaldas.

Z. M. LAURINAVIČIAU ilgai gy
venę Tillsonburge, metus Toronte, 
dabar apsigyveno Hamiltone. Vaka
rinėje miesto dalyje pirko “Moun
tain View” motelį.

BR. J. STANIAI grįžo iš Meksikos, 
dvi savaites ten atostogavę.

Į FLORIDĄ žiemos atostogų iš
važiuoja D. P. Stuokos ir St. Milerie
nė su dukra. Ten jie žada praleisti 
ir Kalėdų šventes. Į Barbados salą 
išvyko J. Narušienė ir A. Žilvitienė.

KOSTO LUKOŠEVIČIAUS, prieš 
dvejus metus mirusio lietuvio visuo
menininko, atminimas gražiai įam
žintas ir Kanados Liet. Fonde. Jo 
žmona Viktorija savo brangaus vyro 
atminimui Kanados Liet. Fondui pa
skyrė $200. K. M.

N. METŲ SUTIKIMUI apyl. val
dyba prašo iš anksto įsigyti bilietus. 
Reikia žinoti dalyvių skaičių, nes su 
įėjimo bilietu bus gaunama šilta ir 
Šalta vakarienė. Leidimas jau gau
tas, tad bufetas bus viskuo aprūpin
tas. Prašoma “mikių” iš namų nesi- 
nešti, nes galima susilaukti nemalo
numų iš miesto viešosios tvarkos pa
laikytojų. Bilietai gaunami pas pirm.
L. Skripkutę, ižd. A. Stosiu, sekr. A. 
Stanevičių ir sekmadieniais po pa
maldų parapijos salėje. K. B.

LIETUVOS KARIUOMENĖS at-

Čuplinskas, gen. konsulas dr. .T. žmui- 
džinas, Toronto šauliai, Montrealio 
ramovėnai ir Hamiltono ateitininkai. 
Meninę dalį atliko St. Catharines 
taut, šokių grupė, vad. N. Gverzdy- 
tės. E. Labuckas padeklamavo eilė
raščių. Labai įspūdingai dainavo jau
noji solistė Anita Pakalniškytė. 
Programą taipgi praturtino par. cho
ras, vad. muz. Paulionio.

Vaišes tvarkė M. Dočkaitienė, tal
kinama E. Mažulaitienės, O. Mikšy
tės. V. Šniuolienės, E. Šimaitienės. 
M. Baronienės, kavą bei pyragus 
— VI. čėsna ir A. MaČiulaitienė. 
Barą aptarnavo St. Žioba ir Br. Mi
lašius. Loteriją paruošė K. Mikšys, 
kuriam talkino P. Kanopa, St. Kano- 
pienė, St. Jankauskienė. Staliukus 
paruošė A. MaČiulaitienė, pinigus 
paaukojo — B. Kronas, P. Armonas, 
J. Valaitis. Stambesnes sumas loteri
jai aukojo: dr. A. Gailius, M. Juodis, 
P. Kanopa, A. Patamsis, J. Lekutis, 
J. Martinkus, Br. Grajauskas ir kt. 
Stambesnius daiktus aukojo: V. Sa
kas, J. Adomaitis, J. Kažemėkas, M. 
Dočkaitienė, E. Mažulaitienė, Geru
lytė, O. Mikšytė, E. Milašienė, V. 
Šniolienė, A. MaČiulaitienė ir kt. 
Dalyvių buvo — 203.

Sekmadienį, 11 v. r., atlaikytos 
pamaldos, po kurių padėtas vainikas 
prie lietuviško kryžiaus žuvusiems 
už Lietuvos laisve pagerbti. Vainiką 
padėjo R. ir A. Pleinytės. Pt.

ŠV. KALĖDŲ IR N. METŲ proga 
vietoje sveikinimo kortelių aukojo 
Tautos Fondui, kartu linkėdami-vi
siem bičiuliam ir pažįstamiem links
mų švenčių bei sėkipingų 1973 me
tų: $15: A. F. Rimkai; $10: S. P. Ka
nopos, S. K. Mileriai, O. J. Stonkai, 
E. B. Milašiai, Z. P. Sakalai, Ig. Var
nas, 1. M. Repečkos; $5: M. A. Garkū- 
nai, M. K. Kvedarai, A. ir p. Pruns- 
kai, M. Lazdutis. Dėkojam ir linkim 
linksmi! šv. Kalėdų ir laimingų N. 
Metų. Ačiū. TF Hamiltono sk. v-ba

VIETOJ KALĖDINIŲ SVEIKINI 
MŲ mergaičių choro “Aidas” plokš
telei išleisti paaukojo $20 E. ir L 
Stanevičiai Hamiltone, $10 E. Kudir
ka Londone; R. J. Piciniai atsiuntė 
$15, A. Paulius $5 “T. Žiburiams”. 
Jie tuo būdu sveikina visus savo 
artimuosius bei pažįstamus, linkėda
mi džiugių Kalėdų ir sėkmingų nau
jų metų.

PADĖKA
Po susižeidimo ir gydymosi ligoni

nėj patyriau tiek nuoširdžios užuo
jautos, draugiško supratimo iš as
menų, kurių dėka nesijaučiau vie
nas. Čia ir noriu išreikšti padėką: 
V. Svilui, kuris mane sužeistą nuve
žė į ligoninę ir rūpinosi manimi bei 
lankė kasdien; A. Buiniui už rūpes
tį ir kasdieninį lankymą; Hamilto
no Žūklautoji; ir Medžiotojų Klubui 
“Giedraitis” už gėles; už atsiųstas 
gėles, atvirukus bei užuojautas — 
Hamilton Gun Club, Hamilton Ang
ling & Hunting Ass.; Ontario Pro
vince Trap Shooting Ass., Shooting 
Federation of Canada, Amateur 
Trap Shooting Ass., Valdalia U.S.A., 
p. p. Siulienei, Liškauskienei, P. Ba
biliui, A. Žilinskui, L. Koperskiui, A. 
Pauliui, A. Kurui, M. Trumpickui, 
J. Trumpickui, M. Stasevičiui, V. 
Apanavičiui, Mačioniui, Geležiniu!, 
V. Slyžiui, dr. A. Gailiui, dr. Le- 
choskiui, Ikasalai, L. Zelten, T. Tai
lor. Melnch, G. White, T. Harris, J. 
Keitor, B. Hackett, B. Gray, J. And- 
rikonopolis, C. Savidis, P. Velanosi, 
E. Wladichuk, T. Ditomaso, V. Di-

CALGARY, ALTA
GRAŽIAI PAVYKO Lietuvos ka 

riuomenės minėjimas lapkričio 25 d. 
Dalyvavo virš 100 žmonių. Kinietiš- 
ka vakarienė ir nemokamas alutis 
iš statinės sudarė gerą nuotaiką. 
Trumpą kalbą apie Lietuvos kariuo
menę pasakė KLB Kalgario pirm. 
Antanas Nevada. Publikai pritariant, 
Lietuvos himną sugrojo muzikantai. 
Gera muzika publika linksmino iki 1 
v.r. Dalyviai skirstėsi su pakilia nuo
taika. Girdėjosi pageidavimų, kad 
dažniau būtų tokių parengimų. Te
gyvuoja kalgariečiai!

PALAIDOTA GERAŠIRDĖ LIE
TUVĖ. Po trumpos ligos atsiskyrė 
su kalgariečiais Antanina Sniečkų- 
vienė, sulaukusi 67 m. amžiaus. Gi
mė Šakių apskr., Bubelių k. Atvyko 
Kanadon 1928 m. Išlydėta į amžiny
bę 1972 m. lapkričio 15 d. Paliko gi 
liame liūdesyje vyrą Sniečkų ir sū
nų advokatą Joną su šeima. Velionė 
priklausė K. L. Draugijai, bendradar
biavo ir su K. L. Bendruomene. Tu
rėjo daug draugų ir pažįstamų. Visi 
ją gerbė. Į amžiną poilsio vietą pa
lydėjo katalikų kunigas ir virš 100 
žmonių. Ilsėkis amžinoje ramybėje 
geroji Antanina.

KALGARIO KAIMYNYSTĖJ — 
Lethbridge spalio 29 d. dėl nežino
mos priežasties mirė žymus lietuvis 
Otto Albrecht, gimęs Vilkaviškio 
apskr. Tarnavo Lietuvos kariuome
nėj. Per pirmąją rusų okupaciją pa
sitraukė į Vokietiją. Karui prasidė
jus, buvo paimtas į vokiečių kariuo
mene. Pergyvenęs žiaurias karo aud
ras, 1949 m. atvyko Kanadon. Čia 
susirado Hildą ir ją vedė. Abu jauni 
ir pilni energijos gražiai įsikūrė. Ve
lionis paliko giliame liūdesyje žmo
ną Hildą, brolį ir dvi sesutes. Otto 
buvo visuomet draugiškos nuotaikos 
žmogus. Palydėt į amžino poilsio 
vietą susirinko buvę draugai ir pa
žįstami — virš 150 asmenų. Palaido
tas iš liuteronų bažnyčios.

PRIEŠRINKIMINIS POBŪVIS. 
Prieš federacinius rinkimus — spa
lio 21 d. liberalų partijos atstovas 
R. Lambert surengė baltiečiams po
būvį su vaišėmis ir orkestru. Pobū
vį pradėjo gražia kalba jaunas ir 
energingas mūsų tautietis Antanas 
Kasparavičius. Buvo pakviesti kalbė
ti ir kiti baltiečių atstovai. Estų at
stovas, menkai mokėdamas anglų 
kalbą, perskaitė tiktai linkėjimus li
beralų partijai. Trumpai kalbėjo ir 
latvių atstovas. Ilgesnę kalbą pasakė 
KLB Kalgario apyl. pirm. A. Neva
da, primindamas liberalų partijos 
klaidas — perdidelį broliavimąsi su 
Sov. Sąjunga, siuntinių varžymą, 
perdidelius mokesčius ir 1.1.. Ilgiau
sią kalbą pasakė pats R. Lambert, 
nors j priekaištus neatsakė. Po to 
publika ilgokai linksminosi.

V. Matutis

EDMONTON, Alta.
RUDENS ŠOKIAI (halloween) bu

vo suruošti Edmontono LN direkto
rių pastangomis Lietuvių Namuose 
spalio 28 d. Nors oras buvo puikiau
sias, tačiau dalyvių buvo, palyginti, 
mažai. Rengėjams kyla klausimas, 
ar verta tokio pobūdžio parengimus 
ruošti? Mat, tai neša nuostolį, nes 
samdomą orkestrą bei kitas išlaidas 
visvien reikia apmokėti, taip pat ne
mažai darbo įdėti.

KUN. IZ. GRIGAIČIO INICIATY
VA ir lėšomis šaunus pobūvis-vaišės 
įvyko Lietuvių Namuose lapkričio 
25 d. Buvo rodomos skaidrės iš įvai
rių Lietuvos vietovių, taip pat kun. 
Grigaičio aplankyti; kraštų — JAV, 
Argentinos, Brazilijos, Graikijos, 
Šventosios Žemės ir Edmontono lie
tuviu kolonijos. Gausiai atsilankę 
svečiai kun. Grigaičio buvo pavaišin
ti vakariene ir turėjo progos jaukio
je nuotaikoje plačiau tarpusavyje pa
sikalbėti. Dalyvių tarpe matėsi ir už 
miesto ribų gyvenančių tautiečių, 
retai atvykstančių į parengimus ar 
lietuviškas pamaldas. Rodant skaid
res ir vakarienės metu pobūvio šei
mininkui talkino dr. J. Pilipavičius 
ir T. Uogintas. Dalyvių vardu padė
kos žodį kun. Grigaičiui už parody
tas skaidres bei puikias vaišes tarė 
J. Popikaitis. Tai buvo įspūdingai 
praleistas vakaras.

MEČISLOVAS IR LINA URBO 
NAI su šeima neseniai persikėlė 
į naujus, erdvius, nuosavus namus. 
Ta proga didelė grupė bičiulių 
gruodžio 3 popietę “okupavo” jų re
zidenciją, suruošdami staigmeną- 
jkurtuves. Dalyvių vardu šeiminin
kus nuoširdžiai sveikino K. Žolpis 
ir kartu su p. Popikaitiene įteikė 
gražią dovaną. Po to sugiedota “Il
giausių metų”. Daug laimės ir sau
lėtų dienų naujuose namuose visai 
p.p. Urbonų šeimai!
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steigimo sukaktis ir vietinio “Ramo
vės” skyriaus dešimtmetis paminė
tas lapkričio 25 d. Iškilmę pradėjo 
K. Mikšys ir pakvietė programai va
dovauti A. Ruzgį. įnešus vėliavas, 
maldą už žuvusius sukalbėjo mons. 
J. Tadarauskas. Sveikino: apyl. val
dybos pirm. L. Skripkutė, Kanados 
šaulių rinktinės — P. Kanopa, St. 
Catharines ramovėm; — p. Alonde- 
ris. Raštu sveikino: KLB pirm. E.

tomaso, M. Maindziuk, F. Hamison, 
J. Glover, B. Sharer, Mrs. Tempel, 
P. Hilli, J. Farrara. B. Drinkenwa- 
ter, S. McColum, J. Spineli, R. Ma- 
koriti, Marselio, W. Jordan, P. Fac- 
cio ir B. Mackey. Ačiū visiems —

Jūsų Z. Boiskis

ADOMAS IR FILOMENA KAN
TAUTAI išskrido atostogų į Hava
jus porai savaičių. A. Kantautas, 
dirbdamas bibliotekoj, parašė bib
liografinę knygą, kur suregistravo 
veikalus bei straipsnius anglų k. 
apie Lietuvą bei lietuvius. J. P.

J. A. Valstybės
KOMITETAS PREL. M. KRUPA

VIČIAUS antkapiui statyti, vadovau
jamas prof. dr. J. Meškausko, Čika
goje įvykusiame posėdyje nutarė 
skelbti projekto konkursą, kuriame 
galės dalyvauti viso pasaulio lietu
viai menininkai. Netrukus bus pa
skelbtos konkurso taisyklės. Komi
tetas taipgi išleis ir prri. M. Kru
pavičiaus monografiją. Paminklo pa
statymas ir monografijos išleidimas 
turi būti atliktas visų lietuvių bend
ra talka, pagerbiant velionį kunigą, 
visuomenininką ir politiką. Šiam 
tikslui bus sudarytas visus kontinen
tus apimantis garbės komitetas, ga
vus pakviestų asmenų sutikimą.

UBA-BATUNO STEIGĖJAS ir da
bartinis vicepirm. kun. Norbertas 
J. Trepša mirė dėl širdies sutriki
mo lapkričio 30 d. Buvo gimęs 
1913 m. Petrapilyje, baigęs Rygos 
universiteto teisių fakultetą. Prieš
kariniame laikotarpyje jis dirbo 
spaudoje ir redagavo latgalių laik
raštį. Pokaryje studijavo filosofiją 
Liuveno universitete, Belgijoje, po
litinius mokslus ir teologiją Detroi
te. 1953 m. baigė St. John’s semina
riją Plymouthe, Mich., ir buvo įšven
tintas kunigu. Nuo 1962 m. kun. N. 
J. Trepša vadovavo latvių katalikų 
misijai Niujorko srityje. Velionis da
lyvavo 1965 m. lapkričio 13 d. Madi
son Square Garden baltiečių organiza
ciniame susibūrime, kuris davė pa
grindus būsimai BATUNO baltiečių 
organizacijai. Steigiamajame BATU
NO susirinkime 1966 m. kovo 16 d. 
kun. N. J. Trepša buvo išrinktas vyk
domuoju pirmininku, vėliau — UBA- 
BATUNO prezidentu. Buvo nuošir
dus lietuvių bičiulis.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. KA
TALIKŲ FERERACIJA 41-mąjį sei
mą sušaukė Čikagos Jaunimo Centre. 
Dalyvavo 26 lietuvių katalikų orga
nizacijos. Po gausių sveikinimų Ame
rikos Medikų Sąjungas žurnalo vyr. 
red. dr. Z. Danilevičius skaitė pa
skaitą “Federacijos veiklos gairės 
ateičiai”, apžvelgdamas naujus veik
los barus. Valdybos veiklos praneši
mus padarė pirm. dr. J. B. Jerome 
ir ižd. J. Paškus, Dainavos stovyk
lavietės — prof. dr. A. Damušis. 
1955 m. įsigyta Dainava šiandien 
knygose jau yra verta apie $200.000, 
o iš tikrųjų už ją būtų galima gauti 
net $400.000. K. Kleiva padarė pra
nešimą apie Pasaulio Lietuvių Kata
likų Bendriją ir jos pirmąjį suvažia
vimą Romoje. Apie Religinę Šalpą 
kalbėjo kun. K. Kuzminskas. Sekan
čią dieną Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mišias konce- 
lebravo vysk. V. Brizgys klebonas 
kun. A. Zakarauskas ir kun. I. Ur
bonas. Susirgusio kun. V. Bagdona
vičiaus pamokslą perskaitė kun. J. 
Kardauskas. Po Mišių parapijos sa
lėje buvo surengtas seimo pokylis. 
Federacijos naujojon valdybon iš
rinkti: S. Balčiūnas, prof. dr. A. Da
mušis, dr. Z. Danilevičius, A. Gaba- 
iienė, J. Jasaitytė, dr. J. B. Jerome, 
kun. J. Kardauskas, P. Povilaitis ir 
J. Paškus.

