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MEILĖS PASLAPTIS
J. KUZMICKIS

Modernusis pasaulis esmėje nėra netikįs, nereligingas, tik jo 
natūralus linkimas garbinti yra nukreiptas į objektą — visatą, 
kuri jam atrodo esanti krikščionių Dievo opozicijoje. Taip, kalbė
damas apie modernųjį netikėjimą, pastebėjo Pierre Teilhard de 
Chardin. Keliolika metų vėliau (1970 m.) prof. Arne Tiselius, 
svarstydamas vertybių vietą pasaulyje, nagrinėjo augantį visų tau
tų žmonių tarpe įsitikinimą, kad su pasauliu yra kažkas bloga ir 
kad būtina drauge susirinkus pasvarstyti, kas darytina. Tą “kažką 
bloga” aiškiau išryškino anglas Christopher Mayhew, pažymėda
mas, kad esame geriau maitinami, geriau rengiami, geriau įkurdi
nami ir geriau išmokslinami, kad mūsų jaunieji yra augštesni ir 
stipresni, kad mūsų gyvenimas yra ilgesnis; deja, viso to nepaisant, 
esame labiau susirūpinę, blogesnio elgesio ir mažiau laimingi. 
Mus kankina didelė vienatvė, drasko vidinė įtampa, netikrumas, 
gausėja nusikaltimai, didėja desperacija, vedanti iki savižudybės, 
plečiasi įvairių narkotikų vartojimas

Nekartą kritikuojama vyresnioji karta, jos gyvenimo būdas, 
įsitikinimai ir manoma, jeigu jaunoji karta eisianti jos pėdsakais, 
visa dar labiau pablogėsią. “Kaip mes turime pasikeisti?” — šūkte
lėjo penkiolikametis jaunuolis ir čia pat pareiškė: “Mes reikalingi 
daug daugiau meilės kiekvienam; mes reikalingi visuotinio žmonių 
supratimo; mums reikia mąstyti apie save ir išreikšti savo jauseną, 
bet ir tai dar neviskas. Aš dar turiu atrasti, ko daugiau mes rei
kalingi ...” Atrodo, tartum vieno laikotarpio sistema subraškėjo, 
tartum iš griaunamo pastato gabalų norima statyti naujus, tobu- 
lesnius rūmus.

Senstantį pasaulį norėta ir anksčiau "atnaujinti”. 1650 m. 
anglų revoliucininkai skelbė, kad reikia panaikinti nuosavybę ir 
visu kuo bendrai naudotis, kad betkoks autoritetas turi išnykti, nes 
visi yra lygūs, ir tokiu būdu bus panaikinti klasių skirtumai. Tuo 
pačiu metu nevienoje Europos dalyje nerimstanti inteligentija at
metė buržuazinį pirklių gyvenimą su jo prabanga ir laisva valia 
pasirinko neturtą, gyveno komunomis arba elgetavo bei atvirame 
lauke miegojo. Jie augino ilgus plaukus, nesirūpino švara, dėvė
jo neįprastus drabužius, kartais skarmalus. Tvirtinama, kad Ant
verpeno neraštingas Loy Pruystinck, 1525 m. apie save sutelkęs 
nemažai pasekėjų, dėvėjęs drabužius, kurie buvę sukirpti kaip 
skarmalai bei išsiuvinėti brangenybėmis. Revoliucininkai, pasak 
mistiko Heinrick Suso, buvo Įsitikinę, esą geriau būtų, jei visą pa
saulį reiktų sunaikinti, nei “laisvasis žmogus” turėtų susivaidyti 
nuo betkokio veiksmo, į kurį traukianti jo prigimtis. O G. R. Tay
lor, kviesdamas persvarstvti uokario metu'ją, 
labai realiai klausia: ką žmonės mano, kai jie reikalauja “vertybių 
perkainojimo"?

Kaip šių laikų filosofai, sociologai, psichiatrai svarsto žmoni
jos žaizdas ir jieško nesurandamų vaistų, taip senojo pasaulio pra
našai jautė ano laiko negeroves ir šaukėsi dangiškosios rasos, nuo
stabaus Emanuelio, galingojo Viešpaties, įžengiančio į savo šven
tovę. Kai Viešpaties angelas Gabrielis pranešė nustebusiai Marijai, 
jog ant jos nužengsianti Šventoji Dvasia ir Augščiausiojo galybė 
apdengsianti ją savo šešėliu, kad netgi šventasis, kuris iš jos gims, 
vadinsis Dievo Sūnumi, — ji giliu tikėjimu priėmė dangiškojo pa
siuntinio pranešimą ir nusižeminus atsakė: “Štai, aš Viešpaties 
tarnaitė, tebūna man taip, kaip tu pasakei”. Pats Viešpaties įsikū
nijimas reikalavo, kad žmonės Jį priimtų, jeigu norėjo būti išvesti 
iš tamsos į šviesą, iš klystkelių į tikrąjį kelią ir išganymą. Reikėjo 
daugiau nei paties Dievo įsikišimo — būtinas buvo pačių žmonių 
sutikimas, gera valia, pastangos ir meilė.

Aną istorinę naktį, kai Kūdikėlis Jėzus gimė Betlėjuje, įvyko 
kažin kas žmogaus protui nesuprantamo: Viešpats persikėlė iš am
žinybės į pereinamąjį žemės gyvenimą, įžengė į istoriją, laisva va
lia pasirinkdamas misiją atpirkti pakrikusią žmoniją. Tą nuostabi; 
faktą sunku suvokti žmogiškuoju protu, bet jame kaip tik ir glūdi 
krikščionybės prasmė: Viešpats taip giliai mylėjo žmones, kad at
siuntė savo Sūnų padėti jiems jų negalėje. Šita meilė gal ne tiek 
veikia protą, kiek jaudina širdį, įgalindama ją rasti kelią į Dievo 
paslaptį, nes, kaip R. Guardini pastebi, žmogiškajame gyvenime 
nė vienas didelis įvykis neištrykšta iš intelekto: kiekvienas jų kyla 
iš širdies ir jos meilės. Thomas Merton, susiradęs kelią į Viešpatį ir 
užsidaręs trapistų vienuolyne, savo dienoraštyje pažymėjo: “Kalė
dos mums duotos pamilti nusižeminimui (o tai yra meilė) ir su 
džiaugsmu apglėbti priešingybes, sunkumus bei visa kita . . . Kaip 
aš galiu sakyti mylįs Jį, jei negaliu mylėti to, ką Jis myli?”

Kūdikėlis Jėzus, mylėdamas žmones, atėjo į pasaulį, o užau
gęs pabrėžė, kad didžiausias ir pirmasis įsakymas yra mylėti Vieš
patį Dievą visa širdimi, siela ir mintimi, o antrasis į jį panašus — 
mylėti artimą kaip patį save, nes tais dviem įsakymais remiasi 
visas įstatymas ir pranašai. Krikščionies meilė artimui, kurį jis 
mato ir susitinka, paliudija jo meilę Dievui, kurio jis negali matyti. 
Netgi svetimtautis, tarsi anas samarijietis plėšikų užpultam kelei
viui, turėtų ištiesti mums pagalbą, altruistinę meilę ir supratimą 
rodančią ranką, kai nekartą pasigendame altruistinės meilės ir 
supratimo iš saviškių mūsų kasdieninio gyvenimo kelyje?! Jėzus 
taip mylėjo žmones, kad pasiėmė didžią išganymo misiją ir savo 
pavyzdžiu teigia, kad ir mūsų misija yra mylėti, spinduliuoti įsi
jautimu, atleidimu ir nusižeminimu. Kai Dievas įsileidžiamas į vi
dų, kai artimas suprantamas ir užjaučiamas, — šimtmečių eigoje 
kylančios didžiosios problemos lieka paprastesnės ir lengviau iš
sprendžiamos.

BRANGŪS LIETUVIAI,
Kristaus gimimo ir Naujų Metų šventės savo prasme ir tradici

jomis yra visu šventės, tad norėtųsi jas ir švęsti visiems kartu. Šioje 
dvasioje bandau jus pasiekti šiais žodžiais.

Lietuviai jaučiamės ir toliau jauskimės viena šeima. Gyvenimą 
tačiau imkime realiai. Būdami savita bendruomenė, neužmerkime 
akių prieš tikrovę, kad esame dalis plačios visuomenės savo gyvena* 
mam krašte. Tos visuomenės įtaka mūsų jaunajai kartai dažnai yra 
stipresnė už mūsų bendruomenės įtaką. Toje visuomenėje pasitaiko 
net viešų tendencijų, paneigiančių net elementariausią natūralų pa 
dorumą, net nekalto žmogaus teisę gyventi. Tų blogų tendencijų pa
sekmių didžiausią dalį tenka pakelti nekaltiems, padoriems žmonėms. 
Dėl daugelio priežasčių negalima į tai žiūrėti pasyviai. Žmonijai rei
kia sąmoningų pastangų įnešti į viešą ir privatų gyvenimą daugiau 
krikščioniškos dvasios, krikščioniško turinio. Jeigu tai visų krikščio
nių uždavinys, tai ir šioje srityje lietuviai nelikime antroje eilėje. Pa
tys sau ir kitiems tiek suteiksime tikro džiaugsmo ir gėrio, kiek įvesi
me į gyvenimą Kristų ir jo palikto gyvenimo kelią.

Visiems linkiu turiningų švenčių, dvelkiančių Kristaus šviesa ir 
palaima. Nuoširdžiai su jumis,

Vysk. VINCENTAS BRIZGUS

Mano siela garbina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievuje, mano Išganytojuje, nes jis pažvelgė į savo 
tarnaitės žemumą. Štai, dabar visos kartos vadins mane palaiminta. Didelių dalykų padarė man Ga
lingasis, kurio vardas šventas (Luko I, 46—49) Iliustracija dail. Telesforo Valiaus

Dabarties žmogus ir Kristus

Kalėdų ramybė nerimo 
tonuose

STASYS YLA

Galima būtų daug kalbėti apie 
žmonių gyvenimą, įvairius jo at
spalvius, sąryšius, sunkumus. 
Matydamas, kad mokslas tiesio
giai ar netiesiogiai viešpatauja 
mūsų civilizacijoje, ryžausi pa
gvildenti šiuos du aspektus, vie
nas kitą papildančius mūsų gy
venime. Iš tikro, dauguma žmo
nių gyvena vidutiniškumu, ta
čiau kaikuriuose jų siaučia ne
rimas. Ir tai ne dėl' ateities, dėl 
kurios baiminosi mūsų tėvai. Pa
stariesiems reikėjo bijoti bado, 
karo, blogų metų, epidemijų, al
kio, vargo.' Mus gąsdina ne šis 
rūpestis, bet gyvenamos dienos, 
momento nerimas, prasiveržian
tis ir pastoviausiame gyvenime, 
didžiausio saugumo sąlygose. Ky
la įniršis prieš dabartinio gyve
nimo būdą, technikos raidą, 
prieš pažangą, kurios niekas ne
besuvaldo. Susidaro Įspūdis, kad 
nesulaikomai esame vedami ne
žinia kur.
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Debesys tirštėja. Kyla nuo
jauta pavojaus, kuris, rodos, 
tuoj pat prasiverš. Antai, kyla 
klausimas, kaip išsimaitins mi
lijardai žmonių, kurie sekančio 
šimtmečio pradžioje pripildys 
žemę? Kaip reikės naudotis van
deniu, kai atsilikusių šalių gy
ventojai pasieks mūsojo gyveni
mo lygį? Iš kur reikės imti 
energijos išteklius, kai jos rei
kės dvidešimt kartų daugiau nei 
1970 metais? O mūšų atmosfera, 
kuri vis daugiau užteršiama, ar 
galės pripildyti ateities žmonių 
plaučius ir įgalinti tobulesnę 
egzistenciją? Be to, nuolat tyko 
pavojus vandenilinės bombos, 
kuri gali sprogti kiekvienu mo
mentu, kai tik sutriks kovos pu
siausvyra ...

-*Je tĮ:

Ir visdėlto dabartinė pramo-

LOUIS LEPRINCE - RINGUET 
Prancūzų akademijos ir mokslų 

akademijos narys_
nės ir technikos pažanga yra 
mūsų gabumų, mūsų siekių ir 
žinojimo rezultatas. Jei tas žino
jimas yra geras (o toks jis yra), 
nėra ko šiauštis prieš jo rezulta
tus. Tai nesveika reakcija. Mes 
privalome priimti techninę civi
lizaciją, atsistoti pačiame jos 
centre, pajusti jos tikrovę, pa
matyti, pamąstyti ir atrasti, 
kaip išgauti laimę. Pasmerkti 
labai lengva. Žymiai drąsiau, iš
mintingiau priimti ir bandyti 
suprasti viso to reikšmę bei pa
lenkti žmogaus gėriui. Kitaip 
sakant, tinkamai pakreipti tyri
nėjimus, geriau paskirstyti jų 
rezultatus žmonėse, panaudoti 
geriausias informacijos galimy
bes skleisti broliškumui, tarpu
savio pažinimui, susipratimui, 
teikti savo broliams viltį ir mei
lę.

Sudėtingoje žmonių organiza
cijoje ir visų mūsų širdyse ke
roja sunkiai nugalimos kliūtys. 
Modernusis gyvenimas nelei
džia jų pašalinti. Mes matome 
žmonių kančias, jų liūdesį, žiau
rias nelaimes, katastrofas, tačiau 
nė geriausia valia neįgalina mū
sų pagelbėti veiksmingai: įvai
rios kliūtys pastoja kelią, sulė
tina mūsų pastangas ir jas pa
ralyžuoja.

♦ * *
Čia tad Jėzaus žodis darosi 

aiškiai aktualus. Pasirinkti 
Evangeliją, reiškia pasirinkti vi
dinę jėgą, kuri padaro meilę 
stipresnę už kliūtis; tai reiškia 
manyti, kad vidinė jėga, uždary
ta mūsų širdyje, gali sujudėti ir 
prasiveržti. Pasaulis skatina 
mus būti atsargiais. Dabar apsi- 
draudžiama nuo visko. Draudos 

bendrovės klesti. Yra būdų pa
rodyti savo meilę, savo draugys
tę, kuri pridengta garantijomis. 
Jėzus gi sako priešingai: reikia 
būti duosniais, nepaisant atsar
gumo, duoti nesitikint atlygini
mo, rizikuoti, kad laimėtum, 
mirti, kad gyventum. Padoriam, 
apskaičiuotam gyvenimui Evan
gelija priešpastato visišką duos- 
numą. be jokio išskaičiavimo, 
be jokios galimos naudos. Jėzus 
moko mus eiti už racionalumo 
ribos, duoti daugiau nei papras
tai turima.

* * *
Evangelija iškelia visai kitą 

požiūrį. Tie, kurie neturime lai
ko gyventi, esame nuolat tam
pomi, susirūpinę veikla, dėl vis
ko jaudinamės. Mes pakeisime 
savo gyvenimą tada, kai Jėzus 
bus mumyse. Paviršiuje atrody
sime tokie patys, tačiau visi mu
sų kasdieniniai veiksmai, užuot 
buvę nuobodžio, nevilies prie
žastimi, taps vilties ir džiaugs
mo šaltiniu — viskas bus per
keista. Pastovi kasdieninė mal
da, tikėjimas į gyvųjų ir miru
siųjų bendravimą, tikrumas, kad 
kasdieninė veikla spinduliuoja 
žmonėms, — teikia vidinę laimę 
bei šilimą.

Tai Evangelijos aspektas, ku
riam aš esu labiausiai jautrus: 
žmogaus gyvenimas nušvinta, 
įgauna prasmę, domesį, vertę, 
kuri gali tapti begaline.

žinoma, nerimo dangstis pa
silieka ir toliau. Evangelija jos 
nepašalina. Moderniojo pasau
lio problemos negali būti iš
spręstos vienu evangelinės laz
delės mostu. Jų sprendimas pri
klauso nuo žmonių, nuo jų pa
žiūros, matančios kituose savo 
brolius, nuo jų ryžto, išradingu-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Kai matai šventėm nušvitu
sius miestus, galvoji, jie greit 
vėl nublanks. Džiaugsmas iškils 
ligi savo crescendo ir išsibaigs. 
Ramybė iškeliaus su kalėdinėm 
giesmėm ir dovanom.

Kokia prasmė laukti Kalėdų? 
Prasmė mum, o ypač tiem, kurie 
nė tom dienom negali džiaug
tis? Gimimas tebėra grėsmėje, 
džiaugsmas baimėje, ramybė 
netikrume. Vistiek Brežnevas, 
Maotsetungas, Castro tykos nu
žudyti Kūdikį, kaip anuomet 
Erodas.

Bet Kūdikis išaugo slepia
mas, išėjo viešumon vadų ne
laukiamas, kalbėjo grasinamas 
akmenimis. Išvengė kalavijo bū
damas kūdikiu, bet neišvengė 
kryžiaus tapęs vyru. Būrys su
telktų mokinių dingo, kaip nu
žudyta viltis, ir grįžo atgal tik 
Jam prisikėlus. Grįžo baimingi, 
kaip avys, suglaudusios galvas 
būrin. Reikėjo Sekminių aud
ros, kad juos padrąsintų, išskirs
tytų po pasaulį ir įveiksmintų. 
Bet ką reiškė dvylika vienišų 
žvejų prieš pasaulio legijonus, 
valdžias ir mases?

Romos liūtas urzgė, jausda
mas žvejų meškerę. Ėmė švais
tytis kardu ir ugnimi Diokleci- 
janas, Decijus, Valerijonas, Ne- 
ronas, Trajanas, Hunerikas. Jie 
tačiau nenutildė “Gloria” kata
kombose, kalėjimuose, amfite
atruose.

Nauja gaivi gyvenimo srovė 
pamažu plėtėsi visuos kraštuos. 
Sunku buvo užčiaupti burną kū
dikiams, dar sunkiau ryžtin
giem jaunuoliam. Vergai ir ka
riai, valdininkai ir senatoriai 
slapta garbino Dievą net slan- 
kiodami apie dievų panteonus ir 
“dieviškąjį” ciesorių.

Ramybė neapgaubė žemės 
nė tada, kai Konstantinas pasi

Scena, neprarandanti 
magnetizmo

ANDREW M. GREELY
Man dažnai kilo mintis: jei 

Didžioji realybė norėjo prabilti 
į mus, tai Jėzaus simbolyje pa
sirinko nepaprastai veiksmingą 
priemonę. Kartais pagalvojame, 
esą Viešpats geriau būtų pa
daręs, jei būtų prakalbėjęs ak
tyviais ženklais ir stebuklais, bet 
tai būtų pakeitę pačią esmę ži
nios, kurią norėjo mums per
duoti.

Žinant ribas, kuriose Viešpats 
pasirinko veikti dėl Jam vienam 
žinomų motyvų, aiškiai matyti, 
kad Jis prabilo nuostabiai veiks
mingu simboliu. Deja, daugu
mai iš mūsų tasai simbolis ne
buvo paveikus arba tik silpnai 
palietė mus. Tam tikra prasme 
Viešpats gali būti kritikuoja
mas — ne tiek už nevykusį sim
bolį, kiek už tokį kūrinį — žmo
gų, atkaklų, užsispyrusi, paro
džiusį tokį ignoravimą, nesupra
timą bei iškreipimą net ir ge
riausių religinių simbolių.

Betlėjaus simbolis, į kurį mes 
žvelgiame kiekvienų Kalėdų 
proga, yra toks, kurio atsparu
mo bei galios žmogus negalėjo 
nė tikėtis. Tiesa, Betlėjaus at
vejis negali būti suvestas į 
mokslinę istoriją, kaip kiti 
Evangelijos skyriai. Tačiau pa
sak naujausių tyrinėtojų, jis 
yra dalis seniausios palestininės 
tradicijos, siekiančios pirmąjį 
dešimtmeti po Jėzaus mirties ir 
prisikėlimo. Betlėjaus simbolio 
galios paslaptis glūdi nepapras
tai išradingame suderinime jė
gos ir silpnumo arba, kardinolo 
Newmano žodžiais tariant, “su
vystytoje visagalybėje”.

Paviršutiniškai žvelgiant, ro
dos, kas būtų galėjęs manyti, 

S Sveiki, sulaukę šv. kalėdų tėvynėj Lietuvoj, | 

S Rusijos plotuose ir išeivijoj! Kristaus gimimo šventės g 
S dvasia tejungia savo gijomis visus, gyvenančius laisvėj į 
įį ir vergijoj, Į vienq šeimą, kuriai nuolat šviečia viltinga «■ 
| Betlejaus žvaigždė. "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" f

rašė taikos ediktą. Liovėsi tik 
persekiojimai, bet dar kovojo fi
losofai, grūmėsi plunksnomis 
rašytojai, puolė ir gynė tiesą 
kalbėtojai.

Ir tada, kai tautų karaliai, 
kaip mūsų Mindaugas, lenkė sa
vo galvas prie Krikšto šaltinių, 
Kristaus ramybė dar nebuvo 
įtvirtinta. Atrodė pildosi prana
šo žodžiai: “Ateis pas Tave, Die
ve, kaip marių tvirtuma, tautų 
gausybė. Tautos keliaus Tavo 
šviesoje ir karaliai Tavo kilmės 
atspindyje”. Bet ir vėl tamsu
ma dengdavo žemę ir miglos 
tautas. Vėl persekiojo Tave, 
Dieve, vėl kankino tavuosius, 
trėmė ir žudė, kol nevienas pats 
žuvo, nes Tu nugali, Galilėjieti!

Pamažu, amžiais trunkančiu 
bangavimu, skleidžiasi "Glo
ria” tonai. Bet ir tame himne, 
pastebėkim, įsipina minorinis 
“Miserere”. Ramybė buvo ir 
bus drumsčiama nerimo, ir ge
roji valia bus engiama blogo
sios. Bet Tavo planas, Dieve, 
nebus pakeistas ir Tavoji sim
fonija nebenutils, kol visi pama
žu grįš į Tave.

Kokia būtų prasmė nelaukti 
Kalėdų mum,'o ypač tiem, kurie 
kenčia persekiojimą dėl Dievo? 
Jei vaikas laukia “šių Kalėdų”, 
tai mes per šiąsias laukiame ga
lutinių. Kalėdom ruošiamės ir 
ruošiame pasaulį naujam gimi
mui. Jei yra kas mus nerami
na šioj dieviškoj ramybėj, tai 
nebent mūsų pačių sąžinė. Bet 
ir ji turi vilties, nes ir jai kalė
dinė žvaigždė rodo kelią.

P. S. Tarp kalėdinių lūkesčių 
gal turi savo vietą ir kortelės. 
Jos atneša trupinėlį džiaugsmo, 
vilties ir draugystės. Mano 
draugai ir pažįstami, mielos šei
mos ir brangus jaunime, priim
kite šiom Kalėdom kad ir be 
kortelės geriausius sveikinimus.

kad vyro, moters ir kūdikio 
vaizdas oloje drauge su gyvu
liais ir piemenimis, pasirodan
čiais gilumoje, — turi religinę 
reikšmę. Toji scena žmonijos is
torijoj buvo kartojama šimtus 
tūkstančių kartų. Žmonės, pra
eidami pro ją, rodos, gali ir ne
pastebėti, nekreipti dėmesio, iš
skyrus galbūt momentinę užuo
jautą motinai ir vaikui tokiose 
nepatogiose sąlygose. Ir visdėl
to ši scena neprarado savo mag
netizmo beveik du tūkstančius 
metų. Ji atlaikė mūsų laikų vul
garų komercializmą ir iškreiptą 
džiaugsmą visokių kalėdinių pa
rengimų. O ji atlaikė dėlto,'kad 
jos liaudiškumas, paprastumas 
ir universalumas nepaprastai 
stipriai išreiškia viltį. Betlėjaus 
scena yra ne kas kita, kaip pa
grindinis Jėzaus žodis, išreikš
tas tokiu būdu, kurį visi galime 
suprasti ir įsisavinti. Betlėjus 
reiškia viltį dėlto, kad perteikia 
žinią apie nepaprastą Dievo 
meilę: randame Jį apsireiškusi 
žmogiškojo gyvenimo misterijo
je paprasčiausiomis aplinkybė
mis. Jėzus buvo vilties žmogus, 
visiškai atsidavęs savo skelbia
mai naujienai, išreikštai Betlė
jaus scena. Tie, kurie esame Jė
zaus sekėjai, neturime kito pa
sirinkimo—belieka mums gyven
ti ta pačia viltimi. Be to, mums 
Kristaus simbolis yra daugiau 
nei žavus Dievo meilės ženklas, 
daugiau nei įrodymas Viešpaties 
galios pakelti mus į poetines 
augštumas. Jis reikalauja: jeigu 
rimtai žiūrime į tą simbolį, nie
kad negalime leisti sau malonios 
melancholijos, ciniškos nevilties 
(“The Jesus Myth” 1971, psl. 
111—112).
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Dabarties žmogus ir.

Gyvenimas poriaušinėje Lietuvoje
Rašo anglų korespondentas neseniai lankęsis Vilniuje

2 psl. • Tėviškės Žiburiai “ 1972.XIL21—Nr. 51-52 (1194-5)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mo, nuo jų atkaklumo jieškant 
išeičių, aktyviai dalyvaujant di
delio masto sutelktiniame užmo- 
juje, nukreiptame j žmonių gero
vę. Niekas nėra iš anksto nusta
tyta, niekas nėra neišvengiama.

. * * *
Esame vargani, nuodėmingi, 

įstrigę savo smulkmenose, kar
tais nešvariose, drebame. Bet 
visa tai netenka reikšmės, kai 
Evangelija mus perkeičia, paža
dindama tą glūdinčią ugnelę, 
kuri rusena visų mūsų širdyse, 
ir padarydama ją tikra šviesa, 
nutvieskiančia pasaulį. O ji Įga
lina tą pasaulį suprasti, pamaty
ti, perkeisti, Įkvėpti viltį.

Tada viskas įgauna naują, di
mensiją. Mokslinė pažiūra, abe
jojanti dvasia, kuri yra esminis 
dalykas žinojimo pažangos sri
tyje, tampa galingomis, kon
struktyviomis priemonėmis, ga
linčiomis kurti gyvenimą bei 
teikti šilimą, išaugštinti žmogų. 
Mokslas ir mašina Evangelijos 
šviesoje įgauna prasmę.

Dažnai sakoma, kad sparčioje 
pažangoje žmogus stokoja dva
sios, kad reikėtų praplėsti jo 
sielą, kaip sako Bergsonas. Man 
rodos, kad šis posakis atmesti
nas: juk negi galima sielai pri
dėti kokį papildą. Visas žmogus 
turi kurti pats save, kad galėtų 
realiai gyventi tokiame pasauly
je, koks jis yra.

NEBŪKIME KAPŲ
J. VAICELIŪNAS

Kasmet Tautos Fondui renka
mos aukos. Nors laisvajame pa
saulyje gyvenančių lietuvių už
darbiai per pastaruosius 20 me
tų pašoko 4-5 kartus, tačiau TF 
aukų nesurenkama 4-5 kartus 
daugiau. Aukos TF gerokai pa
šoktų, jei visi laisvojo pasaulio 
lietuviai aukotų dienos uždarbį. 
Daug lietuvių gyvenamojo kraš
to vyriausybei sumoka 10-20 ir 
net 30% savo metinių pajamų, 
o savo tautos reikalams nenori 
skirti nė vieno nuošimčio. Griež
ti valstybės mokesčių įstatymai 
mūsų tautiečius paveikia, o lie
tuviškas prašymo žodis —- ne.

Yra lietuvių, kurie didžiuoja
si, kad jie per metus valstybinių 
mokesčių sumoka 10.000-20.000 
dolerių. Jeigu jie ir nuo tų su
mų skirtų nors vieną nuošimtį 
TF reikalams, tos aukos gerokai 
padidėtų.

Yra lietuvių, kurie TF nenori 
aukoti, nes, esą, nežino, kur tie 
pinigai eina. Jie neklausia Ka
nados vyriausybės, kur eina jų 
kasmet sumokami keli tūkstan
čiai dolerių, bet klausia TF au
kų rinkėjus, kur eis jo keli do
leriai. Ar sąmoningas lietuvis 
per 20 metų dar negalėjo suži
noti, kam naudojamos TF lė
šos? Daug kartų TF valdytojas 
spaudoje plačiai aiškino, kam 
tie pinigai panaudojami. Bet 
jiems vis neaišku, nes jie TF 
aukoti nenori, o lietuviškų laik
raščių neskaito.

Iš pavergtos Lietuvos su šei
ma pabėgęs adv. Z. Butkus vie
šai pareiškė, kad laisvojo pasau
lio lietuviai remtų VLIKą (per 
Tautos Fondą) ir ALTą. Tik lais
vieji gali kovoti prieš sovietinį 
komunizmą ir padėti kenčiančiai 
tautai, nes čia niekas negali su
trukdyti trokšti savo tautai lais
vės ir už ją kovoti.

Žydai turi savo laisvą valsty
bę, o visvien kasmet visame pa
saulyje renka aukas savo krašto 
bei tautos reikalams. Žydai su
renka aukų ne keletą tūkstan
čių, bet kelioliką ar keliasde
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Ar šiame pasaulyje reikia dar 

kelti didžiąsias problemas, kaip 
pvz. žmogaus gyvenimo prasmė: 
ko mes atėjome į šią žemę? Kai- 
kurie agnostikai mano, kad šis 
klausimas yra beprasmis. Kaip 
ten bebūtų, jis nepriklauso 
mokslo sričiai. Net ir didžiausia 
mokslo pažanga nedavė pradų 
atsakymui. O visdėlto, man ro
dos, mano gyvenimas būtų tuš
čias, jei nekelčiau sau tų klau
simų, kuriems Jėzus duoda pras
mę. ‘

Ir visdėlto mokslo žmogui 
sunku prileisti, kad Tiesa buvo 
perteikta pasauliui tam tikru 
momentu, toli pasilikusiu isto
rijoj, atžymėtu erdvės-laiko 
tašku. Sunku sutikti, kad kiek
vienas mūsų, dirbdamas geres
niam pasaulio supratimui ir jo 
užvaldymui, neprisideda prie 
Tiesos atskleidimo, kad milži
niškos pastangos pažinimo srity
je nėra naudingos šiame jieško- 
jime. Mes manome, kad Tiesos 
linkmė yra ateitis, o ne praeitis, 
ir kad Kristus nėra tik istorinis 
Evangelijos asmuo — Jis lydi 
mus per gyvenimą, yra įsiaudęs 
mūsų pastangose, glūdi mumy
se ir įkvėpia ateities jieškojimą. 
Tiesa nėra laikinė. Tai didi, to
lima šviesa, žėrinti labai tolimo
je žmonijos ateityje (Jesus, Col
lection Genies et Rėalitės, Lib- 
rairie Hachette 1971, p. 13—14).

MILIJONIERIAIS!

šimt milijonų dolerių, žydai su
deda milijonus ne tik dėlto, 
kad jie yra turtingi, bet ir dėlto, 
kad jie susipratę, nors jie ir jų 
tėvų tėvai gyvena už Izraelio ri
bų. Pagaliau, anot vieno žydo: 
“Mūsų aukų rinkėjai aukų ne
prašo, bet reikalauja.”

1972 m. Tautos Fondui aukų 
rinkime ypatingai pasižymėjo 
Toronto apylinkės atstovybė. 
Čia buvo surinkta per $8.000. 
Aukotojų sąraše yra net keli 
šimtininkai, nors jie nėra ypa
tingi turtuoliai. Vienas jų — S. 
Kuzmas paaukojo net $500. 
Tautos Fondo Toronto apylinkės 
atstovybės pirm. A. Firavičius 
pasakojo: “Norėdamas surinkti 
TF daugiau aukų, sugalvojau su
rasti keletą šimtininkų, nes yra 
lietuvių, kurie tam reikalui vi
sai neaukoja. Pirmiausia krei
piausi į mums žinomą ir tauti
niams reikalams duosnų tautie
tį dr. J. Sungailą. Kai iš jo leng
vai gavau šimtinę, vėliau sura
dau dar keletą šimtininkų. Vie
ną dieną nuvažiau į Maple, Ont., 
kur gyvena G. St. Kuzmai. Kai 
šeimininkui pasakiau apsilanky
mo tikslą, jis juokdamasis sako: 
“Gerai, duosiu $5.” Jam pasa
kiau, kad sugaišau daug valan
dų, važiavau daug mylių, kad su
rinkčiau gausesnių aukų Tautos 
Fondui. Tarp pasiturinčių lietu
vių jieškau ir tokiu, kurie galė
tų paaukoti ir po $100. Seimi
ninkas, išgirdęs mano skundo 
žodžius, tarė: “Kadangi tu taip 
vargsti dėl mūsų tautos reikalų, 
tai ir aš prie 5 prirašysiu porą 
nulių.” Ir taip atsirado $500 če
kis.”

Tiek religiniams, tiek tauti
niams reikalams reikia aukoti 
kol gyvename. Netikslu savo 
turtus taupyti pomirtiniam gy
venimui, nes po mirties jie ne
bus reikalingi. Anot vieno tau
tiečio: “Dirbame daug, biznis 
sekasi gerai. Būsime kapų mili
jonieriai.” Būkime turtingi ne 
tik ekonominiu, bet ir dvasiniu, 
tautiniu atžvilgiu.

Britanijoj veikianti žinių 
agentūra FCI savo biuletenyje 
paskelbė okupuotoje Lietuvoje 
apsilankiusio F. Fogg (iš Edin
burgo) straipsnį apie pokalanti- 
nių įvykių nuotaikas. Ten rašo 
jis:

Ką pasiekė riaušės?
“Tauta, kuri jaučiasi laisvojo 

pasaulio užmiršta, aštuonių lie
tuvių, dalyvavusių gegužės riau
šėse Kaune, byla, jeigu nieko ki
to ir nepasiekė, tai bent atkrei
pė pasaulio dėmesį į šią nelai
mingą šalį. Toji byla, kaip ir 
riaušės, tėra naujas ženklas ne
pasitenkinimo kelyje, kuriuo 
tauta buvo priversta eiti nuo 
Sov. Sąjungos atneštos okupaci
jos 1940 m. žmonės, su kuriais 
kalbėjau, man pareiškė, kad 
riaušės buvo daug rimtesnės nei 
pradžioje buvo manoma. Atro
do, kad bent šeši asmenys mirė, 
o ne vienas milicininkas, kaip 
oficialiai buvo skelbta. Nors so
vietiniai pareigūnai skelbė, kad 
tai buvo “chuliganizmas ir vie
šosios tvarkos ardymas”, tačiau 
tikrovėje tai buvo tautinis pro
veržis, slopintas daugiau kaip 
30 metų. Žvelgiant atgal, tos 
riaušės gal ir buvo nenaudingos, 
tačiau jos buvo protesto mostas, 
kuris uždaroje sovietinėje visuo
menėje kitaip ir negalėjo būti 
pareikštas. Yra žinoma, kad ga
na ilgokai buvo laikomi suimti 
200 asmenų, daugelis jų buvo 
areštuoti po demonstracijų, kai 
buvo draudžiama stovėti krūvo
je gatvėse daugiau kaip trim as
menim.”

Didžioji problema
“Lietuviai yra save gerbianti 

tauta, jautriai branginanti savo 
kultūrą bei savitas tradicijas. Jų 
problema yra didesnė nei poli
tinės institucijos, būtent, pats

| Iš stovyklų i aukso kasyklas 1
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Daug slavų
Darbininkų tarpe gausu uk

rainiečių ar šiaip slaviškos kil
mės atstovų. Nors jie visi gimę 
Kanadoj, kaikurie dar šiek tiek 
šneka gimtąja kalba. Jie mėgsta 
mus užkalbinti rusiškai ir labai 
nustemba, kai mes konstatuoja
me faktą, kad ta jų rusų kalba iš 
tikrųjų yra savotiškas rusų, ang
lų ir lenkų kalbų mišinys? Dau
gelis jų kasyklose jau yra pra
leidę didesnę amžiaus dalį. Vi
siems gerai žinomas slavo leng
vas būdas, polinkis į alkoholį ir 
tuo pačiu į bereikalingą išlaidu
mą. Tad nenuostabu, kad jie dar 
ir dabar nieko nėra sutaupę. 
Reikia manyti, jie niekad iš ka
syklų neišeis. Tokių darbininkų 
gyvenimą bene geriausiai api
būdina J. Strausso valsas “Vy
nas, moteris ir daina". Kiek į 
kišenę įplaukia, tiek iš jos ir iš
plaukia. Nepadeda net ir darbas 
šventadieniais. Dėl šios priežas
ties visiškai suprantamas jų di
desnis ar mažesnis palinkimas į 
komunizmą. Kurie sugeba išleis
ti visą uždarbį, būna nepaten
kinti gyvenimu ir sovietiniame 
komunizme tikisi didesnių šalti
nių savajam credo: vynas, mote
ris ir daina.

Dirba kasyklose ir keletas in
dėnų. Graudu stebėti šiuos ka
daise išdidžius gamtos sūnus, 
tikruosius krašto šeimininkus, 
tarp drėgnų akmenų su motori
niu grąžtu rankose. Doleris ir 
juos atviliojo po žeme.

PO 25 METŲ
Pickle Crow aukso kasyklos 

buvo vartais į Kanadą keliom 
grupėm lietuvių. Pirmuosius 
žingsnius S. Amerikos -kontinen
te čia pradėjo apie 200 lietuvių. 
Didžioji jų dalis dirbo požemyje, 
bet nemažas skaičius gavo leng
vesnius darbus žemės paviršiu
je — virtuvėje, valgykloje, ak
mens skaldos malūne.

Pirmoji grupė viešbučio salė
je surengė Vasario 16 minėjimą 
su atitinkamais pranešimais 
anglų kalba ir koncertine dali
mi. Tada pirmą kartą šio On
tario užkampio gyventojai išgir
do apie jiems visiškai nežinomą 
Lietuvą, mūsų laisvės siekius 
Europoj paliktam gimtajam 
kraštui.

Kino teatro salėje pamaldas 
sekmadieniais laikydavo atvy
kęs prancūzų kilmės kunigas, 
skambant lietuviškoms gies
mėms. Didžiausia ir maloniausia 
staigmena buvo netikėtas kun. 
Stasio Kulbio, S.I, pasirodymas, 
suteikęs progą lietuviškai atlik
ti išpažintį. Jau pats faktas, 
kad kun. S. Kulbis, SJ, mus su
rado tik lėktuvu tepasiekiamoj 
nežymioj vietovėj, liudija jo pa
sišventimą ir nepaprastą apsuk
rumą. Jis ir šiandien, po 25 me
tų, yra dažnas svečias po pla
čiąją Kanadą išsimėčiusiose ne
gausiose ir mažose lietuvių ko
lonijose.

Apsiaustai ir kelnės
Gavus pirmąjį uždarbį, netru

tautinis išlikimas. Trumpai ta- 
tariant, tai maža tauta, kuri pra
eityje nekartą kovojo net ir tais 
atvejais, kai grėsė milžiniškos 
pajėgos. Gegužės riaušės nebuvo 
pirmoji jausmų demonstracija, 
išreikšta veiksmais. Po pastaro
jo karo lietuvių partizanai kovo
jo prieš rusų okupaciją apie aš
tuonerius metus, kol buvo galu
tinai sutriuškinti.”

Religija ir tautybė
“Ten yra dvi neatskiriamos 

sritys — religija ir tautybė. Lie
tuva buvo paskutinė Europos 
tauta, kuri priėmė krikščiony
bę, bet kai katalikų tikėjimas 
įsitvirtino, tapo atkakliai gina
ma tautine institucija. Katalikų 
Bendrija atlaikė Staliną, ir jei
gu ji šiandieną iš viso dar egzis
tuoja, nepaisant administracinių 
smaugiančių varžtų, — yra aiš
kus ženklas, rodąs tautinio ryž
to kietumą. Vilniuje iš 37 šven
tovių atidarytos tėra 7. Ryšiai 
su Roma palaikomi neoficialiais 
keliais. Į vienintelę kunigų se
minariją Kaune leidžiama kas
met priimti tiktai penkis kandi
datus. Daugelis vyresnio am
žiaus kunigų miršta, o likusiems 
tenka vis didesnė darbo našta. 
Dėlto nebuvo jokia staigmena 
17.000 lietuvių memorandumas 
Jungtinėm Tautom, kuris buvo 
įteiktas šiais (1972) metais, pra
šant didesnės religijos laisvės.”

Santykiai su rusais
“Santykiai tarp rusų, gyve

nančių Lietuvoje, ir vietinių gy
ventojų niekad nebuvo geri. Da
bar, po anų riaušių, jie yra labai 
įtempti. Rusų imigrantai niekad 
nebuvo maloniai priimami, juo
ba, kad jie užima svarbiąsias po
zicijas. Praeityje jas užimdavo 
keli lietuviai komunistai. Buvo 
piktinamasi taip pat kelių tauti

ko prisistatyti kažkokios siuvyk
los Winnipege atstovas, pajutęs, 
kad buvusiems dypukams balfi- 
nę aprangą reikia pakeisti ka- 
nadietiška. Iš storos katalogų 
knygos ilgai rinkomės eilučių 
pavyzdžius, pirmenybę duodami 
angliškai medžiagai. Su švarkais 
problemų neturėjome, nes jie 
savo stiliumi nesiskyrė nuo Lie
tuvoj dėvėtų, bet jtfieš kanadiš- 
kas kelnes iinisoi^pareiškėme 
lietuvišką protestą. Jos mums 
atrodė juokingai siauros, lyg 
kad Kanadoje medžiagos trūktų. 
Nustebusiam siuvyklos atstovui 
ilgai įrodinėjom, kad toks kel
nių stilius geriausiu atveju te
tinka paaugliams, galvoje turė
dami kažkada matytus lietuviš
ko kaimo piemenis šventadie
niškoj aprangoj. Lietuviškų ma
dų gynėjai ilgai linksniavo cen
timetrus, kol juos pagaliau šiaip 
taip pavyko išversti į colius ir 
papai mūsų skonį praplatinti 
kiškas.

Keistokai atrodė ir siuvyklos 
atstovo peršami žieminiai ap
siaustai su labai menkučiu va
tos sluogsniu. Kadangi žiema 
Pickle Crow ir šalčiu, ir sniegu 
buvo panaši į lietuviškąją, parei
kalavome dvigubo vatos sluogs- 
nio. Tik vėliau, jau baigę sutar
tį ir atvykę pietinėn Ontario da- 
lin, pajutome, kad tie mūsų ap
siaustai su lietuvišku pamušalu 
gerokai peršilti ir persunkus. 
Dar didesnę klaidą išryškino su 
tokiu vargu išsikovotas kelnių 
praplatinimas. Žygiuodami Ha
miltono, Toronto, Montrealio 
gatvėmis, staiga pajutome visų 
praeivių į mūsų kelnių kiškas 
nukreiptus žvilgsnius. Jiems 
mes priminėm ne aukso kasėjus, 
bet iš kažkurio nežinomo kraš
to atvykusius neaiškios kilmės 
jūrininkus.

$10 už operaciją
Pigiausią operaciją Kanados 

medicinos istorijoje turbūt yra 
atlikęs dr. Aleksas Valadka, i 
Pickle Crow atvykęs tiesiai iš 
universiteto auditorijos su jauno 
gydytojo diplomu, neturinčiu 
oficialaus pripažinimo Kanado
je. Kadangi Pickle Crow ir gre
timose Central Patricia kasyk
lose gyveno nemažas skaičius 
šeimų, vietiniams gydytojams 
pasitaikydavo nenumatytų pro
blemų. Vienai moteriškei, susi
komplikavus gimdymui, prirei
kė cezarinio pjūvio, kuriam ka
nadietis gydytojas nebuvo pa
ruoštas. Jis atsiminė, kad Pick
le Crow virtuvėje dirba jaunas 
lietuvis, baigęs medicinos studi
jas Vokietijoje. Virėjas dr. A. 
Valadka buvo nugabentas į ope

SVEIKINAME §

šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
draugus, klientus bei pažįstamus — @

B. S. PRAKAPAI,

"Tauro” ir kt. siuntinių b-vių atstovybė

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Prisikėlimo parapija Toronte

nių paminklų pašalinimu ir gat
vių vardų sovietinimu. Labiau
siai skaudina lietuvius rusų at
sisakymas mokytis toje respub
likoje lietuvių kalbos, kuri yra 
oficiali vietos kalba. Lietuviai 
turi mokytis rusų kalbos.”

Lietuvių pastangos
“Visdėlto, nors ir policijoj 

tarnauja daugiausia rusai, dau
gelis partijos vietų yra užimtos 
lietuvių. Pirmasis vietinės parti
jos sekretorius Sniečkus yra lie
tuvis. Praeityje jis sėkmingai at
laikė Maskvos spaudimą, ypač 
istorinio paminklo — Trakų pi
lies atnaujinimo atveju. Tai yra 
žinoma daugeliui lietuvių. Dėlto 
jis laikomas labiau priimtinu nei 
kuris nors rusas. Be to, Lietuvai 
iki šiol geriau sekėsi nei Latvi
jai su Estija išvengti rusų ant
plūdžio. Daugiau kaip 80% gy
ventojų yra lietuviai. Be to, jei 
tikėti paskutinei statistikai, jų 
skaičius palengva didėja. Išimtį 
sudaro Vilnius, kur 50% gyven
tojų yra nelietuviai. Gal dėlto 
tenai nebuvo ir riaušių. Kaikurie 
lietuviai, su kuriais man teko 
kalbėti, buvo ^pasiruošę geriau 
atsisakyti augstesnio gyvenimo 
lygio nei sutikti su rusų imigra
cija iš sovietinių respublikų. 
(Šiuo metu į Kauną ir Vilnių gau
siai plaukia rusai, kad dar 
labiau atmieštu lietuvius. Red.)

Kiek tos riaušės atsilieps į pa
staraisiais metais pasireiškusią 
tendenciją perleisti vadovaujan
čias vietas lietuviams, sunku pa
sakyti. Spaudimas jau pradėtas 
vykdyti, ypač kultūrinėje srity
je, paliečiant tautines instituci
jas. Iki šiol sovietinis režimas, 
nežiūrint teismo, bandė įvykius 
menkinti. Maskva stebi ir kol 
kas dar nėra aišku, ar polinkis į 
sritinę autonomiją galės būti tę
siamas.” 

Kalėdų švei 
savo ir žmonos vardi 
lietuvius. Telydi J u: 
ateis diena ir bus

S ir NAUJAISIAIS METAIS 
nuoširdžiai sveikinu visus Kanados 

sveikata, laimė ir viltis, kad tikrai 
mūs Lietuva!

JONAS ŽMUIDZINAS,
LIETUVOS GEN. KONSULAS

0

%

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų |
proga SVEIKINAME |

visus Kanados lietuvius, J) g 
krašto tarybos atstovus,
Kanados Lietuvių Bendruomenės S 
apylinkių valdybas, savo brolius 
ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir 
visus lietuvius laisvajame 
pasaulyje, 
linkėdami ryžto ir ištvermės kovoje už Tėvynės 
laisvę ir lietuviškumo liepsnos išsaugojimų 
išeivijoje —

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

KRAŠTO VALDYBA

racijai paruoštą kambarį, kur 
jo laukė pacientė, kanadietis gy
dytojas ir medicinos sesuo. Ope
ruoti jam, tiesa, nebuvo leista, 
bet kanadietis gydytojas kiek
vieną pjūvį atliko pagal jo nu
rodymus. Bendromis pastango
mis buvo išgelbėta ne tik gim
dyvė, bet ir kūdikis. Už šią ope
raciją, kuri iš tikrųjų buvo sėk
mingai atlikta tik dr. A. Valad- 
kos dėka, kanadietis gydytojas 
jam atsilygino dešimtimi dole
rių. Tai buvo pirmasis profesi
nis dr. A. Valadkos honoraras 
Kanadoje, šiandien dr. A. Va
ladka yra plačiai žinomas, popu
liarus gydytojas Toronte, kurio 
paslaugomis yra pasinaudoję 
daug lietuvių.

Urviniai žmonės
Su pirmąja lietuvių grupe į 

Pickle Crow atvyko pradedan
tis rašytojas Juozas Kralikaus- 
kas, kuriam aukso kasėjai pri
minė urvinius žmones, pogrin
dyje jieškančius aukso gyslų. 
Urvinių žmonių sąvokos jis ne
užmiršo iškopęs žemės pavir
šiun ir gavęs sumuštinių gamin
tojo etatą virtuvėj. Pickle Crow 
aukso kasyklų fone urvinių žmo
nių idėja pamažu tapo pirmuo
ju Kanadoj parašytu J. Krali- 
Kausko romanu “Urviniai žmo
nės”. Tie Pickle Crow sumegz
ti “Urviniai žmonės” ir vėliau 
parašyta knyga “Šviesa lange” 
J. Kralikauską perkėlė į min- 
dauginės trilogijos laikus, pada
rydami jį trigubu laureatu. La
bai galimas dalykas, J. Krali- 
kausko sukurta Mindaugo laikų 
trilogija apmatus yra gavusi 
Pickle Crow kasyklų požemiuo
se, vienišuose pasivaikščioji
muose, susitikimuose su indė
nais, nes juk ir indėnai kadaise 
ugnį įžiebdavo titnagu, ranko
mis sukamu pagaliuku aptręšu- 
sioj medienoj. Ir indėnai, kaip 
Mindaugo dienų lietuviai, buvo 
drąsūs kariai.

Ilgainiui buvo uždarytos Cent
ral Patricia aukso kasyklos, o 
prieš keletą metų užsidarė ir 
Pickle Crow, nors granite ar 
kvarce ten dar yra daug aukso 
gyslų. Kasyklas privertė užsida- 
rvti labai žema $35 kaina už un
ciją aukso, darbo jėgos pabran
gimas, kurio neįstengė atsver
ti Otavos duodama finansinė pa
rama. Prieš pat užsidarymą į 
Pickle Crow buvo pravestas se
niai lauktas kelias. Turistai juo 
dabar lengvai gali pasiekti šią 
vietovę, žuvingus apylinkės eže
rus. Jų tarne turbūt yra ir vie
nas kitas lietuvis, atvykęs prisi
minti kasyklų požemiuose palik
tų savo pėdsakų. V. Kst.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

miancius pavergtos Tėvynės laisvinimo

darbų Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina —

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

apylinkių valdybas, Tautos Fondo apylinkių 

atstovybes bei įgaliotinius, lėšų telkimo 

talkininkus ir visus gausiomis aukomis re-

KALĖDINĖ DVASIA teapgaubia visus 

ramybės, vienybės ir meilės pajautimu.

Šventiniame džiaugsme atgaivinta 

dvasia suartėję, didesniu ryžtingumu bendriems 

siekiams perženkime Naujųjų Metų slenkstį.

Su Kristaus gimimu atgimdami dvasioje 

pakilkime iš žemiškų menkysčių į augštesnius 

žmogiškuosius idealus ir su negęstančia viltimi 

sulaukti tėvynės laisvės aušros ženkime į 

naujuosius metus.

Visiems linksmų šv. KALĖDŲ 
ir laimingų NAUJŲ METŲ

KLB Toronto apylinkės valdyba

LIETUVIŲ NAMAI

VISUS PARAPIJIEČIUS, 
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO 

GERADARIUS BEI RĖMĖJUS IR 
VISUS KOLONIJOS LIETUVIUS 

SU
ŠV. KALĖDOMIS IR 
NAUJAIS METAIS 

SVEIKINA
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Didžiajam kambary — nuo 
sienos ligi sienos — eglė ištie
sus spindinčias rankas. Ant for
tepijono visu plotu išaugęs atvi
rukų miestas. Gatvėj grakščiai 
išsilenkusi lempa apšviečia na
mų fasadą su vainiku prie durų.

... ateik Viešpatie, mūsų pa
stogėn, ateik!

... pusny ar smėly, palik sa
vo pėdas, palik!

Ką dalini, dalink su meile. 
Ką sveikini, sveikink gyva ran
ka, kad jos šilimą pajustų tie, i 
kuriuos kreipiesi.

Jaunimas ruošiasi į Bernelių 
Mišias. Visi. Visu būriu — susi
tarę su kaimynais. Jie tokie jud
rūs, išdaigų pilni, tarytum nuo
tykis koks, o ne šventė. Nerin
ga, jau apsiaustą užsimetus, pra
bėgdama dar prisėda prie forte
pijono. Švelniais akordais lieja
si “Tyli naktis”, jos balso paly
dima. Prityla būrys, trypiantis 
prie durų. Kaikurie susižvalgo. 
Gailius apkabina Neringą ir, 
nešte išnešdamas pro duris pa
siteisina:

— Mergyte, pavėluosime.
Laiptais nudunda žingsniai, 

nuaidi giesmė juos palydėdama. 
Užgesinu šviesas. Eglė prisimer
kia papuošalų pertekliuje. Kas 
yra perteklius? Kalėdų blizge
sys? Apkrauti stalai, dovanomis 
užversti kampai?

Viešpatie, Viešpatie, 
ar nėra alkstančių, 

užmirštųjų, 
persekiojamų ir atstumtų ..’.

Kažkas sušlama atvirukų 
mieste.

— Ar negera mums šiame 
gausiam būry? Pertrumpa bus 
ši naktis išsipasakoti savo patir
tis, suskridus iš visų Šalių, — 
pasidžiaugia Pirmasis.

— Tiesa, drauguži, visokių pa
tirčių esama. Vieni,, labdarai 
paaukoję dešimtinę vietoj kalė
dinių sveikinimų, spaudoj pasi
garsina, o dovanų prisiperka už 
keletą šimtų, — sukikena Antra
sis.

— Jų reikalas, — atsidūsta 
Pirmasis.

■ — Žinoma, jų reikalas. Dar 
neviskas: stalus apstato bonko- 
mis ir kartais patys po jais atsi
randa.

— Taipgi jų reikalas.
— Bet suniekinti atvirukus, 

mano mielas, tai jau ne jų reika
las. Kažkodėl visada puolami 
patys silpniausi! Ar neįžeidžian
tis toks pasiskardenimas: “Vie
toj kalėdinių atvirukų aukoju

Autoriaus pastaba. — Žemiau dės
tomos mintys buvo skirtos knygai 
“Krikščionis pasaulyje“ kaip vienas 
jos skyrelis. Tačiau pertvarkius kny
gos apmatus, šis skyrelis pasirodė 
esąs nebereikalingas. Todėl jį auto
rius skelbia kaip straipsnį, norėda
mas paskatinti pasauliškius apmąs
tyti ne tik savo pačių padėtį pasau
lyje bei savo santykius su dvasiš
kiais (tai autorius nagrinėja minėto
je knygoje), bet ir aną savotišką 
būseną, kurią vadiname ‘vienuoly
nu’ ir kurios prasmė šiandien yra 
net labiau aptemusi, negu kitų Baž
nyčios būsenų.

1. Vienuolynus kaip ypatinga 
būsena

Žinomas prancūzų dominin
konų teologas Yves M. J. Con- 
garas norėtų vienuolyne regėti 
“idealinį dvasinės kunigystės” 
(p. 266) arba “labai gryną kara
liškosios Krikšto bei malonės 
kunigystės įvykdymą”1. Kadan
gi dvasine arba karališkąja ku
nigyste vadiname bendrąją ku
nigystę, būdingą kaip tik pasau
liškiam, tuo būdu, pagal šią 
sampratą, vienuolis esą ne kas 
kita, kaip pasauliškio tęsinys 
bei atbaiga. Juodu skiriasi tik 
tos pačios dvasinės arba karališ
kosios kunigystės laipsniu, kaip 
kunigas skiriasi nuo vyskupo 
tos pačios sakramentinės kuni
gystes laipsniu. Pasauliškyje ši 
dvasinė kunigystė esanti tik pra
dėta, todėl neišsivysčiusi, daž
nai kasdienybės aptemdinta ir 
net sutepta. Tuo tarpu vienuo
lyje ji esanti suklestėjusi, stipri, 
gryna ir net pakilusi ligi savo 
idealo. Pasauliškio siekinys to
kiu atveju būtų kuo greičiau bei 
geriau susivienuolinti — arba 
stojant vienuolynan, arba bent 
prisiimant vienuolio gyvenseną, 
kaip tai yra buvę “pasaulinių 
brolių” sąjūdyje viduriniaisiais 
amžiais (12 š.), kurio dalyviai 
ėjo į miškus, apsigyvendavo toli 
nuo bendruomenės, vertėsi ran
kų darbu, laikėsi celibato ir nei
gė betkokią nuosavybę2. Simbo
liškai šis pasauliškio siekinys 
susivienuolinti išeina aikštėn 
kaip dažnas Rytų Bažnyčios pa
protys, mirus būti palaidotam 
vienuolio drabužiuose. Šitaip 
vienuolį suprantant, jis nustoja 
buvęs atskiras Bažnyčios luo
mas ir virsta tik tobulesne ir 
ryškesne pasauliškių luomo ly
timi.

Priešingai Y. Congarui. II Va
tikano Susirinkimas laiko vie
nuoli ypatinga būsena, skirtin
ga tiek nuo dvasiškio, tiek nuo 
pasauliškio. Vienuoliai, pasak

S>: ' 
dra 
kia

rekui...” Kas drįsta 
mūsų teisę sveikinti 
r pažįstamus! — šau- 

? < . i balsu.
t’.š-š . . . , netaip garsiai.

Pe-1’ liktai priekaištauji. 
Pai ■, ftad tai Tylioji nak
tis... — sudraudžia Pirmasis.
— Jie sako: kalėdiniai atvirukai
— tai pinigų išmetimas, atseit, 
jie sužeriami žinai kur...

— O išgertos bonkos ar neiš
meta? O sudėvėtus batus atsimi
nimui ar kas pasilaiko? Pačios 
švenčių karalienės eglės koks li
kimas? Viskas turi sunykti. Kas 
gimė — mirs. Kol mirs, visi gy
venimu džiaugiasi, neišskiriant 
nė mūsų. Tegul anie nedangsto 
savo apsileidimo labdarybės 
skraistėmis. Tų Įstaigų durys at
viros ištisus metus. Labdaros 
trupiniais dovanų kalnų nesu
pils. Ir mes turim teisę išeiti iš 
krautuvių sandėlių i dienos švie
są. Mes laikome’ delnus ištie
sę, laukdami nuoširdaus žodžio, 
kurį turime skleisti Kalėdų me
tu. Sakysi — gal laiko žmonės 
neturi. Tokių tikrai labai mažai. 
Mus išstato vitrinose beveik du 
mėnesius prieš Kalėdas. Su ta 
diena tegul ir pradeda sveikini
mus rašinėti. Kodėl pirkiniams 
laiko nepritrūksta?

— Jis kalba tiesą, — Įsiterpia 
Trečiasis. — Tas, kuris neįsten
gia kartą į metus geru žodžiu 
prabilti, kaip žmogus į žmogų, 
yra surambėjęs arba apkerpė
jęs. Aš jau antras Kalėdas 
švenčiu savo gyvenime. Po pir
mųjų jautri ranka pasiuntė ma
ne su draugais vargšų namams. 
Mums visiems cheminiu būdu iš
ėmė raides iš delno. Truputį 
peršėjo, bet ką darysi; antrieji, 
rašydami ašaromis, nuplovė tą 
peršulį.

— Visa tai labai gražu! — 
šūkteli Antrasis. — Matai, ko
kia gera priemonė ir be gydyto
jo pratęsti gyvenimą.

— Tavo mintys vikriai dirba,
— šypteli Trečiasis ir, atsigrę
žęs į visus, pakelia galvą.

— Broliai, ambasadoriai! 
Kiekvienas mūsų nešamės to ar 
kito asmens gyvenimo istoriją 
su jo paties parašu. Laikas su
stoja prie Kūčių stalo ir skaito 
kiekvieną lapą. 1

Viskas nutyla. Lengvi atodū
siai plaukia iš atvirukų miesto.

— Žiūrėk, išleidusi vaikus, ji 
užsnūdo, — kumšteli Antrasis 
savo kaimynui.

— Pailso vargšė besiruoš
dama .. .

Garbė Dievui augštybėse!.

Gramatika ar eschatologija
------------------------- - Vienuolinio gyvenimo prasmė ir vertė 

Susirinkimo, "nėra tarpinis luo
mas tarp kunigų ir pasauliškių. 
Dievas ir iš vienų, ir iš antrų pa
šaukia kaikuriuos tikinčiuosius 
naudotis tąja specialia dovana 
Bažnyčios gyvenime”5. Vienuo
lis “nauju, ypatingu pagrindu 
paskiria save Dievo tarnybai ir 
garbei” (t. p.). Tiesa, Susirinki
mas neneigia, kad ana speciali 
dovana arba anas naujas pagrin
das yra giliai Įsišakniję “Krikš
to konsekracijoje ir pilniau ją 
išreiškia” (II, 119), kadangi 
Krikšto sakramentas yra visų 
dovanų, pašaukimų ir tarnybų 
sąlyga. Betgi tai anaiptol nereiš
kia, kad vienuolinė būsena išsi
semtų, Krikšto malonę pake
liant į idealinį jos lygį. Vienuo
linė būsena yra ypatinga dova
na, kurianti todėl ir ypatingą 
krikščionies padėtį Bažnyčios 
gyvenime bei įos sąrangoje. 
Viešpats teikia šią dovaną tiek 
dvasiškiam, tiek pasauliškiam, 
išskirdamas juos tuo būdu iš ju 
luomo ir pervesdamas i naują 
luomą: “Iš gavusiųjų įvairiau
sias dovanas išsiskiria visi tie, 
kurie yra Dievo pašaukti laiky
tis evangelinių patarimų ir juos 
ištikimai vykdo”, pastebi Susi
rinkimas (II, 116). Laikyti tad 
vienuoli idealiniu pasauliškiu 
reiškia užtikrinti jo ypatingą 
pobūdį ir tuo nuskurdinti Baž
nyčios įvairybę bei šiosios pras
mingumą.

Kas sudaro vienuolio būsenos 
ypatingumą? — II Vatikano Su
sirinkimas skelbia, kad tai įža
dai arba kitokį į įžadus panašūs 
ryšiai, kuriais krikščionis “įsipa
reigoja sekti minėtais trimis 
evangeliniais patarimais” (I, 77): 
vienuolis yra tasai, kuris “daro 
neturto, skaistybės ir klusnumo 
įžadus” (II, 115). Tai formalinė 
vienuolio žymė, jam vienam sa
va ir jį skirianti nuo kitų luo
mų, kuriuose įžadų nėra, nes 
net ir kunigas formalaus skais
tybės įžado šventimų metu ligi 
šiol nedarydavo. Tik dabar po
piežius Paulius VI motu prop- 
rio “Ad pascendam” (1972 m. 
rugp. 15 d.) įsako celibatą paža
dėti viešomis apeigomis diako- 
nato šventimų metu (šios anei- 
gos dar nėra Romos naskelb- 
tos). įžadai, kaip formalinė vie
nuolio žymė, yra mum visiem ži
noma.

Tai, kas mum yra beveik ne-

Taip atrodo šiuo metu Kristaus gimtinė Keitėjus, kur Konstantinas Didysis IV š. pastatė Kristaus gimimo šven
tovę, nekartą atnaujintą bei remontuotą vėlesnių valdovų. Kalėdų proga ją lanko gausūs maldininkai

Francisco Luis Bernardez
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Išvertė P. Gaučys

F. L. Bernardez — argentiniečių 
poetas, mėgstąs religines temas.
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ANTANAS MACEINA
žinoma, yra šios žymės arba įža
dų sąja su išganymo istorija, ki
taip sakant, jos objektyti pras
mė. Vienuolinė būsena juk yra 
Bažnyčios luomas, iš Bažnyčios 
išaugęs ir joje laikąsis, šis “luo
mas, kuris kyla iš pasižadėjimo 
sekti Evangelijos patarimais, 
nors ir nėra hierarchinė Bažny
čios santvarkos dalis, nepanei
giamai priklauso prie jos gyve
nimo ir šventumo”, moko II Va
tikano Susirinkimas (I, 78), no
rėdamas tuo pasakyti, kad vie
nuoliai anaiptol nėra Bažnyčiai 
atsitiktinybė, bet sudedamoji 
jos gyvenimo dalis. Bažnyčios 
tačiau gyvenimas, kaip žinoma, 
apima visą išganymo istoriją. 
Todėl savaime kyla klausimas, 
ką ir kaip vienuolių luomas šio
je istorijoje reiškia bei vykdo. 
Atsakyti i ši klausimą bus gali
ma betgi tik tada, kai suvoksi
me anų trijų evangelinių patari
mų prasmę,’ kadangi šie patari
mai, paversti įžadu, kaip tik ir 
sudaro vienuolinės būsenos es
minę savybę.

2. Evangelinių patarimų 
pobūdis

Evangelinių patarimų Bažny
čia nesukūrė: ji gavo juos iš pa
ties Kristaus. Jis pats kalbėjo 
apie nevedybas “dėl dangaus 
karalystės” (Mt 19, 12); Jis pats 
patarė tam, kuris “nori būti to
bulas”, eiti, parduoti visa, ką 
turi, išdalinti beturčiam ir sek
ti Juo (Mt 19, 21); Jis nats skel
bė, kad “kas jūsų klauso, tas 
manęs klauso” (Lk 10. 16). Vi
si vienuolio daromi įžadai — 
skaistybė, neturtas, klusnumas 
— yra įsišakniję Evangelijoje 
kaip sudedamoji Kristaus moks
lo dalis. Tai atoliepis į Kristaus 
kvietimą eiti Jo keliu ligi pat 
galo.

Ir visdėlto šie patarimai nėra 
Įsakymai. Pats Kristus aiškiai 
skiria Įsakymus nuo natarimų. 
“Jei nori eiti i gyvenimą”, va
dinasi, išeelbėti savo sielą, “lai
kykis Įsakymų”, būtent: “Ne
užmuši. nesvetimoteriausi, ne
vogsi. neliudysi netiesos” ir t. t. 
(Mt 19. 17-19). Amžinarn gyve
nimui laimėti viso to užtenka. 
Jeigu tačiau klausiame toliau: 
“Visa tai laikiau nuo savo jau
nystės; ko man dar trūksta?” 
(Mt 19, 20), tai Kristus atsako,

Duona už
1941 m. birželio 24 dienos ry

tas Vilniuje išaušo saulėtas ir 
pilnas džiaugsmo, nes pasibaigė 
pusantros paros trukęs vokiečių 
lėktuvų bombardavimas. Mies
tas pasijuto laisvas nuo rusų ir 
kitų komunistų teroro, laikiu
sio gyventojus kartais tikrų pa
mišėlių rankose.

Ypač: žiaurūs pasirodė vienos 
tautybės žmonės. Tarytum Lie
tuva jiems ką blogo buvo pada
riusi — taip negailestingai ir 
kerštingai jie elgėsi. Bandymas 
buvo sunkus, sukėlęs visų lietu
vių širdyse nelengvai suvaldo
mą pyktį .

Šį gražų laisvės rytą miestas 
bematant pasipuošė lietuviškom 
vėliavom. Skubėjo žmonės nu
švitusiais veidais apgriautom, 
kartais dūmuose paskendusiom 
gatvėm į miesto centrą, nes pa
sklido žinia, kad Vilnių išlaisvi
nęs vokiečių generolas bus ten 
oficialiai priimtas miesto ir vi
suomenės atstovų.

Ant Vilniaus ir Gedimino gat
vės kampo ’stovėjo pilnoje lie
tuviškoje uniformoje majoras 

nurodydamas į patarimus: “Jei 
nori būti tobulas” (Mt 19, 21), 
nevesk ir netekėk, išdalink 
vargšam savo turtą; paklusk pa
švęstiem bei pasiųstiem žmo
nėm kaip Tėvo valios reiškėjam 
(plg. Jo 5, 30). Iš vienos tad pu
sės amžinasis gyvenimas ir įsa
kymai jam pasiekti, iš kitos — 
tobulybė ir patarimai jai vyk
dyti. Tai skirtumas, padarytas 
paties Kristaus, o paskui Bažny
čios skelbtas visais amžiais. Vie
nuolių luomas kaip tik ir yra ta
sai, kuris renkasi patarimus, pa
darydamas juos savos būsenos 
turiniu. Atrodo, kad tai savai
me aiškūs dalykai.