L. F. BIČIULIŲ rytinės apygardos 
suvažiavimas Brooklyne, Kultūros 'Ži
dinyje, svarstė du pagrindinius klau
simus — LFB organizacijos stiprini
mą ir didesnį įsijungimą į Lietuvos 
laisvinimą, šiem pašnekesiam vado
vavo JAV ir Kanados LFB centro 
valdybos pirm. L. Valiukas, plačiau 
palietęs pirmąjį klausimą. Antrojo 
klausimo temą gvildeno LFB tary
bos pirm. dr. P. Kisielius, inž. J. 
Rygelis ir inž, A. Sabalis. Pirmasis 
savo žvilgsnį skyrė praeičiai, ant
rasis — ateičiai, trečiasis — jauni
mui. JAV LB vicepirm. A. Gečys 
skaitė pranešimą apie Lietuvių Bend
ruomenės visuomeninę-politinę veik
lą, paliesdamas ryšius su JAV kon
gresu, valstybės departamentu, Vati
kano delegatūra, Amerikos spauda 
bei lietuviškaisiais veiksniais Lietu
vos reikalu. Suvažiavime iškeltos 
mintys buvo perduotos LFB centro 
valdybai, kuri iš jų turės padaryti 
atitinkamas išvadas. LFB rytinei 
apygardai vadovauja pirm. dr. B. 
Radzivanas.

SANDAROS PATAI,POSE ČIKA
GOJE seimui buvo susirinkusi Tėvy
nės Mylėtojų Draugija. Centro val
dybos pirm. G. Dargienė įvadiniame 
žodyje apžvelgė per ilgus metus šios 
draugijos išleistas knygas. Seimą te
ko atidėti dėl centro valdybos pirm. 
M. Valdytos ligos, bet jo sveikata 
dabar jau tiek pagerėjo, kad seime 
galėjo tarti trumpą sveikinimo žo
dį. Jo vadovavimo metais TMD yra 
išleidusi dr. Vandos Sruogienės “Lie
tuvos istoriją”. TMD veiklos praneši
mą padarė centro valdybos sekr. M. 
Kasparaitis, finansinę apyskaitą — 
ižd. H. Bučinskienė. šiuo metu TMD 
ižde yra daugiau kaip $12.000. Buvo 
siūlyta vienu tomu Išleisti kadaise 
išleistų dr. V. Kudirkos raštų šešių 
tomų santrauką su angliškuoju prie
du. Seimo dalyviai šiam sumanymui 
pritarė plojimu, nors šiuo metu, at
rodo. galima būtų surasti svarbesnių 
Lietuvai ir išeivijai leidinių už dr. 
V. Kudirkos raštų santrauką. Nau- 
jon centro valdybon seimas išrinko: 
pirm. — G. Dareienę, vicepirminin
kais — M. Valdyta, P. Dargi, A., 
Chapliką, sekr. — O. Biežienę, ižd. 
— H. Bučinskicnę, iždo globėjais — 
B. Bajerčių, H. Chižauskienę, J. Gul
binienę ir D. Bobellenę.

Urugvajus
SPECIALIU POBŪVIU Montevi

deo mieste buvo pagerbti poilsio na
mų statybos rėmėjai. Programą atli
ko vaikai ir jaunimas. Vienuolikme
tės A. Mačanskaitė ir L. Trakimaitė 
su V. Dorelio kanklių palyda padai
navo duetą. “Rintukų” ansamblis pa
šoko tautinių šokių ir padainavo dai
nų. Eilėraščių padeklamavo C. Do- 
relytė ir A. M. šleivytė-Grigorio. Ma
žųjų pasirodymą paruošė M. Dore- 
lytė, chorvcdis V. Dorelis ir akordeo
nistas J. Petruškevičius. Po to scena 
buvo užleista A. Stanevičiaus vado
vaujamai tautinių šokių grupei 
“Ąžuolynas”, dalyvavusiai tautinių 
šokių šventės bei jaunimo kongreso 
renginiuose Čikagoje ir Toronte. 
Programą užbaigė dešimtmetės dai
nininkės ir gitaristės A. G. Gcležaus- 
kaitė ir M. S. Šapokaitė keliom dai
nelėm lietuvių bei ispanų kalbomis. 
Stambiausias poilsio namų iniciato
rius yra Edvardas Jusys, padovano
jęs sklypą Ir dar paaukojęs $1.200. 
Lig šiol statybai jau surinkta apie 
2 milijonus pozų, išleista 1,5 milijo
no perų. Šiemet bus pradėta statyti 
lietuviško stiliaus salė, kuri kartu 
bus ir valgykla.

Argentina
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAI

TĖ Buenos Aires mieste buvo su
rengta lapkričio 19-26 d.d. ANCE 
pirm. Zeferino Juknevičiaus ir vice
pirm. Visvaldžio Gusts iniciatyva. 
Spaudos konferencijoje lapkričio 24 
d. pagrindinį pranešimą apie sovie
tų pavergtų tautų būklę Europoje 
padarė ANCE pirm. Z. Juknevičius. 
Argentinos jaunimo atstovas Rodri
go Toranzo kalbėjo apie prošvaistes 
pavergtuose kraštuose — jaunimo są
jūdžius, nepatenkintus esama tvar
ka ir keliančius naujus reikalavimus. 
Komunistinės propagandos suklai
dinto Vakarų pasaulio krizę, kurion 
yra įsivėlusios net ir Jungtinės Tau
tos, nušvietė ponia Rivlero de Hae- 
do. Buvęs Argentinos ministeris dr. 
Manuel Ordonez, užbaigdamas spau
dos konferenciją, ragino nenusimin
ti, pasitikėti savimi, kilų ir ypač 
Dievo pagalba, tęsti kovą už paverg
tųjų tautų išlaisvinimą. Lapkričio 
26, sekmadienį, Buenos Aires kated
roje buvo atlaikytos pamaldos už vi
sas pavergtas tautas. Prie altoriaus 
plevėsavo jų vėliavos, jų tarpe ir 
Lietuvos, atlydėta O. Butrimaitės, Po 
pamaldų visi jų dalyviai padėjo gė
lių vainiką prie Laisvės piramidės, 
kur ugningą žodį tarė ir visiems pa
dėkojo ANCE vicepirm. Visvaldis 
Gusts. ANCE yra organizacija, Jun
gianti sovietų pavergtas tautas.

KARIUOMENĖS SUKAKTIES MI
NĖJIMĄ surengė Rosario LB valdy
ba lapkričio 19 d. Jis pradėtas 
kun. A. Lubicko atlaikytomis Mišio- 
mis ir užbaigtas bendrais pietumis 
parapijos kieme po atviru dangum. 
Stalus palaiminus kun. J. Margiui, 
šios šventės prasmę išryškino J. Pa- 
pečkys.

Australija
L. K. KŪRĖJAI SAVANORIAI Per 

the išsirinko naują vldybą: pirm. — 
K. Žuromskį, ižd. — A. Miliauską, 
sekr. — A. Kiimaitį. P. A. Bražins
kų bylai paremti jie paaukojo $5. 
Vėlinių proga naujoji skyriaus val
dyba mirusių savanorių ir ramovė- 
nų kapus vietinėse kapinėse papuo
šė tautinėmis vėliavėlėmis-. Kilo min
tis įrengti miriisiems Savanoriams 
paminklinę lentą, kuriai jau prade
damos telkti lėšos.

METINĮ KONCERTĄ Sydnėjuje 
turėjo muz. Broniaus Kivcrio vado
vaujamas “Dainos” choras. Didžiau
sia ir maloniausia šio koncerto staig
mena buvo jaunosios dirigentės Zi
tos Brikutės debiutas. Pakeisdama 
choro vadovą B. Kiverį, ji sėkmin
gai dirigavo moterų chorui. Progra
moje buvo lietuvių kompozitorių iš
eivijoje ir tėvynėje sukurtos dainos. 
Chorą sveikino kun. P. Butkus ir 
ALB apylinkės pirm. A. Reisgys. Pir
masis įteikė pluoštą gaidų choro va
dovui B. Kiveriui, antrasis — krep
šį gėlių debiutantei Z. Brikutei. 
"Dainos” choro valdybos pirm. Pr. 
Nagys apdovanojo abu dirigentus ir 
koncerto pranešėją D. Bartkevičicne. 
Padėkos žodį tarė choro vadovas B. 
Kiveris.

Vokietija
KALĖDŲ ATOSTOGAS Vasario 

16 gimnazija turės nuo š.m. gruodžio 
21 d. iki 1973 m. sausio 7 d. Moki
niai atostogų paleidžiami gruodžio 20 
d. po trijų pamokų.

BALTIEČIŲ KRIKŠČIONIŲ STU
DENTŲ Sąjungos dvidešimtmečio 
minėjime Bad Godcsbergc, Annaber- 
go pilyje, dalyvavo ir programą at
liko Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių grupė, vadovaujama mokytojos 
E. Pauliukonytės, ir pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese didelio dėme
sio susilaukęs vyrų kvintetas “Balti
ja” iš Nordrhein-Westfalijos. Vasa
rio 16 gimnazijos tautinių šokių gru
pė su vadove E. Pauliukonyte taipgi 
lankėsi latvių gimnazijoje Miunstery- 
je. Pastarosios direktorius, sveikin
damas svečius ir viešnias, pabrėžė 
baltiečiams išeivijoje būtiną bendra
darbiavimą. Vasario 16 gimnazijos 
direktoriaus V. Natkevičiaus sveiki
nimus bei linkėjimus latvių gimna
zijai perdavė mokytojas S. Antanai
tis. Programą atliko abiejų gimnazi
jų tautinių šokių grupės ir trys lat- 
vaitės kanklininkės. Vakaras buvo 
užbaigtas bendrais latvių ir lietuvių 
gimnazistų šokiais.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos:
830 Main St. East, tel. 544-7125

Mokame už: 
depozitus ___ 5*Ą%
šėrus ir sutaupąs 6’A %
už vienų metų terminuotus 
indėlius_______________ 7%
ir virš $10,000 - 3 metains7’,A%
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___10%
nekiln. turto paskolas iš 8Mt%

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

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

Advokatas

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

kiekvieno skoniui

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai

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

'eruun^i> Ltd

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000



Aleksandras”Solženicinas
Šio straipsnio autorius yra Wis

consin*) universiteto profesorius. Jis 
parašė studiją apie A. Solženiciną ir 
haltiečius žurnalui “Journal of Baltic 
Studies.” Gavę autoriaus sutiki
mą, spausdiname būdingesnes jos iš
traukas lietuvių kalba. RED.

Skaitytojui būtų pravartu su
sipažinti, kaip Solženicinas su
ėjo i sąlytį su baltiečiais. Jis su
sipažino su Pabaltijo kraštais 
1945 m., būdamas kario unifor
moje ir vykdamas i savo dalinį 
Rytprūsiuose. Vėliau, po suėmi
mo, jis greičiausiai bus sutikęs 
ne vieną baltietį stovyklose. Pa
leistas iš stovyklos ir gyvenda
mas Riazanėje, vasaromis nere
tai keliaudavo po Sovietų Są
jungą. Aplankė ir Baltijos kraš
tus. Spėjama, kad 1960-70 m. 
Solženicino veikalai neigiama 
prasme buvo diskutuojami Ry
goje, t. y. kritikuojami už per
daug teigiamą baltiečių vaizda
vimą. Tie patys kritikai teigė, 
kad darbo stovyklose baltiečių 
buvo labai mažai, ir tai tik rau
donosios armijos dezertyrai. Ki
ti tvirtino, jog baltiečiai tebuvo 
buržuaziniai nacionalistai, nuo 
kurių kulkų žuvo tūkstančiai ak
tyvistų. Yra akivaizdu, kad šitų 
neigiamų pasisakymų tikslas 
buvo politinis, bandąs užtemdy
ti tikrąjį Solženicino siekimą.

Prieš pradėdami giliau gvil
denti pagrindinę temą, pažvel
kime i kaikuriuos Solženicino 
kūrinius, kuriuose baltiečių bu
vimas yra daugiau ar mažiau 
apčiuopiamai tikras, spėjamas 
ar gana ribotas.

Trumpoje apysakoje “Z aka- 
ras Kalita” autorius kalba 
apie Kulikovo laukus, kuriuos 
bus aplankęs dviračiu vasaros 
atostogų metu. 1380 m. tuose 
laukuose įvyko mūšis, kuriame 
kaip Mamajo kunigaikščio Ole
go sąjungininkė dalyvavusi ir 
lietuvių kariuomenė. Kaip žino
ma, aną mūšį laimėjo rusai, 
nors jų laimėjimas tebuvo laiki
nio pobūdžio. Baltiečių paminė
jimas nors ir atsitiktinis, yra ga
na reikšmingas. Jis lyg ir pri
mena rusams, jog jų užpuolikai 
nevisad tik iš vakarų ateidavo 
ir kad karų laimėjimas tėra ri
botas pasisekimas, niekad netu
rįs lemtingos reikšmės.

“Medicininiame” romane 
“Vėžininkų palata” įvedamas 
trumpas epizodas (Kostoglatovb 
diagnostiniame pokalbyje su 
gydytoja Doncova) apie lietuvį 
kalinį, nurijusį šaukštą, kad tik 
išsikrapštytų iš vienukės. Koks 
tragiškas ir ironiškas yra ope
ruojančio chirurgo suėmimas ir 
jo išgabenimas į Tolimųjų Rytų 
stovyklą. Mes puikiai galime 
nujausti, kokio likimo turėjo 
susilaukti operacijai paruoštas 
pacientas. Šis trumpas epizodas 
taipgi atskleidžia žmogaus ne
numaldomą geismą išlikti gyvu 
betkuria kaina. Kalinių tarpe 
toks šachmatų žaidimas tarp gy
venimo ir mirties buvo nuolat 
kartojamas. Impulsyvus apsi
sprendimas kartais atneša lai
mėjimą, kartais pražūtį. Tiktai 
laimėtojams leidžiama tęsti žai
dimą, bet jų tarpe ano nežino
mojo lietuvio nebebuvo.

Pastabus kalbininkas sustotų 
prie viršilos Gaidukovo iš Solže
nicino novelės “Nutikimas Kre- 
cetovskos stotyje” (1963 m.) ir 
pagalvotų apie to viršilos pa
vardės etimologinę reikšmę, ki
lusią iš lietuviško “gaiduko”, 
šitoje novelėje Solženicinas pa
sakoja apie pėsčiomis keliau
jančius tremtinius iš Lietuvos. 
Galbūt ir anas jaunas kareivis 
irgi atkeliavo nuo Baltijos, bet 
tai tik spėliojimas.