Atidžiau betgi visa tai pa
svarsčius, kyla netikėtų sunke
nybių. Kas yra ana tobulybė, 
apie kurią Kristus yra kalbėjęs 
Jį klaususiam turtingam jauni
kaičiui (plg. Mt 19. 16-20)? Iš 
sykio atrodo, kad tai asmeninis 
šventumas—šitaip tobulybė yra 
paprastai suprantama ir asketi
niuose raštuose vaizduojama. 
Evangeliniai patarimai esą prie
monė bei kelias į šį asmeninį 
šventumą. Tačiau Bažnyčios gy
venimas rodo visai ką kita. Baž
nyčia niekados nėra teigusi, kad 
evangeliniai patarimai yra vie
nintelė ir būtina sąlyga asmeni
niam šventumui. Atvirkščiai, ji 
yra šventaisiais paskelbusi išti
są eilę vedusių vyrų ir ištekėju
sių moterų, turėjusių nemaža 
turto ir valdžiusių kitus, kaip 
tai yra šventųjų karalių ar kuni
gaikščių atveju’. Rytų Bažnyčio
je esama net ypatingos šventų
jų grupės, vadinamos šventieji 
princai, kurių gyvenimo vaizdas 
anaiptol nėra panašus Į vienuo
lio vaizdą1. Visi šie žmonės ne
išsižadėjo nei vedybų, nei nuo
savybės, nei savos valios ir vis
dėlto pasiekė didžio asmeninio 
tobulumo ir net altoriaus gar
bės. Tai aiškus nurodymas, kad 
asmenims šventumas yra sude
rinamas ir su šeima, ir su turtu, 
ir su savo valios pasilaikymu 
bei jos reiškimu. Kitaip tariant, 
galima vesti bei tekėti taip pat 
dėl dangaus karalystės; galima 
turėti turto ir visdėlto sekti 
Kristumi; galima sava valia 
vykdyti taip pat dangiškojo Tė
vo valią. Evangeliniai patarimai 
asmeniniam šventumui nėra bū
tini.

Ar jie palengvina žmogui šio

akmeni
Narušis, šalia jo moteris, apsi
rengusi tautiniais drabužiais. 
Rankose ji laikė lėkštutę su 
duona ir druska, matėsi du stik
liukai. Majoras, atrodė, kiek 
jaudinosi, nes vokiečių motori
zuotos dalys lėkė ir lėkė pro 
šalį, ir niekas nesustojo priėmi
mo ceremonijom.

Pagaliau sustojo vienas auto
mobilis, iš jo iššoko dailus ka
rininkas, paragavo duonos ir 
druskos, išgėrė kartu su majoru 
po stikliuką, pasisveikino, vėl 
sėdo į automobilį ir nuvažiavo 
tolyn, lydimas mėtomų gėlių ir 
griausmingo lietuvių valiavimo.

Oficiali dalis tokiu būdu bu
vo atlikta. Dabar žmonės paski
rai ir būriais sveikino pravažiuo
jančius karius šauksmais, valia
vimais, mėtė gėles ir reiškė di
delį džiaugsmą. Taip visą rytą, 
dieną ir visą popietę. Staiga abu 
su žmona prisiminėm, kad esa
me visą dieną nevalgę ir kad 
namuose nėra nė mažiausio tru
pinėlio maisto. Karas buvo tik 
prasidėjęs, o Vilnius karo metu 
niekad nebuvo geras maisto at- 

šventumo siekti? — Tai klausi
mas, kuris liečia jau atskiro as
mens sielos nuotaiką, jo polin
kius, jo paveldėjimą, išauklėji
mą, apskritai visą jo prigimties 
sąrangą. Vienam jie gali šį sie
kimą palengvinti, kitam apsun
kinti. Pasaulis, kaip gundymas, 
slypi net ir dvasingiausiuose da
lykuose — net ir maldoje, pas
ninke bei išmaldoje, kaip į tai 
yra nurodęs pats Kristus (plg. 
6, 1-18). Jis slypi tad ir evange- 
liniuose patarimuose, ir niekas 
negali būti iš anksto tikras, kad 
jis, padaręs skaistybės, neturto 
ir klusnumo įžadus, asmeniškai 
tobulybės pasieks. “Aš mačiau 
žmonių”, rašo savo atsimini
muose Athos kalno vienuolis 
Siluanas (S. I. Antonov), “kurie 
buvo geri, kol nebuvo įstoję vie- 
nuolynan, kurie tačiau jame 
kaip tik sugedo”5.

Jeigu asmeninio šventumo 
galima siekti bei pasiekti ir be 
evangelinių patarimų, tai kas 
yra ana tobulybė, su kuria Kris
tus sieja šiuos patarimus? Tai 
ne kas kita, kaip objektyvi tobu
lybė, vadinasi, tobulybė ne tiek 
atskiro asmens, kiek pačios žmo
giškosios egzistencijos. Tai to
bulybė, kurią evangeliniai pata
rimai ne tiek kuria, kiek apreiš
kia bei i ją nurodo. Kitaip ta
riant, tai eschatologinė tobuly
bė, kurios visi laukiame ir kuri 
evangeliniuose patarimuose jau 
dabai* išeina aikštėn — bent 
prasmeniniu būdu. Štai ko mes 
vienuolinėje būsenoje dažniau
siai nepastebime ir todėl šią bū
seną perdaug suasmeniname, 
manydami, esą ji Bažnyčioje su
sikūrusi subjektyviam reikalui. 
Iš tikro tačiau ji išreiškia savi
mi visiškai objektyvų išganymo 
istorijos tarpsnį, būtent: būties 
perkeitimą ir todėl turi eschato
loginės prasmės. — Kad taip iš 
tikro yra parodys mum atskirų 
vienuolio įžadų bent trumputė 
sklaida. (Bus daugiau)
1 Yves M. J. Congar, Jalons pour 

une thėologie du Laicat. Paris 
1953, p. 266-67.

2 Plg. H. Grundmann, Religioese 
Bewegungen itn Mittelalter, Darm
stadt, 1963.

a II Vatikano Susirinkimo dokumen
tai, vertė prel. V. Balčiūnas ir A. 
Tamošaitis, Boston 1967, t. I, 
76-77.

i Plg. Ivan Kologrivof, Essai sur 
saintetė en Russie, Bruges 1953, 
80.

■'i Starez Siluan, Moench vom heili- 
gen Berg Athos, Leben, Lehre. 
Schriften, DUsseldorf, 1959, p. 311.
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BRANGIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA
Įvairiausių kalėdinių dovanų 

priperka žmonės savo artimie
siems bei bičiuliams. Valdovai 
ir milijonieriai kartais išleidžia 
dovanoms pasakiškas sumas. Se
niau imperatoriai dovanodavo 
karaliams net ištisas karalystes, 
nusipelnusiems asmenims teik
davo karalių titulus. Dovanoda
vo net tokius dalykus, kurie 
jiems tiesiogiai nepriklausė. 
Pvz. Vokietijos imperatorius do
vanojo kryžiuočiams Žemaitiją. 
Panašių dovanų kryžiuočiams ir 
kalavijuočiams nesigailėjo nė 
Romos popiežiai.

Naujaisiais laikais viena kalė
dinė dovana palietė ne vieną ku
rį kraštą ar valstybę, 
kontinentą.

Kukli pradžia
Netoli dabartinio 

miesto, apie 50 mylių 
burno, Australijoje, ’ 
ten gyvenantis stambus ūkinin
kas Thomas Austin sugalvojo 
auginti triušius. Žemės jis turė
jo daug, netrūko aplinkui miš
kelių, krūmynų ir pievų. Netru
kus parašė laišką artimiesiems 
Anglijoje. Šie sugaudė dvylika 
porų triušių ir pasiuntė į Aust
raliją. Austinas gavo dėžės su 
triušiais pirmą Kalėdų dieną 
1859 m. ir labai apsidžiaugė šia

bet visą

Geelongo 
nuo Mel- 
1850 m.

S. ŠETKUS

nieko nelaukda-
žvilgiu.

Pasileidome 
mi Gedimino gatve mūsų nuola
tinės kepyklos link. Ji buvo ne
toli, rūsyje, prie pat Lukiškių 
aikštės. Netoli kepyklos pasivi
jome seną žmogų tos dabar ne
mėgstamos tautybės. Senis sku
bino, kabino kiek įmanydamas, 
matyt, į tą pačią kepyklą, kaip 
ir mes. Atrodė gerokai išvargęs. 
Sena, juoda, suglamžyta skry
bėlė, pražilę peisai, didelė, gar
banota barzda. Ant palinkusių 
pečiiĮ ilgas tipiškas švarkas, su
glamžytos kelnės, nuavėti batai 
sunkiai mynė kepyklos link.

Laiptais vos ne vos galėjo lip
ti žemyn. Turėjom palaukti, kol 
jis abiem rankom įsikibęs Į tu
rėklus pasieks duris. Įėjęs Į vi
dų, jis nėjo prie bufeto. Sustojo, 
atsirėmė, atsiduso ir ėmė laukti 
užmerkęs akis.

Lentynos buvo tuštutėlės. At
ėjęs kepėjas pirmiausia pamatė 
senį ir tuoj pat liepė išeiti iš 
kepyklos. Pradžioje gana ra
miai, bet paskui įsikarščiavo ir 
ėmė rėkti, kol senis nepajudėjo 
durų link. Atpažinęs mus, nusi
šypsojo, ranka parodė į tuščias 
lentynas, bet staiga pasilenkė ir 
iš už bufeto ištraukė pusę nedi
delio kepaliuko duonos. Atsi
skaitę ir padėkoję pasukome 
laiptų link, bet čia turėjome pa
laukti, nes senas žmogus iš pas
kutiniųjų grūmėsi su laiptais, 
sunkiai laimėdamas laiptą po 
laipto. Galų gale jis pasiekė vir
šų ir pasuko ta pačia linkme iš 
kur buvo atėjęs. Gatvėje dar 
buvo pilna žmonių. Tautiniais 
drabužiais apsivilkusios moterys 
vis nešėsi pilnus glėbius gėlių. 
Niekas tada negalvojo, kad pa
likus Vilnių raudonajam tero
rui, už tikrai narsių ir kultūrin
gų vokiečių karių atslenka kitas 
— rudasis slibinas. Ši diena ne
buvo tokio galvojimo diena. Ple
vėsavo lietuviškos vėliavos visa
me mieste, mirgėjo tautiniai 
drabužiai, skambėjo juokas be
sisveikinančių žmonių, lyg jie 
būtų seniai seniai besimalę.

Nutarėm su žmona čia pat pa
ragauti skaniai iškeptos duonos. 
Būdami miestiečiai, su kaimu 
neturėjome jokių ryšių, todėl 
šis puskepalis duonos mums bu
vo be galo didelis dalykas. Ra
gavom ir gyrėm duoną, bet ne
toli pagal sieną vis pailsėdamas 
slinko anas senas žmogus. Pa- 
sižiūrėjom su žmona vienas į 
kitą, ir mums pasidarė aišku, 
ką turime daryti.

Pasivijau senį, parodžiau duo
ną ir pasiūliau imti. Senis krūp
telėjo, pasižiūrėjo i duoną, nu
sisuko ir vėl pradėjo eiti. Pa
greitinęs žingsnius, priėjau vėl. 
pakėliau senio alkūnę ir, paki
šęs po ja puskepalį, paliečiau jo 

šv. Mikalojaus relikvijų da
lis atgabenta iš Bari miesto, Ita
lijoj, į Niujorką ir perduota Šv. 
Mikalojaus graikų ortodoksų 
šventovei. Šv. Mikalojus buvo 
Myros vyskupu Maž. Azijoj ir 
gyveno IV š. Italų kariai 11 s. to 
šventojo relikvijas atgabeno 
Italijon, kur didžioji dalis ir da
bar tebėra laikoma. Niujorkan 

pečius. Sustojo, paėmė duona i atvežtų relikvijų dalį sudaro 
abi rankas, giliai pasižiūrėjo di
delėm juodom,užgesusiom akim 
ir nieko nepasakęs nuėjo.

Jaunieji Toronto šeštadieninės mokyklos aktoriai, suvaidinę kalėdinį vaiz
delį “Strakaliuką ir Makaliuką“, kurį režisavo A. Dargytė-Byszkiewicz

kalėdine dovana. Šiltoje austra
liškų Kalėdų saulutėje Austinas 
paleido triušius į laisvę. Jie nė
rė į tankius krūmus, prižėlusius 
sodrios žolės, išsikasė urvų ur
velių. Austinas retkarčiais pa
matydavo vieną kitą ilgaausį, iš
lindus; iš olos, prisitaikęs nu
šaudavo ir turėdavo skanios mė
sytės.

Dingo daržas
Praslinko keli nerūpestingi 

metai. Vienų metų pavasarį 
Austinas užsodino gerą žemės 
gabalą daržovėmis. Gražiai ža
liavo daržovės šiltoje Australi
jos saulutėje. Vieną naktį visas 
ploto žalumynas dingo. Daržo
vių vietoje teliko purioje žemė
je tūkstančiai triušių pėdelių. 
Miežių, kviečių, rugių’bei dobi
lų plotai buvo taip pat nugrauž
ti. Panašūs pranešimai atėjo ir 
iš kaimyninių ūkininkų. Pasta
rieji ėmė triušius be atodairos 
naikinti. Daugiausia stengėsi 
šioje akcijoje pats Austinas, 
nes aplinkiniai ūkininkai jam 
ne juokais priekaištavo už 
anais metais gautą kalėdinę do
vaną. 1865 m., taigi po šešerių 
metų nuo triušių siuntos gavi
mo, Austinas suskaičiavo, kad 
užmušė ir nunuodijo apie 20 
tūkstančių triušių. Tačiau ir po 
šios didelės medžioklės su pasi
baisėjimu teko konstatuoti, kad 
dar apie 10,000 triušių pasiliko 
gyvų neprieinamuose urvų labi
rintuose.

Kaip amaras
Nežiūrint visų naikinimo pa

stangų, triušiai dauginosi nuo
stabiu greičiu ir užkariavo di
desnę dalį Viktorijos valstijos. 
1880 m. per visą šiaurės vakarų 
Viktorijos valstijos dalį buvo 
nutiesta tanki vielinė tvora, ban
dant išgelbėti ūkininkų laukus, 
esančius toje valstijos dalyje. 
Tačiau baigiant tvorą tiesti, 
triušių būriai jau šeimininkavo 
ūkininkų laukuose abiejose nau
jai nutiestos tvoros pusėse.

Queenslando valstija apsitvė
rė visą teritoriją ir bandė išsi
gelbėti nuo ilgaausių antplū
džio. Deja, be reikalo buvo iš
mestos milijoninės sumos pini
gų. Triušiai nugalėjo ir šią už
tvarą ir paplito visoje Australi
joje, pereidami tik jiems žino
mais būdais plačias upes ir dar 
platesnes dykumas.

1950 m. apskaičiavimu, viso
je Australijoje buvo apie 
1000,000,000 triušių, kurie kas
met padaro apie 100,000,000 do
lerių nuostolių žemės ūkiui, 
šimtmečio laikotarpyje ši suma 
fantastiškai išaugo. Ir visa tai 
prasidėjo iš dvylikos porų triu
šių, kurie Anglijoje niekad ne
pasiekia milijoninių skaičių, 
nors irgi gyvena laisvai.

Buvo visokių bandymų
Įvairiausiais būdais bandyta 

triušius išnaikinti. Buvo skiria
mos premijos, bandoma priveis
ti triušius naikinančiii gyvūnė
lių, apkrėsti ligomis. Prieš kiek 
laiko buvo paskelbta, kad suras
tas efektingas nuodas triušiams 
naikinti. Nuodų piliulės buvo iš
mėtytos net iš lėktuvų. Triušiai 
piliules šveitė net ausimis link
čiodami ir žuvo šimtais tūkstan
čių. Tačiau netrukus pastebėta, 
kad išlikusieji gyvi triušiai įgijo 
imunitetą ir be pavojaus gyvy
bei šveitė nuodus. Tokių imuni
tetą įgyjusių triušių vislumas 
padidėjo. Ir dabar įvairiausiais 
būdais naikinami triušiai, bet 
kad jų skaičius mažėtų — labai 
abejojama. Kiek nors apnaikin
ti kurioj vietovėj, po kiek laiko, 
žiūrėk, vėl jų skaičius pavojin
gai padidėja.

Kadaise ūkininko 
gauta kalėdinė dovana Austra
lijos kontinente, atrodo, pasiliks 
visiems laikams, darydama mil
žiniškus nuostolius kraštui, (z) 

Austino

kaukolės dalys. Šventojo Mika
lojaus vardas yra kilęs iš graikų 
k.; reiškia tautos nuaglėtoją.



® MKCTMETIiVWJE
PLĖS PARTINĘ ĮTAKĄ
Lapkričio 23 d. Vilniaus studentai 

komunistai ir komjaunimo aktyvistai 
specialiame posėdyje svarstė sovieti
nės kompartijos centrinio komiteto 
ir Sovietų Sąjungos ministerių tary
bos instrukciją “Dėl priemonių, pa
dedančių toliau tobulinti augštąjį 
mokslą šalyje". Pagrindinis dėmesys, 
atrodo, buvo skirtas ideologinių varž
tų stiprinimui. “Komjaunimo Tiesos" 
232 nr. pranešama: “Pokalbyje, kuri 
pradėjo respublikos aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo ministras
H. Zabulis, buvo paliesta nemažai 
aktualių klausimų, numatyti būsimų 
specialistų komunistinio auklėjimo ir 
tolesnio paruošimo gerinimo, parti
nės įtakos visose aukštosios mokyk
los veiklos grandyse sustiprinimo, 
tolesnio komjaunimo darbo organiza
cijų suaktyvinimo keliai."

KONFERENCIJA KAUNE
Lapkričio 23-24 d.d. Kaune buvo 

surengta “mokslinė” konferencija 
“Lietuva tarybiniu keliu”, skirta So
vietų Sąjungos penkiasdešimtmečiui, 
bet joje dalyvavo tik Lietuvos augš- 
tųjų mokyklų visuomenės mokslų ir 
kaikurių kitų humanitarinių mokslų 
dėstytojai. Taigi, ir šioje konferenci
joje dėmesys buvo nukreiptas i augš- 
tąsias mokyklas. Jos dalyvius “švie
tė” propagandistai: filosofijos moks
lų doktoratu prisidengęs G. Zimanas, 
vilniškės kompartijos centrinio ko
miteto darbuotojas J. Lazauskas ir 
Vilniaus universiteto docentas K. 
Strumskis. Sekcijose buvo perskai
tyta 70 pranešimų. “Komjaunimo 
Tiesa" 232 nr. skelbia: “Konferen
cija plačiai nagrinėjo Lietuvos KP 
veiklą, atkuriant Lietuvoje Tarybų 
valdžią, kuriant socialistine visuome
nę, įgyvendinant TSKP XXIV suva
žiavimo nutarimus. Nemaža praneši
mų skaityta apie lenininę naciona
linę politiką, brolišką tarybinių res
publikų pagalbą Lietuvos liaudžiai. 
Konferencijoje buvo nušviesta šiuo
laikinės ideologinės kovos prieš bur
žuazines koncepcijas problemos.”

UŽ LIETUVOS RIBŲ
"Tiesos” 270 nr. skelbiama, kad 

šiais mokslo metais “broliškųjų res
publikų” augštosiose mokyklose mo
kosi 347 studentai iš Lietuvos. Lig 
šiol universitetus bei institutus už 
Lietuvos ribų jau baigė daugiau kaip
I. 500 studentų — kino režisorių, di
rigentų, filosofų, poligrafijos ir jū
rininkystės specialistų. Kasmet 80— 
90 lietuvių studentų baigia Maskvos 
universitetą, Maskvos istorinių ar
chyvų institutą, Leningrado elektro
technikos ryšių institutą, Gudijos 
technologijos institutą. Kaliningra
du paversto Karaliaučiaus žuvies 
pramonės ir ūkio institutą bei kitas 
augštąsias mokyklas. Stojamuosius 
egzaminus studijoms už Lietuvos ri
bų abiturientai laiko Lietuvos augš
tosiose mokyklose. Studijuoti Lietu
von iš kitų respublikų kasmet at
vyksta apie 200 abiturientų.

STUDENTŲ STOVYKLOS
Studentiškos vasaros aktyvistų są

skrydis Vilniuje aptarė praėjusią va
sarą surengtas darbo stovyklas, į ku
rias buvo įsijungę 10.270 Lietuvos 
studentų, dirbusių 8 ministerijų, 42 
trestų valdose ne tik Lietuvoje, bet 
ir už jos ribų. Į Lietuvos žemdirbys
tės darbus įsijungė 2.490 studentų, 
į statybą — 4.530. Sovietų Sąjungos 
susisiekimo ministerijos žinioje dir
bo 380 studentų, kitose ministerijo
se — 900. Sąskrydyje buvo apdova
noti tokių darbo ir poilsio stovyklų 
konkurso laimėtojai. K. Černiauskas 
“Komjaunimo Tiesos” 222 nr. nusi
skundžia studentų įjungimu į Palan
gos ir Druskininkų visuomeninio 
maitinimo įstaigas, kur jiem tekda
vo dirbti net po 12 valandų, bet

LONDON, ONT.
APYLINKĖS VALDYBOS rengia 

mo N. Metų sutikimo išvakarėse ir 
N. Metų dieną šventiškai išpuoštas 
“Holiday Sun-South" savo skelbimi- 
nės apšviestos lentos abiejose pusė
se turės lietuviškai ir angliškai links
mų ir laimingų 1973-jų metų įrašus, 
šimtams pravažiuojančių Welling- 
tono gatve tarp 401 plento ir Lon
dono jie bylos apie Kanados Lietuvių 
Bendruomenę.

N. METŲ SUTIKIMO baliaus Lon
done proga “Holiday Inn-South" duo
da tiek iš toliau atvykusiems, tiek vie
tiniams lietuviams ir jų svečiams, 
dalyvaujantiems N. Metų sutikime 
(paminėjus tai viešbučio priėmėjui) 
nuolaidą — kambario kaina dviem 
asmenim tik $15. šis Holiday Inn pa
tarnavimas parankus ne vien tik iš 
toliau atvykusiems svečiams, bet ir 
vietiniams lietuviams. Už tokią ma

Hamiltono ateitininkai Jaunučiai ir vyresnieji moksleiviai, atlikę meninę 
programą Kristaus Karaliaus šventėje Nuotr. Borusienės

už tai gaudavo laisvą sekančią die
ną. K. Černiauskas rašo: “Tokiu at
veju gyvenimas stovykloje turėtų 
būti kuo puikiausias. Vieną dieną 
visi dirba, sekančią — galima eks
kursijas ir susitikimus organizuoti, 
kaitintis saulėje. Taip, iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad galima, o iš 
tikrųjų? Jeigu vieną dieną dirba 
vieni, tai kitą dieną turi juos pa
keisti kiti studentai. Vieniems darbo 
diena prasideda 6 valandą, kitiems 
— 8 valandą, o baigiasi po 12 va
landų. Visose stovyklose ketvirtada
lis studentų dirbo kasdien po 8 va
landas ir turėjo dvi poilsio dienas, 
kurios pasitaikydavo dažniausiai vie
na savaitės pradžioje, kita — pa
baigoje. Esant tokiai tvarkai, sto
vyklos viršininkas turėjo valandų 
valandas braižytis knygelėje sche
mas, grafikus, kas kada dirba, o kas 
ilsisi.. .” K. Černiauskas cituoja 
vieno studento pareiškimą: “Stovyk
laujant žemės ūkyje, dirbti nė kiek 
nelengviau, bet ten dirbame visi 
kartu, ir patys sunkiausi darbai at
rodo įveikiami. O čia praktiškai lieki 
vienas, geriausiu atveju — dviese. 
Argi čia stovykla?”

PRIGĖRĖ EŽERE
Lapkričio G d. Molėtų rajono Ker- 

tuoju ežere, apsivertus valčiai, nu
skendo Vilniaus silikatinių dirbinių 
gamyklos vyr. inžinieriaus pavaduo
tojas Edmundas Kairys, jo giminai
tis Alvydas Tumas, Rygos meno aka
demijos studentas, ir Vilniaus tele
vizijos bei radijo komiteto redakto
rius Jurgis Oleka. Lapkričio 10 d. 
ežere rasti E. Kairio ir A. Tumo 
kūnai, jieškoma J. Olekos kūno. Prie 
šio pranešimo pagrindiniuose laikraš
čiuose skelbiamos kompartijos ir val
džios užuojautos tragiškai žuvusiųjų 
artimiesiems, nes Edmundas Kairys 
yra ministerių tarybos pirmininko I 
pavaduotojo Ksavero Kairio sūnus.

KLAIPĖDOS MILICIJA
A. Jazdauskas ir A. Urbonas “Kom, 

jaunimo Tiesos” 221 nr. paskelbė 
ilgą raišnį “Teisėtvarkos sargyboje” 
apie Klaipėdos miliciją. Kriminali
nės milicijos viršininkas yra Levas 
Donskovas, poskyrio viršininkas — 
Jevgenijus Paskalis, vidaus reikalų 
valdybos viršininko pavaduotojas — 
pik. Antanas Tamašauskas. Įvairiuo
se milicijos skyriuose minimi: in
spektorius Itn. Viktoras Liaudans- 
kas, mjr. Algirdas Litvinskas, kpt. 
Sergejus Timinovas. Kovos su socia
listinės nuosavybės grobstymu sky
rius rūpinasi ir spekuliacija: “Tai 
darbas su vaikinais ir merginomis, 
kurie bevelija slankioti prekybos 
uosto krantinėje ar tūnoti restora
ne, ieškodami progos susipažinti su 
užsienio jūreiviais. Už rėkiančios 
spalvos kojines, margą kaklaraištį 
ar kramtomos gumos gabalėlį tokie 
pasiruošę žemintis, užmiršti apie ta
rybinio piliečio orumą, štai Svetla
na Sergejenko, 24 metų mergina. Ji 
niekur nedirba, o tik ieško progos 
susitikti su užsienio jūrininkais ir 
išvilioti kokių nors skarmalų, valiu
tos, kurią vėliau spekuliaciniais tiks
lais pardavinėja. Į nusikalstamą 
veiklą šita žemai puolusi mergina 
įtraukė ir savo nepilnametę seserį 
Liudmilą, vienmetę Larisą Tabaka- 
novą. Panašiu keliu nuėjo ir dvide
šimtmetis Edmundas Poškus. Nepai
sant to, kad už spekuliaciją buvo 
baustas, jis nemeta savo biauraus 
amato ir dabar ...” Iš paskelbtų ke
turių spekuliantų pavardžių atrodo, 
kad šiuo pelningu amatu labiausiai 
yra susidomėjusios rusaitės. Milici
jai Klaipėdoje talkina iš darbininkų 
bei tarnautojų sudarytos 75 liaudies 
draugovės, turinčios 5.000 narių. Tai 
žmonės, kurie milicijai skiria savo 
laisvalaikius,

V. Kst.

žą sumą pigiai, patogiai ir saugiai 
galime, savęs ir kitų nemalonuman 
neįtraukę bei pailsėję, džiaugtis po 
N. Metų sutikimo sausio pirmąja 
diena. Maža suma gali atsverti nema
lonumų jūrą.

THE GREAT HALL N. Metų su
tikimo išvakarėse atidaroma 7 v. v. 
Tarp septintos ir aštuntos valandos 
atvykusieji gali pasinaudoti baru ir 
turės progos pasišnekučiuoti, pabi- 
čiuliauti. šilta vakarienė duodama 
punktualiai 8 v. v. “Caminiti” ka
pela nuo 9 v. v. savo melodingais 
muzikos garsais linksmins sutikimo 
baliau dalyvius ligi 2 v. r. Primena
ma, kad staliukai ir vietos rezervuo
jamos, bilietai - kvietimai įsigyjami 
iš anksto skambinant (519) 438-3530 
arba 438-8983 arba 455-3428.

Visus kviečiame dalyvauti.
Apyl. valdybos inf.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba grUGtlŽlO 31, SCkftleJCliCIli, 
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Su pilnu bufetu, šalta ir šilta vakariene, įėjimo dovanom,

---------  konkursiniais šokiais ir kitom staigmenom.---------

Bilietus po $10, įskaitant vakarienę, prašome iš anksto įsigyti pas valdybos narius:

L. Skripkutę, K. Baroną, H. Švažą, A. Stanevičių, A. Stasių, K. Mikšį ir sekmadieniais 

po pamaldų parapijos salėje. KLB Hamlitono apylinkės valdyba

S HAMILTON™
KLB HAMILTONO APYL. VAL

DYBA, pradėjusi savo darbą prieš 
pat vasaros atostogas, tuoj pat suda
rė veiklos planą, pastatydama į pir
mą vietą II Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongreso reikalus. Gražiai ben
dradarbiaujant su mons. J. Tada- 
rausku, per trumpą laiką buvo su
rinkta beveik $1400. Siųstieji auko
tojų sąrašai bei “Talkos” bankelio 
čekis finansų k-jai Toronte dingo, 
bet čekis nebuvo iškeistas. Teko pa
daryti susirašinėjimo ir sąskaitų fo
to kopijas bei išrašyti naują čekį. 
Dėlto paskelbtoj Kanados finansų k- 
jos apyskaitoj Hamiltono kolonija 
nebuvo įrašyta.

Antras didesnis darbas — KLB 
krašto tarybos sesijos globa ir ta 
proga surengtas Montrealio AV pa
rapijos okteto koncertas. Sesija pra
ėjo darbingoj nuotaikoj, išrinkta 16 
atstovų (keturi iš Hamiltono) į PLB 
seimą Vašingtone. Deja, koncertas 
nesusilaukė didesnės hamiltoniečių 
paramos ir apyl. valdybai buvo nuo
stolingas. Nežiūrint to, valdyba tę
sia veiklos planus. Jau sudaryta me
ninė programa Vasario 16 šventei, 
gauta Scott Park gimnazijos audito
rija ir baigiama susitarti su pagrin
diniu kalbėtoju iš federacinio parla
mento.

Apylinkės valdyba rugsėjo mėn. 
išsiuntinėjo hamiltoniečiams laiškus, 
prašydama atlikti savo tautinę pa
reigą — atsiųsti solidarumo įnašą už 
1972-73 m. Nepalikime “senųjų” me
tų skolos, subalansuokime savo kny
gas', nurašydami iš savo pajamų $4 
mūsų lietuviškajai veiklai.

šv. Kalėdų proga apyl. valdyba 
sveikina visus hamiltoniečius, visas 
mūsų kolonijos organizacijas, linkė
dama Kristaus gimimo šventę atšvęs
ti pagal lietuviškus papročius ir 
nors mintimis tą tylų Kūčių vakarą 
nuskristi į pavergtą Lietuvą.

Su viltimi žiūrime į 1973 m. Apyl. 
valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
hamiltoniečiams, visoms organizaci
joms, ypač mons. J. Tadarauskui ir 
kun. L. Januškai, už glaudų bendra
darbiavimą lietuviškoj veikloj, tikė
dama, kad ir ateinantieji metai bus 
nemažiau našūs mūsų kolonijos gy
venime.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125

SĮ 
y

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

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.

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminio!

Skanėstai ---------------

kiekvieno skoniui

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

Palydėti senuosius metus ir sutik
ti 1973-sius galėsime visi Jaunimo 
Centre gruodžio 31 d. Nėra reikalo 
ruošti privačių pobūvių, nes valdyba 
visiems svečiams paruoš šaltą bei 
šiltą vakarienę su pilnu ir įvairiu 
bufetu, įėjimo dovanom ii- kt. staig
menom. Sutikime 1973 m. lietuviš
koj nuotaikoj, prie lietuviškos muzi
kos, pasidžiaugdami gražiais mūsų 
kolonijos gyvenimo'' laimėjimais. 
Garsus Hamiltonas safo vienybe, tad 
visi atvykime į N. Metų sutikimą. 
Valdyba iš anksto prašo įsigyti įėji
mo bilietus, nes jai būtina žinoti 
tikrą dalyvių skaičių vakarienės pa
ruošimui. Bilietai—po $10, įskaitant 
vakarienę, gaunami pas valdybos na
rius. Sutikimo pradžia 7 v. v.

KLB Hamiltono apylinkės val
dyba: pirmininkė L. Skripkutė, 
vicep. K. Baronas ir H. Švažas, seki-. 
A. Stasevičius, ižd. A. Stosius, jau
nimo atst. V. Cegytė, pareng. vad.
K. Mikšys.

TARPTAUTINIS KALĖDINIS 
FESTIVALIS, ruoštas Hamiltono Mo
terų Klubo, įvyko gruodžio 9 d. YW 
CA patalpose. Jau antri metai Ha
miltono lietuviams šiame festivalyje 
gražiai atstovavo K. L. Kat. Moterų 
Draugijos Hamiltono skyrius. Penk
tadienį XII. 8 Hamiltono dienraštis 
“Spectator” pusę puslapio paskyrė 
lietuviams, aprašydamas p. Rickie- 
nę, kepančią raguolį, ir jai padedan
čius — žentą K. Žilvitį ir anūką Al
gį žilvitį. Surašyta visa p. Rickie- 
nės gyvenimo odisėja ir jos atsiradi
mas Kanadoje po vargo dienų DP 
stovyklose Vokietijoje. Paaiškintas 
taip pat raguolio gaminimo būdas 
ir t.t. Rašinys iliustruotas dviem di
delėm nuotraukom, vaizduojančiom 
pyrago kepimą. Rytojaus dieną tas 
puikus raguolis jau puošė katalikių 
moterų rūpestingai paruoštą lietu
vių stalą. Lietuviški audiniai, minia
tiūrinė kraičio skrynia, pilna gintaro 
karolių, medžio drožiniai, Lietuvos 
žemėlapis ir Rūpintojėlis traukė lan
kytojų akis ir prie lietuvių stalo vis 
stovėjo būrelis žmonių. Lankytojai 
buvo pavaišinti kava, įvairių tautybių 
paruoštais kepiniais, o tarpais sekė 
kiekvienos ten dalyvaujančios tau
tybės programa. Lietuviams atstova-

Mokame už: 
depozitus .......... 5*4%
Šerus ir sutaupąs G’/i%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ........   7%
ir virš $10,000 • 3 inetams7%%
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nekilo, turto paskolas iš 8%%

'ennincter Ltd.

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

vo solistė Anita Pakalniškytė, akom
paniatorius R. Klevas ir pačių ma
žiausiųjų “Gyvataro” šokėjų, vado
vaujamų Ir. Jakubynienės, grupė. Vi
są programą pristatė ir supažindino 
su lietuvių kalėdiniais papročiais Jo
lanta Jokūbynaitė. Programa žiūro
vų buvo šiltai priimta. Be lietuvių, 
festivalyje dalyvavo latviai, estai, če- 
koslovakai, olandai, slovakai, vokie
čiai, indiečiai, vengrai, rumunai, ki
niečiai ir ukrainiečiai. Nuostabu, 
kad daugelio tautybių kalėdinės gies
mės atrodė turi kažką bendro. Visi, 
palinkėję savo kalba linksmų ir lai
mingų Kalėdų, skirstėsi namo.

Katalikių moterų skyriui Hamilto
ne vadovauja Magdalena Vaitonienė. 
Stalą ruošiant daug pasidarbavo K. 
Blekaitienė ir M. Kybartienė. Prie 
stalo budėjo ir svečius informavo A. 
Kaminskaitė. G. B.

SV. KALĖDŲ IR N. METŲ pro
ga vietoj sveikinimo kortelių aukojo 
Tautos Fondui, kartu linkėdami vi
siem bičiuliam ir pažįstamiem links
mų švenčių ir sėkmingų 1973 metų, 
$10: J. Asmenavičiai, p-lė L. Skrip
kutė, E. K. Gudinskai, A. A. Patam
siai; $5: S. P. Kalvaičiai, J. Mažu- 
laičiai. Už aukas nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo valdyba 
ŠEIMYNINIS POBŪVIS. 1973 m. 

sausio 7 d., 4 v.p.p., Jaunimo Cent
re ateitininkų jaunimas ruošia savo 
vyresniesiems pagerbti šeimyninį po
būvį. Nuoširdžiai kviečiame kiekvie
ną močiutę ir senelį atsilankyti. Šis 
pobūvis skirtas vyresniųjų pagerbi
mui įrodant, kad vyresniųjų paliktas 
pavyzdys gerbti ir mylėti už save vy
resnius liko mūsų širdyse. Jūs mus 
taip išmokėt, taip išauklėjot, todėl 
priimkite mūsų šį kvietimą ir leis
kite jaunimui Jums patarnauti. Pro
gramoje numatyta vaidinimas, šo
kiai, dainos ir muzikiniai pasirody
mai. Tai bus pirmas tokio pobūdžio 
parengimas Hamiltone. Pritarkite 
tam sumanymui savo gausiu atsilan
kymu. įėjimas ir vaišės nemokamai. 
Taip pat bus parūpinta ir transpor- 
tacija j salę ir į namus, paskambinus 
telefonu 547-1967. Tad iki pasima
tymo Jaunimo Centro salėje sausio 
7 d., 4 v. p.p. Narė

CHERRY BEACH motelio savi
ninkų Br. Br. Venslovų 9 metų sū
nus Tony Venslovas, kuris priklauso 
“Junior Press Club”, gruodžio 9 d. 
laimėjo konkursą ir ta proga dien
raštis “Spectator” įdėjo jo fotogra
fijas, plačiai aprašydamas minėtą 
konkursą. Br. Br. Venslovai yra 
dideli liet, organizacijų rėmėjai. P.J.

E. SUDIKAS išeina į pensiją ir iš
sikelia gyventi į Torontą. Hamiltono 
lietuviškoji bendruomenė neteks 
vieno šviesaus ir veiklaus tautiečio. 
Prieš kelias savaites jis susituokė su 
buv. A. šapokiene. K. M.

D. A. JANKŪNAI švenčių svei
kinimų vietoj aukojo Šalpos Fondui 
$10 ir Z. Pulianauskui — $15, linkė
dami visiems bičiuliams kalėdinio 
džiaugsmo ir laimės. J. P.

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario
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© LIETUVIAI BISAU LYJE
J. A. Valstybės

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS vikaras kun. Romanas 
Kasponis, 33 metų amžiaus, gruodžio 
4 d. ankstyvą rytą žuvo automobilio 
nelaimėje. Nelaimės išvakarėse jis 
dalyvavo Los Angeles mieste sureng
tame Vilniaus operos sol. G. Kaukai
tės ir pianisto G. Trinkūno koncer
te, vakarienėje menininkams pagerb
ti. Nuvežęs G. Kaukaitę pas ją glo
bojusią tautietę į Santa Monicos 
miestą, kun. R. Kasponis, lietui ly
jant, grįždamas atsitrenkė į St. Mo
nica ir St. Diego greitkelio pakraščio 
apsauginę užtvarą. Iš sudaužyto auto
mobilio jį ištraukė policininkai ir 
gaisrininkai dar gyvą. Mirė vežamas 
į Kalifornijos medicinos centrą Los 
Angeles mieste. Velionies palaikai 
buvo pervežti į Klcvelandą, kur gy- 
viena jo motina, broliai, seserys, ir iš 
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčios palai
doti vietinėse kapinėse. Laidotuvių 
pamaldas laikė vysk. V. Brizgys, pa
mokslą pasakė kun. Br. Liubinas iš 
Vokietijos. Koncelcbravo 6 kunigai. 
Aktyviai dalyvavo ateitininkai ir 
skautai.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ Studen
tų Sąjungos suvažiavimas įvyko lap
kričio 23-26 d.d. Klevelande. Dalyvių 
ir svečių susilaukta beveik 200. Su
važiavimo motto: “Prikelkime mie
gantį milžiną!” Studentų veiklą pa
sižadėjo pagyvinti naujai išrinkta 
valdyba: pirm. Rimas Aukštuolis, vi- 
cepirm. Vytautas Žagarskas, sekreto
rės Marytė Idzclytė ir Regina Plo- 
džinskaitė, ižd. Alvydas Narbutaitis, 
nariai Ramūnas Švarcas ir Gintaras 
Taoras. Pirm. R. Aukštuolio adresas 
— 25230 Chardon Rd., Richmond 
Heights, Ohio 44123. Tel. 216-481- 
9928. Atidarymo žodį tarė PLB val
dybos pirm. St. Barzdukas, paskaitas 
skaitė kun. K. Pugcvičius, dr. J. 
Stukas, apie pasaulio lietuvių jau
nimo II kongresą kalbėjo R. Saka- 
dolskis. VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūnas dalyvavo simpoziume apie 
veiksnių ryšius su jaunimu. Suvažia
vimo dalyviams buvo rodomi R. Šle
žo ir J. Meko filmai ir iš okup. Lie
tuvos gautas filmas “Šimtamečių 
godos”. Suvažiavimo organizatoriai 
paprašė Jungtines Tautas atsiųsti 
savo kalbėtoją, bet gavo atsakymą, 
kad tai neįmanoma padaryti, nes Pa- 
baltijys dabar yra Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalas. Prie atsakymo buvo 
prijungtas patarimas kreiptis į So
vietų atstovybę. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos “žiniaraštis”, pa
skelbęs šią žinią, žada plačiau pasi
sakyti ateityje.

L. K. KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba Čikagoje, 
siųsdama kalėdinius ir naujameti
nius sveikinimus sąjungos nariams 
bei jų šeimoms, primena, kad šiemet 
mirė 7 nariai: Čikagos skyriuje — 
V. Liūbertas, A. šlapelis, pik. J. 
Rapšys, gydytojas itn. K. Gudaitis, 
Bostono skyriuje — P. Martinkus, 
Toronto — mjr. M. Asevičius. Cent
ro valdyba — J. Švedas, J. Tamulis, 
A. Urbonas, L. Balzaras ir A. Juod
ka mirusiųjų šeimoms bei jų arti
miesiems reiškia nuoširdžią užuojau
tą ir linki jaukių Kalėdų bei laimin
gų naujų metų.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIŲ PARA 

PIJA atšventė bažnyčios pašventini
mo aštuonioliktąsias metines. Mišias 
laikė ir šiai progai pritaikytą pa
mokslą pasakė klebonas kun. St. 
Grigaliūnas. Giedojo Vyt. Dorelio va
dovaujamas “Aido" choras ir visi pa
maldų dalyviai. Vaišes parapijos sa
lėje surengė kolonijos moterys, pro
gramą atliko tautinių šokių grupė 
"Ąžuolynas”. Parapijos reikalams 
buvo suaukota 20.000 pezų.

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGI 
JA surengė Montevideo lietuvių iš
vyką į statomus poilsio namus Shan- 
grila, kur visi turėjo bendrus pietus. 
Sklypą dovanojęs ir gausiomis auko
mis statybos darbus remiantis Ed
vardas Jusys kun. J. Giedriui įteikė 
“medalį” — 50 pezų auksinę Meksi
kos monetą. Jo pavyzdžiu pasekė ir 
kiti išvykos dalyviai. Per 10 minučių 
statybai buvo sutelkta pinigais ir pa
žadais 200.000 pezų.

Brazilija
SAO PAULO HILTONO VIEŠBU

TYJE buvo pristatyta Kazimiero Či- 
biro-Verax 64 psl. knygutė “Lietuva: 
kas ji buvo ir kas yra”, portugalų 
kalbon išversta Stasio Vancevičiaus 
ir išleista įvairių asmenų bei firmų 
talkos būdu. Meninę programą atliko 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
choras, vadovaujamas muz. V. Tata- 
rūno, ir tautinių šokių grupė “Ne
munas”.

Argentina
ŠV. CECILIJOS CHORAS Buenos 

Aires metinę švente turėjo savo glo
bėjos dieną. Už visus mirusius choro 
narius ir jo ilgametį vadovą a.a. Vac
lovą Rymavičių buvo atlaikytos pa
maldos, kurių metu giedojo Šv. Ceci
lijos choras, diriguojamas velionį pa
keitusio P. Savicko. Po pamaldų bu
vo padėtas gėlių vainikas prie lietu
viško kryžiaus parapijos sodelyje, su
kalbėta malda ir sugiedota giesmė 
“Viešpaties angelas”.- Žodį tarė ir 
mirusių choristų sąrašą perskaitė il
gametis choristas Z. Juknevičius. Vi
si pasiryžo tęsti a.a. V. Rymavičiaus 
atminimui choro veiklą.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR
GENTINOJE metinę šventę Avella- 

nedoje atšventė atremontuotoje sa
lėje, kurią pašventino ir Tėvų ma
rijonų vardu pasveikino Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. J. Pet
raitis. Programą atliko dainininkė M. 
Zavickienė su pianiste dukra N. Za- 
vickaite, tris daineles fortepijonu pa
skambinęs R. Mušketas, gitaristas- 
dainininkas G. Dambrava, duetų pa
dainavusios U. Blumbergienė ir A. 
Šimkūnienė, tautinių šokių pašokęs 
SLA jaunasis ansamblis. Colon teat
ro dainininkė V. Very, akompaniato
rius II. Lamas. Eilėraščių pynę “Ma
no kraitis” deklamavo SLA ansamb
lietės M. Baršauskaitė, I. Simanaus- 
kaitė, Gr. Baliūnaitė, S. Bakaitytė 
ir Al. Spreafico. SLA pirm. R. Sta- 
lioraičio pranešimu, salės remontas 
kainavo apie 7 milijonus pezų, bet 
dabar ji atrodo kaip nauja. Projek
tą paruošė ir remonto darbus pri
žiūrėjo architektas A. Mušketas.

Australija
AUSTRALIJOS MOTERŲ kariuo

menės karo mokyklą baigė ir lap
kričio 17 d. leitenantės laipsnį gavo 
lietuvaitė Audra Ališauskaitė. Ant
pečius ir pažymėjimą jai ir vienuo
likai kitų mokyklos absolvenčių įtei
kė kariuomenės ministeris Katter,
M.P. Ltn. A. Ališauskaitė mokėsi ka
talikių mergaičių gimnazijoj Oak- 
leigh, studijavo elektroninius skaity
tuvus Caulfield technikos institute 
ir susidomėjo šuoliais sn parašiutu. 
Šis sportas ją ir paskatino tapti ka
rininke, nors moterų karo mokykla 
kasmet priima tik 16 kariūnų, iš Vik
torijos — tik 5. Ryžtingąją! lietuvai
tei pavyko išlaikyti konkursinius eg
zaminus. Ltn. A. Ališauskaitė jau pa
skirta į Melburną tiekimo dalinio 
viršininko adjutante.

Italija
ROMOS VIKARIATE buvo užbaig

ta arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
apaštalinio proceso byla lapkričio 29 
d. posėdyje, kurio pirmininku buvo 
arklv. Poletti, popiežiaus Pauliaus 
VI pro-vikaras Romos miestui. Pa
sirašyti ir užantspauduoti bylos ak
tai buvo įteikti bylos generaliniam 
postulatoriui kun. J. Vaišnorui, MIC, 
kuris juos dabar perduos šventųjų 
skelbimo kongregacijai, šia proga 
Vatikano dienraštis “L'Osservatore 
Romano” paskelbė ilgą straipsnį 
apie arkiv. J. Matulaičio gyvenimą 
ir veiklą, primindamas jo paskuti
nius prasmingus žodžius: “Rikiuoki
tės ir pasišvęskite”.

Vokietija
VOKIETIJOS LB DARBUOTOJŲ 

suvažiavimas įvyko lapkričio 17-19 d. 
d. Romuvoje. Jame dalyvavo VLB 
tarybos nariai, valdybos įgaliotiniai 
prie federacinės Vokietijos kraštų 
vyriausybių, apylinkių pirmininkai ir 
sekretoriai arba jų atstovai, savait
galio mokyklų mokytojai, organizaci
jų atstovai. VLB valdybos pirm. Jo
nas K. Valiūnas pranešė, kad netru
kus bus išleistas lietuvių kalbos va
dovėlis vokiškai kalbantiems, paruoš
tas dr. Dainės Augustaitytės. šiam 
leidiniui Vokietijos vyriausybė yra 
paskyrusi DM 5.000 finansinę para
ma, kuria teks papildyti ir savo lė
šomis. Iš’ VLB valdybos ižd. J. Ba- 
raso pranešimo paaiškėjo, kad 1972 
m. numatyta DM 95.000 sąmata ne
buvo įgyvendinta — teko tenkintis 
DM 65.000. Vasario 16 gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius pabrėžė, 
kad gimnazija tebėra krizės būklėje 
dėl permažo mokinių skaičiaus. Jų 
dabar yra 78, bet šiemet naujų iš 
Vokietijos įstojo tik 7, o iš užjū
rio—9. Sekmadienį koncelebracincs 
Mišias suvažiavimo dalyviams laikė 
vysk. A. Deksnys, mons. P. Cellešius, 
kun. A. Bernatonis, kun. V. Damijo
naitis ir kun. Br. Liubinas. Po Mišių 
vysk. A. Deksnys pašventino Romu
voje pastatytą buvusios Seeligenstad- 
to lietuvių stovyklos atnaujintą kry
žių, o atitinkamą žodį tarė VLB val
dybos pirm. J. K. Valiūnas ir Va
sario 16 gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius.

Prancūzija
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ir 

kataliku misijos 25 metų sukaktį ruo
šiamasi paminėti Vasario 16 proga 
1973 m. Numatytas specialus banke
tas, kurin bus kviečiami ne tik lie
tuviai, bet ir kitataučiai, ypač pran
cūzai — parlamento nariai, diploma
tai, žurnalistai, hierarchai ir t.t. Nu
matyta paruošti Prancūzijos lietuvių 
istoriją. Tais darbais ypač rūpinasi 
kun. J. Petrošius. LB pirmininkas. 
Didžiausias rūpestis — lėšos ir isto
rinės medžiagos surinkimas.

Britanija
“BRITISH LEAGUE FOR EURO

PEAN FREEDOM” organizacija su
rengė apie 3.000 dalyvių susilauku
sią demonstraciją Londono Hyde 
parke. Apie Sovietų Sąjungos paverg
toms tautoms daromas skriaudas kal
bėjo įvairių tautų atstovai, jų tarpe 
ir lietuvis, nušvietęs dabartinę oku
puotos Lietuvos būklę Kauno įvy
kius ir Sovietų Sąjungos tikruosius 
siekius planuojamoj Europos saugu
mo konferencijoj. Demonstracijos da
lyviai, nužygiavę prie Nežinomojo 
kareivio kapo, pagerbė 94 milijonus 
sovietinio komunizmo nužudytų au
kų. Centrinėje salėje įvykusiame vie
šame susirinkime kalbėjo Britanijos 
parlamento nariai ir žymieji veikėjai. 
Pavergtųjų tautų reikalu buvo pri
imta rezoliucija Britanijos premje
rui E. Heath.
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Akademinės Skautijos leidyk
la Čikagoje išleido buv. Lietu
vos kariuomenės vado gen. St. 
Raštinio atsiminimų III-jį tomą 
"{vykiai ir žmonės”. Įvade au
torius sako, kad naujame tome 
jis stengiasi papildyti kaikuriuos 
pirmųjų tomų skyrius, užpildyti 
juose praleistas vietas ir atsaky
ti anų tomų recenzentams. Esą 
jis ryžosi naują tomą paskelbti 
todėl, kad ir mūsų tarpe . .jau 
mėginama įrodinėti, kad Lietu
vos praeitis esanti nesvarbi ir 
kad visas mūsų dėmesys turėtų 
būti nukreiptas į dabartį ir atei
tį”. Tai esanti visiškai klaidinga 
pažiūra, čia galima priminti 
Churchillio minti: "Juo daugiau 
žiūrėsite atgal, juo lengviau su
gebėsite matyti toliau į priekį”. 
Taip pat autorius sako: “ ... ga
na, kad dabartinis Lietuvos oku
pantas stengiasi iškreipti Lietu
vos istoriją. Nejaugi ir mes pa
tys. gal ir nesąmoningai, bet 
kartais perdaug tendencingai ir 
šališkai aiškiname vieną kitą 
Įvykį iš Lietuvos praeities ir tuo 
prisidedame prie istorinės tiesos 
užtemdymo arba jos iškraipy
mo?” Užtat autorius panorėjo 
“dar kartą pabrėžti tiesą bent 
tuose reikaluose, kurie jam bu
vo ir yra gerai žinomi.” Paga
liau jis ryžosi atsakyti ir vienam 
kitam jo knygų kritikui, kurių 
tarpe buvo daugiau ‘‘ne teisėjų, 
nešališkų vertintojų, bet vien 
kaltintojų.”

Tomas pradedamas Lietuvos 
kariuomenės struktūros ir sudė
ties aprašymu, kur autorius pri
mena. jog 1918-1940 m. laikotar
pyje Lietuvos kariuomenės va
dovybė keisdavosi dažniau nei 
ministerial pirmininkai bei mi- 
nisterių kabinetai. Jis primena 
vieno amerikiečių profesoriaus 
žodžius iš veikalo ‘‘Karinė padė
tis Baltijos valstybėse” (1969 
m.): ‘‘ . .. nepaprastai dažni pa
keitimai Lietuvos krašto apsau
gos ministerių, kariuomenės va
dų ir vyriausiojo štabo viršinin
kų ir įvairių politinių grupių in
trigos kariuomenėje nepagei
daujamai veikdavo ne tik kari
ninkus, bet ir kareivius.” Gen. 
St. Raštikis nurodo, kad tai yra 
ne to profesoriaus asmeninė 
nuomonė, bet pakartojimas ži
nių, paimtų iš ano laiko “sveti
mųjų valstybių buvusiųjų diplo
matinių ir karinių atstovų pra
nešimų’savo vadovybėms!”

Autorius gana smulkiai nagri
nėja mūsų kariuomenės vadovy
bės įstatymą (pateikta gana vaiz
di tos vadovybės schema), kuris 
įsigaliojo nuo 1935. I. 1. Esą nuo 
to laiko mūsų kariuomenė vėl 
buvo pradėta planingai rengti sa
vo paskirčiai.

Toliau pateikiamos charakte
ristikos įvairių Lietuvos valsty
bės veikėjų: respublikos prezi
dento A. Smetonos (25-34), mi
nisterių pirmininkų — J. Tūbe
lio, kuri. VI. Mirono, gen. J. Čer
niaus, A. Merkio, pik. K. Škir
pos (51-58), prof. J. Brazaičio. Iš 
krašto apsaugos ministerių ap
tariami: gen. T. Daukantas, pik. 
B. Giedraitis, gen. P. Šniukšta, 
gen. St. Dirmantas, gen. K. Mus
teikis. Rašoma apie kaikuriuos 
vyresniuosius karininkas: gen. 
S. Žukauską (78-94), gen. P. Ku
biliūną (94-99), gen. J. Jackų, 
een. St. Pundzevičių, gen. VI. 
Nagevičių, een. inž. A. Gustaiti, 
gen. V. Vitkauską (118-132) ir 
kt. Čia tain pat yra apibūdintas

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, 111. 60629, USA

J. DAINAUSKAS
prel. M. Krupavičius, kun. L. 
Jankauskas, su kuriais autorius 
daugiausia santykiavo jau būda
mas išeivijoje.

Skyrius “Lietuvos kariuome
nės dalys ir jų vadai” (163-179) 
pradedamas duomenimis apie 
lietuvių karių dalinius, susiorga
nizavusius Rusijoje I pasauli
nio karo pabaigoje. Minimos 
taipgi panašios pastangos JAV 
bei Švedijoje. Po to seka Lietu
vos kariuomenės štabo bei jo 
padalinių ir visų kariuomenės 
dalinių trumpa apžvalga. Per vi
są nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpį mūsų kariuomenėje vei
kė virš 50 savarankiškų dalinių 
(pulkų, atsk. ar speciaiinių ba
talionų, grupių, rinktinių ir t.t.), 
kuriuose savo kraštui tarnavo 
šimtai tūkstančių lietuvių. Lie
tuvos karo mokykla iki 1940 m. 
išleido 21 kadro karininkų ir 15 
atsargos karininkų laidų. Sky
riuje suminėta labai daug pa
vardžių.

“Karių aukos už Lietuvos ne
priklausomybę” (180-206) sky
riuje rašoma, kad karių kapams 
tvarkyti komisija kartu su ka
riuomenės štabu nustatė, jog 
karuose už Lietuvos nepriklau
somybę iš viso žuvo 1.444, ka
riai, šauliai ir partizanai. Drau
ge su mirusiais tuo metu dėl 
įvairių ligų Lietuva tada neteko 
4.256 kovotojų. Tai sudarė 
0.196% visų tuometinių Lietu
vos gyventojų. Latvija tada bu
vo netekusi 0.15%, Estija 
0.318%, o Suomija 0.14%. 1941 
m. birželio mėn. lietuvių sukili
mas prieš rusus pareikalavo 
apie 2.000 žuvusių. 1944 m. ge
gužės mėn. nuginkluodami lie
tuvių batalijomis, vokiečiai su
šaudė 83 lietuvius karius. O 
kiek jų krito II D. karo metu 
įvairiuose frontuose, negalėju
siu tiesiogiai kovoti už Lietuvos 
reikalus! Juk karui baigiantis, 
1944-1945 m. vėl okupavę Lie
tuvą rusai sumobilizavo net 108. 
378 Lietuvos vyrus ir pasiuntė 
juos į frontą, kur daug jų žuvo. 
O kiek lietuvių žuvo rusų kalėji
muose, stovyklose, ištrėmimuo
se!

Paliesdamas “Gruodžio 17” 
įvykius, autorius primena, kad 
tuometinė kariuomenės vadovy
bė iš anksto ir nekartą buvo 
įspėta, tačiau nieko nepadariusi, 
kad perversmas neįvyktų.

NAUJI 
“Trotta” - •

Vokietijos filmų gamyba sten
giasi išeiti į pasaulį. Ji paruošia 
įvairių filmų, bet tarptautinėje 
plotmėje jie retai minimi. Pas
kutiniu laiku, atsiradus jaunų 
vokiečių filmų artistų ir režiso- 
riu, stengiamasi išsivaduoti iš 
nelemtos, stačiai žlugdančios, 
filminės nesėkmės,

V. Vokietija parodė spalvotą 
filmą “Trotta”, parašytą ir re
žisuotą Johannes Schaaf ir 
Maximilian Schell. Pagrindiniai 
artistai — Andras Balint, Rose
marie Fendel, Doris Kunst- 
mann, Elma Bulla, Tomas May
er. Muzika — Eberhardo Schpe- 
ner.

Trotta yra pagrindinio veikė
jo, barono, pavardė. Jo vaidme
nį atlieka Andras Balint. Artė
jant I pasauliniam karui, jis ve
da ir sekančią dieną išvyksta į 
frontą. Grįžus, jo žmona (Rose-

Skyriuje “Vokiečių bandymai 
įtraukti Lietuvą į karą” (218- 
236) gen. St. Raštikis cituoja A. 
Smetonos pareiškimą, esą Lietu
va turi griežtai laikytis neutra
lumo, ir pik. K. Griniaus, kad 
tas neutralumas tapo neveiklu
mu. Lietuvos vyriausybė tada 
turėjusi spręsti klausimus, ne
turėdama daugybės duomenų, 
kurie paaiškėjo tik po karo. Dėl
to autorius sako: “Were things 
to be done twice, all men would 
be wise.” Šiandieną apie tai už
mirštama.

Gen. St. Raštikis aptaria net 
17 įvairių autorių veikalus, iš
leistus po jo atsiminimų pirmų
jų dviejų tomų pasirodymo, ku
riuose paliečiami autoriaus pa
liesti įvykiai, faktai, žmonės. 
Kiek ilgiau (459-493) paliečia 
buv. lenkų karinio atstovo pik. 
L. Žultek-Mitkievič knygą “At
siminimai iš Kauno” (Londonas, 
1968).

VIII skyriuje “Kritika ir kri
tikos” (503-578 psl.) autorius nu
rodo, kad apie jo pirmus du to
mus jis surinkęs 237 raštiškus 
atsiliepimus (167 teigiamus ir 
69 neigiamus). Deja, sako, dau
gelio kritikų pasisakymai išėjo į 
plačius politinius laukus. Dary
ta daugybė priekaištų visai vy
riausybei bei kariuomenės vado
vybei, bet labai mažai ar visai 
nekaltinta didžiausių Lietuvos 
nelaimių kaltininkų—nacional
socialistinės Vokietijos ir bolše
vikinės Rusijos. Kodėl stengia
masi užmiršti, kad kaip tik Vo
kietija išdavė Lietuvą Sovietų 
Sąjungai?

Šiame tome yra daugybė pa
vardžių (vardynas apima net 16 
psl.). Jame autorius paliečia ir 
Lietuvos, ir kaimynų, ir pasau
lio politikos įvykius Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės at
gavimo, valstybinio gyvenimo 
organizavimo ir naujų Lietuvos 
okupacijų laikais. Duomenų pa
teikta tiek daug, jog laikrašti
niame knygos aptarime neįma
noma juos nors kiek smulkiau 
paliesti. Neabejotina, kad ir šis 
tomas susilauks didelio susido
mėjimo, nes mūsų naujausiai is
torijai aiškinti tai svarus įnašas.

Stasys Raštikis, ĮVYKIAI IR 
ŽMONĖS. Iš mano užrašu. 616 
psl. kietais viršeliais, kaina $15. 
Redagavo Bronius Kviklys. Išlei
do 1972 m. Akademinės Skautijos 
Leidykla, 6549 So. Albany Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

FILMAI
marie Fendel), tapusi lesbiete, 
nenori grįžti prie vyro. Pagaliau 
ji su savo mylimąja išvyksta į 
Ameriką. Nusivylęs vyras lieka.

Yra vykusių scenų. Gražios 
spalvos. Gyvas veiksmas. Intri
ga. Įterpta nereikalingų scenų, 
pvz. skausminga jo seno, ištiki
mo tarno mirtis, tarsi žiūrovai 
būtų medicinos studentai. Pa
grindinė filmo mintis — dviejų 
moterų meilė. Tai apgailėtina 
tematika, pataikavimas pigiajai 
amerikiečių ir kitų ištižėlių ma
sei. Neturi baigiamosios min
ties. Yra gražios muzikos. Filmo 
gamintojai žino filmavimo pa
slaptis. Pasirinkę vertingus 
rankraščius ar tokius sukūrę, 
galėtų pralaužti storus vokiško 
filmo nesėkmingumus.

Teisėjo Roy Bean gyvenimas
Kažin kada gyvenęs keistas ti

pelis, save vadinęs teisėju. Pa
gal John Milius, buvusio pieti
nės Kalifornijos (Los Angeles) 
studento rankraštį, A First Ar
tists Production filmų bendrovė 
Los Angeles mieste pagamino 
beveik dviejų valandų ilgumo 
spalvotą filmą. Pagrindinis ar
tistas — Paul Newman.

Tasai teisėjas, nebuvęs teisė
ju, yra vargšas anų laikų keliau
tojas, pakliuvęs į pajieŠkomųjų 
lapus. Atvykęs į nežinomą vieto
vę prie dabartinio Tuscon Arizo
noj užėjo smuklėn, kur buvo 
žiauriai apiplėštas ir pririštas už 
kaklo prie arklio uodegos. Lai
mingu supuolimu virvei nutrū
kus (į ją pataikė arklį baidančių 
smuklininkų kulka), padedamas 
jaunos moters (Victoria Princi
pal) gavo ginklą, grįžo į smuklę 
ir iššaudė visus iki vieno jį api
plėšusius smuklininkus, kurių 
buvo keliolika. Tada pasiskelbia 
teisėju, priima keletą panašių 
šerifais ir viešpatauja, dešimti
mis pakliuvusių nužudydamas. 
Įsitaiso kelių šimtų svarų juodą 
mešką, su ja vyksta į gegužines, 
visokių nuotykių maišatyje gy
vena, pasitraukia, grįžta vėl ker
šija ji išvijusiam ir pagaliau 
pats žūsta.

Galimas dalykas, norėta pa
daryti satyrinį filmą. Yra paski
rų rimtų epizodų, bet kaip juos 
krūvon suvesti? Žmogaus pako
rimą sunku pavaizduoti satyriš
kai. Iš tokių dalyku nepadaroma 
satyra. Virvė ant kaklo ir balkio 
nepadaro nei juoko, nei satyros, 
nesvarbu, kaip švelniai trauk
tum virvę ar kaip juokingai kas- 
tum nužudytam laidojimo duo
bę.

Amerikiečiai perdaug lengvai 
žiūri į anų laiku kaubojų nuo
tykius. žaidžia žmogaus gyvybe 
ir demonstruoia iškrvnėlių lau
kiniškumą bei žiaurumą.

Generolas Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, III atsimini
mu tomo “Įvykiai ir žmonės” autorius. Nuotrauka paimta iš minėtos knygos

Solženicinas ir baltiečiaiįC
ANATOLIJUS C. MATULIS

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Kita baltiečių dalis stovyklo

je yra latviai. Ypač du jų išsi
skiria iš visų kitų. Pirmasis lat
vis — iš septintojo barako—pa
sireiškia kaip sumanus prekei
vis. Jis nuolat gauna iš namų 
siuntinių ir parduoda juos ki
tiems kaliniams. Iš jo veiklos 
mums taipgi paaiškėja, jog san
tykiai tarp latvių ir rusų kali
nių tėra paviršutiniški, apsiri
boja tik prekybiniais mainais. 
Nors šio latvio tikslas, kaip ir 
kiekvieno prekybininko, yra 
pelnas, jis yra visuomet sąžinin
gas (174-5; 191 p.p.). Būti pini
gingam stovykloje yra praban
ga, todėl šiam latviui kiti jaučia 
pagarbą, o jis pats tuo būdu už
sitikrina didesnę galimybę iš
likti stovyklos viską naikinan- 
čioj aplinkoj.

Kitas iškilus latvis yra Kil- 
gas. Skaitytojas, be abejonės, 
pastebės, jog Solženicinas savo 
romane “Viena diena Ivano 
Denisovičiaus gyvenime” retai 
tevadina veikėjus vardais. Iš 
dvidešimt keturių padalinio dir
bančiųjų tik dvylika, tarsi apaš
talai, pavadinti vardais. Kiti at
pažįstami tik iš savo tautinių 
bruožų ar lieka visiškai anoni
miniais kalinių masėje. Latvis 
Kilgas, kurio svarba pabrėžia
ma pristatant jį pavarde, nere
tai prilygsta net ir romano pa
grindiniam veikėjui Sukovui. 
Šių abiejų veikėjų santykiavi
mas iš vienos pusės yra reikš
mingas tuo, kad kiekvienas at
stovauja savo tautybei; iš kitos 
gi pusės, jų santykiavimas yra 
dviejų žmonių bendravimas jau 
nieko bendro neturįs nei su ge
ografija, nei su politika. Reikš
minga, jog abiejų vardai yra 
Ivanas. Tuo lyg ir pabrėžiama 
jų tas pats lygis. Solženicinas 
mums duoda suprasti, kad žmo
gaus kilmė nėra jau taip svar
bus dalykas, jeieu jis laikosi pa
grindinių žmogiškumo dėsnių.

* * *
Remdamasis rusiškojo roma

no tradicija (pagal Platono Ka- 
ratajevo charakteristiką pas L. 
Tolstojų), Solženicinas Kilgo ir 
šukovo asmenyse pasirenka du 
paprastus žmones, kurie sklei
džia nemeluotą ir kartais spal
vingą žmoniškumą. Šitokia dva
sia atsispindi ir “Pirmojo rato” 
romane, kuriame autorius paro
do Neržino ir Spiridono nuosta
bią draugystę, nors inte
lektualiniame šio romano labi
rinte tas žmoniškumas nėra toks 
apčiuopiamas, kaip “Vienoje 
dienoje”. Kilgo ir Šukovo prieš
pastatymas įgalina mus lengvai 
pajusti abiejų kalinių gyvenimo 
filosofijos pranašumus bei skir
tumus. Mes kartais esame linkę 
klausti, ar iš viso yra autentiška 
baltietiška ir rusiška pasaulė
žiūra šioje kalėjimo aplinkoje. 
Stebint abu veikėjus, galima 
prieiti kelių išvadų. Kaip jau 
minėta, ir Kilgas, ir Šukovas yra 
paprasti žmonės, nepriklausą iš
mokslintam elitui. Abu yra įgu
dę amatininkai ir gerbia vienas 
kitą dėl tų sugebėjimų. Būdami 
geriausi darbininkai savo darbo 
kuopoje, jie didžiuojasi savo su
gebėjimais ir visad bando atlik-

Vaidina jauna Victoria Prin
cipal, su kuria vėliau “teisėjas” 
sulaukia dukrelės. Ji — italų ir 
anglų tėvų. Norėjo būti gydyto
ja, auto lenktynininke, kur vos 
neužsimušė, ir štai, nasirodė fil
me. Bet ar ilgam? Yra ir kitų ži
nomų vardų (Anthony Perkins, 
John Huston, Ava Gardner ir 
kt.), bet viską deramai atlieka 
Pa’>l Newman, žinomas kaubojų 
rolėse. Gaila, kad talentingi ak
toriai turi vaidinti tokiuose ne
moraliuose filmuose. Beržas 

ti savąjį darbą kuo geriausiai, 
šitoks jų nusiteikimas tampriai 
tuodu vyru suriša, taip kad šu
kovas kartą prasitaria, jog “su 
latviu Kilgu jis turėjęs daugiau 
bendro, negu su savo šeima” (44 
p.). Be to jų žiūrėjimas Į darbą 
su gilia pagarba yra lyg’ ir lai
das, kad jiedu nesumenkės iki 
pusiau žmogiškos kalinio egzis
tencijos, kurion stumia valdžios 
organai, ši gyvenimo filosofija 
įgalina Šukovą išsilaikyti iki pa
leidimo iš stovyklos, o Kilgą iš
tverti savo baudžiavą, kuri 
truks dar dvidešimt trejus me
tus.