Daug ryškesnis fragmentas, 
ypač latvių skaitytojui, atsi
skleidžia autoriaus sovietinio 
"nouveaux riches” (naujųjų tur
tuolių) atvaizdavime (Makarigi- 
nų charakteriuose) romane 
“Pirmasis ratas”. Jame išryškė
ja autoriaus sugebėjimas at
skleisti garbingą komunistinės 
beklasės bendruomenės atstovą 
visoje jo “proletariškoje” bui
tyje. Mums atsiskleidžia valsty
bės prokuroro portretas, kuris 
turėtų būti sovietinės valdžios 
pavyzdžiu, teisybės gynėju, tik
rasis antikapitalistas, kuris, iš 
kitos pusės, turi du tarnu ir ku
rio žmona žavisi Rygoje “su
rinktais” buržuaziniais daiktais 
— porcelianu, baldais, sidabri
niais šaukštais. Makariginų “de- 
kadentine-kapitalistine” aplinka 
džiaueiasi ir jų svečiai — sovie
tų politinis bei kultūrinis elitas.

* * *
Solženicino romanas “Pirma

sis ratas" (1955-64) atskleidžia 
mums latvius kalinius jų dvejo-

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

draugams, nepamirškite “LietUVOS Universiteto". 
STORA IR VERTINGA DOVANA GĖDOS NEPADARYS." 

———---------------------Gaunama už $20 adresu: -----------------------------

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

ANATOLIJUS C. MATULIS
poje laikysenoje. Autorius są
moningai nepasako, kodėl jie 
pateko į specialųjį Mavrino ka
lėjimą, tuo būdu pabrėždamas 
savivališką sovietinės santvar
kos sampratą, kurią ir patys ka
liniai priima kaip sovietinio gy
venimo neišvengiamybę. Todėl 
visiškai nenuostabu, jei Solženi
cinas nemini ir nekritikuoja de
portacijų (dėl kurių anie latviai 

Garsusis rusi) rašytojas Nobelio pre
mijos laureatas Aleksandras Solženi
cinas

bus patekę i šią “šarašką”), bet 
priima jas kaip natūralų reiški
nį, puikiai visiems žinomą sovie
tinio gyvenimo kasdienybę. Tas 
pats taikintina ir darbo stovyk
loms. Latviai įvedami romano 
pradžioje (III skyriuje) per Ka
lėdų šventę. Atrodo, jai buvo 
gautas ir valdžios sutikimas, nes 
taikus Kalėdų šventimas įstaty
mų nebuvo griežtai draudžia
mas (XXV skyrius). Visdėlto val
džios atstovai seka latvių veik
lą su didžiausia rimtimi. Švel
niai ironizuodamas, Solženici
nas išvardina visas detales, apie 
kurias majoras Mišinas reika
lauja žinių. Pranešime jam pri
valo būti sudarytas visų dalyvių 
sąrašas, betkoks nugėrimas, pa
bėgimų tunelių galimas kasi
mas, ypač antisovietinė propa
ganda. Net naivusis leitenantas 
Nadelasinas, vykdydamas šiuos 
majoro įsakymus, jaučiasi ne
jaukiai.

Visame šitame epizode ne
abejotinai jaučiama latvių drą
sa, nekreipimas dėmesio į gali
mas bausmes, jų tvirtas religi
nis įsitikinimas bei tamprus 
draugiškumas. Prieš tironišką 
valdžią jie stovi ne kaip paskiri 
individai, bet kaip tamprus dva
sinis ir moralinis vienetas. Val
džios pareigūnai bando įvairiau
siais būdais paveikti šį uždarą 
ratą. Ypač per skundikus. Jie 
puikiai nuvokia, kad sugriovus 
kalinių religinį bei socialinį 
bendravimą pasmerktieji bus 
pažeminti iki galvijiško lygio ir 
tuo būdu lengviau apvaldomi.

Šnipo “filosofija” atsisklei
džia per Ruskos Doronino sąmo
nės srautą štai kokia sukta for
mule: pranešinėti apie bendro 
likimo draugus yra patriotinė 
pareiga; tuo pasitarnaujama net 
pačiai aukai, apvalant ne tik ją, 
bet ir visą bendruomenę. Ar lat
vis Hugo įstrigo į Šitokios mora
lės pinkles savanoriškai, ar ne, 
mums nežinoma, bet Solženici
no komentarai ir kitų latvių nu
siteikimas aiškiai pasako, jog 
šnipinėjimas yra blogas, nepri
imtinas ir žmogų žeminąs. Jei 
vienas iš penkių ar šešių Mavri
no kalėjimo įnamių šnipinėja, 
yra įrodymas, kad daugumas 
baltiečių bei rusų kalinių tebe
laiko žmogaus orumą ir nelie
čiamumą kaip būtinybę savojo 
žmoniškumo išlaikymui.

•I- 'I' 4*

Solženicino dramos “Meilužė 
ir nekaltasis” (III, 1) herojus 
Nemovas paryškina tą mintį, 
klausdamas: “Argi mūsų gyvy
bė jau yra taip svarbi? Ar iš tik
ro ji yra mūsų didžiausias tur
tas? Gal šie žodžiai čia, stovyk
loje. ir keistai nuskamba, bet ži
nai .. . sąžinė.” šitas žmogiška
sis požiūris į gyvenimą yra nuo
lat gvildenamas ir paskirų kali
nių, ir grupių. Jo priėmimas ar 
atmetimas reiškia pasipriešini
mą ar pataikavimą valdžiai. De
ja, latvis Hugo pasirinko pasta
rąjį kelią.

Paminėtinas dar ir kitas nei
giamas aspektas toje pačioje 
Solženicino dramoje. Pastaroji 
1962 m. buvo priimta Dabarties 
Maskvos teatro, bet niekad ne
pasiekė scenos. Pirmajame 
veiksme autorius vaizduoja vei
kėją Auksadantį. Jis yra recidi- 
vistas, besidangstąs ir kitokiais 

ir baltiečiai
vardais, kaip Semionovas, Ma
karovas, Pribilenko ir Baltru
šaitis. Mums krinta į akis pa
skutinioji pavardė, nors lieka 
neaišku, ar tas veikėjas yra lie
tuvių kilmės, bet šitokios prie
laidos negalime paneigti. Visa 
Auksadančio asmenybė, išryš
kėjanti dramoje, įkūnija visa, 
ką žmogiškoji sąžinė atmeta su 
pasibjaurėjimu. Jis yra krimina
linis, o ne politinis kalinys, ne
vengiąs smurto. Kitų kalinių ro
doma jam “pagarba” tėra bai
mės padarinys. Solženicinas pa
brėžia ironišką faktą, kad kaip 
tik tokie kriminaliniai nusikal
tėliai valdžios laikomi “liaudies 
draugais” (III, 2) bei Stalino 
“socialistiniais sąjungininkais” 
(I, 4). Iš tikrųjų gi jie tėra para
zitai dirbančiųjų politinių kali
nių tarpe. Jie tepripažįsta smur
to teisę, kurią išryškina jų kon
fliktas su Gai (III, 2). Iš to konf
likto išplaukia ir kiti valdančių
jų suokalbiai prieš politinius ka
linius. Tų suokalbių planai per 
Auksadančio daugiavardiškumą 
(įsidėmėtina yra ir šio vardo 
morfeminė konstrukcija, išplau
kianti iš lietuviškos šeimos epi
teto bei pati pravardė) gali at
skleisti ir daugiatautiškumą, ir 
jo nebuvimą, bet neabejotinai 
tarnauja valdžios kriminali
niams siekiams.

* * *
Solženicino romanas “Viena 

diena Ivano Denisovičiaus gyve
nime” išgarsino autorių ne tik
tai Sovietų Sąjungoje, bet ir vi
same pasaulyje. “Pasakyk man, 
ką tu galvoji apie romaną, ir aš 
pasakysiu, kas tu esi”. Šitoks 
priežodis buvo paplitęs žmonių 
tarpe. Šiame atmintiname roma
ne baltiečiai kaliniai vaidina 
svarbų vaidmenį. Jau pačioje 
ruso Žukovo dienos pradžioje 
viską stebinti stovyklos dvasia 
vaizduoja tokį gyvą rusų susiti
kimą su baltiečiais:

Du estai, kurie atrodė kaip krau
jo broliai, sėdėjo ant cementinio blo
ko ir pasikeisdami rūkė cigaretę. 
Abu jie buvo šviesiaplaukiai, augšti 
ir liesi... Jie taip laikėsi drau
ge, tarytum vienas be kito negalėtų 
kvėpuoti. Vieneto vyresnysis niekad 
jų neperskirdavo. Jie dalindavosi 
maistu ir miegojo pačiame viršuje 
ant gretimų gultų. Ar žingsniuodami 
kolonose, ar per rytinį patikrinimų, 
ar eidami gulti, jie visuomet kalbė
davosi ramiai ir tyliai. Bet broliai 
jie nebuvo. Jiedu susipažino tik čia, 
katorgoj. Pirmasis jų buvo žvejys, 
antrasis, sovietams atėjus Eestijon, 
buvo tėvų paimtas į Švediją. Užau
gęs jis .savanoriškai grįžo Estijon 
universitetinių studijų tęsti.

Šiandieną sakoma, jog nėra svar
bu iš kur kas kilęs, nes blogų žmo
nių yra visur. Bet iš visų sutiktų es
tų šukovui neteko sutikti nė vieno 
blogo (55 p.).

Atskyrus pagrindinį aprašo
mąjį elementą nuo šalutinių, es
tų žmogiškosios būsenos esmė 
mums pasidaro labai ryški. Jų 
broliškumo idėja, jų dalinimasis 
fizinėm bei dvasinėm gėrybėm, 
jų žmogiškieji aspektai neigia
mos aplinkos sūkury — visos 
šios socialinės vertybės išlaiko 
žmogų žmogui. Iš pateiktos cita
tos yra aišku, jog Žukovas estus 
gerbia ir jais pasitiki. Jis, atro
do, visiškai nesijaudina, kai jie 
mato jį slepiant gelžgalį guoly
je, tuo parodydamas pasitikėji
mą jais — nemažiau, kaip ir sa
vo artimiausiu draugu Aljoša 
Krikštytoju (181 p.). Estai savo 
elgsenoje su rusais yra atsar
gūs. Atrodo, kad jie nevisai 
tarp savęs sutaria, kiek galima 
pasitikėti rusais. Tai paaiškėja, 
kai Žukovas paprašo estą Eino 
paskolinti jam tabako:

Eino pažvelgė Šukovui tiesiai į 
akis, o paskui pasižiūrėjo j savo bi
čiulį. Jiedu dalindavosi viskuo ly
giai ir neduotų niekam žiupsnelio ta
bako be vienas kito sutikimo. Jie 
kažką susižnibždėjo ir Eino išsitrau
kė tabokinę, perrištą rusva juostele. 
Jis išėmė žiupsnelį tabako ir įdėjo 
Šukovui į delną. Paskui, kiek suabe
jojęs, dar pridėjo — tik tiek, kiek 
reikia vienai “bankrutkei” susukti, 
bet nė kiek nedaugiau (99 p.).

Pritarimą judesiu seka žodi
nis pasikeitimas ir tik po to Žu
kovo prašymas patenkinamas. 
Kad estai pradžioje abejojo, ar 
galima Žukovu pasitikėti, įrodo 
ir tai, kad skolą grąžinus Eino 
padėkoja ir plačiai nusišypso 
savo draugui.

(Bus daugiau)

Iš anglų kalbos vertė 
VI. Žaltmiras

Atsiųsta paminėti
Lituanus No 2. summer 1972. Kul

tūrinis žurnalas anglų kalba, leidžia
mas kas trys mėnesiai. Adresas: Li
tuanus, P. O. Box 9318, Chicago. 
Ill. 60690, USA.

Anatolijus Kairys, SIDABRINĖ 
DIENA, trijų veiksmų operetė. 156 
psl. libretas, kietais viršeliais, išleis
tas 1972 m. lietuvių meno ansamblio 
“Dainava” 600 egz. tiražu. įvadinis 
puslapis — dail. Jurgio Daugvilos. 
Kaina — $4.50. Spaudos darbas — 
M. Morkūno spaustuvės, 6051 So. 
Ashland Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

Dail. Vytautas Kasiulis, atvykęs iŠ Paryžiaus į Torontą, kalbasi su tautie
čiais savo kūrinių parodos atidarymo metu Prisikėlimo Parodų salėje

Žiūrovų dalis dail. Vytauto Kasiulio parodoje Nuotr. S. Dabkaus

“Vyskupo katinas”—pasako jimai vaikams
Tai rašytojo Česlovo Grince- 

vičiaus pasakų knygutė, gurioje 
yra trys apsakymėliai: “Velykų 
dovanėlė”, “Bažnyčios perse
kiotojas” ir “Vyskupo katinas”. 
Autorius dedikuoja ją mieliau- 
siems auklėtiniams, gražiajam 
lietuviškam atžalynui, jų išra
dingų mokyklinių dienų links
mam prisiminimui. “Velykų do
vanėlėj“ Gintarėlis iš senelės 
sužino, kad mamytė Velykoms 
parveš dovanėlę — broliuką ar 
sesutę. Joje įdomioj formoj pa
vaizduotos vaikiškos Gintarėlio 
svajonės apie sesutę ir susitai
kymą su likimu sulaukus mažo 
broliuko. Apsakymėly “Bažny
čios persekiotojas” išdaigingas 
Kaziukas ruošiasi pirmajai išpa
žinčiai ir Komunijai tetos Sofi
jos mokykloje. Teta Sofija įspė
ja, kad žaidimas procesija, tai 
pasijuokimas iš šventų dalykų 
ir reikės tai išpažinti. Tada ir 
prasideda Kaziuko rūpesčiai ir 
baimė, kaip išpažinti šią nuodė
mę. Jo baimė laimingai baigiasi 
prie klausyklos giedriu kunigo 
paaiškinimu, kad tai nebuvo 
nuodėmė.

Pasakojime “Vyskupo kati
nas” autorius pirmiausia nuke
lia skaitytoją į būsimų įvykių 
foną—į Vilniaus miestą, kur pi
lies bokšte ant vienos kojos su
kinėjasi gaidys. Istorija pinasi 
kunigaikščio Žygimanto Augus
to laikais. Joje aprašomi vysku
po Valerijono Protasevičiaus 
katino Murkulio nuotykiai, jo 
svajonės ir kova su svetimtau
čiu gaidžiu Kudukiu, atvykusiu 
su karaliumi iš Krokuvos, kuris 
iškerta jam akį. Gaidys, užšo
kęs ant pilies bokšto vielos, pa
silieka savo nelaisvėj, nes že
maitis Murkulis prisiekia nesi
traukti nuo stogo iki pasaulio 
pabaigos.

Pirmieji du pasakojimai savo 
turiniu labai artimi vaikams.juo- 
se skaitytojai matys savo ir sa
vo draugų pergyvenimus. Pa
skutinis pasakojimas pareika
laus vyresniųjų paaiškinimo 
svetimom kalbom parašytų ku
nigaikščio sveikinimų, negirdė
tų vietovių ar žodžių, kaip het- 
monas, vaivada, kanauninkas, 
urėdas... Be to, pasakojime glū
di gili patriotinė idėja.

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

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

Pasakojimai yra giedrios nuo
taikos, veikėjų charakteriai tei
giami, jų santykiai su aplinku
ma nuoširdūs, netrūksta juose 
ir humoro. Turinys, perteiktas 
gražia menine forma, teigiamai 
palies skaitytojų estetinius jaus
mus. Jie didžiuosis vaizdžiai ap
rašytu senovės Vilniaus miestu 
su bokštų, varpinių grožybėmis 
ir žadins menę tėvų kraštui. 
Lengvas stilius, gyva akcija pa
trauks bei sudomins vaikus.

Meniškai atliktos A. Palu- 
binskienės iliustracijos papildo 
pasakojamą turinį.

Česlovas Grincevičius, VYSKUPO 
KATINAS. Išleido JAV LB švie
timo taryba 1972 m. Knygą ilius
travo Nijolė Palubinskienė. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė, 6051 
S. Ashland Ave Chicago Ill. 
60636, USA. Knyga didelio forma 
to, kietais viršeliais, spalvotomis 
iliustracijomis, 40 psl. Kaina — 
$2.50. Gaunama “Drauge” ir pas 
knygų platintojus. » Ah_

Dail. Telesforas Valius sako įvadinę 
kalbą dail. Vytauto Kasiulio paveiks
lų parodoje Toronte lapkričio 25 d.