:|:

Abiejų charakteriai turi ir 
skirtingų bruožų. Kilgo sąmo
jingumas, jo asmenybės lanks
tumas varge, jo populiarumas 
baltiečių tarpe ir jo sugebėjimas 
vadovauti yra antitezė šukovo 
niūrumui, jo psichinio pobūdžio 
įtampai, jo blankiai ir siaurai 
egzistencijai, šis rusas lengvai 
prisitaiko prie pilkos gyvenimo 
aplinkos ir pačioje stovykloje, ir 
už jos ribų. Jis žingsniuoja per 
gyvenimą atsargiai ir pavėjui. 
Latvio Kilgo sieloje slypi žymiai 
maištingesnė ir laisvesnė dva
sia. Kiek išgalėdamas, jis igno
ruoja savo kalintojus ir net ne
labai teslepia savo priešišką nu
siteikimą jiems (113, 116 p.p.). 
Jis yra pranašesnis už šukovą 
tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Šią 
stiprybę jis semiasi iš savosios, 
atsineštos baltietiškos kilmės ir 
iš dabartinės baltietiškos aplin
kos. Šis tautinis ryšys leidžia 
jam puoselėti ir priklausomu
mo, ir saugumo, ir žmoniškumo 
jausmus. Valdžios nužmoginimo 
pastangos neįstengia sunaikinti 
šio tautinio susipratimo. Todėl 
Šukovui išsaugoti savo asmeny
bę yra sunkiau, negu Kilgui, 
nors visa stovyklos aplinka yra 
rusiška. Latviui Kilgui bei jo 
tautiečiams savo asmenybių iš
laikymas nėra toks kritiškas. Jų 
stiprybė glūdi jų tautiniame 
charakteryje, kuriuo jie remia
si net nebūtinai sąmoningai.

* :|: si:

Iš Kilgo santykiavimo su Žu
kovu galima nutiesti paralelę ir 
į visų baltiečių nusiteikimą ru
sų kalinių atžvilgiu. Baltiečiai 
atsiriboja nuo rusų savo atsar
gia bei tolerantiška laikysena. 
Nors ir drauge dirbdami, baltie
čiai glaudžių asmeninių ryšių su 
rusais nepalaiko. Bet, kad ir ne
noromis, bendras likimas juos 
riša. Tas tragiškas likimas juos 
sujungia kovoje prieš jų kan
kintojus. Jų ryžtas kaip nors 
išlikti yra stipresnis už visą slo
pinančią aplinką, kuri slegia vie
nodai ir baltiečius, ir rusus. Jie 
visi drauge bando išlaikyti žmo
giškojo orumo bei teisingumo 
principus net ir sunkiausiose pa
žeminimo akimirkose. Jie yra 
priversti gyventi kaip kraujo 
broliai, pasiryžę niekad nepar
duoti prispaudėjams savo sielų, 
tiesos bei savo asmenybių. Jie 
atsisako eiti į kompromisą, kai 
reikalas liečia padorumo bei 
orumo principus, ir tuo būdu iš
lieka žmonėmis vos pakeliamo
se sąlygose. Visas tas jų nusitei
kimas turi stiprų jausminį sai
tą, kuris padaro visus žmones 
broliais, pabrėždamas žmoniios 
meilės principą. Ši Solženicino 
literatūrinė mintis yra aiškiai 
pabrėžiama ir taikoma ne tiktai 
kaliniams, bet ir laisvojo pasau
lin dabarties bei ateities žmoni
jai. Tik per ją ir Kilgas. ir Žu
kovas įstengia drauge bristi nėr 
rytų ir vakaru baltuojančius 
pusnynus ir žvilgsniais siekti 
anapus horizonto, kurio snvg- 
liuotos vielos neįstengia sukar-

Iš anslu kalbos vertė 
VI. šaltmiras

ČIURLIONIO GALERIJA ČIKA
GOJE Vasario 16 proga rengia tra
dicinę dailės parodų, kurioje daly
vauti su dviem darbais kviečiami vi
so laisvojo pasaulio lietuviai profe
siniai dailininkai. Jie prašomi iki 
1973 m. sausio 10 d. atsiųsti $3 re
gistracijos mokestį su kūrinių pava
dinimais, jų atlikimo technika ir jų 
nespalvotom nuotraukom Čiurlio
nio Galerijos direktorei dail. Vandai 
Balukienei, 1836 West 93rd St., Chi
cago, Ill. 60620, USA. Parodai skirti 
kūriniai iki 1973 m. sausio 20 d. tu
ri būti atsiųsti Čiurlionio Galerijai, 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636, USA. Kitoje kūrinio pusė
je reikia užrašyti dailininko pavar
dę, kūrinio pavadinimą, atlikimo 
techniką ir kainą, jei parduodamas. 
Parodos metu bus iškilmingai atida
rytos galerijos naujosios patalpos. 
Šia proga JAV Lietuvių Fondas yra 
paskyręs $1.000 premiją geriausiam 
parodos kūriniui, kurį atrinks kvalifi
kuoti vertintojai. Premijuotasis kū
rinys bus įtrauktas lietuvių dailinin
kų laisvai ir nepriklausomai Lietu
vai telkiamų darbų fondan. Be šios 
pagrindinės premijos, bus ir keletas 
kitų.

PROF. A. RAMŪNAS, ordinarinis 
Otavos un-to profesorius, pedagogi
kos fakulteto vicedekanas ir lygina
mosios pedagogikos centro direkto
rius, daug kur kviečiamas skaityti 
paskaitas daugiausia anglų, prancū
zų ir vokiečių kalbomis. Pasak 
“News a. Views” 1972 m. 7 nr., jis 
skaitęs paskaitą Cornwall, Ont., mo
kytojų kursuose. Paskaitoje, tarp kit
ko pareiškęs: “Mūsų planetos kata
strofa už 15-20 metų bus neišvengia
ma. Aš kalbu ne apie žemės bei oro, 
bet apie žmonių sielų taršą, kuri yra 
pati blogiausia. Žmonijos ateitis yra 
auklėtojų rankose. Mes turime pra
dėti kovoti su žmogaus sielos tarša 
nuo vaikų darželio.” Paskaitininkui 
buvo padėkota atsistojimu bei ilgu 
plojimu.

J. NARŪNĖS - PAKŠTIENĖS at
siminimų knyga “Trys ir viena” apie 
rašytojus G. Petkevičaitę - Bitę, B. 
Sruogą, J. Savickį ir J. Svaistą-Bal- 
čiūną jau išėjo iš spaudos. Šią 170 
psl. knygą už $3 galima įsigyti Čika
gos “Naujienų” redakcijoje ir lietu
viškuose knygynuose, pas knygų pla
tintojus.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU 
SĄJUNGOS centro valdyba, norėda
ma paminėti 1973 m. įvyksiančią Vil
niaus paskelbimo Lietuvos sostine 
650 metų sukaktį, skelbia istorinio 
romano konkursą apie Vilnių bei jo 
kūrėjus. Laimėtojui bus paskirta 
$1.500 premija, kurios $1.000 parū
pino mecenatai Ona ir Valerijonas 
šimkai, $500 — sąjungos centro val
dyba. Mašinėle rašytas rankraštis tu
ri užpildyti vidutinio dydžio 350 
psl. knygą. Slapyvardžiu pasirašytus 
rankraščius su autoriaus pavarde, 
adresu ir telefono numeriu atskira
me užklijuotame vokelyje iki 1973 
m. spalio 1 d. siųsti valdybos pirm. 
Kaziui Veikučiui, 8934 Milner St., 
Detroit, Mich. 48213. Vertintojų ko
misiją sudaro: dr. Juozas Jakštas, dr. 
Justinas Pikūnas, Aldona Augustina- 
vičienė, Jūratė Pečiūrienė ir VLK 
Sąjungos valdybos pirm. Kazys Vei
kutis. Dėl nepremijuotų romanų iš
leidimo bus tariamasi atskirai su jų 
autoriais.

SOL. VIOLETOS BALČIŪNIENĖS 
koncertą Walthame, Mass., surengė 
šios vietovės muzikų klubas bibliote
kos salėje. Pirmojoje koncerto daly
je dainininkė atliko R. Schumann© 
aštuonių dainų ciklą “Moters gyveni
mas”, antrojoje — VI. Jakubėno 
“Baltąsias piršlybas”, Br. Budriūno 
“Dainos gimimą”, rusų klasiko S. 
Rachmaninovo “Alyvas” ir "Pavasa
rio vandenėlį”. Programą Scarlatti, 
Rachmaninovo ir Honeggerio kompo
zicijomis papildė sol. V. Balčiūnie
nei akompanavusi pianistė E. Ste
arns.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS direk
torius V. Natkevičius, M. A., šį ru
denį pradėjo dėstyti lietuvių kalbą 
Frankfurto universitete V. Vokieti
joje. Jo paskaitų klauso Rytų Euro
pos, indoeuropiečių ir slavų kalbų 
studentai. Kadangi V. Natkevičius 
turi daug darbo Vasario 16 gimna
zijoje, paskaitoms universitete jis 
skiria trečiadienį, savo laisvą dieną.

LITERATŪROS IR DAINOS VA
KARĄ Klevclando Sv. Jurgio para
pijos salėje surengė Akademikų 
Skautų Draugijos valdyba, vadovau
jama pirm. L. Navickaitės. Įdomią 
paskaitą “Žodis ir gamta” skaitė 
prof. R. Šilbajoris, iliustruodamas 
ją B. Brazdžionio, J. Aisčio, H. Ra
dausko bei kitų išeivijoj ir tėvynėj 
kuriančių poetų eilėraščių posmais. 
Koncertinę programos dalį atliko 
Windsoro, Ont., lietuvaičių kvartetas 
“Aušra” — D. Kozulytė, R. Čeršku- 
tė, A. Tautkevičiūtė, N. Giedriūnai- 
tė ir akordeonistė K. Puidaitė. "Auš
ros” kvartetas ruošiasi įdainuoti 
plokštelę, kurią išleis “Margutis” Či
kagoje.

ČIKAGOS LIETUVIU OPEROS 
tradiciniame baliuje Riviera Lake 
klubo salėje aktoriai Leonas Ba
rauskas ir Jonas Kelcčius meistriš
kai atliko Antano Vaičiulaičio saty
rinę pasaką “Uodas”, susilaukdami 
ovacijų už puikią grožinės literatū
ros kūrinio interpretaciją.

GRAFIKOS DARBU PARODĄ 
Union Art Gallery patalpose, Colum
bus, Ohio, lapkričio 6-20 d.d. turėjo 
dail. Nijolė Vedegytė-Palubinskienė.

VEIKIM
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS MOKSLO AKADEMI

JOS lietuvių kalbos ir literatūros ins
tituto rankraštyne yra sutelkta apie 
400.000 dainų tekstų užrašymų ir 
50.000 melodijų. Instituto tautosaki
ninkai, paruošę sisteminį kartoteki- 
nį dainų katalogą, jau yra pradėję 
teorinį katalogo apibendrinimo dar
bą, kad jis specialių leidinių pavida
lu būtų prieinamas kiekvienam tau
tosaka susidomėjusiam lietuviui. 
Tokie kataloginiai leidiniai išryškins 
visas užrašytas dainas, jų pagrindinį 
turinį, paskirų dainų variantų skai
čių, geografinį paplitimą, spausdini
mo šaltinius ir duos dainoms pasto
vų kataloginį numerį. 1970 m. išleis
toje P. Jokimaitienės monografijoje 
"Lietuvių liaudies vaikų dainos” yra 
paskelbtas “Lietuvių liaudies vaikų 
dainų katalogas”, sudarantis mono
grafijos II dalį. Iš jo sužinome, kad 
lietuvių liaudis yra sukūrusi 486 vai
kų dainas, kurių variantų yra užrašy
ta apie 6.500. Šiemet “Vaga” išleido 
V. Misevičienės “Lietuvių liaudies 
dainų katalogą”, apimantį darbo ir 
kalendorinių apeigų dainas. Tokių 
savarankiškų darbo dainų yra 909, o 
jų užrašyta daugiau kaip 20.000. Po
puliariausia darbo diena — “Oi, kū
liau kūliau šiaudus be grūdų”, tu
rinti 935 užrašymus, paplitusi visoje 
Lietuvoje. Savuoju populiarumu dar
bo dainos gerokai pralenkia kalendo
rinių apeigų dainas. Kataloge yra 
net 44 darbo dainos, turinčios dau
giau kaip po 100 užrašymu. Šiuo me
tu ruošiami spaudai nauji lietuvių 
liaudies dainų katalogo skyriai.

SOVIETU KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS valdybos narių suvažiavi
me Maskvoje buvo surengta serija 
koncertų. P. Čaikovkio salėje kom
pozitoriaus Eduardo Balsio ir poetės 
Violetos Palčinskaitės oratoriją “Ne
lieskite mėlyno gaublio” atliko H. 
Perelšteino vadovaujamas Vilniaus 
berniukų choras “Ąžuoliukas” su sa
vuoju sol. J. Paulausku, Vilniaus 
operos solistais G. Apanavičiūte, V. 
Kupriu ir dirigentu J. Domarku. 
Programą keliomis kompoz. A. Bra
žinsko ir poeto V. Bložės dainomis 
papildė Latvijos kamerinis choras. 
Liežo konkurso jaunieji laureatai — 
A. Vainiūnaitė, P. Kunca, D. Katkus 
ir A. Vasiliauskas pakartojo Lieže 
skambėjusį Juliaus Juzeliūno III 
styginį kvartetą “Devyni laiškai su 
post scriptum”.

LITERATŪROS VAKARE Rokiš
kyje savo kūrybą skaitė vilniečiai 
poetai A. Baltakis, V. Reimeris, J. 
Strielkūnas, A. Žukauskas ir Z. Ma
žeikaitė. “Vagos” leidyklos vyr. red. 
K. Ambrasas kalbėjo apie knygų lei
dybą ir literatūrą, o V. Reimeris pa
pasakojo įspūdžių iš viešnagės JAV.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE koncertą turėjo iš Jugoslavi
jos atvykęs vokalinis ir instrumenti
nis senosios muzikos ansamblis “Col
legium Musieum”,vadovaujamas flei- 
tisto T. Tabakos. Jo repertuare — 
XVIIXVIII š. įvairių Europos tautų 
kompozitorių muzika. Ansamblis bu
vo įsteigtas Zagrebe ir pirmąjį kon
certą surengė 1951 m.

VENGRU LEIDYKLA “EUROPA” 
Budapešte 3.200 egz. tiražu išleido 
Juozo Grušo apsakymų rinktinę 
“Mergaitė su balandžiais". Jai panau
dota 13 novelių bei apsakymų iš 
"Sunkios rankos" (1937) ir “Rūsty
bės šviesos” (1969). "Mergaitė su 
balandžiais” yra jau šeštoji lietuvių 
rašytojų knyga, išleista “Europos”. 
Vengrų kalbon ją vertė lietuvių lite
ratūros bičiuliai Laslas Maržas, End- 
rė Bojtaras ir Eva Gabor. Iliustraci
jas sukūrė dail. Djula Hinčas. Rink
tinės pabaigoje skaitytojus su J. Gru
šo biografija ir kūryba supažindina 
E. Bojtaras.

VILNIAUS DAILĖS INSTITUTO 
studentų darbų paroda lankytojus 
grąžino praėjusion vasaron, nes kom
pozicijos, kaimiški peizažai ir portre
tai buvo sukurti darbo stovyklose. 
Parodoje buvo išstatyta ir bulgariš
ki), lenkiškų peizažų. Šiuose kraštuo
se dirbo grupė lietuvių studentų. Pa
rodoje dalyvavo visų penkių kursų 
studentai su ekskizinio pobūdžio kū
riniais.

DRUSKININKU MIESTO kultū
ros namų vokalinis ansamblis, vado
vaujamas Druskininkų vaikų muzi
kos mokyklos direktorės Irenos Rut
kauskienės, jau ištisą dešimtmetį 
rengia koncertus vasarotojams ir sa
natorijose besigydantiems pacien
tams. Jo repertuaro žymią dalį su
daro dzūkiškos dainos. Dešimtmečio 
proga ansambliui buvo suteiktas 
"Dzūkų dainos” vardas. Jis yra nuo
latinis "Sidabrinių balsų” konkurso 
dalyvis ir laureatas, dažnas Vilniaus 
televizijos svečias, turėjęs gastroles 
Bulgarijoje, Varnos ir Sofijos mies
tuose.

JAUNUJU FILOLOGU neakivaiz
dinė dvimetė mokykla šiais mokslo 
metais buvo įsteigta prie Vilniaus ir 
Šiaulių pedagoginių institutų. Jon 
priimami X klasės gimnazistai, pla
nuojantys tapti lietuvių ar rusų kal
bų bei literatūrų mokytojais. Jiems 
bus sudarytos sąlygos giliau išstu
dijuoti šias dvi specialybes paskuti
nėse dviejose gimnazijos klasėse, pa
siruošti studijoms pedagoginiuose 
institutuose. Jaunųjų filologų mo
kyklos absolventai gaus specialius 
pažymėjimus, kurie jiems palengvins 
įstojimą į institutus. Ateityje planuo
jama įvesti ir kitas užsienio kalbas 
bei literatūras. V. Kst.



UNITED TRUST fS

RIGH PARK —HUNNYMEDE, 
dvibutis. $7,500 įmokėti. Dviejų į 
ir trijų miegamųjų butai. Du 
garažai. Privatus įvažiavimas, i 
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 jmokėjimas.
BLOOR — DUNDAS, $28,500 
prašoma kaina. Mūrinis 6 kam
barių namas su įvažiavimu ir 
vieta garažui. Dvi virtuvės. Arti 
požeminio. Už mėnesio galima 
užimti.
BLOOR — PRINCE EDWARD, 
vienaaugštis (bungalow), mūri

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

BALYS SAKALAS
762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

MOKA: 
už termininius 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

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

1072 Bloor St. W. Tel. 534-0286 
DŽIAUGSMINGŲ 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

i r
laimės pilnų naujų 1973 metų 

savo klientams ir visiems lietuviams 
linki -

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- vy-r- V ČIR D Al ISKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus 11 I. V. u U

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

W. V A S I S real estate
Didelis pasirinkimas namų, 
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St. W., Toronto

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

4>Ont Tel. 534-7525

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

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Toronto LSK Vytis švenčių pro
ga sveikina visus savo narius, rėmė
jus, bičiulius ir kartu linki sėkmin
gų 1973 metų. Vytis taip pat svei
kina visus Kanados lietuvių sporto 
klubus bei jų sportininkus ir linki 
gražaus bendradarbiavimo 1973 me
tais.

Krepšinio treniruočių švenčių me
tu abiejose salėse nebus. Treniruo
tės bus pradėtos tik antrą pirma
dienį po N. Metų Prisikėlimo par. 
salėje.

Ontario stalo teniso pirmenybėse 
V. Nešukaitytė vėl laimėjo 3 pirmą
sias vietas: moterų vienete, mišriame 
dvejete ir poroje su seserim Flora 
— moterų dvejete. Didelę pažangą

padarė Aušros žaidėja Birutė Plučai- 
tė. Ji tik moterų vieneto baigmėje 
pralaimėjo V. Nešukaitytei. Baigmi
nio susitikimo pasekmė — 21:6, 21: 
13 ir 21:10.

Naujais nariais į klubą įstojo Kris
tina Stočkutė (1957), Laima Matu
laitytė (1960), Dana Jokūbaitytė 
(1960). Visos įsijungė į krepšinio 
sekciją.

Berniukai (iki 12 m.) laimėjo pir
mąsias krepšinio rungtynes CYO pir
menybėse, nugalėjo Aušrą 19:18. 
Pastaroji po puslaikio pirmavo 16:9, 
tačiau P. Ignatavičiaus sumanaus žai
dimo dėka Vytis išlygino ir laimėjo 
rungtynes. Žaidė: Balsys, Radzevi
čius. Budrys, Ignatavičius 15, Ąžuo
las 4, Kišonis, Karpis, Ažubalis. A.S.

K a na dos įvyki aj^

ELZBIETA - IR KANADOS KARALIENĖ
Premjero P. E. Trudeau vy

riausybė buvo pasiūliusi karalie
nei Elzbietai sumažinti jos par
eigas Kanados užsienio reikalų 
ministerijoje, susijusias su am
basadorių skyrimu bei jų atšau
kimu. Lig šiol karalienė Elzbie
ta turėdavo patvirtinti Kanados 
vyriausybės nutartą diplomati
nių ryšių su kitais kraštais už
mezgimą'bei jų nutraukimą, Ka
nados ambasadorių pakeitimus, 
pasirašyti jų pristatymo kitom 
vyriausybėm' laiškus, Buckin- 
ghamo rūmų archyvuose saugo
ti oficialius užsienio kraštų am
basadorių Kanadai pristatymo ir 
atšaukimo raštus. Premjero P. 
E. Trudeau įstaigos pranešimu, 
šias pareigas norėjo perimti 
Kanados vyriausybė grynai ad
ministraciniu tikslu, kad dėl ka
ralienės parašo nereikėtų gaišti 
laiko ir siuntinėti raštų Londo
nan. Karalienė Elzbieta bei jos 
patarėjai sutiko su keturiais pa
siūlymo punktais, bet atmetė 
vieną. Ji ir toliau nori pasiraši
nėti oficialius Kanados ambasa
dorių pristatymo raštus užsie
nio vyriausybių vadams. Iš Buc- 
kinghamo rūmų gautame atsa
kyme teigiama, kad tokių raštų 
negali pasirašyti Kanados gu
bernatorius R. Michener, nes jis 
tėra karalienės vietininkas. Dėl 
jo parašo galėtų kilti neaiškumų 
užsienio vyriausybėms ir netgi 
abejonių, ar Kanada iš tikrųjų 
yra monarchija. Po tokio atsa
kymo premjeras P. E. Trudeau 
nutarė palikti visą ligšiolinę 
tvarką be jokių pakeitimų.

Ontario vyriausybė privalo
mą minimalų valandinį atlygini
mą padidino nuo $1.65 iki $1.80. 
Padidinimas įsigalios nuo 1973 
m. vasario 1 d. ir daugiausia lies 
restoranų, viešbučių ir tavernų, 
skalbyklų, valyklų darbininkus. 
Pramonėje ir prekyboje taipgi 
yra nedidelis nuošimtis minima
lų atlyginimą gaunančių Ontario 
gyventojų. Darbo unijos mini
malaus atlyginimo padidinimą 
laiko permenku. Ontario Darbo 
Federacija reikalavo $2.75 mi
nimalaus valandinio atlyginimo 
šioje provincijoje.

Federacinio parlamento dvie
jose valgyklose prieš Kalėdas 
10 centų buvo pabranginti pie
tūs — dabar už juos jau reikės 
mokėti 55 centus. Dviejose val
gyklose ir restorane dirba apie 
100 žmonių, kuriem algas moka 
iš valstybės iždo. Valgyklomis

naudojasi visi parlamento tar
nautojai ir darbininkai, o res
toranu — tik parlamento atsto
vai, senatoriai, jų svečiai ir žur
nalistai. Jie už penkių patieka
lų pietus ir pusbonkį vyno mo
ka nuo $1.50 iki $2. Deficitą pa
dengia kanadiečiai mokesčių mo
kėtojai, nors parlamento nariai 
ir senatoriai gerokai pasididino 
algas ir, atrodo, be jokio vargo 
už pietus galėtų mokėti tiek, 
kiek jie eiliniam kanadiečiui 
kainuoja restoranuose. Prieška
lėdinis maisto pabranginimas 
buvo įvestas tik parlamento val
gyklose, o restorane buvo palik
tos ligšiolinės kainos.

Bilijoninio deficito susilau
kusi nedarbo drauda nuo 1973 
m. sausio 1 d. padidins darbi
ninkų ir darbdavių įmokas: iš 
darbininkų ir tarnautojų kas sa
vaitę bus atskaitoma po $1, iš 
darbdavių — po $1.40. Šiemet 
dirbantiesiems buvo atskaitoma 
po $0.90, darbdaviams — po 
$1.26. jmokų pakėlimas nedar
bo draudai sekančiais metais 
duos $436 milijonus papildomų 
pajamų. Iš darboviečių tada bus 
surinkta $1,13 bilijono, sumaži
nant federacinės valdžios paden
giamą deficitą, kuris šiemet ga
li siekti bilijoną dolerių, nors 
oficialiai dar kalbama apie $890 
milijonų. Naujasis darbo ir imi
gracijos ministeris R. Andras 
teisina nedarbo draudą reforma
vusį savo pirmtaką B. Mackasey 
dėl netiksliai apskaičiuotų ne
darbo draudos išlaidų susidėju- 
sioinis nelemtomis aplinkybė
mis. Išlaidos yra dvigubai di
desnės, negu jas buvo numatęs 
B. Mackasey. R. Andras padidi
na draudos įmokas, bet atsisa
ko peržiūrėti reformą ir pašalin
ti padarytas klaidas. Maksimali- 
nę $100 savaitinę draudos pa
šalpą šiemet gavo tik 10% be
darbių, nes ji mokama tiems, 
kurie uždirba po $150 ar dau
giau į savaitę, o įmokos yra vie
nodos ir didelei daliai už juos 
mažiau uždirbančiųjų.

Ateitininkų žinios
Bendros studentų Kūčios — gruo

džio 23, šeštadienį, 5 v.v., ateitinin
kų kambaryje. Visi studentai ateiti
ninkai kviečiami dalyvauti.

Vyr. moksleivių bendros Kūčios 
bus irgi gruodžio 23. šeštadienį, 6 v. 
v., L. Vaikų Namuose. Kūčios bus 
sujungtos su Mišiomis ir visi, kurie 
norėtų atlikti išpažintį, prašomi at
eiti 15 min. anksčiau.

Ideologiniai kursai Dainavoje pra
sideda antrą Kalėdų dieną. Iš Toron
to vyksta 15 moksleivių, 2 šeiminin
kės. R. Puteris bus ūkvedžiu, Almis 
Kuolas — prelegentu. Dainavos kur
sai yra sėkmingiausia ir efektingiau
sią ateitininkų vadų paruošimo prie
monė. Kursų organizatorius, progra
mos paruošėjas ir jų dvasia yra kun. 
prof. St. Yla.

Kristaus gimimo šventės proga 
nuoširdūs sveikinimai visiems atei
tininkams, tėvams, globėjams, būre
lių vadovams. Tegu Kristaus meilė 
ir šviesa liepsnoja visų širdyse!

Skautų veikla
• Šv. Kalėdų sulaukus 1973 jubi- 

lėjinių LSS metų angoje sveikiname 
visame pasaulyje dirbančius ir lietu
viška skautybe besirūpinančius se- 
ses-brolius, vadovus-ves, tėvus, rėmė
jus, linkėdami stengtis įgyvendinti 
įsakymą "tegu pirmoji mintis būna 
apie kitus, o tik antroji apie save”, 
kad "pasaulį paliktume gražesnį, ne
gu jį radome”.

• Skautiškoji Toronto šeima gruo
džio 17 d. pripildė didžiąją Prisikė
limo salę susėdusi už baltų stalų 
prie tradicinių plotkelių ir Kūčių val
gių. Sueigą atidarė vyriausia įvykio 
šeimininkė "Šatrijos” tunt. ps. P. 
Saplienė primindama kaikuriuos Kū
čių vakarienės simbolius ir pakvies- 
dama programai vadovauti sesę S. 
šarkutę. Apie Kalėdų dovanų pras
mę kalbėjo kun. ps. A. Žilinskas. Tris 
simbolines žvakutes "Dievui, tėvynei 
ir artimui” uždegė J. Kobelskytė, 
A. Simanavičius ir R. Morkūnaitė. 
Tėv. Placidas, OFM, pakviestas su
kalbėti maldą, visus sujungė į bend
rą ir garsų “Tėve mūsų". Visų su 
visais buvo laužomos plotkelės; pri
siminti už tiesą ir tėvynę šiais me
tais žuvę broliai, ypač R. Kalanta. Se
selės ps. Dalios parašytas, surežisuo
tas ir vyr. skaučių atliktas vaizdelis 
pratęsė švento vakaro nuotaiką. Pa
sisotinus atvyko Kalėdų senelis (K. 
Bubelis), kuris mažiesiems padalino 
dovanėlių. "Šatrijos" tuntas dėkoja 
tėvams pranciškonams už salę, J. Ža- 
davičiui už šviesų tvarkymą, skau
tams vyčiams už talką ir visiems už 
atsilankymą.

• Gruodžio 10 d. Romuvos meti
niame narių susirinkime išklausyti 
valdybos ir k-to pranešimai ir disku
tuoti nauji planai. Išrinktas naujas k- 
tas: A. Grybas — pirm., B. Saplys
— pirm. pav„ V. Sendžikas — ižd., 
A. Vasiliauskas, K. Asevičius ir V. 
Gaputis — nariai. Dėkojame J. Ma
čiuliu! už ilgametį darbą.

• Gruodžio 11 d. oro skautų Da
riaus-Girėno dr-vės sueigoj pašneke
sį turėjo ps. dr. A. Dailydė. Ačiū 
jam.

• “Šatrijos” tunto vadijos posėdis
— sausio 7 d. po 10 v. pamaldų skau
tų būkle. C. S.
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
sveikinam visus klientus, draugus

Al Garbenis
Pr. Kerberis

AL GARBENS REAL
1611 BLOOR ST. WEST

Telefonai: LE 6-2738, LE. 6-2664

ir pažįstamus

St. Dargis
ESTATE

TORONTO 9, ONT.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5 Vi % už depozitus
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas
6 Vi % už 1 m. term. dep. 
6’4% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE 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 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai Iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 ■ 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

..... ........-........ - - ■ - - ■ -■ ■■ - -

A. J. MORKIS

Pajieškojimas
Jieškomųjų sąrašuose minimas 

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

SU ARTĖJANČIOMIS

šv. Kalėdomis ir N. Metais
SVEIKINAME

visus savo gimines, draugus ir pažįstamus, lin

kėdami įiems visokeriopų Dievo malonių — 

LEONAS ir LAIMA BILDUŠAI 
V/heaton, III.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

1973 metais

parodytą man dėmesį rinkimuose

į Toronto miesto tarybą

Kalėdų švenčių proga ir 

palinkėti didžios sėkmės

BŪKITE PASVEIKINTI, MALONŪS LIETUVIAI

REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
1082 BLOOR STREET WEST
Telefonai: LE. 4-8459 ir LE. 4-8450 
Namų telefonas BE. 3-5996

VISUS BUVUSIUS, 
ESAMUS IR BŪSIMUS 
MŪSŲ KLIENTUS BEI 

VISUS BIČIULIUS 
SVEIKINAME 

ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IR NAUJŲ METŲ PROGA
V. Morkis, A. Bliudžius, Al. (Mieldažukė) Wistoski

Individualus 
1113 Dunda j St. W„ 
Toronto 3, Ont.

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene" medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
pritaikymas
Tel. 533-5454

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog is 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

OWCFLS TO EtlSOPE

Homiitone skyriui:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilė, gaminiu, pigiausiomis kainomis) 
didelis pasirinkimas skareliu, megstinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

UTHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

y”:■ . ■ . v

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai
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LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

KRONAS!
Real Estate Ltd. Realtor 

7 offices to serve you better

366 MAIN STREET E. * HAMILTON, ONTARIO
TEL. 528 -8492

SKYRIAI:
662 Fennell Avenue E.
Tel. 383-2133.
Hamilton, Ontario.

442 Brant Street.
Tel. 637-3883.
Burlington, Ontario.
1457 Main St. West.
Tel. 525-1498.
Hamilton, Ontario.

Grey 8 Plaza.
Tel. 664-4477. į 

Stoney Creek, Ont. ft

Parry Sound.

BALIO MASKELIŪNO

202 Kerr Street. 
Tel. 845- 7551. 

Oakville, Ontario.

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

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

VISŲ ROŽIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog j garažų.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

AjeiįiKAS 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 MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
---------------------------- KRAUTUVĖS KANADOJE ---------------------------- 

GAMiNU. p -‘top IWE ATS 
kas savaitę-------- w r delicatessen
1727 BLOOR STREET WEST (pries keele požeminio stotu 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

(SHEPPARD AVE. / PON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir zz kelias) 

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cobk.viiie, to ir s kelio.)

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193Zt svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais —• nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D ... 480 RONCESVALLES AVĖ.,
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

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. Užbalia

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

Bloor Autorite Garage *»£ Du^^coVge)’
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

■Durbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
V<*| WĄ 1.3225 arhn WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

Skambinti tel. LE 4 • 1403
30 DEWS0N Si.. Toronto, Ont.