Nuotr. S. Dabkaus
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d KULTMEJE VEIKIOJI,
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ KORPO 

RACIJOS “Fraternitas Lituanica” 
Niujorko skyriaus paskelbtą eilė
raščio konkursą ir $500 premiją lai
mėjo Čikagietė Birutė Pūkelevičiūtė. 
Iš 34 konkursui atsiųstų eilėraščių 
vertintojų komisija geriausiu pripa
žino jos “Paskutinį birželį”, dedikuo
tą trėmimų į Sibirą aukoms. B. Pū
kelevičiūtė yra poetė, rašytoja, dra
mos aktorė ir režisorė. Lietuvių Mo
terų Federacijos Čikagos klubas ir 
Tautiniai Namai neseniai ją buvo pa
kvietę dalyvauti sekmadienio popie
tėje “Lietuvė moteris Čikagoje”. įva
dinį žodį apie B. Pūkelevičiūtės teat
rinę veiklą tarė aktorius Algimantas 
Dikinis. B. Pūkelevičiūtė skaitė iš
traukas iš eilėraščių rinkinio “Met
ūgės", romanų “Astuoni lapai”, 
"Rugsėjo šeštadienis”, iš eiliuotos 
pasakos “Aukso žąsis” ir Romui Ka
lantai bei kitiems lietuviams kanki
niams skirtą “Rauda”. “Fraternitas 
Lituanica” Niujorko skyrius dabar 
planuoja skelbti naują konkursą 
kompozitoriams, kurie premijuotąjį 
B. Pūkelevičiūtės eilėraštį “Paskuti
nis birželis” turės padaryti chorine 
daina keturiem balsam.

SOL. VIDMANTAS VALATKA, 
lyrinis tenoras, turėjo sėkmingą de
biutą “Margučio" Čikagoj surengta
me koncerte, kurio pirmoji dalis bu
vo skirta St. Gailevičiaus, St. Šim
kaus, J. Tallat-Kelpšos, A. Kačanaus- 
ko, V. Paltanavičiaus, B. Dvariono, 
A. Vanagaičio dainoms ir arijai iš 
V. Klovos operos “Vaiva”. Antrojo
je dalyje skambėjo F. Mendelssohno 
kompozicija “Dainos sparnais“, E. 
Tossclli populiarioji “Serenada”, J. 
Massenet “Wertherio”, G. Puccini 
“Toscos”, J. Karnavičiaus “Graži
nos", G. Verdi “Traviatos” ir “Rigo- 
letto” operų arijos. Sol. V. Valatka 
prieš nepilnus dvejus metus yra at
vykęs iš okupuotos Lietuvos, kur 
jam dainavimą teko studijuoti Klai
pėdoje ir Kaune. 1963 m. priimtas į 
Kauno muzikinį teatrą, sol. V. Valat
ka tęsė dainavimo studijas, atlikda
mas pagrindinius tenoro vaidmenis 
J. Karnavičiaus “Gražinoje”, Ch. 
Gounod “Fauste", A. G. Rubinšteino 
“Demone”, G. Bizet “Carmen”, G. 
Verdi “Traviatos” operose. Šiuo me
tu sol. V. Valatka įgyvena Kaliforni
joje ir tęsia dainavimo studijas pas 
Metropolitan Operos buvusį sol. Mar
cei Singhcr. Atrodo, ateityje jam 
teks atlikti lyrinio tenoro vaidmenis 
Čikagos Lietuvių Operos pastatymuo
se, kuriem lig šiol buvo kviečiamas 
lenkų kilmės solistas. Sol. V. Va
latka mielai sutiktų dalyvauti ir ki
tose lietuvių didesnėse kolonijose 
rengiamuose koncertuose.

DR. KESTUTIS KEBLYS, pakvies
tas Ateities Klubo, Čiurlionio an
samblio namuose Klcvelande skaitė 
paskaitą apie okupuotos Lietuvos po
karinius prozininkus. Dalyvius jis 
plačiau supažindino su Romualdu 
Lankausku, Jonu Mikelinsku, Juozu 
Apučiu. R. Lankauskui esąs būdin
gas pesimizmas, civilizacijos atneš
ta pilka tuštuma. J. Mikelinskui — 
optimizmas, šviesus požiūris į žmo
gų, J. Apučiui — rūpestis gyvenimo 
tiesa. Dr. K. Keblys taipgi palietė ir 
vyresniosios kartos rašytojus, dar 
nepasitraukusius iš kūrybos dirvo
nų. Jauniesiems kūrėjams jo paskai
toje atstovavo į gyvenimą kaip į mįs
lę žiūrinti Bitė Vilimaitė, jaunimo 
problemas keliantis Leonidas Jasine- 
vičius, humoru pasižymintis Saulius 
Šaltenis. Minėtų rašytojų kūrinių iš
traukas skaitė Violeta Žilionytė ir 
Dalia Staniškienė.

NIUJORKO LIETUVIŲ DAILININ
KŲ Sąjunga savo veiklos dvidešimt
metį paminėjo Kultūros Židinyje 
surengta paroda, kurią atidarė Lie
tuvos konsulas Anicetas Simutis. Žo
dį taipgi tarė dabartinis šios daili
ninkų grupės pirm. Albinas Elskus, 
buvęs ilgametis pirm. Pranas Lapė ir 
kun. Leonardas Andriekus, OFM. Pa
rodoje su įvairaus žanro kūriniais 
dalyvavo 20 dailininkų — G. Kra- 
sauskaitė-Dragūnevičienė, V. Dragū- 
nevičius, A. Elskus, Irena Griežė, V. 
Ignas, R. Matuzonytė-Ingelevičienė, 
Č. Janušas, Pr. Lapė. A. Kašubie- 
nė, V. Kašuba, E. Kepalaitė, V. 
Krištolaitytė, N. Macelytė, A. Paš
kevičius, M. Paškevičius, O. Dokals- 
kytė - Paškevičienė, E. Urbaitytė, R. 
Viesulas, V. Vizgirda ir K. Žoroms- 
kis. Dail. Albino Elskaus vadovau
tame simpoziume “Ko jieškoma lietu
vių dailininkų darbuose" dalyvavo 
dr. Juozas Girnius, Austė Pečiūrai- 
tė, Vytautas K. Jonynas, Kazmieras 
Žoromskis.

LIETUVIŲ DIENOS KLEVELAN- 
DE buvo pradėtos Ohio Lietuvių Gy- 
dvtoiu Draugijos kultūrinės premijos 
įteikimu dr. J. Girniui. “Lietuviš
kų vestuvių” spektaklio fragmentus 
atliko I. Smieliauskienės vadovauja
ma “Grandis” iš Čikagos. Šio spek
taklio kūrėjų gretoms, be pačios an
samblio vadovės, priklauso rež. J. 
Valentinas, dail. J. Daugvila, choro 
vadovė sol. A. Simonaitytė ir kaimiš
kos kapelos vadovas A. Stelmokas. 
Ateityje numatoma paruošti pilną 
“Lietuviškų vestuvių" spektaklį, ku
rio fragmentai dabar žavėjo kleve- 
landiečius. Sekančią dieną buvo ati
daryta Klevelande bei jo apylinkė
se gyvenančių profesinių ir mėgėjų 
dailininkų paveikslų, gintaro dirbi
nių ir medžio drožinių paroda. Daug 
šios parodos rodinių įsigijo jos lan
kytojai. Gražiai praėjusias ir gau
sių dalyvių susilaukusias Lietuvių 
Dienas surengė Klevelando LB apy
linkės valdyba.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS TELEVIZIJOS IR RA

DIJO choras, vadovaujamas Liongi
no Abariaus, lapkričio 12 d. paveiks
lų galerija paverstoje katedroje su
rengė velionies kompoz. A. Budriū- 
no dainų koncertą jo 70 metų gimi
mo sukakties proga. Koncerte taip 
pat dalyvavo Vilniaus operos solis
tai M. Aleškevičiūtė ir P. Zaremba. 
Recenzentas A. Jozėnas, minėdamas 
šiame koncerte skambėjusias A. 
Budriūno kompozicijas "Ruduo”, 
“Graži jauna mergužėlė”, “Vaišių 
daina” ir “‘Žvejų daina”, primena 
koncerto rengėjams, kad tokiem kū
riniam negalima pritarti vargonais 
ir kad jiem yra labai nepalanki Vil
niaus katedros akustika. Tokio po
būdžio koncertams jis siūlo pasirink
ti kitas sales, o Vilniaus katedroj 
rengti tik kamerinės muzikos kon
certus.

KRAŠTOTYRININKŲ DRAUGI 
JOS Vilniaus miesto skyriaus kalbos 
sekcija apžvelgė savo trejų metų 
veiklą. Prof. dr. Z. Zinkevičiaus tei
gimu, sekcijos dėka buvo gerokai ap
tvarkyta viešųjtj skelbimų, iškabų, 
užrašų lietuvių kalba. Susirinkimuo
se taipgi buvo svarstoma prekybinin
kų, statybininkų, įvairių šakų moks
lininkų, dėstytojų ir rašytojų kalba. 
Kalbos klausimams leidžiamas sąsiu
vinis “Mūsų kalba”. Pasirodė vardų 
kultūrai skirtas leidinys “Vardai ir 
žodžiai”, o 1974 m. pabaigoje skai
tytojus pasieks šiuo metu spaudai 
baigiamas ruošti stambus “Kalbos 
vadovas”. Naujuoju sekcijos pirmi
ninku buvo išrinktas docentas J. Pik- 
čilingis, filologijos mokslų, kandida
tas.

PROF. DR. JONAS KUBILIUS, 
Vilniaus universiteto rektorius, su 
grupe lietuvių viešėdamas Austrijo
je, Vienos universitete skaitė paskai
tą “Aritmetinių funkcijų reikšmių 
paskirstymas", Zalcburgo universite
te — “Tikimybiniai metodai skaičių 
teorijoje”’.

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ nau
jausių kamerinės muzikos kūrinių 
vakaras Vilniuje buvo pradėtas L. 
Povilaičio “Pavasario sonata”, atlik
ta pianisto A. Jurgelionio. Šiai im
presionistinei kompozicijai L. Povi
laitis įkvėpimo sėmėsi iš M. K. Čiur
lionio paveikslų ciklo. Vokalinės mu
zikos kūrėjas V. Jurgutis debiutavo 
su “Sonata obojui ir fortepijonui”, 
kurią koncerto dalyviams pateikė 
obojistas J. Rimas ir pianistė A. Iva
nauskaitė. Pirmąjį styginį V. Juoza- 
paičio kvartetą atliko Liežo konkurso 
laureatai — A. Vainiūnaitė, P. Kun- 
ca, D. Katkus ir A. Vasiliauskas. 
Antroji koncerto dalis buvo skirta 
V. Barkausko kompozicijoms. Pianis
tė A. Juozapėnaitė, M. K. Čiurlionio 
konkurso laureatė, atliko “Poetinę 
sonatą” ir "Legendą apie Čiurlionį”, 
obojistas J. Rimas — solinę pjesę 
obojui “Monologas”, Liežo konkurso 
laureatai — styginį kvartetą, fleitis- 
tas A. Vizgirda, violončelistas I. Ku
činskas ir būgnininkas Z. Žilionis — 
“Kontrastinę muziką”. Koncerte 
skambėjo pastarųjų trejų metų lai
kotarpyje sukurti kūriniai, kaikurie 
— pirmą kartą.

GUDIJOS DAILĖS SAVAITĖS pro
ga Vilniuje buvo surengta pirmoji 
gudų dailininkų tapybos ir grafikos 
paroda. Vilniaus parodų rūmuose vil
niečiai turėjo progą susipažinti su 
112 tapybos ir 114 grafikos darbų, at
stovavusių visoms dailininkų kar
toms. Kadangi paroda oficialiai tu
rėjo būti skirta Sovietų Sąjungos 
penkiasdešimtmečiui, dalis kūrinių 
lietė politines temas — sovietinę re
voliuciją, pilietinį karą ir partizanų 
veiklą, bet buvo ir grynai folklorinio 
pobūdžio kūrinių. Gudijos Dailinin
kų Sąjungos valdybos prezidiumo 
narys V. Stelmašonokas, atidaryda
mas parodą, priminė tamprius lietu
vių ir gudų istorinius ryšius. Vilnių 
jis laiko ne tik lietuvių, bet ir gudų 
kultūros lopšiu, nes čia pirmąsias 
knygas spausdino P. Skorina, kūry
binius žingsnius pradėjo gudų rašy
tojai ir poetai J. Kupąla, J. Kolasas.

PAVEIKSLŲ GALERIJA Klaipė
doje bus atidaryta atnaujintame pa
state M. Gorkio gatvėje. Lankytojus 
ji supažindins su lietuvių dailės is
torija, XIX-XX š. rusų dailininkų 
darbais, turės ir V. Europos dailės 
skyrių. Galerijos patalpose taipgi bus 
vietos didelėm parodom. Pakalnės 
gatvėje restauruotame name įsikurs 
Klaipėdos kraštotyros muzėjaus sky
rius, kuriame bus sutelkti senųjų ir 
dabartinių liaudies meistrų darbai. 
Klaipėdoje jau yra įsteigtas ir jūrų 
muzėjus. Nida turi daug lankytojų 
vasaros mėnesiais susilaukiantį Kur
šių Nerijos muzėjų. Čia dabar pla
nuojamas žvejo buities muzėjus.

KALBININKAS KOSTAS DOVEI
KA, filologijos mokslų kandidatas, 
atšventė amžiaus šešiasdešimtmetį. 
Dirbdamas Lietuvos Mokslų Akade
mijos lietuvių kalbos ir literatūros 
institute, sukaktuvininkas buvo vie
nu pagrindinių organizatorių, auto
rių ir redaktorių daugiatomės “Lie
tuvių literatūros istorijos". Pasta
raisiais metais K. Doveika suredaga
vo dvitomę “Lietuvių literatūros kri
tiką” ir pirmajam tomui parašė įva
dinį skyrių apie 1883—1904 m. laiko
tarpio kritiką. Jis taipgi yra išleidęs 
knygutę "Kristijonas Donelaitis”, 
paskelbęs straipsnių apie šį būrų po
etą, G. Petkevičaitę-Bitę, J. Slovac
kio, J. Kraševskio ir J. Kupalos ry
šius su Lietuva. V. Kst.
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KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

RIGH PARK—RUNNYMEDE, 
dvibutis. $7,500 įmokėti. Dviejų i 
ir trijų miegamųjų butai. Du t 
garažai. Privatus įvažiavimas, j 
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, $0,000 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

KLF metinis susirinkimas įvyko 
Toronto Lietuvių Namuose gruodžio 
9 d. Nesusirinkus kvorumui, susirin
kimas pradėtas viena valanda vėliau 
— 1 v.p.p. Susirinkimą pradėjo tary
bos pirm. dr. A. Pacevičius. Pasvei
kinęs susirinkusius, pakvietė Tėv. 
Placidą, OFM, sukalbėti invokaciją. 
Sveikino Lietuvos gen. konsulas dr. 
J. žmuidzinas ir KLB krašto valdy
bos pirm. inž. E. Čuplinskas. Prane
šimus padarė tarybos pirm. dr. A. 
Pacevičius, valdybos pirm. inž. V. 
Balsys, ižd. P. Bastys ir revizijos ko
misijos pirm. V. Petraitis. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad Fondas auga 
pastoviai ir 1972 m. gruodžio 8 d. 
narių įnašai sudarė $85,094.81. 1972 
m. Fondo narių įnašai paaugo $6,540 
(čia neįskaitytos sumos, gautos su
sirinkimo metu). 1971 m. pelnas pa
skirstytas gegužės 27 d.: II PLJ Kon
gresui $2000, KLB švietimo komisi
jai $800, šeštadieninėms mokykloms 
$1,300, Toronto “Gintarui” $75, Ha
miltono "Aidui” $75, Toronto “Var
pui” $75, Toronto “Birbynei” $75, 
Montrealio “Gintarui” $75, skautams 
(jubil. jūrų skautų stovyklai, Romu
vai, Toronto skautams) $150, ateiti
ninkams $50, sporto klubui “Vytis” 
$50, sp. kl. “Aušra” $50; iš viso 
$4.775. Mandatų komisija, suside
danti iš K. Aperavičiaus, St. Dar
gi© ir L. Tamošausko, pranešė, kad 
susirinkime dalyvauja 53 nariai ir

atstovauja savo ir kitų narių įgalio
tiem 395 šėram. Nominacijų komisi
ja, susidedanti iš J. česėko, P. Ber- 
necko ir V. Skrebutėno, j Fondo 
tarybą pasiūlė 12 kandidatų. Kadan
gi daugiau kandidatų niekas nepa
siūlė, o reikėjo išrinkti 12, tai visi 
pasiūlytieji liko išrinkti aklamacijos 
būdu, būtent, S. Kuzmas, V. Balsys, 
K. Lukošius, dr. A. Pacevičius, P. 
Bastys, K. Aperavičius, J. Kšivickis, 
J. Bergenas, P. Januška, S. Jakubic- 
kas, S. Dargis, J. Mockus. Prie šių 12 
narių dar bus paskirti 4 nariai KLB 
krašto valdybos, nes Fondo tarybą 
sudaro 16 narių. į revizijos komisiją 
perrinkti buvę jos nariai — V. Pet
raitis, V. Lukas ir J. Jankauskas. Su
sirinkimo dalyviams pageidaujant, 
nutarta ateityje metinius susirinki
mus šaukti pavasarį. Svarstyta kapi
talo investavimo klausimas ir siūlyta 
investuoti dalį kapitalo į mortgičius 
ar panašiai, tačiau daugumas tam ne
pritarė — nusprendė ir toliau kapi
talą laikyti lietuvių kredito koopera
tyvuose. Susirinkimas praėjo ramio
je ir darbingoje nuotaikoje. Užtruko 
dvi valandas. Jam pirmininkavo pasi
keisdami — tarybos pirm. dr. A. Pa
cevičius ir valdybos sekr. P. Januš
ka. Sekretoriavo J. Karka ir V. Mont
vilas. Susirinkimą užbaigė tarybos 
pirm. dr. A. Pacevičius, pakviesda
mas sugiedoti Tautos himną.

Dalyvis

m S PORTAS
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 termininlus indėlius —
trejų metų .............................. 7%
dvejų metų ............................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 dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas.

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

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 įmokėjlmo. 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 šiaure 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

SPORTAS LIETUVOJE
Baku mieste įvyko kaimo jaunimo 

dviračių kroso lenktynės. Alytiškis 
A. Berankis tapo absoliučiu meiste
riu. Pirmą dieną jis laimėjo III vie
tą, o antrą dieną — I.

Vilnietis M. Krejeris žaidė Sov. 
Sąjungos stalo teniso rinktinėje, ku
ri viešėjo S. Korėjoje. Sovietai čia 
žaidė ketvertas rungtynes, kurių dve
jas laimėjo.

Lietuvos džiudo imtynių rinktinė 
viešėjo Berlyne ir dalyvavo tarptau
tiniame turnyre. Geriausiai pasiro
dė A. Songaila (63 kg.), kuris nepra
laimėjo nė vienos imties ir tapo 
nugalėtoju.

Gomelyje įvyko Sov. Sąjungos jau
nių klasikinių imtynių turnyras. Pui
kiai pasirodė kaunietis Kęstutis Raš- 
kevičius, kuris rungtyniavo lengvojo 
svorio grupėje. Visus savo devynis 
varžovus Kęstutis paguldė ant men
čių. Rungėsi 55 dalyviai.

Taline įvyko 6 komandų krepšinio 
turnyras, kurį laimėjo Kauno Žalgi
ris. •

Berlyno Dinamo rankininkai Kau
ne su vietine Granito komanda su
žaidė lygiomis 15:15.

KYLANTIS TENISININKAS
Niujorke įvyko $75.000 lauko te

niso turnyras, kuriame didelę staig

meną padarė Niujorko lietuvis Vitas 
Gerulaitis. Pirmojo rato susitikime 
jis nugalėjo 2 nr. — žaidėją Jim 
Connors. Rungtynių pasekmė 6:4; 
4:6; 6:3. V. Gerulaitis yra dar labai 
jaunas — tik 18 metų, bet jau pasi
žymėjęs kaip gabus tenisininkas. Jis 
seka savo tėvo pėdomis, kuris buvo 
vienas geriausių Lietuvos lauko teni
so žaidėjų.
VYČIO ŽINIOS

Mergaitės (18) CYO pirmenybėse 
pralaimėjo BCAC 13:27. žaidė: Žu
kauskaitė, Underytė 1, Saunders 6, 
Stočkutė 6, Jokūbaitytė.

Berniukai (12) CYO pirmenybėse 
pralaimėjo Aušrai 16:18. Žaidė: Ra
dzevičius 2, Budrys, Balsys, Kišonas, 
Namikas, Ąžuolas 10, Ignatavičius 4.

Nauji nariai. Vyčio sporto klubas 
susilaukia naujų ir jaunų narių. Se
zono pradžioje į klubą sugrįžo Arū
nas Vaičeliūnas, Algis Vitkus iš Či
kagos Neries, Rimas Miečius (1954).

Rėmėjams J. Žukui, P. Augusti- 
navičiui, Australijos Lietuvių Krep
šinio Išvykos Komitetui nuoširdžiai 
dėkojame. A. S.

Atviros stalo teniso varžybos įvy
ko Detroite, kur dalyvavo 105 gru
pės iš Kanados ir JAV. Jaunių gru
pėje laimėjo Ontario komanda, va
dovaujama Pauliaus Klevino.

Ateitininkų žinios
Bendros Kūčios jaun. mergaitėm 

ir berniukam įvyks gruodžio 16, šeš
tadienį, 7 v.v. L. V. Namuose. Kvie
čiami visi berniukai ir mergaitės 
nuo I iki VIII sk. su savo tėvais.

J naują tėvų komitetą išrinkti: p. 
Bubelis, p. Budrienė, p. Dūda, p. Gir- 
dauskas, p. Kulnys, p. Kuprevičienė, 
p. Padolskienė, p. Prakapas ir p. 
Vaitonienė. Nuoširdi padėka buvu
siom tėvų komiteto nariam, kurie 
savo darbu tiek daug prisidėjo prie 
ateitininkų veiklos pagyvinimo.

Jaučiamas veiklos pagyvėjimas 
vyr. moksleivių kuopoje ir studentų 
draugovėje. Vyr. moksleiviai bando 
išjudinti tuos narius, kurie nėra ak
tyviai įsijungę į kuopos veiklą. Kuo
pą globoja K. Manglicas. Jam pa
deda sės. Dalia ir Alg. Juzukonis.

Studentų draugovė taip pat paju
dėjo. Naujoji valdyba, kurią sudaro 
A. Kuolas, L. Gustainytė ir R. Raz- 
gaitytė, turi sudariusi patrauklią pro
gramą šiems mokslo metams.

Toronto ateitininkų sendraugių su
sirinkimas — gruodžio 17, sekmadie
nį, 5 v. p.p., Prisikėlimo Parodų sa
lėje. Dalyvaukime visi!

Skautų veikla
• LSS tarybos piranijos praneši

mu, Kanados rajone lapkričio 1 d. 
proga į vyr. laipsnius pakelti: j vyr. 
skautininkės — s. D. Gutauskienė, 
dabartinė Kanados vadeivė, į paskau- 
tininkio — s. v. v. si. M. Rusinas, 
Toronto vilkiukų vadovas. Sveiki
name.

• Klevclande gruodžio 1 d. po 
antros širdies operacijos mirė s. 
Balsys Rėkus, nevieną vasarą sto
vyklavęs su Kanados skautais Ro
muvoje ir aktyviai veikloje reiškęsis 
iki pat mirties.

• “Rambyno” tunto dvasios vadas 
Tėv. Tadas, OFM sunegalavo. Lin
kime sveikatos.

• Gerasis Kalėdų darbelis Euro
poje gyvenantiems broliams parem
ti vykdomas vienetuose. Visi kvie
čiami prisidėti.

• Geriausia Kalėdų dovana skau
tams — “Skautiški užsiėmimai”. Gau
nama pas ps. P. Butėną. Kaina $2.50.

• Vilkiukų sueiga — šį šeštadie
nį, gruodžio 16 d., 1 v.p.p., Lietuvių 
Namuose.

• “Šatrijos” tunto rengiamos Kū
čios — šį sekmadienį, gruodžio 17 
d., 5 v. p.p., Prisikėlimo salėje. Ma
žuosius ta pačia proga aplankys Ka
lėdų senelis. č. S.
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
7 KAMBARIŲ, 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 370’x300’. 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.
HIGH PARK AVE., 10 originalių dvibučių (duplex), prašoma kaina 
už kiekvieną $42.000, apie $8.000 įmokėti. Modernios virtuvės, kili
mai, šildymas vandeniu, platus įvažiavimas ir vieta automobiliams.

AL. GARBENIS
NAMŲ TEL. HU 9-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5!/j% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
6% už taupymo s-tas
6’/į% už 1 m. term. dep.
63/ą% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

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- (944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose - .....

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- \iy-r tz CIRDAI 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus Y.T I. V. UlaUAUJhAJ

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

(Atkelta iš 1-rno psl.) 
kų ir unijų fronte. Pasak M. 
Shulmano, ministeris D. Bales 
dalyvavo T. Cesaronio surengta
me baliuje. Šią informaciją jis 
sakėsi gavęs iš privataus detek
tyvo M. Chikofskio, kuris dabar 
viešai pareiškė, kad tokios in
formacijos M. Shulmanui nėra 
davęs ir kad jam neteko matyti 
teisingumo ministerio D. Bales 
pas T. Cesaroni. M. Shulmanas 
buvo priverstas kaltinimą at
šaukti, bet apšmeižto ministerio 
neatsiprašė. Ontario premjeras 
W. Davis reikalauja M. Shul- 
mano atsistatydinimo iš parla
mento. M. Shulmanas sutinka 
pasitraukti, jeigu jo rinkiminė
je apylinkėje tuojau pat bus pa
skelbti nauji rinkimai, kuriuose 
jis tikisi susilaukti rinkėjų pri
tarimo. Spauda primena M. 
Shulmanui, kad jo perrinkimas 
nenuplaus parlamente pareikšto 
melo ir ministerio įžeidimo. 
Drąsiais savo pareiškimais jis 
norėjo pašalinti negeroves sta
tybų srityje, bet įkliuvo dėl ne
tikslios informacijos.

Kanadai vis dar gresia pašti
ninkų streikas prieš Kalėdas. 
Nelegalų streiką Toronte pradė
jusius pašto surinkimo automo
bilių vairuotojus grąžino darban 
Ontario teismas. Derybos dėl 
naujos sutarties tarp paštininkų 
unijų ir vyriausybės atstovų 
vyksta vėžlio žingsniu — daug 
pagrindinių klausimų dar nėra 
išsnręsta. Deryboms nutrūkus, 
paštininkų unijos po savaitės 
turėtų teisę skelbti legalų strei
ką. Pašto negalavimams savo ve
damąjį “Postal zap code” pra

KANADOS ĮVYKIAI
ėjusią savaitę skyrė laikraštis 
“The Toronto Sun”. Jame pri
simenami tie geri laikai prieš 
10-15 metų, kai iš Vankuverio 
išsiųstas laiškas sekančią dieną 
pasiekdavo adresatą Toronte ar 
Montrealyje, kai paštininkai 
dirbdavo net šeštadieniais ir 
kai paštas buvo išnešiojamas 
du kartus per dieną. Pasak laik
raščio, laiško persiuntimas nuo 
4 centų pabrango iki 8 centų, 
o pašto paslaugos niekada ne
buvo taip blogos, kaip dabar. 
Laikraštis taipgi pasisako prieš 
raidžių ir skaitmenų įvedamą 
kodą, kuris gali atnešti dar di
desnį chaosą, nors automatinės 
mašinos laiškams skirtyti kai
nuos apie $80 milijonų. Prem
jero P. E. Trudeau pertvarky
tame ministerių kabinete pašto 
reikalai buvo atiduoti naujam 
ministeriui A. Ouellet, jauniau
siam kabineto nariui, turinčiam 
tik 33 metus.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
teinokos (gorite) yro notūroiui krau
ją valantis vaistas — padeda jom 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
cunaikina-"ADAMS GARLIC PEARLES'* 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri incdicinojo |au seniai vattojama. 
Per Ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi fiios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

PARAMA
IMA

8% ui asm. paskolas

814% ui mortgičius

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

W. V A S 1 S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, 
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St. W., Toronto

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

]>Ont Tel. 534-7525 R. Stamlis

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

Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

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

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVE

ARNOLDS MARKET----------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. -j-gj 445 6031
(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 išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

PADĖKA
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio mi

nėjimui taip sėkmingai praėjus, ta
riame nuoširdų ačiū visiems, kurie 
prisidėjo: kunigui Stasiui Ylai, ku
ris taip išsamiai ir jautriai pristatė 
arkiv. Jurgio gyvenimą bei įnašą lie
tuvių tautai ir Bažnyčiai; solistei Gi
nai Čapkauskienei, kuri visus suža
vėjo savo lakštingalos balsu ir savo 
nepaprastai šilta asmenybe; akompa- 
niatorei Daliai Viskontienei už įdėtą 
darbą ir menišką išpildymą; prane
šėjai Irenai Meiklejohn, kurios dėka 
programa taip sklandžiai vyko.

Taip pat dėkojame klebonui Tėvui 
Placidui už galimybę naudotis patal
pomis ir už maldą laiminant stalą; 
J. R. Simanavičiui už garsinimą per 
radijo valandėlę, J. Gustainiui už mi
nėjimo programų atspausdinimą; St. 
Dabkui už fotografavimą; p. Vait
kienei ir visoms jos talkininkėms už 
skanią vakarienę; mergaitėms, kurios 
patarnavo prie stalų; visom poniom, 
kurios mus aprūpino skaniais tor
tais; p.p. Arštikaičiams ir Dalindoms 
už gėles; p.p. Aušrotienei, Vingelie- 
nei, Balčiūnienei, Laurinavičienei, 
Slapšienei, Valevičienei, Banelienei, 
Žemaitienei, Abromaitienei, Levi- 
šauskienei, Dervinienei, Manglicams, 
Beresnevičiams ir visiems kitiems, 
kurie platino bilietus ir visokiais bū
dais talkino.

Esame giliai dėkingos visiems ku
nigams, rėmėjams ir bičiuliams, ku
rie dalyvavo šiame minėjime ar mus 
parėmė auka. Jūsų šiltas nuoširdu
mas mums teikia drąsos ir energijos 
toliau, kiek pajėgiame, Jums tar
nauti. Viešpaties palaima telydi Jus!

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys Toronte

"T. Žiburiams"aukojo
$50: Prof. dr. A. Paplauskas-Ra- 

mūnas; $20: Aldona ir Vincas Čerš- 
kai; $5: Al. Viskontas, Jonas Pute- 
ris, dr. Ant. Barkauskas; $4: Vyt. 
Venckevičius, Andrew Samas. Rėmė
jo prenumeratas po $10: už dvejus 
metus — Al. Viskontas, Jonas Jur- 
šys, už vienerius metus — Mrs. A. 
Evans, M. Traškevičicnė, K. Girnys, 
kun. J. A. Zanavich, A. Keršys, Pr. 
Keturka, Pr. Žaliauskas, Jonas Ren- 
kauskas, Jonas Puteris, St. Jonaitis, 
M. Pareigis, Kazys Čepaitis, V. Ja
nuška, dr. B. Vidugiris, St. Valiu
kas, J. Skeivelas, Benas Galbuogis, 
Jonas Tarvydas, J. Kozeris, Jonas 
Šulcas, Anelė Vaičiūnienė, Vyt. Vai
čiūnas, Kazys Mileris, P. Kaziukonis, 
V. Juodelis, Petras Butėnas, Jonas 
Kuprevičius, Petras Gulbinas, St. Pa- 
keturas, A. Šiaučiūnas, Liudas Pus- 
lys, Adolf. Rubinas, Mikas Petrulis, 
prel. Jonas Balkūnas, dr. Ant. Bar
kauskas; $3.50: Br. švedas; $2: K. 
Stundžia, E. Heikienė, Vac. Domei
ka, Ant. Diržys; $1: V. Šliogeris Z. 
Barysas, kun. M. Jarašiūnas. Dėko
jame visiems už paramą lietuviška
jai spaudai.