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

w

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

VĖL NELAIMĖ
Gruodžio 8 d. į Midway aerodromą 

besiieisdamas sprausminis lėktuvas 
“Boeing 737” lietuvių apgyvendinto
je Marquette Parko vakarinėje daly
je užkabino namus ir užsidegė. Ne
laimėje iš viso žuvo 45 žmonės. Ke
liolikai iš jų pavyko išsigelbėti. Su
žeistieji skubiai buvo vežami į lietu
vių Sv. Kryžiaus ligoninę, kur jiems 
stropiai buvo teikiama medicinos pa
galba. Ant kojų buvo sukeltas visas 
ligoninės personalas. Tai ypač pabrė
žė didžioji spauda ir televizija. 
“Boeing 737” lėktuvas nukrito vos 
už kelių žingsnių nuo LŽS cv vicepir
mininko žurn. Vyt. Kasniūno namo, 
visai nušluodamas skautų veikėjo 
Karaliūno buvusius namus. Karaliū
nai, prieš kuri laiką pardavę namą, 
yra išsikėlę į Lemontą. Rajonas, ku
riame nukrito lėktuvas, dar ir šian
dien, nors jau praėjo keturios dienos 
nuo nelaimės, tebėra uždarytas. Ten 
sudegintų namų vietoje dar tebesėdi 
milžiniško lėktuvo griaučiai, kurie 
palengva išmontuojami ir išvežami 
taip, kad specialistai geriau galėtų iš
tirti nelaimės priežastį. Nelaimės liu
dininkai sako, kad lėktuvas, besiieis
damas į aerodromą labai blogam ma
tomume, galėjęs atsitrenkti į katali
kų mokyklos rūmus. Bet, esą, pilo
tas, norėdamas išgelbėti mokyklą ir 
gal šimtus vaikų gyvybių, ją pralavi- 
ravęs. Aukų skaičiuje lietuviškų pa
vardžių nėra. Bet Marquette Parke 
vakarinėje dalyje gyvenantieji lietu
viai ir nelietuviai šios netikėtos ne
laimės yra labai sujaudinti. Kyla ne
pasitenkinimo balsai, kad Midway 
aerodromas yra ne vietoje. Nelaimės 
vietą tuoj aplankė Čikagos burmist
ras, gi radijo komunikacijos centras 
buvo įrengtas Kasniūnų namuose.

RAMYBĖ ŽEMĖJE
“Taika ir ramybė žemėje geros va

lios žmonėms” — vėl atskamba gies
mės žodžiai Kalėdų švenčių nuotai
koje. Ta proga mintys krypsta į sa
vąją bendruomenę, o ypač į savo pa
stogę. Deja, taip maža tos taikos bei 
ramybės. Kiekvieną dieną, kai sklai
dai tik ką gautą paštą, retai randi 
gražesnių, guodžiančių žodžių, o dau
giau nepasitenkinimo, priekaištų ir 
net visai iš piršto išlaužtų dalykų. 
Štai viename laiške iš Romos augš- 
tas dvasiškis su pasipiktinimu rašo, 
kad aš visai be reikalo dalyvavęs so
vietinių sportininkų pagerbime Miun
chene praėjusios olimpiados metu. 
Tikrovėje gi aš Europoje nesu buvęs 
nuo 1949 m., o Miuncheno savo aki
mis nesu matęs. Vienu metu iš neži
nomų ALTos veikėjų gavau kelis 
anoniminis laiškus su priekaištais, 
kad “TŽ” bei “Dirvoje” užpuldinėju 
ALTą ir keliu į augštį Lietuvių Fron
to Bičiulius, Tuo tarpu vienas neei
linis Lietuvių Fronto Bičiulis laiške 
barasi, kad aš kartais perdaug į augš- 
tumą iškeliu tuos, kurie į Lietuvių 
Fronto vežimą kaišioja pagalius. Pyk
čio tiek daug mūsuose, kad tiesiog 
nebežinai žmogus, kaip visiems be- 
įtikti. Jau penkerius metus praleidęs 
toje įstaigoje, kur per parą paruo
šiama apie dvylika amerikinių dien
raščių laidų, įsikaliau vieną dalyką 
— apie ką rašai, rašyk žvelgdamas iš 
abiejų pusių, matyk ne tik balta, bet 
ir juoda, apkiausinėk ne tik drau
gus, bet ir priešus. Ir štai prieššven

tinėje nuotaikoje dar vienas mūsų 
nesantaikos reiškinys Čikagoje: gruo
džio 9 d. Montessori draugija suruo
šė Irenos ir dr. Leono Kriaučeliūnų 
viešą pagerbimą. Tie abu žmonės pa
dėjo įsikurti bei išsilaikyti Montes
sori vaikų nameliams tomis juodo
mis dienomis, kai trūko pinigų ir 
draugiją bei namelius slėgė defici
tas. Kaip iš anksto spaudoje buvo 
skelbta, pagerbime kalbą turėjo pa
sakyti Lietuvos gen. konsule Čikago
je. Ji pagerbime nepasirodė ir kal
bos nepasakė. Manoma, kad konsu
le! Kriaučeliūnų pagerbime pasiro
dyti sukliudė kaikurių bendrinių or
ganizacijų įtakingu pareigūnų prie
kaištai. Kodėl tiek daug mūsų tauti
nei bendruomenei nusipelnę asme
nys staiga bandomi pastatyti už pat
riotinės lietuvių visuomenės ribų? 
Ak, kad taip į mūsų bendruomenę 
bent Kalėdų proga sugrįžtų angelų 
skelbiama taika bei ramybė. Tada 
lengviau laimėtumėm didelį mūšį 
prieš tuos, kurie yra tikrieji mūsų 
priešai, būtent, Maskva su visais savo 
agentais.

IŠ ARABIJOS
”"Tarp seniai lauktų laiškų vieną 
dieną atkeliavo ir ilgesnį laiką Ka
nadoje gyvenusio inž. Kosto Astravo 
laiškas. Tas vabalninkietis, buvęs 
sportininkas, Kanadoje savu laiku 
pasižymėjęs kaip maratono bėgikas, 
kelerius metus buvo visai dingęs iš 
lietuvių padangės. Rašant apie Pen
silvanijos senąją Lietuvą, netyčia ra
šančiojo nuotrauka buvo patekusi į 
“Tž” pirmą puslapį. Tuo metu inž. 
K. Astravas, dvejus metus dirbęs 
Arabijoje naftos bendrovėse, auto
mobiliu keliavo per Arabijos dyku
mas, Persiją, Turkiją ir kitas valsty
bes Atlanto link. Kažkur pakely tarp 
Arabijos ir Atlanto jam į rankas pa
teko “Tėviškės Žiburių” numeris, kur 
jis ir pamatė savo jaunystės draugo 
nuotrauką. Vos pasiekęs Amerikos 
krantus, tuojau parašė laišką, šis pa
vyzdys ne pasigyrimui, bet konkre
čiam įrodymui, kaip lietuviškoji spau
da kartais padeda vėl sueiti į sąlytį 
po platųjį pasaulį išblaškytiems lie
tuviams.

GINTARAS IR KNYGOS
Viena dieną teko ilgiau pasikalbė

ti su gerai visiems pažįstamu solistu 
Jonu Vazneliu. Jau šešiolika mėne
sių, kai jiedu su žmona nupirko bu
vusius prekybininko J. Karvelio pre
kybos namus, dabar vadinamus 
“Gifts International”. Tai gal di
džiausi Čikagoje prekybos namai, 
kur sudėta tiek daug lietuviško auk
so — gintaro, įvairių tautodailės dir
binių, audinių, knygų, laikraščių ir 
kitokio turto. Įdomu, kad šalia gau
sių pirkėjų, šiuose namuose sukrau
tais lietuviškais tautodailės dirbiniais 
Vazneliu dėka kartas nuo karto pasi
naudoja ir lietuvių studentija, ruoš
dama parodas Urbanoje, Notre Da
me ir kitur. Vazneliai lietuvių re
prezentacijai tautodailės dirbinius 
mielai skolina, šalia kitų skyrių, čia 
yra gana platus lietuviškų knygų ir 
ypač mokslo veikalų skyrius, taip pat 
daug lietuviškų plokštelių. J. Vazne- 
lio žodžiais, knygų skyrius nėra 
nuostolingas, žmonės knygomis do
misi ir jas perka. Pas Vaznelius ga
lima gauti ir “Tž”.

Tel. 532-7733

----  TV-H l-FI ----
Taisom Ir parduodam prieinamoin kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus Ir spal
votus, keičiain senos — į naujus

1613 DUNDAS Street West

■į i p "‘top M E ATS a L DELICATESSEN
Mūsų klientams vakarinėje metropolinio Toronto dalyje 

(Cooksville) mums yra malonu pranešti, kad

ATIDAROMA
PENKTOJI MŪSŲ KRAUTUVĖ!
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 —
TURIME DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS, KURIUOS 
GALITE ĮTEIKTI SAVO DRAUGAMS. 
JŲ KAINOS: $5.00 ir $10. GAUNAMI:

HURON SQUARE SHOPPING CENTRE
2500 Hurontario St. (truputį Į pietus nuo 5 ir 10
Tel. 270-4206. kelio sankryžos).

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

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

St. Catharines, Ont.
BENDROS KOČIOS ruošiamos ir 

šiemet. Tiek pernai, tiek užpernai 
Kūčios buvo paruoštos pagal mūsų 
sąlygas labai gražiai. Dalyvavo jau
nimas ir turėjo progos pasirodyti 
su savo gražiai paruošta programa. 
Tas jaunimas ir šiemet ruošiasi ge
rai pasirodyti. Tenebūna mūsų tarpe 
tokių, kurie nerastų reikalo dalyvau
ti ir jaunimo pastangas tą reikšmin
gą vakarą pagerbti. Kaikas pernai 
skundėsi, kad Kūčios pergreitai pa
sibaigė, žmonės norėtų ilgiau pabu
voti, bet salės sutvarkymas užima 
nemažai laiko, todėl reiktų ir į tai 
atsižvelgti. Kūčios yra rengiamos mū
sų veiklios ponios M. Gverzdienės 
iniciatyva. Didžiausias jai atpildas 
bus kuo didesnis žmonių dalyvavi
mas, parodymas, kad šis šventas va
karas tikrai mums yra reikšmingas.

KALĖDŲ EGLUTĖ taip pat jau 
paskelbta Bendruomenės valdybos 
iniciatyva. Turime ta proga pasi
džiaugti lietuviško jaunimo mūsų 
bendruomenėje padidėjimu, pritrau
kiant jaunimą iš viso Niagaros pu
siasalio o taip pat ir Buffalo, ši eg
lutė žada būti įdomi ir senimui, 
todėl dalyvaukime visi. “Nemuno” 
ansamblio jauniesiems dalyviams Ka
lėdų eglutė jau įvyko. Visi buvo pa
vaišinti ir gavo gana gerų dovanų. 
Dalyvavo vaikai iš viso Niagaros 
pusiasalio ir Buffalo.

DELHI, Ontario
VIETOJE KALĖDINIŲ sveikini- 

mų aukojo ansambliui “Palanga” po 
$10: A. E. Augustinavičiai, V. V. 
Treigiai, B. E. Vyšniauskai, kun. dr. 
J. Gutauskas, S. II. Kairiai: po $5: 
P. E. Vindašiai, J. J. Vitkauskai.

TURISTAI LATVIJOJ
Vankuverio dienraštis “The 

Province” 1972 m. gruodžio 9 
d. paskelbė ilgą UPI žinių agen
tūros informaciją iŠ Rygos apie 
esamas turizmo galimybes. Ed
mundas Ratnieks, turizmo tary
bos pirmininkas, pareiškė, esą 
Latvija neturi nieko prieš lan
kytojus, bet apgailestauja, kad 
negali visų jų priimti dėl vieš
bučių stokos. Nors Rygoje ir gy
vena 700.000 žmonių, bet lan
kytojų tuo pačiu metu gali pri
imti tiktai 320 užsieniečiams 
skirtame viešbutyje “Ryga”. 
Esą statomas 26 augštų naujas 
viešbutis “Latvija”, kuriame 
tilps 1200 asmenų. Jis būsiąs 
baigtas 1975 m. Iš viso 1972 m. 
Rygoje lankėsi tik 15.500 turis
tų. Kalbėdamasis su UPI kores
pondentu, E. Ratnieks pareiškė: 
"Vietos klausimas čia yra labai 
aktualus. Jei norite atvykti Ry
gon sekančią vasarą, užsisakyki
te kambarį jau dabar.” Pasak 
jo, Rjyga esanti Rytų Europos 
Paryžius, Baltijos perlas, Latvi
jos sostinė, pilna istorinių pa
minklų nuo XII šimtmečio. Pa
plūdimys esąs 15 mylių ilgio, tik 
25 min. nuo miesto centro. Tuo 
pačiu metu juo esą gali naudo
tis 250.000 asmenų. Korespon
dentas nuo savęs priduria, kad 
Rygoje yra keletas gerų restora
nų, kaip pvz. Juras Perle, tačiau 
patarnavimas esąs gana lėtas, 
nors šiek tiek spartesnis nei 
Maskvoj. Esą pastarojoj klien
tai kartais turi laukti ištisą va
landą ir pagaliau gauna šaltą 
valgį. Korespondentas mini, kad 
Latvija, kaip ir Lietuva su Ęsti- 
ja, buvo inkorporuotos Sov. Są- 
jungon, tačiau nepasako kaip. 
Žurnalisto pareiga juk yra pasa
kyti tiesą — tos Baltijos valsty
bės buvo sovietinės armijos oku
puotos ir jėga bei klasta anek
suotos. Tai Sov. Sąjungos gėda, 
kuria bando pridengti prosovie
tiniai informacijos šaltiniai. K.

Kosmonautai
Pas sovietinį kosmonautą 

(amerikietiškai — astronautą) 
gimtajame mieste ateina drau
gai ir randa tik vienus vaikus.

— Kur tėvai? Ar greit grįš?
,— Tėvelis išskrido į erdves, 

bet greit grįš.
— O kur mama?
— Išėjo pirkti miltų. Ji tai 

negreitai grįš.

Dešimt kartu
Sov. Sąjungoj 1961 m. senie

ji rubliai buvo pakeisti naujais, 
bet tris mėnesius galiojo abeji 
rubliai. Vienas pilietis klausia 
krautuvės pardavėją:

— Ką galima pirkti už seną 
rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.

ŠYPSENOS
Rusai ir amerikietis

Japonų architektas, dalyvau
damas tarptautiniame suvažiavi
me, banketo metu pasiteiravo 
pas savo stalo kaimynus, kur yra 
didžiausia statybos sparta. Tarė 
amerikietis:

— Pas mus statybos vyksta 
negirdėtu spartumu: vieną rū
mų galą dar stato, kitame jau 
žmonės gyvena.

— Pas mus statyba vyksta 
dar sparčiau, — aiškino rusas. 
— Vieną namo galą dar stato, 
o kitą jau remontuoja.

Nusiminusiam
Žmona sergančiam vyrui:
— Ką tu kalbi, kad nebėra ko 

tau gyventi? žiūrėk, namai ne
baigti mokėti, automobilis neiš
mokėtas, o už televiziją taip pat 
dar yra skolos...

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

Žydas Maskvoj
Amerikietis turistas, sutikęs 

žydą Maskvoje, sako:
— Ką darytum, jei Sov. Są

junga atidarytų savo sienas ir 
leistų visiem laisvai keliauti?

— Lipčiau į medį.
— Kodėl?
— Kad visi bėgdami manęs 

nesutryptų.
Vedybos dėl turto

Sakoma, jog turtingas vyras 
vienai merginai dovanojo tiek 
daug kailių, tiek daug brangeny
bių, kad vėliau jis ją vedė dėl 
jos turto ...

• Kaikas didžiuotųsi ir ant
ausį gavęs nuo įžymios asmeny
bės.

• Baisesnis už žemės drebėji
mą yra drebėjimas dėl šiltos 
vietos.

• Juoktis sunkiau, negu verk
ti. Todėl pasaulyje yra daugiau 
lyrikų, negu satyrikų.

• Jeigu tu skolini asmeniui 
5 dolerius ir daugiau jo nebe
sutinki, tai buvo verta skolinti.

Parinko Pr. Alš.

R. Stasiulis

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

Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS meat---------
MARKET---------

259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont.
(Warden & Ellesmere) ------------------ Tel. 445-6031
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti j šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

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

* “Jėzaus sąjūdis” yra per
daug simplistinis, dažnai nesi- 
skaitąs su žmogaus protu, ma
nipuliuojantis žmonėmis, visiš
kai naivus ir taip įsisupęs į 
fantazijas, kad tampa nerealiu. 
Taip sąjūdį apibūdino kunigas 
Laurence T. Murphy, JAV ka
talikų vyskupų konferencijos 
augštesniojo švietimo komisijos 
pirmininkas. Jis pabrėžė, kad 
sąjūdžio narių tarpe yra buvu
sių narkotikų vartotojų, o taip
gi jaunuolių, kurie grynai seka 
to laiko madą. Tik maža dalis 
esanti tokių, kurie turi rimtesni 
religinį nusiteikimą. Aplamai, 
jie visi yra nusistatę prieš bet- 
kokį autoritetą, tiki į asmeninį 
ryšį su Jėzumi ir kiekvienas 
savaip aiškina bei labai laisvai 
interpretuoja Šv. Raštą. Be to, 
sąjūdžio ‘charismatiniai’ vado
vai vartoja tokias technikas, ku
rios jaunuolius priverčia daryti 
visa, ką vadovai nori. Kartais 
tiesiog vergiškai yra manipu
liuojami jaunuolių jausmai, są
moningai nanaudojant klaidin
gą Sv. Rašto aiškinimą.

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 atsikvlečiant 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

N U O u iH N O S IKI DANGORAIŽIOI 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

A & B T A I L 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. 
(Toronfo-Oomlnfon Bank pastatas) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

SALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

apsiljymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTĖS
Hr. Bukowska-BEJNAR, R.U 
Wiktoria BUKOWSKA, R <■ 
.'74 RONCESVALLES AVĖ 

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

Darbo valandos: kasdien 10 1 
-yi.o iki 9 vai. vak.; šeštadie 
:-,ic nim m v rvto iki 6 v.v

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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$y. Jono Kr. par. žinios
— Augščiausiojo palaima telydi 

mus visus tėvynėje ir plačiajame pa
saulyje. Betlėjaus žvaigždė tešviečia 
mūsų tautai ir mums kiekvienam 
ryžtu, pasiaukojimu bei ištverme 
1973 metų kelyje. Tie patys nuošir
dūs linkėjimai ir šiai parapijai per
sikėlimo žygyje į Anapilio vietovę.

— Anapilio sodybos statybai auko
jo $200: J. Barzdaitienė; $150: J. Dū- 
delis; po $100: S. ir A. Viskontai, 
B. E. Kišonai; po $50: G. Girdaus- 
kaitė ir J. Vyšniauskas Gili padėka 
geradariams.

— Kalėdų nakties Bernelių Mišios 
— sekmadienį 12 v. nakties. Pamal
dos Kalėdų dieną 10 ir 11 v.r. Vėly
vųjų 12 vai. pamaldų Kalėdose ne
bus. N. Metų dieną pamaldos Įprasta 
sekmadienio tvarka.

— Antradienį, gruodžio 19, lietu
vių kapinėse palaidota a.a. Ona Du- 
liebienė iš Klevelando

— šią savaitę lankomi ligoniai ir 
vyresnio amžiaus asmenys, negalį 
Kalėdoms atvykti į bažnyčią.

— Praėjusį sekmadienį kun. J. 
Staškus vadovavo adventiniam susi
telkimui Delhi Šv. Kazimiero liet, 
parapijoje, o kun. P. Ažubalis Stay- 
neryje Wasagos apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams. Pamaldos įvyko J. 
Lapavičiaus restorano patalpose.

— Pamaldos: šį penktadienį, 8 v. 
r., už a.a. Povilą Bieliūną, velionies 
vienerių metų mirties sukaktį prisi
menant; sekmadienį, 10 v.r. už a.a. 
Vytautą Radžiu, 11 v.r. už a.a. Tomą 
Trečioką, 12 v. už J. Narušio miru
sius gimines. Kalėdų I dieną 10 v.r. 
už a.a. Joną Juodį, 11 v.r. už Antaną 
ir Agotą Vyšniauskus; gruodžio 30 
d., 9 v.r., už a.a. Feliksą Girdaus- 
ką; sekmadienį, gruodžio 31 d., 10 
v.r., už a.a. Kazimierą Baliūną, 11 
v. už a.a. Bruno Folertą, 12 v. už 
Butvydų šeimos mirusius.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
aukojo “T. Žiburiams”: A. ir R. 
Grigoniai Toronte $10, Jurgis ir 
Genovaitė Račiai Toronte $10, 
Marija ir Vacys Vaitkai Toronte 
$10, D. Slavinskas Hamiltone 
$10, Bronius ir Izabelė Stasiū
nai, Priceville, Ont., $10, A. ir 
F. Povilauskai, Ancaster, Ont., 
$8, A. Bugailiškis Hamiltone 
$6, Monika ir Jonas Žėkai To
ronte $5, Juozas Pyragius Ha
miltone $5. Visi šie aukotojai 
per “TŽ” sveikina savo mielus 
bičiulius, linkėdami džiugių Ka
lėdų ir sėkmingų naujų mėtų.

Šios aukos gautos baigiant 
ruošti šią “TŽ” laidą ir nebe
galėjo būti Įjungtos i bendrąjį 
sveikinimą 12 psl. "TŽ” leidė
jai nuoširdžiai dėkoja už para
mą spaudai švenčių proga.

A. a. Kazys Berulis, džiovos 
pakirstas, mirė 1941. VII. 29. 
Komunistų buvo kankintas Vil
niaus Lukiškių kalėjime. Lie
tuvoje buvo žinomas kaip redak
torius, rašytojas, visuomenės 
veikėjas. Toronte gyveną velio
nies bičiuliai, ji prisimindami, 
užprašė Mišias gruodžio 24, sek
madienį, 9 v. r., Prisikėlimo 
šventovėje.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 ■ 8008.
MOTERIS JIEŠKO išsinuomoti 2 
kambarių ir virtuvės. Skambinti tel. 
536-6480.
PENKIOLIKOS METŲ MERGAITE 
iš Lietuvos norėtų susirašinėti su pa
našaus amžiaus berniuku. Suintere
suoti skambinkite tel. 769-7915 To
ronte.
STIKLO PCTĖJAS norintis gauti 
darbą (part time) prašomas kreip
tis 582 Bathurst St., Toronto.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus Įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, dnrų, faneros. 
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO

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

C J E 23 e:-------ir

BARONESSA:
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė
2265 B L O O R St. W., 

, kampas Bloor - Durie gatvių
Telefonas 762-4252
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru- , 

' kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— Krikščioniško džiaugsmo šv. 

Kalėdų ir gausių Viešpaties malo
nių N. Metų proga!

— Tradicinis kalėdinės muzikos 
koncertas bažnyčioje Kūčių vakarą 
prasidės prieš Bernelių Mišias 11.15 
v. Programą atliks sol. R. Strimaitis, 
mergaičių oktetas, kun. Br. Jurkšas.

— Iškilmingos koncelebruotos Ber
nelių Mišios — 12 v. naktį. Giedos 
sol. J. Sriubiškienė ir par. choras. 
Išpažinčių bus klausoma tik per kon
certą, prieš Mišias.

— Švenčių metu visais šventadie
niais Mišios, išpažintys ir Komunija 
bus sekmadienio tvarka — 8, 9, 10, 
11.15 ir 12.15 v.

— Prašytos paskelbti Mišios: tre- 
čiad., 8 v. — už a.a. S. Sakalauskie
nę, užpr. S. K. Augaičių; penktad., 
8.40 v. — už a.a. P. Siekį, užpr. A. 
S. Ciplijauskų; šeštad., 8.30 v. — 
už a.a. R. Laurinavičių ir 9 v. — 
už a.a. E. Laurinavičienę, užpr. M. S. 
Putrimų; sekmad., 8 v. — už a.a. 
Jono ir Barboros vėles, užpr. J. Juo- 
dikaitienės; 9 v. — už a.a. K. Be- 
rulį, užpr. S. Olekienės; 10 v. — 
už a.a. J. Martinaitį, užpr. S. Mar
tinaitienės; 11.15 v. — už a.a. An
tano ir Marijos vėles, užpr. B. M. 
Stundžių; 12.15 v. — už a.a. J. Mik- 
ševičių, užpr. B. F. Kasperavičių: 
koncelebruotos Bernelių Mišios: už 
parapiją; už a.a. M. Dervinį, užpr. 
S. Dervinienės, ir už šeimos miru
sius, užpr. V. Jurienės; Kalėdų die
ną, 8 v. — už a.a. J. Buožį, užpr. 
N.N.; 9 v. — už a.a. VI. Merkelie
nę, užpr. A. D. Baziliauskų; 10 v.
— už a.a. A. Balnį, užpr. E. G. Ku- 
ehaiskių; 11.15 v. — už a.a. J. Čapli
ką, užpr. J. J. Šarūnų; 12.15 v. — 
už a.a. Gotlibo ir Marijonos vėles, 
užpr. J. Hirsh.

— Iš anksto susitarus, šeimų lan
kymas tęsiamas ir švenčių metu.

— Pakrikštytas William ir Laimu
tės Lacktin sūnus Mark Joseph; Wal
ter ir Darlien Rickevičių sūnus Jo
nas Paulius Petras.

Kredito kooperatyvas “Para
ma” gruodžio 25 ir 26 d.d. bus 
uždarytas, gruodžio 27, trečia
dienį, veiks iki 8 v. vakaro; sau
sio 1 d. — uždaryta, sausio 2 d.
— iki 8 v. vakaro. Primenama, 
kad dabar geras laikas įnašams 
ir perkėlimams santaupų iš ma
žesnes palūkanas mokančių įstai
gų, nes “Parama” numato nuo 
sausio 1 d. padidinti nuošimti 
už indėlius. Vedėjas

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo įstaiga Kalėdų ir 
N. Metų proga bus uždaryta š. 
m. gruodžio 25 ir 26 d.d., 1973 
m. sausio 1, 2, 3 dienomis. Gruo
džio 27, trečiadienį, bus atidary
ta nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p. Ved.

N. METŲ SUTIKIMAI lietu
viams rengiami trijose Toronto 
vietose: Prisikėlimo par. salėje, 
Liet. Namuose ir Westburio 
viešbutyje. Prisikėlimo salėje 
tradicinį sutikimą rengia para
pijos jaunimo sekcija ir stengia
si sudaryti prieinamas sąlygas 
ne tik vyresniesiems, bet ir jau
nimui (dėl rezervacijų žiūr. skel
bimą). — Liet. Namuose iškil
mingą sutikimą rengia L. Namų 
valdyba. Rezervacijas priima V. 
Petraitis L. Namuose tel. 533- 
9030. Rengėjai praneša, kad no
rint išvengti susigrūdimo, vietoj 
švediško bufeto šaltas maistas 
bus išdėliotas ant stalų; maisto 
gaus visi vienodai. — Westbu
rio viešbutyje (Yonge - College) 
N. Metų sutikimą rengia lietu
viškoji radijo programa “Tėvy
nės prisiminimai”. Rezervacijas 
priima J. R. Simanavičius tel. 
534-1274 iki gruodžio 28 d.

Šis “T. Žiburių” numeris yra 
1972 m. paskutinis. Tikimės, 
kad dauguma skaitytojų jį gaus 
prieš Kalėdas, nes paštas veiks 
ir šeštadienį (gruodžio 23). Nuo
širdžiai dėkojame tiems, kurie 
jau atnaujino savo prenumera
tas arba užsakė “TŽ” kaip dova
ną dar jų neskaitantiems tautie
čiams. Kviečiame ir visus kitus 
nedelsti bei tuojau atsilyginti 
už 1973 metus. Sekantis “TŽ” 
nr. išeis 1973 m. sausio 4 d.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką visoms 

ponioms ir panelėms už surengtą man 
staigmeną, laukiant naujagimio. Ačiū 
už brangias bei vertingas dovanas. 
Didelė padėka “Gandrinių” rengė
joms Aldonai Stungurienei, Bronei 
Prakapienei ir Irenai Matušaitienei. 
Ačiū visoms atsilankiusioms ir pri
sidėjusioms prie pobūvio: p.p. O. 
Ažubalienei, A. Agurkytei, B. An- 
kudavičienei, E. Balytienei, J. Bace
vičienei, G. Bacevičienei, G. Balio
nienei, L. Baltrušaitienei, A. Gru
šienei, A. Dobilienei, O. Dirmantie- 
nei, O. Dzemionienei, O. Derliūnie- 
nei, Diksonienei, Z. Griškonytei, M. 
Genčiuvienei, N. Grigutytei, Giedrai, 
M. Jurėnienei, A. Kružikienei, O. 
Kiršinienei, M. Kniukštienei, J. Ka- 
maitienei, Kazlauskienei, A. Kuncai- 
tienei, J. Liutkienei, I. Matušaitie
nei, D. Mačienei, O. Marcinkevičie
nei, N. Nevulytei, M. Nevarauskie- 
nei, J. Paplauskaitei, A. Pajaujienei, 
B. Prakapienei, M. Pargauskienei, 
M. Sutkaitienei, O. Stungurienei, A. 
Stungurienei, B. Teed, A. Ulbikie- 
nei, G. Vaitkienei, B. Vilkienei, A. 
Žek^vičienei, I. Žiurinskienei.

Nuoširdus lietuviškas ačiū.
Irena Pečiulienė

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

ruošiamas IŠKILMINGAS-GRANDIOZINIS

ST SUTIKIMAS
Gros du orkestrai • Apvalūs stalai

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

8-10 asmenų

SS MONTREAL?'*

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

1. Naujuose Lietuvių Namuose, tel. 533-9030,
2. Paramoje, tel. LE2-8723, 3. Margis Drug Store,
4. Porkside Meat Market, 5. Nida restaurant, 
6. Utopia Nat. Organic Foods, 7. Pas L. N. v-bos 
narius, 8. Krasausko maisto krautuvėje, 9. Boltic 
Exporting Co., 10. Pas Lietuvių Namų autoaikštės 
prižiūrėtojus, 11. Pas platintojus.

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

Toronto Lietuviu Namų valdyba

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

visus lietuvius atsilankyti įMALONIAI KVIEČIAME fe

sutikimo
8

ft
fe

ft

fe
fe

§BALIU

Sv. Kazimiero par. žinios
— Gruodžio 10 d. par. svetainėje 

įvyko metinis parapijiečių susirinki
mas, kuriame dalyvavo 70 teisę tu
rinčių balsuoti parapijiečių ir nema
žai jaunimo. Klebonas kun. F. Juce
vičius padėkojo šių metų par. k-to p- 
kui ir jo žmonai Markauskams už 
atliktą gražų darbą parapijai, taipgi 
K. Rašytiniu! bei jo žmonai, nes jie 
š.m. užbaigia savo 3 metų terminą. 
Toliau klebonas savo kalboje pažy
mėjo. jog mes negalim leisti sau to, 
ką gali kitos tautybės, turinčios šim
tus tūkstančių ar net milijonų žmo
nių. Jeigu mes nustosim nors 10 
žmonių, jau bus daug. Baigdamas jis 
pabrėžė: "Mes turime daug išteklių 
ir jėgų, o tik reikia noro ir geros 
valios.” Į par. komitetą buvo išrink
ti — K. Ambrasas ir J. Asipavičius 3 
metam. Par. k-to pirmininko žmona, 
talkinant ir kitoms, visus pavaišino 
skaniais pietumis.

— Sausio 7 d., 11 v., pamaldos me
tinių proga bus atlaikytos už a.a. U. 
Mekšriūnienę. Velionė priklausė Sv. 
Onos Dr-jai. K. A.

Čiurlionio ansamblio kanklių 
orkestro ir solistės Irenos Gri- 
galiūnaitės koncertas gruodžio 
2 d. Montrealio lietuvių Aušros 
Vartų parapijos salėje sutraukė 
per 300 klausytojų, o atlikėjai 
susilaukė pelnytų katučių. Čiur
lionio ansamblio meno vadovo 
kompozitoriaus A. Mikulskio kū
rinius kanklėmis solo atliko Dai-

kuris įvyks

š. m. gruodžio 31, sekmadienį,
VISOSE TRIJOSE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖSE.

Bilietai parduodami Prisikė
limo parapijos kavinėj po 10 
vai. pamaldų sekmadieniais 
arba pas V. Tasecką (Tel. 
53 5-66 59 )

PRADŽIA: 8 vai. vakaro
PABAIGA: 2 valandą ryto

- Bilietų kaino: $12.00 asmeniui, studentams $8.00 ---------
Šiltas ir šaltas maistas, pyragai, kava, vidurnakčio 
šampanas, kepuraitės, balionai, serpentinai ir kitokios 
gėrybės nemokamai

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS JAUNIMO SEKCIJA

MEDŽIOTOJŲ -ŽŪKLAUTOJŲ KLUBAS 
“TAURAS” nuoširdžiai kviečia Jus į

BALIU-SOKIUS
• Skani zuikiena ir žvėriena
• L o t e r i j a 'Baras
• DIMSKIO orkestras
įėjimo bilietai: $2.50 asmeniui,

$1.50 stutentams
Rezervuotas vietas galima užsakyti 

telefonu pas klubo narius:

Kaip kalėdinę dovaną “T. Ži
burius” užsakė Brazilijos lietu
vaitei Kristinai Valavičiūtei tre- 
jiem metam torontietis V. Pa
liulis. Tai jau nebe pirma jo to
kia dovana Brazilijos tautie
čiams. Užsakytojas prieš porą 
metų lankėsi Brazilijoj ir matė 
tenykščių tautiečių norą gauti 
lietuviškos spaudos iš Š. Ame
rikos. Dėl didelio valiutų skir
tumo braziliečiams tai sunkiai 
įmanomas dalykas. Jis tuo būdu 
nori padėti ypač jaunajai Bra
zilijos lietuvių kartai pamilti 
lietuvišką spausdintą žodį ir pa
laikyti ryšius su Kanados tau
tiečiais. Tai verta prisiminti ruo
šiant įvairias sukaktis ir galvo
jant apie dovanas.

Lituanistiniame seminare bu
vo pravestas rašinėlio konkur
sas tema “Kaip vertintinos lietu
viškojo jaunimo tautiškai miš
rios draugystės”, kuriam pinigi
nes premijas paskyrė KLK Mo
terų Dr-jos Prisikėlimo parapi
jos skyrius. I premjią laimėjo 
Lina Vaitiekūnaitė, II — Rima 
Bumbulytė ir III — Regina 
Krasauskaitė. Be to, buvo dar 
paskirta viena įiapildoma premi
ja už gerai atliktą darbą Algir
dui Stankui. Premijas įteikė sky
riaus pirmininkė L. Murauskie
nė šeštadieninės mokyklos Ka
lėdų eglutės proga. Nuoširdi pa
dėka ponioms už parodytą dė
mesį jaunimui. Seminaras jau 
pradėjo Kalėdų atostogas. Sį 
penktadienį pamokų nebus. Jos 
vėl prasidės po N. Metų sausio 
5 d. Vedėjas

Šalpos grupės “Daina” rink
liavoje gruodžio 17 d. Šv. Jono 
Kr. šventovėle aukų gauta $91,- 
50. Nuoširdžiai dėkojame kun. 
klebonui P. Ažubaliui ir visiems 
aukotojams. Be to, gauta po $10 
(vietoj kalėdinių sveikinimu) se
neliams iš A. V. Poškaičių ir P. 
Z. Styrų. Lietuviškas ačiū iiems.