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

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 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 mln. 
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 fr 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.

1U82 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

Tel. 533-5454

DANISH C
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

TO FUCOOe

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N„ Hamilton, Ont. Tel. 549-2009

Čia gausite tekstilės gaminiui pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

97 J College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6
LIETUVIAI SAVININKAI

LITHO-ART SPAUSTUVĖ Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminio i 
spaudinio i
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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, 

«v. kvepančių pipirų, 14 sv. lapelių, % sv. geriamo šokolado, 1 dė
žutė kavos (nescafe\ 1V4 sv razinkų, 1% sv. maišytų džiovintų vaisių, 
1 sv. šokoladinių saldainių-------------------------------- ------------- $35.00
Taip pat įdedame i 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- 
lyški 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.

Baltic Stores L t d., įz juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England. Tel. 01 739-8734

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Te!. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814

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

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — /vairių draudos b-vių atstovybė

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371) 

persikėlė j 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 j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

BALFAS NEAPMOKĖS
Gyvenantieji Vokietijoje iki šiol 

naudojomės BALFo pagalba, nes ne
same pajėgūs savo jėgomis užsidirb
ti pragyvenimą. Už tai esame labai 
dėkingi. Nevienam net pasirinkto 
laikraščio prenumeratą B ALFas ap
moka. Neseniai betgi sužinojom, kad 
BALFas atsisako apmokėti prenume
ratas Kanadoje spausdinamų laikraš
čių, nes Kanados lietuviai nepriside
da prie BALFo rinkliavų. Tai liūdna 
žinia, nes yra nepasiturinčių tautie
čių, kurie jau kelinti metai skaito 
Kanadoje spausdinamus lietuvių 
laikraščius. Dabar teks jų atsisakyti 
dėl naujo BALFo nutarimo. Gali
mas dalykas, kad tai bus pritaikyta 
ir kituose kraštuose leidžiamai spau
dai. Bet tai diskriminacija. Kuo mes 
kalti, kad Kanados lietuviai neprisi
deda prie BALFo rinkliavų? BAL
Fas, bausdamas kanadiečius, nubau
džia mus vargšus, gyvenančius V. 
Vokietijoj. Aš ir mano pažįstami 
manome, kad toks BALFo nutarimas 
yra neteisingas, nes nukenčia ne ka
nadiečiai, o mes čia V. Vokietijoj, 
pasilikę vargti. Esame verčiami skai
tyti tiktai JAV-se spausdinamus laik
raščius. Nuskriaustasis

SUVALKŲ TRIKAMPIO 
LIETUVIAI

“TŽ” 1972 m. 44 nr. skaičiau J. 
Vč. pasisakymą, esą torontietis V. 
Montvilas lankėsi Punske, kur lie
tuvių gimnazijos direktorius pagei
davo lietuviškos enciklopedijos ir 
kitų knygų gimnazijos bibliotekai. 
Manau, kad šis dalykas lietuvy
bės išlaikymo fronte yra visų pir
masis ir todėl jj reikia neatidėliojant 
įvykdyti. Už dabartinės Lietuvos sie
nų paliktų lietuvių likimas mums tu
ri rūpėti pirmoje vietoje. Jei kong
resams ir pasivažinėjimams tarp 
kontinentų išmėtoma dešimtys tūks
tančių dolerių, tai paremti už lietu

vybę kovojančius knygomis yra visų 
susipratusių lietuvių šventas reika
las. Kongresai praėjo ir po metų 
dvejų užsimiršo, o knyga biblioteko
je dešimtmečiais gaivins jaunus 
moksleivius lietuviška dvasia ir pa
ruoš juos kovotojais už savo tėvų že
mės reikalus. Jeigu caristinė Rusi
ja nebūtų barbariškom priemonėm 
40 metų draudusi lietuviškos spau
dos, šiandieniniai lietuvių tautos plo
tai, be abejonės, būtų daug didesni 
(nebūtų Vilniaus ir kitų klausimų) 
ir galbūt šiandieninis mūsų tautos li
kimas būtų šviesesnis ir geresnis, 
bent toks, kokiu naudojasi lenkai, 
vengrai ir kiti satelitai. Taigi, lau
kiu kada V. Montvilas paskelbs rink
liavą. Aš mielai sava auka prisidėsiu 
prie Liet. Enciklopedijos Punsko lie
tuvių gimnazijos bibliotekai nu
pirkimo.

Salia Punsko lietuvių, yra dešim
tys tūkstančių brutaliai nutautina
mų mūsų žmonių vadinamoj dabar
tinėj Gudijoj (nuo Lietuvos atplėš
tose srityse). Būtų gera išgirsti — 
gal kam šio laikraščio skaitytojų pa
vyko sužinoti, ar yra kokios konk
rečios galimybės ir jiems padėti kny
gomis?

Prieš darant rinkliavą, prašau ge
rai ištirti, ar tikrai siunčiama en
ciklopedija ir kitos knygos Punsko 
lietuvių gimnazijos bibliotekai nueis 
ir ar nebus lenkų muitinėje konfis
kuotos. Aš neseniai kalbėjau su len
ku, grįžusiu iš apsilankymo Lenki
joje. Jo pasakojimu, prie Lenkijos 
sienos (muitinėj) lenkai iš jo atėmė 
visus žurnalus, laikraščius ir pasa
kė: “Kai grįši atgal, viską grąžin
sim. J Lenkiją šių laikraščių ir žur
nalų įvežti negalima”. Taigi, prieš 
darant rinkliavą ir siunčiant Liet. 
Enciklopediją ar keturtomį “Mūsų 
Lietuva” reikia būti tikriems, kad 
siunčiamos knygos nedings lenkiškoj 
muitinėj. Br. Zumeris

ČIKAGOS LIETUVIŲ HORIZONTE

ALFA RADIO&TV
* 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 MtSOS IR SKANĖSTŲ 
---------------------------- KRAUTUVES KANADOJE ---------------------------- 

= tip-topIVIEATS 
KAS SAVAITE----------------------------------------* DELICATESSEN
1727 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 27 keliat) 

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanot bo muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pot persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki l,93/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai Ir greitai patarnaujamo.
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 t> ... />„ 480 RONCESVALLES AVĖ.,
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

(Atkelta iš 3 psl.)
ja iki $30,000. Už didžiosios salės 
nuomą, taip pat už klases, kuriomis 
naudojasi lituanistinės mokyklos, te
surenkama pusė tos sumos. Todėl 
metinės vakarienės, į kurias bilie
tas asmeniui kainuoja $25, yra ne
mažas pajamų šaltinis biudžetui su
balansuoti. Nenuostabu, kad lietu
viai, augštai vertindami Jaunimo 
Centrą bei jėzuitų darbus, į tas me
tines vakarienes gausiai suplaukia, 
jsipilietino ir tradicija, kad Jaunimo 
Centro metinėse vakarienėse visada 
būna puikios meninės programos, 
dažniausiai be jokio honoraro atlie
kamos pačių ryškiausių lietuvių me
nininkų. Ir šiemetinėje vakarienėje 
dramos meno atstovai Stasė Kielaitė, 
Arnoldas Alekna, Andrius Baraus
kas. Leonas Barauskas ir Jonas Ke- 
lečius su retu pasisekimu scenon iš
vedė V. Krėvės “Raganių”. Puikus 
aktorių pasiruošimas ir išradingas 
veikalo inscenizavimas publikai su
teikė daug estetinio pasigrožėjimo ir 
malonių tikrojo meno akimirkų išgy
venimo.

VYRESNIŲJŲ SUKAKTYS
Lapkričio 26 d. 85 metų amžiaus 

sukaktį atšventė miškininkas prof. 
Antanas Rukuiža. Sukaktuvininkas, 
nors jau 10 m. kaip netekęs regėji
mo, yra judrus mūsų tautinės bend
ruomenės narys. Jo sukaktis buvo 
paminėta šeimos bei giminių rately
je. — Organizacijų atstovai neseniai 
Čikagoje buvo surengę platesnį 85 
metų amžiaus sulaukusio prof. gen. 
Stasio Dirmanto pagerbimą. Sukak

tuvininką visada matysi ten, kur 
vyksta mūsų visuomeninis ir kultū
rinis gyvenimas. — 80 metų amžiaus 
sulaukė ir ilgametis “Draugo” vyr. 
redaktorius bei Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas Leonardas Si
mutis. Prieš kelerius metus su šiuo 
didžiu tolerantu bei labai įdomiu 
asmeniu būdavo daug progų susitik
ti. Dabar, išsikėlęs į tolimą užmies
ti ir prisėdęs prie atsiminimų rašy
mo, L. Simutis retai tepasirodo Čika
goje. Be jo, rodos, Čikaga pasidarė 
daug tuštesnė.

GRAŽUS PAVYZDYS
“Draugo” dienraštyje skaitėme ži

nutę: “Kun. F. Kelpšas, Chicago, 
Ill., užsisakė didesnį kiekį kalėdinių 
kortelių ir prisiuntė piniginę auką 
‘Draugui’ stiprinti...” Kun. F. Kelp
šą, Amerikoje gimusį ir užaugusį 
lietuvių tėvų sūnų, prisimenu nuo 
1952 m., kai jis, vos gavęs kunigys
tės šventimus, buvo atkeltas vikaru 
į lietuvių Sv. Jurgio bažnyčią sena
jame Čikagos Bridgeporte, kur tuo 
metu buvo pati didžiausia lietuvių 
kolonija. Prisimenu ir vieną pirmų
jų jo pamokslų, sakytų lietuviškai. 
Tada jo lietuvių kalba dar buvo 
tokia silpna, kad pamokslo mintis 
sunku buvo suprasti. Dabar, kai su
sitinki jį Sv. Kryžiaus ligoninėje, kur 
jis kapelionauja, ar kur kitur, iš kun. 
F. Kelpšo lūpų girdi gražią lietuvių 
kalbą. Per eilę metų padaryta di
džiulė pažanga. Mat, kiekvienai pro
gai pasitaikius jis bendrauja su lie
tuviais ir skaito lietuvišką laikraštį. 
Yra kunigų, jų neskaitančių.
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Mūsų klientams vakarinėje metropolinio Toronto dalyje 
(Cooksville) mums yra malonu pranešti, kad

ATIDAROMA
PENKTOJI MŪSŲ KRAUTUVĖ!

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. Užbalit

Natūraliai paruoštos pir
mos rūšies mėsos (kana- 
dietiški ir europietiški 
pjaustiniai) 
Užkandžiai vaišių sta
lams, mėsos šaldytuvams 
Importuoti skanėstai iš 
viso pasaulio

— Importuota

• Didžiausias šaltų mėsų 
pasirinkimas

• Kasdien šviežia duona, 
bulkutės, pyragaičiai

• Skanūs užkandžiai prie 
greito aptarnavimo 
bufeto

kosmetika —

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

Bloor Autorite Garage fta9rJ VcoU®)’
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

TURIME DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS, KURIUOS 
GALITE ĮTEIKTI SAVO DRAUGAMS. 
JŲ KAINOS: $5.00 ir $10. GAUNAMI.

HURON SQUARE SHOPPING CENTRE
2500 Hurontario St. 
Tel. 270-4206.

(truputį į pietus nuo 5 ir 10 
kelio sankryžos).

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

IDiirbas sąžiningas ir garantnotas 
Uetuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

KRAUTUVĖS KITOSE VIETOVĖSE:
Fairview Mall — 491-9451 Yorkdale Plaza — 787-1733 

1727 BLOOR ST. W. — 766-4982
ZIGGY'S at SHERWAY GARDENS

SaultSte.Marie,Ont.
N. METŲ SUTIKIMA ruošia žu- 

vautojų ir medžiotojų klubo “Brie
dis” valdyba. Ji planavo ruošti jį vi
sai kolonijai, bet lapkričio 26 d. po
sėdyje nutarė to plano atsisakyti, nes 
sunku gauti salę, be to, vien orkest
rui reikėtų išleisti $300. Dėlto nutar
ta ruošti Šeimyninio pobūdžio N. 
Metų sutikimą tiktai klubo nariams. 
Kaina porai — $15, viengungiui — 
$10, vienai moteriai ar studentui — 
$5. J šią kainą įeina gėrimai ir 
maistas. Nariai prašomi registruotis 
pas pirm. VI. Mockų arba sekr. 
Vyt. Skaržinską. Klubo valdyba taip 
pat nutarė pasiųsti po $20 auką “T. 
žiburiams” ir “N. Lietuvai”.

KLUBO “BRIEDIS” LAIMINGIE
JI. Išvykos loterijoj stambusis lai
mikis — geros degtinės galionas te
ko V. Liudavičiui. Už geriausią šau
dymą visus tris prizus pelnytai lai
mėjo P. Umbrasas. Už didžiausią pa
gautą žuvį pirmą prizą-taurę gavo D. 
Duoba, II — J. Meškys. Per paskuti
nę išvyką klubas “Briedis" pariebė- 
jo 269 doleriais. Nuoširdžiai dėko
jame prisidėjusiems darbu ar laimi
kiais, sveikiname visus narius Kalėdų 
ir N. Metų proga. Valdyba

KITOS ŽINIOS. Lapkričio 11 d. 
Vyt. Skaržinskas ir vyriausias jo sū
nus Jonas atšventė savo gimtadie
nius gausiame draugų būryje. Tėvui 
suėjo 63 metai, sūnui — 20. Jiedu 
buvo apdovanoti gausiomis dovano
mis. Ta proga tėvas padovanojo sa
vo sūnui 200 akrų ūkį, kuris yra už 
65 mylių nuo dabar turimo ūkio. 
Jonas jau antri metai studijuoja geo
logiją vietinėje kolegijoje. — O. ir 
J. Okmanai atšventė 40 m. vedybinę 
sukaktį. Lapkričio 25 d. V. ir V. 
Staškūnų iniciatyva jiems buvo su
ruošta staigmena — netikėtas pobū
vis. Buvo atvykusių net iš kitų ko
lonijų, jų tarpe Okmanų sūnus Sigi
tas su žmona ir p.p. Labuckai (iš 
Sudburio). Sigitas yra buvęs mūsų 
kolonijos akordeonistas. Sukaktuvi
ninkai buvo apdovanoti vertingomis 
dovanomis. Dalyvis

Ant plento
Karinis policininkas motocik

lu pasivijo automobilį, kurį vai
ravo girtas puskarininkis.

— Ar tu negirdėjai, kaip aš 
tau riktelėjau sustoti? — klau
sia policininkas.

— Ne, — atsakė puskarinin
kis. — Aš maniau, kad tai rėkia 
vienas tų, kuriuos aš suvažinė
jau.

Ruošiantis į šokius
Motina, pastebėjusi į šokius 

einančią savo septyniolikmetę 
dukrą sportiniu guminiais pa
dais apavu:

— Dukrele, pakeisk odiniais 
padais batukus, nes šie tau lips 
prie grindų.

— Nėra reikalo, nes mes šok
dami pėdų nejudiname iš vie
tos.

Šypsenos
Pas Chruščiovą

Chruščiovo valdymo metu at
ėjo pas jj jaunystės draugas ir 
sako:

— Nikituška, juk mes buvom 
geri draugai, tai dabar padėk 
man. Aš sunkiai dirbu kolcho
ze. Duok man geresnę tarnybą!

— Gerai. Už 10.000 rublių 
(sena valiuta) užteks?

— Ne, man perdaug.
— Tai už 5000?
— Ne, ne, perdaug.
— Už 2000. Gerai?
— Ne, duok man už kokius 

200.
— Negaliu. Tokiom tarny

bom reikia augštojo mokslo bai
gimo diplomo.