Valdyba

ŠAUŠIO 1 "T šeštadienį dMUdIU 13, 7 va( vakaro.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

J. Ališauską 277-1764 ir K. P. Budrevičių 535-9755

TORONTO, ONT.
Prof. Romas Vaštokas, ar

cheologas - antropologas, dirbąs 
Trento universitete, Peterboro 
mieste, gruodžio 17 d. Toronto 
Prisikėlimo Parodų salėje skai
tė paskaitą ateitininkam sen
draugiam. Jis kalbėjo apie savo 
atliktus tyrinėjimus su savo 
žmona meno istorike Joana ties 
Stony Lake. Savo radinius iliust
ravo skaidrėmis. Toje srityje in
dėnų gentys paliko įvairių figū
rų piešinius ant didoko akmens- 
uolos ploto. Apie savo tyrinėji
mus prof. R. Vaštokas baigia 
ruošti veikalą anglų kalba. Au
ditorija nebuvo gausi, bet gyvai 
domėjosi paskaita. Atsirado net 
savanorių būsimai ekskursijai į 
Stoney Lake. Vyt. Aušrotui pir
mininkaujant, surengta loteri
ja, kurios vienintelį laimikį — 
kun. A. Kezio, SJ, menišką nuo
trauką "Varpinė” ištraukė G. 
Sondienė. Dalyvavusių ponių dė
ka paskaitos išklausę galėjo pa
sivaišinti kava ir pyragaičiais.

Pr. Barauskas, nejudomo nuo
savybės ir draudos įstaigų ve
dėjas išvyksta atostogų gruo
džio 23 d. ir grįš sausio 8 d., 
tačiau abi įstaigos nebus užda
rytos ir veiks įprasta tvarka. Ka
lėdų proga Pr. Barauskas vietoj 
kalėdinių sveikinimų paaukojo 
“TŽ” $25, Caritas labdaros dr- 
jai $25 ir Sv. Jono Kr. par. $25.

S. ir A. Viskontai, turį pieni
nę bei sūrių gamyklą Stouffvil- 
lėj, Ont., persikėlė gyventi j 
Willowdale. Dali savo verslo jie 
pardavė, bet dar palaiko ryšius 
su savo įsteigtąja gamykla, kuri 
pagarsėjo ir liet, sūrių gamyba.

na Urbaitytė, Daleen Walsh, Li
lė Sniečkutė, Danutė Januškytė, 
Vytautas Bankaitis ir Danutė 
Bankaitytė. Kanklių duetą atli
ko Lilė ir Ramona Sniečkutės, 
o Mirga, Danutė, Raimundas ir 
Vytautas Bankaičiai kanklėmis 
skambino kvartetu. Po pertrau
kos O. Mikulskienės diriguoja
mas trylikos kanklių orkestras 
atliko A. Mikulskio, J. švedo ir 
J. Siniaus kompozicijas. Kelias 
dainas, orkestrui palydint, pa
dainavo Čiurlionio ansamblio 
jaunutė solistė Irena Grigaliū- 
naitė. Klausytojai dėmesį atkrei
pė į puikią visų kanklininkų 
techniką. Moksleivių amžiaus 
muzikantai O. Mikulskienės yra 
stropiai paruošti.

Vakaro rengėjo — KLK Mo
terų Draugijos Montrealio sky
riaus pirm. J. Baltuonienė čiur- 
lioniečiams nuoširdžiai padėko
jo, be atlikėjų, scenon iškvies- 
dama ir ansamblio meno vado
vą A. Mikulskį bei Čiurlionio 
ansamblio pirm. H. Bankaitį, 
kuris koncerto metu taip pat 
tvarkė ir scenos reikalus. Visi 
čiurlioniečiai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Po baltą gėlę ansamb
lio vadovams įteikė buvusi ope
ros solistė E. Kardelienė, pasa
kiusi ir sveikinamąją kalbą. Va
karas baigtas vaišėmis, šokiais.

Gyvavimo dvidešimtmetį gruo
džio 3 d. paminėjo KLK Moterų 
Draugijos Montrealio skyrius' 
Iškilmingos pamaldos Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje bu
vo dedikuotos mirusiom ir gy
vom skyriaus narėm. Sukakčiai 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
J. Aranauskas, SJ. Po pamaldų 
parapijos salėje įvyko iškilmin
gas sukakties minėjimas, kuriam 
pirmininkavo Irena Lukoševičie
nė, sekretoriavo V. Kerbelienė. 
Skyriaus pirm. J. Baltuonienė į 
garbės prezidiumą pakvietė kle
boną kun. J. Kubilių, SJ, KLB 
Montrealio apyl. pirm. S. Piečai- 
tienę, seserį Paulę, skyriaus gar
bės nares — V. Gražienę ir E. 
Navikėnienę, KLKM Draugijos 
c. valdybos pirm. gyd. O. Gus
tainienę ir sekr. A. Kuolienę, 
kurios specialiai šiom iškilmėm 
buvo atvykusios iš Toronto, ir 
visuomenininką Pr. Rudinską. J. 
Baltuonienė apžvelgė 20 metų 
skyriaus veiklą, nurodydama, 
kad skyrius lietuvių kultūri
niams reikalams per tą laiko
tarpį paskyrė per $7000. Pr. Ru- 
dinskas savo žodyje iškėlė sky
riaus visuomeninius nuopelnus 
Montrealio lietuvių bendruome
nėje. žodžiu sveikino kun. J. 
Kubilius, SJ, S. Piečaitienė. se
suo Paulė, gyd. O. Gustainienė. 
Taip pat buvo perskaityti gau
sūs sveikinimai raštu bei tele
gramomis. Po oficialiosios dalies 
skyriaus narės dalyvius pavai
šino pietumis, z.

“Litas” bus uždarytas abie
juose skyriuose per Kalėdų ir 
Naujų Metų savaitgalius sekma
dienį, pirmadienį ir antradie
nį. “Lito” balansas 1972 m. lap
kričio 30 d. buvo $3,711,460. Pa
didėjimas $688.274 nuo praei
tų metų tos pat datos. Pr. K.

K LB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA RENGIA 

tradicines bendras KŪČIAS 
š.m. gruodžio 24, sekmadienį, 8 v.v., 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Trumpę meninę progromę atliks jaunimas. Dvy I i kas 
patiekalų valgiai, plotkelės, eglutė, kalėdinė muzika. 
Registruotis Lietuvių Namuose, tel. 533-9030.

KLB Toronto opyl. valdyba
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visiems nuoširdžiai linkime — |

_ Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai fe

L. K. RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ 

VYRIAUSIOJI VALDYBA

šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina visus narius rėmėjus, kurie savo aukomis 
bei veikla remia persekiojamų Bažnyčią paverg
toje Lietuvoje, linki ta kilnų darbą tęsti ir 1973 
metais.

Aukos siunčiamos šiuo adresu:
6825 So. Talman Ave., Chicago, Uliniais 60629, USA 

(arba įteikiamos skyrių valdyboms).
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Tel. Bus.; 722-3545 I 

Res.: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ Į 
AD AMONIS INSURANCE AGENCY INC. |
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. i

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

Komercinio, privataus turto, automobilių. 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UZ:
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.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines___  8.5%
Nekilti, turto __ 8.5%
Čekių kredito ____________9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) 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.
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Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
POVILUI GIRNIUI ir šeimai gilią užuojautą 

reiškia —

AfA

Petru i Siekiui
pavergtoje Tėvynėje mirus, sūnui ELIZIEJUI
ŠLEKIUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią 

užuojautą —

F. J. Skardžiai ir E. Chinienė

Sault Ste. Marie, Ont.

Z. A. Gedminai A. G. Vinerskiai

J. E. Bubniai

Lietuvių Dienos Australijoj
Jos truks šešias dienas ir apims beveik visas lietuvių gyvenimo sritis

Ilgamečiu! tarnybos draugui

Feliksui šiukšteriui
mirus, jo žmonai GERDAI, dukrelei RŪTAI 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Jonas ir Marta Jakaičiai

Broniui Čepaičiui 
mirus, broliams KAZIMIERUI ir APOLINARUI, 
seseriai ELENAI BERSĖNIENEI bei jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Jurgis Preikšaitis Juozas Starkevičius
Vyt. Kastytis

AfA

Broniui Čepaičiui
Toronte mirus, jo brolj KAZIMIERĄ ir seserį ELENĄ 
su šeimomis, brolį APOLINARĄ bei artimuosius 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

P. Dalinis
R. ir A. Plepiai
S. ir V. Urbonai

A. ir A. Leparskai
O. ir J. Ribinskai

Detroitas, Mich.

AfA

Broniui Čepaičiui
mirus, seserį ELENĄ BERSĖNIENĘ su šeima, brolius 
KAZIMIERĄ ČEPAITĮ su šeima, APOLINARĄ 
ČEPAITĮ bei artimuosius liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame —

V/elIando Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Klubas "Lituanica"

valandoje giliai

S

M.
O.

A. V. Karalius
A. J. Kutka

K. Stankevičius
Welland, Ont.

Prisikėlimo Parapijos Kredito Kooperatyvo 
valdyba ir tarnautojai

šeimas ir gimines liūdesio 
užjaučiame —

A. Čepukas
M. Kuzavas

E. B. Luomanas
A. A. Zinaitis

■

AfA

Broniui Čepaičiui
mirus, brolius APOLINARĄ ir KAZIMIERĄ, seseris 
ELENĄ Wellande, LIUCIJĄ bei ADELĘ Lietuvoje, 
iv

AfA

Broniui Čepaičiui
mirus Toronte, jo seserį ELENĄ BERSĖNIENĘ su 
šeima, gyvenančią Wellande, brolius KAZIMIERĄ 
ČEPAITĮ su šeima ir APOLINARĄ ČEPAITĮ, 
gyvenančius Toronte, seseris LIUCIJĄ 
NORVAIŠIENĘ ir ADELĘ RAČKIENĘ su šeimomis, 
gyvenančiomis Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame —

Pr. Bacevičius Z. O. Girdauskai
J. J. Šarūnai A. I. Pūkai

A. E. Žemaitaičiai

AfA

Broniui Čepaičiui
mirus, jo broliui valdybos iždininkui KAZIMIERUI 
ČEPAIČIUI su šeima ir artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia —

Šiuo metu Australijos lietu
viai energingai ruošiasi Sydney 
mieste rengiamom Lietuvių Die
nom, kurios įvyks gruodžio 26- 
31 d.d. čia, panašiai kaip Kana
doj, kas antri metai Kalėdų — 
N. Metų švenčių laikotarpyje 
(čia vidurvasaris) rotacine tvar
ka Sydnėjuje, Melburne ir Ade
laidėje ruošiamos Meno Dienos, 
lyg ir kultūrinis festivalis, ku
ris paskutiniu laiku pavadintas 
Lietuvių Dienomis. Tuo pat me
tu įvyksta ir krašto tarybos se- 
sija-suvažiavimas, organizuoja
mi daugelio organizacijų meti
niai ar dvimetiniai suvažiavimai 
bei susirinkimai. Taip šiemet 
Sydnėjuje įvyks Australijos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos suvažiavimas, Austra
lijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas ir sportininkų 
klubų didelė sporto šventė.

Kas rengia?
Lietuvių Dienų rengimu rū

pinasi specialus komitetas, ku
rio pirmininku yra gyd. B. Vin
gilis, vienas iš nedaugelio vidu
riniosios kartos gydytojų, dau
giau pasireiškiančių mūsų vi
suomeninėj veikloj ir nors iš 
dalies einančių mūsų atgimi
mo laikais pasireiškusių gydyto
jų — tautos žadintojų pėdomis. 
Lietuvių Dienų paruošimui dir
ba daugelio organizacijų valdy
bos bei daug tautiečių, bet dau
giausia darbo tenka Sydnėjui 
— šeimininkams.

LDR Komitetas sudarė labai 
plačią, bent mūsų mastu, pro
gramą. Spausdinamas specialus 
LD atžymėti meninis leidinys- 
programa, kur pristatomi foto 
nuotraukomis su atitinkamais 
aprašymais dalyviai. LD truks 
net 6 dienas — gruodžio 26 iki 
31 d. Programa vykdoma įvai
riose salėse, nes šiuo metu eina 
perstatymo darbai Sydnėjaus 
Klubo-namų.

Plati programa
Pradedama XII. 26 priešpiet 

pamaldomis. Popiet — meno pa
rodos atidarymas. Visos Austra
lijos lietuviai tapytojai bei gra
fikai (jų tarpe ir L. Urbonas), 
daugiausia modernaus, abstrak
taus žanro atstovai pateiks savo 
kūrinius visuomenei. Numatyta 
atskiroj salėj parodyti jaunų ta
pytojų kūrinius. Dalyvaus ir ke
li skulptoriai.

Gruodžio 27 d., 2 v.p.p., dide
liame Basket Ball stadijone 
įvyks Lietuvių Dienų ir sporto 
šventės iškilmingas atidarymas. 
Čia numatytos prakalbos ir iš
kilmingas LD dalyvių bei spor
tininkų paradas. Vakare įvyks 
jaunųjų talentų koncertas, ku
riame jaunimas parodys savo su
gebėjimus. Po koncerto įvyks 
susipažinimo vakaras.

Gruodžio 28 d. prasidės Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 
tarybos suvažiavimas — atida
rymas, komisijų rinkimai, val
domųjų organų pranešimai, dis
kusijos' dėl pranešimų, sąmatos 
tvirtinimas, nustatymas vietos, 
kur bus sekanti ALB krašto ta
rybos sesija. Be to, numatyta 
svarstyti (jau nepirmą kartą) 
Lietuvių Fondo Australijoj stei
gimą. Mes čia esame gerokai at
silikę nuo Kanados tautiečių. 
Vakare įvyks tautinių šokių va
karas. Pasirodys iš visų dides
niųjų miestų suvažiavusios mū
sų šokių grupės. Jau čia gimęs 
ir užaugęs jaunimas žada gerai 
pasirodyti ir pradžiuginti seni
mą bei viduriniąją kartą.

Gruodžio 29 visą dieną vyks 
ALB krašto tarybos posėdis. 
Priešpiet numatytas jaunimo 
kongreso atstovo pranešimas ir 
diskusijos jaunimo reikalais. Po
piet bus nutarta kur bus krašto 
valdybos būstinė ateinančių 
dvejų metų laikotarpyje, išrink
ta krašto valdyba, kontrolės ko
misija ir garbės teismas. Kurio 
miesto tautiečiai ją sudarys, dar 
neaišku. Senoji kr. valdyba siū
losi dar pasilikti Adelaidėj, bet 
yra rimtų siūlymų ją iš ten iš
kelti, nes Adelaidė yra užkam
pis. Siūlomas Melburnas, kaip 
centrinė ir veiklios lietuvių 
bendruomenės vietovė.

Gruodžio 29 d. vakare įvyks 
dainų šventė. Čia pasirodys su
važiavę iš visos Australijos visi 
didesnieji mūsų chorai įvairio
mis kombinacijomis — visi kar
tu, atskiri vyrai ir moterys. Dai
nų šventė yra pats svarbiausias 
musų meninių pajėgų pasirody
mas. Ji yra išdava ilgo pasiruo
šimo — repeticijų visų choris
čių, choristų ir chorų dirigen
tų. Dainų šventė būna ypač gau
siai tautiečių lankoma. Tik gai
la, kad chorų sudėtis sensta, 
dauguma jau apie 50 m. am
žiaus, jaunimas sunkiau pri
traukiamas. Matyt, turi įtakos 
modernūs kitos rūšies dainos 
laikai.

Gruodžio 30 d. dienos metu 
bus tęsiami kr. tarybos posė
džiai. Priešpiet bus svarstomi 
Bendruomenės laikraščio “Mūsų 
Pastogės” reikalai, kurio turi
niu daugelis reiškia nepasiten
kinimą. Poniet numatyta svars
tyti einamieji reikalai bei su-

v. Šliogeris
manymai, priėmimas sveikini
mų ir rezoliucijų, siivažiavimo 
uždarymas. Vakare — Adelai
dės teatro grupės “Vaidila” 
spektaklis-vaidinimas.

Gruodžio 31 d. Lietuvių Die
nos baigiamos Naujų Metų suti
kimu puošniame Chevron Ho
tel. Be to, sportininkai bei jau
nimas turės balių atskiroj sa
lėj. Kaip matom, linksmintis ža
dama daug, šiemet, deja, nebus 
literatūros vakaro, kaip anks
čiau būdavo. Rengėjai pasiteisi
no laiko stoka, tačiau neišven
gė priekaištų.

Mūsų sportininkai, pagal at
skirą programą, turės keleto 
sporto šakų tarpkomandines 
rungtynes. Studentų suvažiavi
me bus paskaitų, pranešimų, 
bet daugiausia tai pasilinksmini
mų. Studentai seka vietos pa
pročiais ir rimtais reikalais ma
žai domisi. Australijos Liet. In
žinierių ir Architektų suvažiavi
mas gruodžio 30 d. žada posė
džiauti tik kelias valandas. Spė
jama, kad dalyvaus arti 50 in
žinierių ir architektų.

Neišmokom tolerancijos
Nors Australijoj išgyvenome 

apie 24 metus, tačiau demokra
tiškai galvoti bei kitą nuomonę 
turinčiam asmeniui tolerancijos 
rodyti mažai kas iš tautiečių, 
ypač senimo, išmokome. Visdėl- 
to prieš rinkimus atstovų į ALB 
krašto tarybą (mūsų parlamen
tą) visuomenė truputį susidomė
jo kr. valdybos — mūsų vyriau
sybės — buvusia veikla ir taip 
pat Bendruomenės laikraščio 
“Mūsų Pastogė” susilpnėjimu. 
Tai lyg ir pažadino Sydnėjaus 
filisterių būrelio (akademikų) 
jaunosios kartos suruoštas rug
sėjo mėn. diskusinis vakaras. 
Pasirodė, nors labai nedaug, ir 
kritikos spaudoj. Daugiausia ji 
reiškiasi pokalbiuose per viso
kius pobūvius. Vadinamoji“opo- 
zicija”, iš esmės tai pozici
jos daugiau “politikoj” išprusę 
bei demokratiškai galvoją keli

tautiečiai, pareiškė per filiste
rių būrelio diskusijas priekaiš
tų kr. valdybai dėl gana blan
kios veiklos, dėl “M. Pastogės” 
reikalais bei turiniu permažo 
rūpinimosi. Prikišta ir Lietuvos 
politinės bylos permenka infor
macija svetimiems bei neturėji
mas jokių ryšių—kontaktų su 
Australijos vyriausybe. Kr.’val
dyba viešai priekaištų neatrė- 
mė. Tik “M. Pastogės” redak
torius per keletą rašinių teisino 
kr. valdybą bei pats save. Ob
jektyviai žiūrint, krašto valdy
bai, reziduojančiai nuošalioj 
Adelaidėj — 1000 mylių nuo 
Australijos valdžios, taip pat 
1000 mylių nuo “M. Pastogės” 
leidyklos Sydnėjuje, — nebuvo 
įmanoma gerai atlikti savo par
eigas.

Viltingos prošvaistės
Šiemet pirmą kartą Lietuvių 

Dienų globėju buvo pakviestas 
NSW valstijos kultūrinių reika
lų ministeris. Žadėjo bent j vie
ną parengimą atsilankyti. Taip 
pat šiemet pirmą kartą LD pa
remti iš valdžios gauta $250 pa
šalpa. Palyginus su tuo, ką Ka
nados tautiečiai gauna, tai tik 
ašaros. Bet visgi pradžia pada
ryta.

Turiu su pasitenkinimu kon
statuoti, kad rengiant LD ir 
vadinamųjų pozicijos, ir opozi
cijos tautiečiai, ir senimas, ir 
jaunimas gana sklandžiai dir
ba. Yra vilties, kad senimas ga
lų gale išmoks eilėj politinių 
klausimų toleruoti viduriniosios 
kartos ir jaunimo kiek kitokias 
nuomones, ir tarpusavio prie
kaištai išnyks.

Neseniai “T. žiburiuose” skai
čiau archit. V. Zubo, Kanados 
tautiečio, apsilankiusio Sydnė
juje, įspūdžius apie Australiją 
ir mūsų lietuvius. Įspūdžiuose 
daug teisybės parašyta, tačiau 
svečias dėl trumpo laiko nega
lėjo pamatyti bei sužinoti dau
gelio dalykų. Žadu parašyti po
rą rašinėlių’ “T. Žiburiuose” ir 
kiek plačiau nušviesti lietuvių 
gyvenimą Australijoj.

Vaizdas iš kalėdinio vaidinimo "Strakaliukas ir Makaliukas”, kurį atliko 
Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokiniai. Režisavo A. Dargytė- 
Byszkiewicz, dekoracijas piešė A. Abromaitienė Nuotr. S. Dabkaus

■sj

1
L j
■hA

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikinu visus 
klientus, draugus 
laimės —

bei pažįstamus ir linkiu daug

ALFA
A.

672 Lansdowne Ave.

RADIO a. TV.
ČIŽIKAS

Toronto 4, Ontario

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikiname gimines, draugus, visus lietuvius ir 

linkime linksmų švenčių bei laimingų

naujų metų —

DELHI, ONT.

V. V. TREIGIAI

Linksmų šv. KALĖDŲ ir
laimingų NAUJŲ METŲ
giminėms, draugams bei pažįstamiems linki —

PETKEVIČIŲ ŠEIMA
Mississauga, Ont.

m SVEIKINAME visus savo draugus bei pažįstamus, į

linkėdami džiugių Kalėdų ir sėkmingų 
naujų metų -

Alina ir Pijus Kružikai

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME visus mūsų bičiulius, 5 
rėmėjus ir visų lietuviškų bendruomenę

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.
Naujai gimstanti Ramybė ir Viltis teapšviečia Jūsų 
ateinančių metų dienas.

Jus ir Jūsų artimuosius ypatingai prisiminsime
Kalėdinės novcnos maldose.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys Toronte

PASAULIN ATĖJĘS KRISTUS atnešė dangiškų || 

džiaugsmų, kurio ir linkime vieni kitiems šv. Kalėdų fa 
proga. Visiems Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
geradariams, rėmėjams ir bendradarbiams sakome: fa 
“Tepadaugėja jums malonė ir ramybė Dievo ir mūsų fa 
Viešpaties Kristaus Jėzaus pažinimu” (2 Petr. 1, 2). fa

LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

LKR Šalpos valdyba ir 
reikalų vedėjas kun. St. Raila

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga

su dėkingumu sveikinam visus lietuvius aukotojus ar kitaip 
remiančius Vokietijoje likusių senelių, ligonių bei paliegusių 
šeimų šalpų.

Prisimename ypatingu prielankumu pritariančius šalpai 
per “Dainą”: Šv. Jono Kr., Prisikėlimo ir evangelikų Hute- 
ronų Išganytojo parapijų gerb. klebonus.

L Sveikiname “Tėviškės Žiburių” redaktorių kun. dr. Pr.
4 Gaidą bei visą “TŽ” štabą, kurių dėka galime viešai iškelti 
a šalpos reikalingumų.

E Toronto Lietuvių Moterų Šalpos grupė "Daina"

J LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

t bei laimingų ir sveikų NAUJŲ METŲ
rf LINKIU GERB. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS,
į BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS.

L ŠIRDINGAI -

Marija F. Yokubynienė

SVEIKINAME DRAUGUS BEI PAŽĮSTAMUS 

SU ŠV. KALĖDOMIS IR 

NAUJAISIAIS METAIS —

Marija ir Jonas B. Žekai

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina

gimines, bičiulius, draugus bei pažįsta

mus —

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS

IR PAŽĮSTAMIEMS LINKIME rusrt/srtiffLtarnstisrtiSL

linksmų KALĖDŲ ir laimingų
NAUJŲ METŲ -

JONAS ir MARTA JAKAIČIAI

London, Ont.

? Emilija ir Povilas Jarašiūnai

I SVEIKINAME
f visus bičiulius, pažįstamus ir kaimynus

M KALĖDŲ švenčių proga, linkime sveikatos
į ir laimingų NAUJŲ METŲ.

j S. T. KUKTOS
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KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

12 QUEEN ELIZABETH BLVD.

252 - 4659

Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų

Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

PRANO BARAUSKO
Draudimo ir nekilnojamo
turto pardavimo įstaiga

3828 Bloor St. W„ Islington, Ont

LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ GAMINTOJAI

Stasė ir Aloyzas VISKONTAI

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
SVEIKINA VISUS LIETUVIUS PLAČIAJAME

PASAULYJE, DRAUGUS, GIMINES IR

PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMI DAUG

DŽIAUGSMO IR LAIMĖS.

‘GifGffa/tiifasfCBKiSKiunvfiBKiBfasKanPtiisitiBrarniflmnitffiffGadfff,

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

mieliems klientams ir pažįstamiems linki

A. B. BERESNEVIČiAl

Melas leidžiamas, tiesa draudžiama

vyriškų drabužių siuvėjas 

ir gatavų drabužių krautuvė

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

ft Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linkiu 

s? visiems klientams, bičiuliams bei pažįstamiems '
j JOE BARBER SHOP-kirpykla
w Sav. J. Budrevičius
ft 1190 Queen St. W., Toronto 3, Ont.
& Tel. LE 2-1296

SPAUSTUVĖ ESTOPRINT

Sveikinimai lietuviams Kalėdų ir Naujų Metų proga

548 Front St. W. Toronto 2B, Ont.

Amber Draperies a. Interiors
SVEIKINA VISUS DRAUGUS,

BIČIULIUS IR KLIENTUS SU

ŠV. KALĖDOM bei NAUJAIS METAIS

IR LINKI DAUG LAIMĖS —

A. JANKAITIENĖ
SOFIJA ir JONAS TUMOSA

2235 BLOOR ST. W. TEL 762-3838

Šventiniai sveikinimai visiems lietuviams

Kun. A. Šeškevičius už religi
nį vaikų mokymą 1970. IX. 9. 
Molėtų ra j. liaudies teismo buvo 
nubaustas vieneriem metam ka
lėti griežto režimo lageryje. 
1971. IX. 9 baigęs bausmę, jis 
kreipėsi i Kaišiadorių vyskupi
jos valdytoją, prašydamas pa
skyrimo į parapiją. RRT Įgalio
tinis atsisakė jam duoti registra
cijos pažymėjimą ir liepė dirbti 
kitokios specialybės darbą, mo
tyvuodamas, kad nesilaikęs ta
rybinių įstatymų. Tada kun. Šeš
kevičius kreipėsi į LTSR minis- 
terių tarybos pirmininką: “Jei
gu jau nusikaltau tarybiniam 
įstatymam, tai paskirtą bausmę 
atlikau ir net gavau gerą cha
rakteristiką. Be to, mane palei
džiant, teisės man nebuvo su
siaurintos, tai už ką be jokio 
teismo vėl esu baudžiamas net 
visam gyvenimui? Didžiausi ti
ronai, bausdami žmogų, nurodo 
įstatymų straipsnį ir bausmės 
terminą bei apeliacijos įstaigą. 
Tik man neleista tai žinoti. Ar 
yra pasaulyje tokia valstybė, ku
ri leistų taip elgtis su savo val
diniais?" Kaip tai suderinti su 
žmogaus teisių deklaracija, ku
rią yra pasirašiusi ir Tarybų Są
junga? Neleidimas eiti kunigo 
pareigų mane stumia į naują 
nusikaltimą, nes vistiek pasilie
ku kunigu, ir teks atlikti bent 
kaikurias kunigo pareigas, o tai 
valstybė laikys nelegaliu darbu 
ir manęs lauks vėl kalėjimas...”

I tą kreipimąsi kun. Šeškevi
čius atsakymo nesulaukė. Tada 
jis kreipėsi į LTSR prokurorą, 
bet ir iš šios įstaigos atsakymo 
nesulaukė. Beveik praradęs vil

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji naftai ir Įnašai:

497. Žiūko Jono atm. §100
498. Stankai, Edita ir Juozas 100
499. KLB Wellando apylinkė 100
500. Jokūbaitis, Stasys 100
501. Paketuro, Liudviko atm. 100
502. Kasiulis, Vytautas 200
503. Kiškis, Antanas 100
504. Pacevičius, Algis 100
505. Matekonis, Jonas 100
506. Bajoraitis, J. 100
507. Petrauskas, Edmundas 100
508. Paškauskas, Petras 100
509. Gudavičius, Juozas 100
510. Misius, Bronius 100
511. Chainauskas, Miras 100
512. Tumosa, Pranas 100
513. Keras, Stasys 100
514. Cicėnas, Edmundas 100
515. Genčius, Povilas 100
516. Hanson, J. Virginija 100
517. Bleizgys, Jonas 100
518. Stonkus, Benediktas 100

Tamulaičial, M. Viktoras 25
Kun. Januška, Liudas 25
Skripkutė, Liucija 20
Įnašus papildė:

107. North Sylvia, Ltd. iki 700
114. Dr. Pacevičius, Stasys „ 500
219. Žilėnas, Ant,, Sudbury „ 300

53. Mons. J. Tadarauskas „ 200
233. Mikšys, Jonas ir Antanina „ 300
243. Mingėla, Antanas „ 400 

7. Dr. Kaveckas, Antanas „ 1250
407. Agr. Vaitiekūnas, Povilas „ 200
388. Butkus, Jonas iki 200

3. Bersėnas, Juozas „ 200
147. Lazdutls, M. „ 200

S. m. “TŽ” 48 Nr. tūpusio praneši
mo pataisymai Ir papildymai:
31. PLIAS Otavos sk. įnašas yra 

ne §300, bet §200.
493. Basalykienės, Marijos, įnašas yra 

skirtas jos sesers Dumbravie- 
nės-Kirlytės atmnimui, kuri po 
daugelio išgyvenimų mirė oku
puotoje Lietuvoje.

J. Žiūkas gyveno ir mirė Sudbury. 
Įnašu Lietuvių Fondui pasirūpino K. 
Daunys. J. E. Stankai iš Thornhill 
įsijungė į Fondą, linkėdami sėkmės 
pasiekti §100,000 užsibrėžtą tikslą. 
KLB Wellando apylinkė nors ir ma
žutė, bet atsiuntė savo įnašą, norė
dama būti gyvųjų tarpe. St. Jokūbai
tis, A. Kiškis, Alg. Pacevičius, J. Ma

DŽIUGIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir SĖKMĖS 
KUPINŲ NAUJŲ METŲ, gaivinančių mūsų 

tautos 
didžiuosius 
lūkesčius bei 
stiprinančių 
laisvės viltį 
savo 
tautiečiams, 
bičiuliams ir 
artimiesiems 
nuoširdžiai 
linki -

tį, kun. Šeškevičius kreipėsi į 
TSRS generalinį prokurorą, į 
mokslininko Sacharovo komite
tą žmogaus teisėm ginti, du kar
tu lankėsi religijų reikalų tary
boje ir kalbėjosi su augštais jos 
pareigūnais. Pagaliau jam buvo 
pažadėta duoti darbą Telšių 
vyskupijoje.

Tokiu būdu, net atlikęs neuž
pelnytą bausmę, kun. Šeškevi
čius dar pusę metų buvo diskri
minuojamas. Tarybinė valdžia 
stengėsi palaužti kunigą, o kitus
— įbauginti, kad pilni baimės 
vykdytų ne Dievo, bet jos valią. 
Lietuvos tikinčiųjų džiaugsmui, 
dar yra daug savo pašaukimui 
ištikimų dvasios vadų, kurie ryž
tasi sudėti betkokią auką sielų 
gerovei ir Kristaus karalystės 
plitimui.

* * *
1971 m. gruodžio 3 d. Margi- 

ninkų klebonas kun. Petras Or
lickas buvo nubaustas už tai, 
kad pažeidė LTSR BK 143 str.
— žaidė su vaikais tinklinį. Kau
no raj. administracinės komisi
jos nutarime parašyta, jog kun. 
Orlickas dirbo su vaikais (spor
tavo, žaidė tinklini), rodė diafil- 
mus ir t. t.

Ateistai ir partiniai darbuoto
jai ilgą laiką tarsi nematė vai
kų, kurie aikštelėje prie kolū
kio kontoros nekultūringai žais
davo, keikdavosi. Šitai pamatė 
klebonas ir įrengė kitą tinklinio 
aikštelę. Čia nesikeikdavo net 
didžiausi išdykėliai. Kas priver
tė sunerimti Kauno raj. valdžią, 
partinius darbuotojus ir kaiku- 
riuos mokytojus? Per vieno mo
kinio laidotuves buvo pastebėta

tekonis ir Bleizgys gyvena Toronte. 
Džiugu, kad šioje torontiškių grupė
je yra ir jaunimo atstovas — Algis, 
dr. St. Pacevičiaus sūnus. Nemažiau 
brangintina yra North Sylva, Ltd., 
kuri visuomet prisimena L. Fondą ir 
jį reguliariai remia. Liudviko Pake
turo atminimui įnašą atsiuntė brolis 
Stasys, gyv. Rodney apylinkėje. Pla
tų kelią meno pasaulyje prasiskynęs 
dail. Vyt. Kasiulis gyvena Paryžiuje. 
Nariu įstojo savo kūrinių parodos ir 
viešnagės Toronte metu. Lietuvių 
Fondui nemažą paspirtį davė hamil- 
toniškiai: mons. J. Tadarauskas, J. 
Mikšys, Ant. Mingėla, M. Lazdutis, J. 
Bajoraitis ir kt. Taip pat nuoširdžiai 
turėtume pripažinti, kad šviesus me
teoras į Lietuvių Fondą nusileido iŠ 
Londono ir jo apylinkių. Iš ten į Fon
do narių eiles atėjo: Edm. Petraus
kas, J. Gudavičius, P. Paškauskas, Br. 
Misius, M. Chinauskas, Pr. Tumosa. 
St. Keras, Edm. Cicėnas (anksčiau 
buvo davęs šimtinę brolio Cicėno, 
Petro atm.) ir Pov. Genčius. Tuo pa
čiu metu savo turimus įnašus papil
dė dr. A. Kaveckas, J. Butkus, Pov. 
Vaitiekūnas ir J. Bersėnas. V. J. Han
son, gyvenančios Sudbury, Įrašymu į 
L. Fondo narius pasirūpino torontiš
kis V. Skrebutėnas, B. Stankus iŠ 
Delhi ir A. Žilėnas iš Sudbury ir be 
pristatymo žinomi. Už juos kalba jų 
Įnašai. Už gausias aukas ir nuoširdų 
lietuviškų reikalų rėmimą Kanados 
Lietuvių Fondas yra didžiai dėkin
gas.