Svarbi užuojauta
Pavergtosios Lietuvos “Vals

tiečių Laikraštis” paskelbė šią 
maisto penkmečio įvykdymui 
svarbią užuojautą: “Giliai užjau
čiame Anykščių rajono Nevėžio 
kolūkio vadovus, palaidojusius

per pusmetį 229 kiaules. Nabaš- 
nikės nepakėlė sunkaus būvio, 
nebaltintų, nedezinfekuotų tvar
tų, išlaužytų grindų, sulaužytų 
lovių, pilnų srutų vietoj geria
mo vandens. Tiesą pasakius, lai
dotuvės ir nevyksta, nes kritę 
paršai išmetami kur papuolė, 
netgi prie fermų visos apylin
kės musių džiaugsmui”.

Rusas ir amerikietis
Kartą rusas susiginčijo su 

amerikiečiu dėl gumos — kas 
gamina geresnę rūšį. Sako ame
rikietis:

— Musu gamybos automobi
lis atsitrenkė į medį ir subyrėjo 
į gabalus, o padangos atlaikė.

— O pas mus, — sako rusas, 
— kartą iššoko žmogus per tar
dymus iš ketvirto augšto ir iš
tiško, o kaliošai liko sveiki.

• Ilgais plaukais tuščios gal
vos nepridengsi, trumpai kirp
tais — perpildytos neparodysi.

Parinko Pr. Alš.

Tel. 532-7733

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

1613 DUNDAS Street West

Pajieškojimal
Jieškomas Juozas Šalkauskas, gi

męs Lietuvoje, buv. Ukmergės 
apskr., Deltuvos valsč., Mikališkių 
km., 1929 m. išvykęs į Urugvajų. 
Taip pat jieškomas Povilas Sutinąs, 
gimęs Lietuvoje, buv. Ukmergės 
apskr., Deltuvos valsč., Mikališkių 
km., prieš antrąjį pasaulinį karą iš
vykęs į JAV. Jieško giminės. Pra
nešti: Lietuvos TSR, Vilnius, Rau
donosios Armijos prospektas 23-40, 
Budrienei Genovaitei.

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

PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančiu 
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- 
diniij 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.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
tel. 533-7954

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

> teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių Ir kitus reikalus

be atskiro atlyginimo
> agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

231-6226
2 3 1 - 2 6 6 1

Frank Barauskas, F.R.I.

REALTOR • 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 LŪ INOS IKI DANGORAIŽIO!
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

a’&’b T A I L O 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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSIL-iYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D. 

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

to iki 4 vai. po pietį).
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.——--------------------------------- ———-

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 • 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie 
iaic nno 10 v rvto iki 6 v.v

1 N S U R
DŪDA 

2231 Bloor

A N C E 
769-4612

Street W.
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Anapilio sodybos statybos dar

bai tęsiami toliau. Gili padėka ge
radariams už aukas statybai: $1,000 
aukojo dr. Sigitas ir Angelė Kazlaus
kai iš Oakvillės; po $100: P. 0. Dab- 
kai, E.J.Juzėnai (Oakville), Z. Sako- 
lovienė, A. J. Birgiolai, A. J. Jan
kaičiai, P. Z. Jonikai, E. Beinorie- 
nė, K. Kažemėkaitė, T. Kaušienė, P. 
Ūkelienė, S. E. Pusvaškiai, dr. A. A. 
Valadkos (iki šiol aukoję statybai 
$500); $50: —- A. Šukys; $450 su
darė asmenų aukos, kurių pavardės 
prašytos neskelbti spaudoje.

— Vietoje kalėdinių sveikinimų 
šalpai aukojo: A. A. Valadkos $50.
A. N. Salkauskiai $10.

— Gruodžio 9 d. iš par. bažnyčios 
palaidotas a.a. Vytautas Ambakas, o 
gruodžio 13 — a.a. Magdalena Kaz
lauskienė. Velionių artimiesiems gi
li užuojauta.

— Adventinio susitelkimo nuotai
koje praėjo kat. moterų draugijos 
metinė šventė. Narės organizuotai 
su vėliava dalyvavo 11 v. pamaldose. 
Parapijos salėje draugijos paruoš
tuose pietuose dalyvavo labai daug 
tautiečių.

— Mirus a.a. Broniui Čepaičiui, 
velionies broliams ir sesutėms nuo
širdi užuojauta.

— Artinantis Kalėdų šventėms, 
maloniai prašome pranešti apie ligo
nius ar vyresnio amžiaus asmenis.

— Kviečiame ruošti šeimose tra
dicinį Kūčių stalą. Kalėdinės plotke- 
lės gaunamos sekmadieniais po pa
maldų par. salėje.

— Pamaldos: gruodžio 12 d., 8 
v.r., už a.a. Liudviką Paketūrą; šeš
tadienį, 9 v.r., už a.a. Petrą ir Mar
celę Birgiolus; sekmadienį: 10 v. už 
a.a. Juozą Simonaitį, 11 v. už a.a. 
Antaną Kružiką ir 12 v. už a.a. Ma
rijoną Jaujininkienę.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamoka; 7.30 v. jaunimas 
ruošiasi pamaldoms.

— Sekmadienį, 1.30 v.p.p., jauni
mo pamaldos ir Kalėdų eglutė.

— Gruodžio 24 d., 11.30 v.r., pa
maldos HAMILTONE, Faith Luthe
ran bažnyčioje, 1907 King St. E.

— Kūčių pamaldos Toronte su šv. 
Vakariene 7 v.v.

— Pamaldos Kalėdų rytą — 9.30 
vai.

— Gruodžio 31 d. pamaldos — 
9.30 v.r. Jas laikys tarybos narys 
Petras Sturmas. Kun. A. Žilinskas su 
šeima išvyksta į Bostoną, kur krikš
tys savo brolio sūnų Bernardą Ži
linską. Kunigui išvykus, gruodžio 27 
— sausio 3 d., reikalui esant pasto
racinį patarnavimą atliks kun. Bin- 
dernagelis 766-1424 arba 279-9281.

A.a. Bronius Čepaitis, 55 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 9 d. 
Mount Sinai ligoninėje. Velio
nis kilęs nuo Linkuvos. Palaido
tas iš Prisikėlimo par. švento
vės lietuvių kapinėse.

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

REIKALINGI TĖVAI - GLOBĖJAI, 
sutinkantys pastoviai globoti savo na
muose broli ir seserį 11 ir 13 metų 
amžiaus, norinčius dalyvauti lietu
vių parapijų ir bendruomenės 
veikloje. Už išlaikymą mokama — 
$113 už mergaitę, $88.50 už berniu
ką į mėnesį. Be to, papildomai mo
kama už drabužius, gydytojų bei 
dantistų patarnavimus ir kitas pridė
tines išlaidas. Jei norite savo na
muose turėti tuos vaikus, skambin
kite telefonu 925-6641 Joana Gata- 
veckas arba Margaret O’Reilly (Ca
tholic Children’s Aid Society, 26 
Maitland St., Toronto 5, Ont.).

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

FOTOGRAFAS Įvairioms 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. 8394894. KAZYS CIBAS.

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
JONAS BANYLIS atUeka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 5354329.
7— -a r- a g j tr

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 t.t Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Broniui Čepaičiui, 

velionies brolius Apolinarą ir Kazį, 
seserį Eleną Bersėnienę Wellande ir 
Lietuvoje likusias seseris bei visus 
artimuosius giliai užjaučiame. Laido
tuvės — gruodžio 13 d.

— Mišios: trečiad., 8 v. — už Bal
sių šeimos mirusius, užpr. S. Olekic- 
nės; 8.40 v. — už a.a. dr. A. Brydon, 
užpr. J. G. Szabo: ketvirtad., 8 v. — 
už a.a. Lungių šeimos mirusius, užpr. 
S. Olekienės; penktad., 8 v. — už a.a. 
Stupurų šeimos mirusius, užpr. S. 
Olekienės: 8.30 v. — už a.a. Vikt. 
Užupį, užpr. V. A. Lukų; šeštad., 
8.30 v. — už a.a. E. Civinskienę, 
užpr. V. E. Sondų; 9 v. — už a.a. 
Stepono vėlę, užpr. S. S. Kviečių; 
9.20 v. — už a.a. J. Smolskį, užpr. J. 
Smolskienės; sekmad., 8 v. — už a.a. 
E. Labanauskienę, užpr. A. M. Nor
kų; 9 v. — už a.a. Boleslovo ir Ade
lės vėles, užpr. A. S. Ceponių; 11.15 
v. — už a.a. M. Dervinį, užpr. S. 
Dervinienės; 12.15 v — už a.a. A. 
Aukštakalnį, užpr. E. Aukštakalnie- 
nės.

— Tėv. Tadas, grįžęs iš ligoninės, 
stiprėja namie, bet pareigų dar ne
galės eiti bent mėnesį laiko.

— Lankomos šeimos, su kuriomis 
iš anksto susitarta.

— Religinis kursas suaugusiems — 
šį trečiadienį, gruodžio 13 d. 7.30 
Parodų salėje. Paskaitos ir diskusi
jų tema — "Atgaila”. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

— Par. biblioteka ir spaudos kios
kas per Kalėdas, N. Metus ir sekma
dienį prieš abi šventes bus uždary
tas.

— Pirmosios Komunijos ir religi
jos pamokos vaikams šį sekmadienį
— įprasta tvarka. Sekmadienį prieš 
Kalėdas ir N. Metus šių pamokų 
nebus.

— Kalėdinės plotkelės šiokiadie
niais gaunamos par. raštinėje, o sek
madieniais — prie įėjimo į bažny
čią.

— Aukų vokeliai vaikams ir jauni
mui gaunami par. raštinėje.

— Kanadoje pašto zonas pakeitus 
pašto kodais, t.y. raidžių ir skaitlinių 
rinkiniais, kviečiame parapijiečius 
vieną-kitą kartą ant savo aukų voke
lių pažymėti ir savo adreso kodą. 
Tai didžiai palengvins par. raštinei 
pakeisti ir papildyti adresus. Šios pa
rapijos naujas pašto adresas angliš
kai rašomas taip: Parish of the Re
surrection, 1011 College St., Toron
to, Ont., M6H 1A8

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
aukojo “T. Žiburiams” $10: Ona 
ir Jurgis Dementavičiai, Stefa ir 
Aleksandras Kalūzos, Irena ir 
Petras Čiurliai, Adelė ir Juozas 
Kizai, Al. Dūda, Angelė ir Vy
tautas Kulniai; $5: Ona ir Anta
nas Jakimavičiai Toronte, Pet
ras Kovelis Hamiltone, J. Gas- 
perienė Sault Ste. Marie, Ont. 
Taip pat “TŽ” aukojo $15 Vik
toras Petraitis; po $10: Morta 
ir Bronius Norkai, Nijolė ir Jo
nas Šimkai; $8: Anelė ir Tomas 
Žiliai; $5: B. ir St. Matulevičiai
— visi iš Toronto, Ontario.
— A. Gačionių šeima paaukojo 
Toronto Maironio šeštad. mo
kyklai $15. Tuo būdu jie svei
kina savo bičiulius bei pažįsta
mus, linkėdami džiugių Kalėdų 
ir sėkmingų naujų metų.

Lietuvių Namuose gruodžio 
10 d. įvyko steigiamasis mote
rų rėmėjų susirinkimas. Jų tiks
las — pagelbėti naujai besiku
riantiems Liet. Namams. Daly
vavo gausus moterų būrys. Lai
kinoji valdyba numato artimiau
siu laiku šaukti pirmą viešą su
sirinkimą. Apie tai bus iš anks
to pranešta spaudoje.

A. a. Magdalena Kazlauskie
nė, 68 m., staiga mirė savo bu
te, 205 Crawford St., gruodžio 
10 d. Pašarvota Ryan ir Odette 
laid, namuose. Laidojama gruo
džio 13 d., 9.30 v.r., iš Sv. Jono 
Kr. šventovės liet, kapinėse. Ve
lionė paliko sūnų Lietuvoje ir 
gimines Londone, Ont.

■< ■ ■ - M ■ >■ ■ M ■- A ■ ■■ * ■Į KALĖDINĖS EGLUTĖS
| Patys nusikirskite eglutes (trumpais
| spygliais) DRYSDALES ūkyje. ----------------
rj 1. Važiuoti į šiaurę 400 greitkeliu iki 89 kelio, sukti į vakarus Vi mylios
§ ir 1% mylios Į pietus. 2. Važiuoti 48 keliu Į šiaurę iki Ballantrae, “ 
§ sukti į rytus, pavažiuoti 2 mylias ir tuomet l’/į mylios Į šiaurę ūkio link.
§ Atidaryta gruodžio 16-17 d. d. savaitgalyje.

Telefonai: 444-9159 -----  633-0371 9
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PASIRŪPINKITE, kad netrūktų artėjančioms šventėms mūsų specialiai pagaminto 
RŪKYTO KUMPIO. Kviečiame gerb. klientus užsisakyti iš anksto.

► Turėsime žęsų, kalakutų, ančių, paršiukų, Įvairios 
savo gamykloje rūkytos dešros bei mėsos.

Taipgi turime Viskanto gamintų lietuviškų sūrių, rūkytų ungurių, rūkytos kalakutie
nos, importuotų skanėstų, tikro bičių medaus ir t. t. 
Kviečiame tautiečius nedelsiant pasinaudoti!

PARKSIDE
335 RONCESVALLES AVĖ.

------  NEMOKAMAS PRISTATYMAS
TELEFONAS 535-1258

J 573 Bloor St. W. (Bloor ir Alhambra gatvių sankryža) Toronte

8-10 asmenų

------------------- U2 GRYNUS: -------------------
• Šiltas maistas pasirinktinai • Skanu
mynai, tortai, pyragaičiai, kava ir kt.
• Atsigaivinimui stiprūs ir silpni gėrimai
• Kepuraitės ir kiti zvimbalai

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

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

1. Naujuose Lietuvių Namuose, tel. 533-9030,
2. Paramoje, tel. LE2-8723, 3. Margis Drug Store,
4. Parkside Meat Market, 5. Nido restaurant, 
6. Utopia Not. Organic Foods, 7. Pas L. N. v-bos 
norius, 8. Krasausko maisto krautuvėje, 9. Baltic 
Exporting Co., 10. Pas Lietuvių Namų autoaikštės 
prižiūrėtojus, 1 1. Pas platintojus.

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

Toronto Lietuvių Namų valdyba

ruošiamas IŠKILMINGAS-GRANDIOZINIS

Gros du orkestrai * Apvalus 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.

Lietuvių Studentų Klubo ka
lėdinis pobūvis su eglute, bufe
tu, šokiais ir muzika — šį penk
tadienį, gruodžio 15, 8 v.v., In
ternational Student Centre, 33 
St. George St. Visi lietuviai stu
dentai kviečiami dalyvauti.

Tėvų diena. Gruodžio 16, šeš
tadienį, Toronto Maironio mo
kykloje bus tėvų diena. Bent 
vienas iš tėvų maloniai kviečia
mas atvykti į mokyklą 11 v.r. ir 
pasikalbėti su klasės auklėto
jais. Pirmojo semestro mokinių 
pažymėjimai bus įteikiami tė
vams. Tuoj pat po pasikalbėji
mo vaikai su tėvais galės vykti 
namo. Tėvai yra prašomi atvirai 
ir nuoširdžiai išsiaiškinti visus 
neaiškumus. Patirtis rodo, kad 
kartais be ypatingos priežasties 
atsiranda nesusipratimų ir kar
tėlio. Tokiems nesusipratimams 
išvengti geriausia priemonė yra 
nuoširdus tėvų ir mokytojų išsi
kalbėjimas. Tą patį šeštadienį 
mokiniai paleidžiami Kalėdų 
atostogom. Mokykla vėl pradės 
darbą sausio 6 d. įprastu laiku 
ir įprastoj vietoj. Vedėjas

LK Mokslo Akademijos Ota
vos židinys rengia Akademijos 
ir Lietuvos universiteto 50 me
tų veiklos sukakties minėjimą 
gruodžio 16, šeštadienį, 5 v.p.p., 
Otavos universiteto pedagogi
nių mokslų fakulteto patalpose, 
1245 Kilborn Ave., Otavoje. 
Kalbės Lietuvos pasiuntinybės 
Vašingtone patarėjas dr. St. 
Bačkis, dr. II. Nagys, dr. J. Rač
kauskas. Iškilmės pabaigoje — 
vin d’honneur. Dalyvauti kvie
čiami Toronto ir kitų vietovių 
Akademijos židinių nariai.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas — gruodžio 17, sekma
dienį, 5 v. p.p., Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Paskaitai pakviestas 
Peterboro un-to prof. Romas 
Vaštokas, jau senokai tyrinėjąs 
Kanados indėnų gyvenimą. Jis 
kalbės apie savo atliktus darbus 
šioje srityje ir iliustruos skaid
rėmis. Susirinkimo metu bus ir 
loterija, kurioje laukia laimėto
jo kun. A. Kezio, SJ, padaryta 
meniška nuotrauka. Dalyvauti 
kviečiami visi nariai ir svečiai.

A. B. Beresnevičių vyriškų 
drabužių krautuvė A. B. Tailors, 
343 Roncesvalles Avė, Toronto, 
Ont., turi didelį pasirinkimą at
pigintam kainom marškinių, 
kaklaraiščių, eilučių, marškinių 
(T-Shirts) su liet. Vyčiu, skyde
lių ir kitų dalykų, tinkamų šven
tinėm dovanom (sklbm.).'
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Anelei Liubinskienei
mirus, dukrą ONUTĘ YČIENĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —

P. A. K a žiliai
L. V. Kybartai J. R. Rimai
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SLA 236 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 17, sek
madienį, 1 v.p.p., salėje virš “T. 
Žiburių”, 941 Dundas St. W. Ka
dangi bus renkama ir valdyba, 
visiems nariams dalyvavimas 
privalomas. Be to, bus svarsto
ma, kiek stalų užsakyti SLA na
riams N. Metų sutikime Liet. 
Namuose. Kviečiami ir svečiai, 
suinteresuoti apsidraudimu SLA 
organizacijoje. M. F. Y.

KLB Toronto apylinkės val
dyba rengia tradicines bendras 
Kūčias gruodžio 24, sekmadie
nį, 8 v.v. Liet. Namuose ir kvie
čia tautiečius jopis registruotis 
L. Namuose.

Iškilmingą N. Metų sutikimą 
ruošia “Tėvynės Prisiminimų” 
radijo programa Westbury vieš
butyje (Yonge ir College). Re
zervacijas priima programos ve
dėjas J. R. Simanavičius tel. 
534-1274.

“T. Žiburių” metinis spaudos 
balius bus 1973 m. vasario 3 d. 
Prisikėlimo par. salėje. Ta pro
ga rengiama plati loterija, ku
rios bilietai bus platinami iš 
anksto. Laimikių tarpe yra tele
vizijos priimtuvas, kelionė į Ber
mudų, skulptūros, paveikslai ir 
kiti vertingi dalykai.

Toronto Prisikėlimo parapi
jos bankelio dešimtmečio proga 
gruodžio 9 d. lankėsi Toronto 
lietuvių šeštadieninėje mokyklo
je valdybos narys Z. Girdaus- 
kas; sveikino mokytojus, dir
bančius tautinį darbą, juos ir vi
sus mokinius apdovanojo dova
nėlėmis.

Skautininko Stepo Kairio mu
zikinis vienetas yra pakviestas 
dalyvauti tautybių pasirodyme 
Niagara Falls, Ont., gruodžio 21 
d. Vienetas reguliariai repetuo
ja, plečia savo repertuarą; gra
žiai pasirodė skautų bazaro ir 
Kariuomenės šventės programo
se. Labai daug padeda dažnai į 
Torontą iš Chalk River, Ont., 
atvykstanti D. Fidlerienė. Vie
netui augant narių skaičiumi, 
reikia naujų kanklių. Stepo Kai
rio paminklo komitetas fondo 
likutį $80,77 paskyrė vienetui. 
Būtų gera, jei atsirastų daugiau 
skautų rėmėjų ir pinigais pa
remtų'šį tylų, bet darbštų muzi
kinį vienetą. Kreiptis į vieneto 
vadovus: Snaigę Valiūnaitę, 34 
Kennedy Ave., Tor. 9, tel. 762- 
3738 arba Gediminą Kalinauską, 
43 Glenlake Ave., Tor. 9, tel. 
533-7506.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyko gruodžio 10 d. Prisikėli
mo par. salėje. Danutė Skukaus- 
kaitė paskaitė rašinį “Kalėdos”
— vaikučių šventė”. Seselių pa
ruošti Lietuvių Vaikų Namų 
mažieji džiugino savo tėvelius ir 
svečius, atlikdami jiems pritai
kytą programą. Maironio mo
kyklos I, II ir III skyrių moki
niai, vadovaujami Rasos Bukšai- 
tytės, padainavo keturias dai
nas. Gražiai deklamavo Lana 
Škėmaitė ir Lina Totoraitytė. 
Mokyklos vaidintojų grupė gra
žiai suvaidino “Strakaliuką ir 
Makaliuką” Režisavo Aldona 
Dargytė - Byszkiewicz, talkino 
Leokadija Nakrošienė. Gražias 
dekoracijas paruošė Adelė Ab- 
romaitienė. šviesas tvarkė J. 
Žadavičius. Pasirodė ir Kalėdų 
senelis. Programa buvo neper- 
ilga ir tvarkingai pravesta. Iš
kilmę pradėjo ir sklandžiai pra
nešinėjo Ramutė Birgelytė. Pa
dėkos žodį tarė tėvų komiteto 
pirm. Vladas Stabačinskas. Po 
programos visi vaikai buvo pa
vaišinti. Dalyvis

1S DAINOS VEIKLOS
“D” susirinkime pas V. Rasiulie- 

nę dalyvavo daug nartų. Tartasi, kaip 
išplėsti veiklą. St. Majauskicnė au
kojo šalpai $5, prisimindama a.a. V. 
Sadauskienę. Gauta M. Pečiulienės 
auka $5 ir svečių iš Hamiltono H. 
Rimkevičių $5. Klebono kun. P. 
Ažubalio leidimu, gruodžio 17 d. 
“Daina” rinks aukas Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje. Paskirstytos Kalėdų do
vanos seneliams Vokietijoje — po 
$6 viengungiams ir po $12 šeimoms. 
Prel. J. Avižai tarpininkaujant, do
vanos paskirstytos Miuncheno sene
lių prieglaudoje. Sekantis susirinki
mas įvyks 1973 m. sausio 21 d. pas 
Iz. Kandrotienę ir M. F. Yokubynie- 
nę, 207 Quebec Ave., RO 2-0498. 
Nuoširdžiai dėkojame V. Rasiulienei 
už taip malonų priėmimą. M. F. Y.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkinga: dr. A. Lukie- 

nei už suteiktą man pirmąją pagal
bą ir gydymą ligoninėje, daktarams
— Kenshole ir Maharag; už dvasinį 
patarnavimą kun. klebonui P. Ažu
baliui ir kun. J. Staškevičiui. Taip 
pat nuoširdi padėka už visas paslau
gas: šv. Jono Kr. par. kat. moterų 
skyriui, pirm. Sekonienei, Žekienei, 
Norkienei, Ottienei, K. Sirutienei, A. 
Šimkienei, N. Ščepavičienei, A. Ape- 
ravičienei, S. Pacevičienei, J. Pace- 
vičienei, p. Aleksienei, J. Kaknevi- 
čienei, St. Petraitienei, p. Jurkštie- 
nei, p. Keršienei, p. Jasinevičienei, 
p-lėms Kaunaitėms, G. Balčiūnienei, 
St. Matulevičienei, S. Sakalienei, p.p. 
Rovams, Valiuliams, Urbonams ir 
Rūtai, V. Dalindienei, S. J. And- 
ruliams, p. p. Aušrotams iš Lon
dono, Ontario, Z. Juškevičienei iš 
Čikagos, St. Smalinskienei iš 
Detroito, “Dainos” pirm. Butienei, 
dukrai Sigitai, žentui Vytautui, anū
kėm Aldonai ir Bernadetai.

Visiems nuoširdžiai dėkinga —
O. Jonaitienė

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

TORONTO, ONT.
Kalėdinis “TŽ” numeris (šių 

metų paskutinis) išeis normalia 
tvarka ir gruodžio 19 d. vakare 
visa siunta bus jau pašte. Svei
kinimai priimami iki gruodžio 
14 d. Dėl švenčių pokalėdinis 
numeris neišeis. Taigi, sekantis 
nr. bus 1973 m. pirmasis. Dėko
jame maloniem skaitytojam už 
kalėdines aukas, skirtas “TŽ” 
paramai. Jau daug kas atnauji
no savo prenumeratas 1973 me
tam. Kviečiame ir visus kitus 
nedelsiant tai padaryti, kad ne- 
susitrukdytų laikraščio siuntinė
jimas. Paštas reikalauja, kad 
prenumeratos būtų apmokėtos 
iš anksto. Kitaip jis nelaiko jų 
prenumeratoriais ir ima didesnį 
mokestį pž laikraščio siuntinėji
mą. Gauname daug nusiskundi
mų pašto patarnavimu. Skundus 
perduodame paštui, ir kaikuriais 
atvejais pavyksta sutvarkyti.

Kanados paštas praneša: visi 
kalėdiniai atvirukai adresatams 
Kanadoj ir JAV-se turi būti iš
siųsti iki gruodžio 13 d., vieti
niams adresatams — iki gruo
džio 17 d. Tokių atvirukų tari
fas (Kanadoj ir JAV) — 6 et., 
jei vokai neužklijuoti, 8 et. — 
jei užklijuoti.

A. a. kun. R. Kasponio laido
tuvėse Klevelande gruodžio 9 d. 
iš Toronto dalyvavo kun. J. Staš- 
kus ir V. Staškevičiūtė. Pamal
das laikė vysk. V. Brizgys ir 6 
kunigai. Pamokslą pasakė kun. 
B. Liubinas.

Tradicinis “Varpo” choro po
būvis buvo surengtas Sv. Jono 
Kr. par. salėje gruodžio 9 d. Ša
lia energingo chorvedžio A. 
Ambrozaičio ir choristų vetera
nų, dalyvavo nemažas būrys ir 
jaunosios kartos choristų. Su
kaktuvinis “Varpo” koncertas 
numatytas 1973 m. kovo men.

Dr. E. Puodžiukas, atlikęs 
stažą šv. Mykolo ligoninėje, nuo 
š.m. rudens atidarė savo kabi
netą milžiniškame Commerce 
Building, Toronto miesto cent
re. Kartu su juo dirba ir keli 
kanadiečiai gydytojai. Gruodžio 
9 d. Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje jo tėvai suruošė jaunajam 
gydytojui pagerbtuves, kuriose 
dalyvavo būrys lietuvių ir nema
žai kanadiečių. Dr. E. Puodžiu
kas yra aktyviai dalyvavęs Lon
dono tautinių šokių ansamblyje 
ir yra buvęs Toronto mokslei
vių ateitininkų kuopos pirmi
ninku.

Jonas Ruseckas jau septinti 
metai dirba Ontario Meno Gale
rijoje prie paveikslų paruošimo 
parodoms bei jų pakabinimo. 
Savo žinioje jis tūri 5 darbinin
kus. Padidinus galerijos patal
pas jų skaičius numatomas pa
didinti iki 15. Apie galeriją ir 
J. Rusecko darbą plačiai rašė 
dienraštis “The Toronto Sun” 
lapkričio 21 d. laidoje. Ten pa
žymėta, kad jis galerijoj dirba 
nuo atvykimo iš Lietuvos. Tai 
klaida, J. Ruseckas dirba ten 
septinti metai, bet Kanadon at
vyko 1949 m. Šį darbą gavo jis 
išėjės specialų kursą. Tapęs pa
ruošimo skyriaus vedėju, jis 
priėmė į darbą du tautiečiu. Vė
liau tikisi, kad atsiras daugiau 
vietų, nes galerija plečiama.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

A D A M O N I S
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Mamų 376-3781 
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I 8.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“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- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

Kooperatinė namų (iki 4 butu) ir namų Inventoriaus apdrauda.
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.

MONTREAL, Que.
Šv. Kazimiero par. žinios
— Kalėdų pamaldų tvarka: Ber

nelių Mišios — 12 v. nakties, Kalėdų 
dieną — Mišios 10 ir 11 v. ryto. 
Klebonas ir par. k-to nariai sveikina 
parapijiečius Sv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga.

— Šių metų parapijos metinėje 
apyskaitoj parapijiečiai ras linksmą 
žinią, liečiančią mūsų parapijos fi
nansinį gyvenimą.

— Parapijiečiai prašomi atsiimti 
sekmadieninius aukų vokelius par. 
svetainėje prieš ir po 11 v. pamaldų. 
Ta pačia proga galite gauti ir plot- 
kėlės.

— Mūsų parapijos 60 metų su
kakties minėjime, kurį pradedame 
gruodžio 31 d., 8.30 vai. vak. pamal
dom, dalyvaus ir prancūzų tautybės 
žmonės kaip parapijiečių kvies
ti svečiai. Primenama, jog šių pamal
dų metu giedos su mūsų par. choru 
ir sol. G. Capkauskienė. Po to ji 
atliks atitinkamą programą mūsų iš
kilmingos vakarienės metu.

— Bilietai į iškilmingą mūsų par. 
vakarienę, kuri įvyks gruodžio 31 d. 
9 v.v., par. svetainėje, su dideliu pa
sisekimu jau platinami. Visi prašomi 
juos įsigyti iš anksto, nes prie įėji
mo jų gali ir nebūti.

— Jau kuris laikas serga mūsų 
vargonininkė ir negali eiti savo par
eigų. Dėlto nukenčia giedojimas, nes 
mūsų par. choro vadovė turi eiti ir 
vargonininkės pareigas.

— Mūsų par. choristai intensyviai 
ruošiasi Bernelių Mišioms, kuriose 
kartu su jais giedos ir solistė G. 
Capkauskienė. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— KLK Moterų Draugijos Mont- 

realio skyriaus dvidešimtmečio 
šventė praėjo labai gražiai. Sukak
tuvinis balius sutraukė pilną salę 
dalyvių. Dalyvavo ir daug jaunimo, 
kuris domisi kanklėmis. Klevelando 
Čiurlionio ansamblio kanklių orkest
ras, vadovaujamas p. Mikulskių, ne
paprastai sužavėjo visus. Gaila, kad 
dėl pablogėjusio oro negalėjo pasi
likti iki sekmadienio 11 v. Mišių, ku
riose daugelis dar norėjo juos iš
girsti.

— Po sunkios operacijos Montrea- 
lio General ligoninėje mirė Bene
diktas Krikščionaitis, gyvenęs savo 
ūkyje prie Stanbridge East. Palaido
tas iŠ AV bažnyčios. Reiškiame gi
lią užuojautą velionies žmonai, sūnui 
ir jų artimiesiems.

— Gruodžio 10 d. įvyko Sv. Onos 
Draugijos nartų susirinkimas para
pijos salėje.

— Choristai ruošia Naujų Metų su
tikimą Aušros Vartų parapijos salė
je. Jie tikisi, kad visi mielai atsi
lankys.

— 1973 m. vasario 18-25 d.d. įvyks 
eucharistinis kongresas Australijoje. 
Jei kas norėtų nuvykti papiginta kai
na, kreipkitės šiuo adresu iki gruo
džio 20 d.: American Travel Service 
Bureau 9727 S. Western Ave., Chica
go, Ill. 60643. Tel. (312) 238-9787.

— Suaukotos Mišios už mirusius 
(ir Vėlinių metu) yra skelbiamos 
biuletenyje ir iš eilės bus atlaikytos. 
Jei dėl blogo oro ar kitų priežasčių 
negalite atsilankyti į bažnyčią, pate- 
lefonuokit, ir gausit biuletenį paštu.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$238.79. Įteikė vokeliais: P. Rutkaus
kas $10, V. Jakoniai $10, A. Viskan
tas $7, A. Kličius $5, E. H. Cotc $5.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines------- -----------8.5%
Nekiln. turto ........ 8.5%
Čekių kredito -  _9.0%
Invcstacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.