Šimtas tūkstančių jau visai čia pat. 
Jau dabar laikas rūpintis tą laimėji
mą sutikti ir jį tinkamai atžymėti. 
Siūlomas išleisti gražus leidinys. 
Yra ir kitų sugestijų. Tačiau apie 
tuos reikalus galbūt teks pakalbėti 
kiek vėliau. O dabar, kai bereikia 
jau tik 117 naujų šimtininkų, tai ir 
tu, kuris seniai žadėjai, paskubėk 
įsijungti i Kanados Lietuvių Fondo 
narių eiles, kad tamstos vardas būtų 
įrašytas į garbingą 100,000 kapitalo 
suteikėjų sąrašą. Įnašai priimami 
lietuvių kredito kooperatyvuose 
Montrealyje, Hamiltone ir Toronte 
arba siunčiami iždininkui šiuo adre
su: 140 Glendale Ave, Toronto 3, 
Ont. p. BASTYS, ižd. 

bažnyčioje daug mokinių. Mo
kytojai bandė net už rankų mo
kinius išvesti iš bažnyčios. Be 
to, Mišiom patarnavo keletas 
berniukų. Direktorei nepavyko, 
nors ji labai stengėsi, atitraukti 
vaikus nuo altoriaus. Tada, kaip 
įprasta, tarybinei mokyklai į pa
galbą atėjo rajono valdžios pa
reigūnai. Etatiniai ir neetatiniai 
saugumo darbuotojai, tiksliai 
nežinome, nufotografavo vaikus 
prie altoriaus, kad jie nesuma
nytų išsiginti savo “nusikalti
mo”. Į mokyklą atvažiavo val
džios pareigūnai ir surengė tar
dymą. Mokiniai ilgai buvo ka- 
mantinėjami. Kaikurios moti
nos, nesulaukdamos grįžtančių 
vaikų iš mokyklos, atėjo jų jieš- 
koti. Pasipiktinusios vaikų tero
rizavimu, išsivedė juos namo.

Klebonas buvo valdžios atsto
vų perspėtas, kad neužsiimtu su 
vaikais, tačiau šis labai gerai ži
nojo Kristaus paliepimą: “Leis
kite mažutėlius pas mane” ir 
dėl jų buvo pasiryžęs pakelti 
betkokią auką.

1971. XII. 3. kun. P, Orlickas 
iškviečiamas į Kauno raj. admi
nistracinės nuobaudų komisijos 
posėdį. Čia jam pateikiamas kal
tinimas, kad žalojąs tarybinį 
jaunimą, ir paskiriama 50 rb. 
pabauda. Į klebono paaiškinimą, 
kad sportuoti jam net gydytojai 
patarę, komisijos pirmininkas 
S. Jančiauskas replikavo: “Gali 
žaisti su šeimininke”. Per visą 
posėdį pirmininkas buvo netak
tiškas, grubus.

Kaip ir reikėjo laukti, tuojau 
kun. Orlickas iš Margininkų pa
rapijos buvo iškeltas. Tai daro
ma religijų reikalų tarybos 
(RRT) įgaliotinio iniciatyva — 
pašalinamas iš parapijos veik
lus kunigas, kad ateistai sėk
mingiau galėtų griauti mokinių 
tikėjimą. * * *

Baudomis, tardymais, net ka
lėjimais ateistinė valdžia siekia 
laimėti sau Lietuvos jaunimą. 
Be abejonės, tai kraštutinės 
priemonės, bet jos neretos. Jų 
tikslas — gąsdinti kunigus, kad 
jie apleistų savo pareigas, ir at
grasytų vaikus nuo bažnyčios. 
Kartais laimima. Paskutiniu 
metu pastebimas priešingas 
reiškinys -— persekiojimas už
grūdina tiek kunigus, tiek tė
vus bei mokinius. Vis daugiau 
atsiranda kunigų, kurie rizikuo
ja net laisve, bet neina į komp
romisus su sąžine; vis daugiau 
atsiranda tėvų, kurie pradeda 
suprasti, kad vaikus reikia ginti 
nuo visokios rūšies prievartau
tojų, kurie jėga stengiasi išplėš
ti tikėjimą, kurie karjerą stato 
augščiau už žmoniškumą ir tėvų 
teises. Vis daugiau atsiranda 
mokinių, kurie išdrįsta viešai 
klasėse * pareikšti savo įsitikini
mus arba kritikuoti ateistų tei
ginius. Tikėjimo persekiojimas 
vis labiau griauna Valdžios auto
ritetą, nes visiem darosi aišku, 
kad jis (persekiojimas) vykdo
mas ne paskirų ateistų iniciaty
va, bet partijos ir tarybinės vy
riausybės spaudimu.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugota nuo 
rumy, nuo puvimo bakterijų bei |ai 
cunalklno. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoj Jau seniai vartojama. 
Per ištisus iimtmečius milijonai Įmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami Jo gydomųjo bei stiprinamąja 
gaila. Stenkis būti stiprus Ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėle. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėti. Uos česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

SVEIKINAME VISUS

LIETUVIUS SU

Sv. Kalėdomis
ir Naujaisiais 

. iMetais

LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
t 1129 DUNDAS STREET WEST

įi Telefonas LE 2-8723, Toronto

i LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ft LAIMINGU NAUJŲ METŲ
visom klientėm, bičiulėm bei pažįstamoms linki —

Baronessa Beauty Salon savininkė
ft Alė Kerberienė

Džiugių Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų Metų

visiems klientams ir pažįstamiems linki

ED. KONDRATAS
Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas

1113 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

■4

Telefonai: LE 3-5454 ir LE 4-6643

ft Geriausi linkėjimai šv. Kalėdų 1
Sjt ir Naujų Metų proga visiems mano klientams, j 

ft draugams bei pažįstamiems — '

ft Walter’s Barber Shop 1
& lietuviška kirpykla j

874 College St. Sav. W. Lastauskas 1

Gerbiamus klientus, bičiulius bei pažįstamus

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiau

n 
a - 
ĄA

S
siai sveikiname ir linkime viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET
maisto krautuvė

335 RONCESVALLES AVENUE

Telefonas LE 5-1258

Geriausi linkėjimai lietuviams švenčių proga

LAKEVIEW RESTORANAS
1132 Dundas St. W., prie Ossington 

PAUL ir TONY

ASTRA MEAT MARKET
2238 Bloor St. W. Tot. RO 3-1093

Sveikina visus savo klientus Kalėdų švenčių proga 

j ir linki laimingų Naujų Metų

Sav. Z. TOMCZAK ir J. CZANIECKI

Linksmų švenčių ir laimingų 1973 metų

linki lietuviams

U. B. A. TRADING COMPANY

Urmo sandėlis smulkių prekių, tabako, saldumynų 

ir kitų prekių

Centrinė įstaiga:

300 Dwight Ave. Tel. 252-2246.

a Šventiniai sveikinimai visiems lietuviams klientams

PARIS FLORISTS
975 COLLEGE

Tel.

ST., TORONTO 4, 

531-2211

GĖLĖS ĮVAIRIOMS PROGOMS
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LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai 
linkime 
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 
ir NAUJŲ METŲ proga -

M
%

B . .
Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ J

linki savo bičiuliams, draugams $

bei klientams — ą

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO KOOPERATYVAS n

9

y

Ąp
M

natūralaus maisto gaminių 
krautuvės UTOPIA
savininkai —

ANELĖ ir IZIDORIUS GATAVECKAI

1558 Bloor St. W., Toronto, Ont. tel. 535-0164

Lietuvybės darbai ir darbininkai
Aštuonioliktosios Kanados Lietuvių Dienos darbus užbaigiant

Daugelis mūsų visuomeninin- 
kų-veteranų baiminasi, kas bus 
su lietuviška veikla, kai jų ne
bebus. Esą, ar vidurinioji ir jau
noji karta beįstengs tą lietuviš
ką vežimą stumti? Per eilę pas
kutinių metų stebint Montrea- 
lio lietuvių 'gyvenimą, matyti 
labai padrąsinančių reiškinių. 
Montrealio lietuvių kolonijos du 
trečdaliu sudaro senoji lietuvių 
išeivija, atvykusi čia prieš 40-50 
metų. Net ir paskutinės bangos 
imigrantai Montrealyje yra žy
miai vyresnio amžiaus nei pvz. 
Toronte ar Hamiltone. Mat, dau
gumas jų čia atvyko ne kaip 
jauni ir pajėgūs miškakirčiai ar 
kasyklų darbininkai, o kaip gi
minės su šeimomis pagal savo ar
timųjų kvietimus. Užtat Mont
realyje to "lietuviško vežimo” 
perdavimas viduriniajai kartai 
prasidėjo anksčiau nei kitur.

Pirmiausia tai atsitiko su šeš
tadienine mokykla ir “Baltijos” 
stovyklaviete. Po to sekė KLB 
Montrealio apylinkės seimelis ir 
apylinkės valdyba. Buvo bandy
tas ir “Nepriklausomos Lietu
vos” savaitraščio “atjauninimas”, 
tačiau apgailėtinai nepavyko dėl

PR. RUDINSKAS 
abiejų pusių pasikarščiavimo ir 
stokos išsiaiškinimo. Naujausias 
didesnis organizacinis jaunimo 
pasireiškimas Montrealyje buvo 
su dideliu pasisekimu praėjusi 
Kanados Lietuvių Diena.

Stebint tą Montrealio organi
zacinio lietuvių gyvenimo meta
morfozę, peršasi labai teigiamos 
išvados. Šeštadieninė mokykla ir 
“Baltija” ne tik tebeveikia, bet 
ir progresuoja, nes nauji žmo
nės ateina su naujomis idėjo
mis ir naujais darbo metodais. 
KLB apylinkės valdyba ne tik 
gražiai atlieka savo pareigas mū
sų kolonijos lietuviškame bare, 
bėt ir sugeba užmegzti žymiai 
platesnius ryšius su provincinės 
ir federacinės valdžios atstovais 
bei kitomis tautybėmis. Ir su
prantama kodėl. Jie yra daug 
arčiau susigyvenę su krašto san
tvarka, laisvai vartoja abi oficia
liąsias kalbas ir todėl jiems leng
viau mums atstovauti Įvairiose 
kanadiečiu Įstaigose bei organi
zacijose. Jų rengiami lietuviški 
minėjimai ir pobūviai išvengia 
“lietuviško punktualumo”, ilgų

XVIII-SIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETO PADĖKA

t

M
I 

' 1
Ui- I

PARIS TEXTILES
I ■ f}
! sveikina visus lietuvius švenčių proga ir praneša, kad turi V 

, specialiai šventėms "crimplene" medžiagas ir taip pat 3 

1-------------- didelį pasirinkimq kitų medžiagų. -------------- %

Visus klientus, draugus bei pažįstamus

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų

XVIII-sios Kanados Lietuvių Die
nos Montrealyje pasisekimas buvo 
daugelio Dienai rengti asmenų ir or
ganizacijų bendrų pastangų ir glau
daus bendradarbiavimo vaisius.

Dienos meninei programai sudary
ti į talką atėjo Montrealio Jauni
mo Ansamblis “Gintaras”, Aušros 
Vartų parapijos choras, Toronto Tau
tinių Šokių Grupė “Gintaras”, Ha
miltono Mergaičių Choras “Aidas”, 
Delhi Tautinių Šokių ir Dainų An
samblis “Palanga” ir Londono kvar
tetas “Rasa”. Sportinėje programoje 
aktyviai dalyvavo Montrealio “Tau
ras”, Toronto “Aušros” ir Vyčio” 
sporto klubai. Montrealio dailininkai 
surengė gražią savo kūrinių parodą. 
Lietuvių Studentų Sąjungos Montrea
lio skyrius suorganizavo šaunų jau
nimo pobūvj.

Finansinę Lietuvh, Dienos apy
skaitą labai pagerino federacinės 
valdžios $2,500 parama ir turtinga 
loterija, kuriai vertingus fantus pa
dovanojo Montrealio lietuvių organi
zacijos ir pavieniai asmenys.

Lietuvių Dienos leidinys gražiai pa-

sitarnavo savo informacija apie die
nos programą ir apie jos atlikėjus. 
Jo išleidimą su kaupu apmokėjo duos- 
nūs lietuviai prekybininkai, profe- 
sijonalai ir lietuvių organizacijos sa
vo skelbimais.

KLB krašto valdyba ir Montrealio 
apylinkės valdyba labai palengvino 
Komiteto darbą nuoširdžiu savo bend
radarbiavimu ir visokeriopa pagalba.

Neįmanoma čia suminėti yisų tų 
meno vienetų vadovų, kurie per visus 
metus ruošėsi Lietuvių Dienos pro
gramai, visų tų montrealiečių, kurie 
pasitarnavo nakvynėmis, visų tų 
kruopščių darbininkų ir darbininkių, 
kurie paruošė sceną, aptarnavo ba
rus, virtuvę ir t.t., be kurių pagal
bos Lietuvių Diena niekada nebūtų 
taip sklandžiai praėjusi.

XVIII-sios Kanados Lietuvių Die
nos Komitetas, užbaigdamas savo 
darbą, nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie prisidėjo prie Lietuvių Dienos 
surengimo ir jos pasisekimo.

XVIII-sios Kanados Lietuvių 
Dienos Komitetas

proga sveikina —

“Nidos” restorano
savininkai J. ir R. DŪDA 
195 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ont.

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

TORONTO MIESTAS 
Atmatų išvežimo tvarkaraštis 

Pirmadienis, gruodžio 25 
Antradienis, gruodžio 26, 1972 ir 
Pirmadienis, sausio 1, 1973 

yra nedarbo dienos miesto tarnautojams.
Todėl tomis dienomis atmatos nebus išvežamos 

Reguliarus pirmadienio, gruodžio 25, išvežimas bus atlik
tas trečiadienį, gruodžio 27.
Reguliarus antradienio, gruodžio 26, išvežimas bus atlik
tas ketvirtadienį, gruodžio 28.
Reguliarus pirmadienio, sausio 1, 1973, išvežimas bus at
liktas antradienį, sausio 2.
Reguliarus antradienio, sausio 2, 1973, išvežimas bus 
atliktas trečiadienį, sausio 3.

H. F. A t y e o , P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

sveikinimų ir dar ilgesnių kalbų.
Teko dalyvauti Kanados Lie

tuvių Dienai Rengti Komitete, 
kurio pirmasis posėdis Įvyko 
1971 m. rugsėjo mėnesį. Tai ne
buvo posėdis tik pasidalinti min
timis. Komiteto pirm. inž. A. 
Kličius į jį atėjo su savo profe- 
sijonališkai paruoštu darbo pla
nu (time-table) ištisiems ateinan
tiems metams. Jame detaliai 
buvo numatyta, kuris darbas iki 
kurios datos turi būti atliktas ir 
kas už tą darbą atsakingas. Tą 
planą apsvarsčius ir priėmus, 
kiekviename sekančio mėnesio 
posėdyje Lietuvių Dienos pro
gramos vadovai pranešdavo kas 
jo srityje padaryta ir kur atsi
likta. Tai buvo vienas pavyzdin
giausiai dirbusių komitetų, ko
kiuose tik man teko kada nors 
dalyvauti.

Turbūt pirmą kartą Kanados 
Lietuvių Dienai buvo gauta ir 
federacinės valdžios parama 
$2,500, nes Komitetas sugebėjo 
tą reikalą atitinkamoms Įstai
goms priderama forma pateikti.

Neseniai įvyko Komiteto po
sėdis apyskaitai sudaryti ir pel
nui paskirstyti. Nors dar nevi- 
sos sąskaitos gautos, tačiau jau 
aiškėja, kad Diena duos virš 
$5,000 pelno. Komitetas nutarė 
apie pusę tos sumos išskirstyti 
programos sudaryme dalyvavu
siems vienetams, o kitą dalį pa
gal nusistovėjusią tvarką pada
linti pusiau tarp KLB krašto val
dybos ir Montrealio apylinkės 
valdybos. Tuo būdu dalyvavu
siems programoje vienetams 
bus apmokėta apie 60-80% jų 
kelionės išlaidų. Komitetas nu
tarė paskirti: Hamiltono “Aidui” 
$850, Toronto “Gintarui” $400, 
Delhi “Palangai” $200, Londo
no “Rasai” $50, Montrealio Auš
ros Vartų chorui $100, Montrea
lio “Gintarui” $300, Montrealio 
Liet. Studentų Sąjungai $200, 
Montrealio “Taurui” $200, “Ne
priklausomai Lietuvai” $100 ir 
“Tėviškės Žiburiams” $100; iš 
viso — $2,500. Galutinis apy
skaitos sudarymas ir pelno pa
skirstymas atidėtas iki bus gau
tos paskutinės sąskaitos. Turbūt 
nesuklysiu tvirtindamas, kad ne
seniai Įvykusi Kanados Lietuvių 
Diena Montrealyje visais atžvil
giais buvo labai sėkminga. Net 
ir kaikuriuose mūsų savaitraš
čiuose pareikštos pastabos dėl 
fotografijų sudėjimo eilės Lietu
vių Dienos leidinyje arba dėl 
pamaldų nukėlimo ar nenukėli- 
mo iš savo lietuviškų bažnyčių 
Į katedras yra greičiau skonio 
dalykas, o ne rimti priekaištai.

Visa tai rodo, kad mūsų vidu
riniosios kartos atstovai Mont
realyje yra pajėgus, darbingi ir 
betkoks lietuviškas darbas Ka
nadoje, įskaitant ir krašto val
dybą, drąsiai galėtų būti jiems 
patikėtas. Tiktai tokiu atveju 
tektų išpildyti vieną svarbią są
lygą: pavedant tokias pareigas, 
jiems turėtu būti atiduotas do
minuojantis balsas ir visiška vei
kimo laisvė. Betkoks “neklaidin
gumo primato” pasilikimas sau 
užtikrintai nuvestų Į visišką ne
pasisekimą.

| SVEIKATOS KLINIKA sveikina ne tik buvusius, esan- 

į čius ir būsimus pacientus, bet ir kiekvienų geros va- 
? lios lietuvį, ypač "Tėviškės Žiburių" redakcijų ir ad- 

jž ministracijų, kurie žiburiavo per 22 metus. Tegu 

rf jie žiburiuoja ir toliau, kiek jie bus reikalingi Dievui 
£ ir Tėvynei. Sveikatos klinika linki visiems Kristaus gi

rt mimo ir Naujųjų Metų proga sveikatos bei ištvermės.

f B. NAUJALIS,

natūralaus gydymo specialistas

Sveikatos klinika, 460 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont.

Tel. LE 3-8008.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 1973 metų 
visiems buvusiems ir būsimiems klientams, drau

gams bei pažįstamiems linki —
SPRING HURST GARDENS RESTORANAS

Wasaga, Ontario M. Totoraitytė-Liegienė

Gerb. klientus, bičiulius bei pažįstamus 
Kalėdų švenčių bei Naujų Metų proga 

nuoširdžiausiai sveikiname

European Meat & Delicatessen
maisto krautuvė

Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor St. W. Tel. 233-9783

Geriausi linkėjimai Šv. Kalėdų

Naujųjų Metų proga

visiems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems

P. T. SERVICE CENTRE

Sav. A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

1862 Mattawa Ave., Mississauga, Ont.

, Tel. 279-4371

Geriausi sveikinimai lietuviams bičiuliams

Kalėdų ir Naujų Metų proga

ESTŲ CINKOGRAFIJA

483 BATHURST ST.

MOHAWK FURNITURE LTD
Savo mieliems klientams linki

linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

137 Roncesvolles Avė. Tel. 537-1442

2448 Danforth Ave. Tel. OX. 9-4444

Nuoširdus

linkėjimai bei

sveikinimai

lietuviams

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga

R
Bloor St. W., tel. 532-4404 (Jonas Rukša) 

Wilson Ave., Downsview, Ont., tel 636-1501 

3064 Hurontario Street, Mississauga, Ontario, 

tel. 270-0333

527

660

INSURANCE DEPT.,

2288 Bloor St. W., Toronto Ontario, tel. 769-5497

Vilų 3MCIUZ.K1I1U ocucjaus MdlgZUC

; KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
NAUJŲ METŲ PROGA 

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus, 

draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos ir sėkmės 

sekančiais metais-

tesuspindi šių Kalėdų metu ir teatneša 
Jums ir Jūsų šeimai nuoširdžiausius mūsų
linkėjimus sulaukti 
palaimos pilnų bei 
džiugių Kalėdų ir 
taikių bei laimingų 
naujų metų.

DENISON MINES LIMITED
TORONTO, CANADA

g V. BAČĖNAS, j
B All Seasons Travel Agency
W 323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

W Mūsų maloniems klientams linkime ;
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ i

B *r 1
g LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

B S. ir J. Jazbučiai, <
|| MARY ANNETTE MOTEL ‘

B Miami Beach, Florida, 8910 Collins Ave.' i
W i

s 
s LINKSMŲ KALĖDŲ

i r
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LINKĖJIMUS VISIEMS LIETUVIAMS SIUNČIA

TIP TOP MEATS,
puikios kokybės gaminių krautuvė



DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ 1
ir 1

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |

"Tėviškės Žiburių" personalui ®
ir §

visiems skaitytojams linki g
LECH MOKRZYCKI ®

New Canadian Publications 
2003 Yonge St. tel. 485 -1117 Į

Džiugių švenčių ir
turtingų naujų metų į

linki visiems lietuviams į
BALIO MASKELIŪNO į
apdraudos agentūra į

2483 Lake Shore Blvd. West, Toronto 14, Ont.
Tel. 251-4864 $

Savo mieluosius klientus ir draugus
Sv. Kalėdų ir Naujųjų 1973 Metų proga s

sveikinu linkėdamas sėkmės įį

JONAS V. MARGIS, Phm.B. į
"M A R G I S D R U G S" į

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave. įf 
Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario $

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų | 
linki lietuviams jj

DANRAY SHOE STORE 1
Scot McHale ir kitų žymių firmų $

avalynės krautuvė visai šeimai x
1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO |

GERIAUSI LINKĖJIMAI ŠV. KALĖDŲ 
i r $

NAUJŲ METŲ PROGA |

visiems klientams, draugams bei pažįstamiems $

DUFFERIN RADIO a. TV. 1000 COLLEGE ST. | 

Savininkas P. Užbalis įįl

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 1973 metų linkime m

savo mieliems klientams, bičiuliams ir 

visiems pažįstamiems &

BALTIC EXPORTING CO. |
S. ir A. KALOZOS |

480 Roncesvalles Ave. Toronto 3, Ont. $

Mieliems lietuviams linkiu J

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ f

i r 1
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |

W. A. LENCKI, B. A.

100 Adelaide St. W.

ę\/L,ĮĮX I K I A ĄJĮC VISUS SaV0 rėmėius' bičiulius, lietuvių jaunimo me- 
O V EIl\ i I V /wlC ninius vienetus bei organizacijas KALĖDŲ švenčių 
proga ir linkime našių 1973 metų. Toronto lietuviu tautiniu šokių grupė

y v v "GINTARAS" ir tėvu komitetas

HTJ 't 1 c ę
r 1 S 1

JI■7^.
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Šiuos linkėjimus siunčia

Sveiki name 
savo mielus bičiulius, pažįstamus 

KALĖDŲ proga ir nuoširdžiai linkime 

šventinio džiaugsmo bei didžiai 

sėkmingų NAUJŲ METŲ.
vietoje įprastinių kalėdinių atvirukų,

aukodami "Tėviškės Žiburiams":

® SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIMAS LIETUVOJ

“Gimtasis Kraštas’’, leidžiamas ne
va ryšiams su išeivija palaikyti, da
rosi vis daugiau propagandiniu laik
raščiu, kuriam rūpi komunistų, o ne 
Lietuvos gerovė. Atsiliepdamas į ma
no laišką “TŽ”, kuriame rašiau apie 
mano dukrai darytą prievartą, “GK” 
pasišaipė iš manęs, bet paties fakto 
negalėjo paneigti. Tokia pat prievar
ta tebėra ir dabartinėse okupuotos 
Lietuvos mokyklose. Pvz. “GK” rašo, 
kad teismas nubaudė jaunuolius už 
chuliganizmą, kad jame dalyvavo net 
nepilnamečiai. Taigi, kaip buvo, taip 
ir pasiliko — nieko naujo. Tokių 
teismų okup. Lietuvoje daug ma
čiau ir vis galvojau, kaip apsaugoti 
savo vaikus nuo tokio “auklėjimo". 
Aš bijojau ne rusų, o savo tautie
čių skundikų ir bedievių. Daugelis 
rusų, atvykę okupuoton Lietuvon, 
jieškojo pravoslavų šventovių, o kai- 
kur patys įsirengė maldos namus 
(pvz. Klaipėdoj, Telšiuose). Be to, 
daugelis jų savo butuose įsirengė 
ikonas. O ką lietuvis? Jis stengėsi 
savo žmones įskųsti, kunigus niekin
ti, po teismus tampyti. Antai, M. 
Gedvilas prisistato kaip Tarybų Są
jungos pilietis. Ką jis Lietuvai da
vė? Kad jis rusams pasitarnavo, visi 
žinom, bet Lietuvai — vargu. Ne be 
jo talkos Lietuvos jaunimas buvo

verčiamas vykti darbams į Rusijos 
dykumas ir vergauti okupantui. Kas 
belieka Lietuvos jaunimui? Nuodai, 
alkoholis, triukšinavimas, susidegini
mas. II. Viluckis

UŽDAROS REKOLEKCIJOS
Toronto lietuvės katalikės mote

rys ir lietuviai katalikai vyrai kas
met prieš Kalėdas surengia uždaras 
rekolekcijas. Moterims — Port Cre
dit rekolekcijų namuose, o vyrams 
ir jaunimui — Marylake rekolekcijų 
namuose. Šiais metais vyrų ir jauni
mo uždaros rekolekcijos įvyko gruo
džio mėn. 1—3 dienomis. Jaunimo 
rekolekcijų vadovais buvo sesuo Ig
ne ir V. Kolyčius, o vyrų — V. Son- 
da. Rekolekcijas vedė kun. L. Za
remba, SJ, iš Čikagos. Per kelias 
konferencijas kun. Zarembos pasa
kyti žodžiai visiems rekolekcijų da
lyviams giliai įstrigo į širdį ir su
darė malonią nuotaiką. Jei aplamai 
rekolekcijos žmogui duoda dvasinio 
atsigaivinimo, tai juo labiau tokio 
atsigaivinimo teikia uždaros rekolek
cijos, nes jose dalyviams sudaromos 
palankesnės sąlygos, kuriose dvelkia 
ramybė, nuoširdumas.

Džiugu, kad į uždaras rekolekcijas 
vis daugiau atvyksta jaunimo. Yra 
tėvų, kurie į tas rekolekcijas atsive
ža savo 16—20 metų amžiaus vaikus. 
Rekolekcijos yra svarbus veiksnys

AUKOJO VASARIO 16 GIMNAZIJAI

5v. KALĖDŲ SULAUKUS, su dėkingumu $

SVEIKINAME mieluosius klientus, 

bendradarbius ir visus tautiečius, b

linkėdami šviesių ir viltingų 1973 metų. $3

Litho-Art spaustuvė, 
971 College St., Toronto 4, Ont. 

Telefonas 533-4363

KLB Šalpos Fondo centro komite
tas 1972 m. gruodžio 1 d. išsiuntė 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje 
$1.004. Šią sumą sudaro gautos au
kos iš Kanados Lietuvių kolonijų. 
Atsiuntė: Kanados Lietuvių Fondas 
per KLB krašto valdybos iždininkę 
A. Kuolienę $200; KLB Edmonton 
apyl. Šalpos Fondas per F. Kantautą 
$31; KLB Welland apylinkės valdy
ba $29; Sudburio Vasario 16 gimna
zijai remti būrelis $72; Toronto Va
sario 16 gimnazijai remti būrelis 4 
nr. įnašą per vadovą Aug. Kuolą 
$208; KLB London apyl. Šalpos Fon
do įgaliotinis B. Zabulionis $69.50; 
KLB Hamiltono apylinkės Šalpos 
Fondo komitetas 1972 m. vajuje su
rinktas aukas $394.02; suma išlygin
ta pridedant skirtumą iš iždo.

Šalpos Fondo centro komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems aukoto
jams, prisidėjusiems prie vieninte
lės lietuviškos gimnazijos Vakarų 
pasaulyje išlaikymo. Ypatinga padė
ka Hamiltono jauniesiems aukų rin
kėjams, kurie gražiai talkino šiame 
darbe.

Prašome visas apylinkes, kurios 
dar neatliko lietuviškos pareigos, 
prisidėti prie gimnazijos išlaikymo. 
Ypač besiartinančių šv. Kalėdų pro
ga prisiminkime belaukiančius ir 
reikalingus tos paramos. Mūsų pa
reiga tam tikslui parinkti aukų arba 
suorganizuoti pastovius rėmėjų bū
relius.

Dėkodami visiems aukotojams, lin
kime gražių šv. Kalėdų ir kartu lai
mingų naujų 1973 metų!
KLB šalpos Fondo centro komitetas

KLB Šalpos Fondo Komiteto va
jaus metu Hamiltone Vasario 18 
gimnazijos bendrabučio statybai su
rinkta $390.

Aukojo $20: B. Kronas.
$10: A. Dirsė, L. Gutauskas, P. 

Grunskis, V. Jokūbauskas, V. Kėži- 
naitis, J. Miltenis, P. Simelaitis, A.

Simelaitis, A. Silinskas, B. Vidugi
ris.

$6: E. Apanavičius.
$5: J. Adomauskas, Al. Šlekaitis, 

J. A. Šlekaičiai, A. Bugailiškis, A. 
Enskaitis, Z. Didžbalis, P. Gudinskas,
A. Kybartas, Pr. Kažemėkas, J. Kši- 
vickis, J. Kriaučiūnas, A. Krakaitis, 
P. Latauskas, K. Norkus, V. Narke
vičius, A. Patamsis, J. Pleinys, B. 
Orvidas, J. J. Rakštys, J. Tarvydas, 
F. Urbaitis, J. Zurlys.

$4: J. Leščius, S. Rakauskienė.
$3: V. Agurkis, V. Morkūnas, P. 

Kareckas, A. Repčys, J. Štaras, E. 
Tirilis.

$2: V. Apanavičius, E. Boguslaus- 
kas, E. Beržaitis, P. Breichmanas, G. 
Breichmanienė, A. Balsys, K. Butke
vičius, J. Bubnys, K. Bungarda, S. Bi- 
kinas, J. Dervaitis, T. Falkauskas, Z. 
Gedminas, P. Grybas, A. Garkūnas, 
I. Girnienė, P. Juškevičius, A. Ker
šys, V. Kazlauskas, J. Kažemėkas, L. 
Klevas, P. Kanopa, A. Kerutytė, J. 
Kaneva, J. Kalakauskas, J. Kažemė
kas, A. Joniką, V. Lukoševičienė, P. 
Lesevičius, A. Mikalauskas, B. Mila
šius, B. Pakalniškis, J. Pyragius, V. 
Pilkauskas, F. Pajerskas, A. Pareš- 
tis, A. Pilipavičius, F. Rimkus, R. 
Rukšėnas, R. Rožanskas, E. Sudikas,
B. Steponavičius, J. Stanaitis, Z. Sta
naitis, P. Sakalas, V. Sasnauskas, B. 
Šopys, M. Šniuolis. T. Trumpickas, 
E. Tėvelienė, A. Vainauskas, A. Ver
bickas, V. Verbickas, A. Žulys, A. K. 
Žilvičiai.

$1: J. Berzins, J. Butkevičius, J. 
Banevičius, V. Bartninkas, C. Banai
tis, R. Banaitis, D. Bobinienė, J. 
Dragaitis, P. Giedraitis, E. Galinis, 
A. Gurgždys, J. Jokūbynas, L. Kai
rys, A. Kamaitis, V. Levinskas, A. 
Matukiūnas, J. Paškevičius, J. Pet- 
riūnas, T. Povilauskienė, V. Pašilys, 
M. Remesat, P. Rimkus, V. Saulis, A. 
Sukaitis, A. Tumaitis, V. Vitkevi
čius, A. Venskaitis, P. Vaitkus.

KLB šalpos Fondo Komitetas

jaunimo auklėjimui bei jo charakte
rio formavimui. Kokią dvasinę nau
dą duoda uždaros rekolekcijos, ro
do jų dalyvių pasisakymas: “I reko
lekcijas vyksti su blankia nuotaika, 
o iš jų grįžti geriau nusiteikęs. Ne
baisu. Gali ir mirti.”

Kitais metais bus 10 metų sukak
tis nuo tokių rekolekcijų pradžios 
lietuviams, nors tuose rekolekcijų 
namuose įvairių tautų tikinčiųjų 
grupės kasmetines rekolekcijas ren
gia nuo 1943 m. Būtų labai gražu, 
jei kitais metais į tas lietuvių reko
lekcijas įsijungtų dar didesnis skai
čius vyresniųjų ir jaunimo. Jei už 
porą valandų pasaulietinės pramo
gos (opera, baletas) kartais sumoka
ma po 15-20 dolerių, juo labiau ver
ta nepagailėti keliolikos dolerių už 
dvi paras dvasinės ir fizinės atgai
vos. J. J.

PAŠTO PATARNAVIMAS
“TŽ" dažnai skundžiasi Kanados 

paštu. Pašto patarnavimas buvo ne
blogas anksčiau, palyginus su kitom 
valstybėm — nėra blogas ir dabar, 
žinoma, daug netvarkos atsirado vi
sose gyvenimo šakose, yra jos ir paš
te. Juk visi pastebime, kad patarna
vimas pablogėjo visur: banke, gara
že, krautuvėje, ligoninėje . .. Nepa
tenkinti esame, bet ar darome ką 
nors dalykams pagerinti? Numoja
mo — tokie jau laikai. O teisybę pa
sakius, tai mūsų visų kaltė, nes ir 
mes jau nesame tokie rūpestingi, 
kaip anksčiau buvome. Gyvename 
laisvame krašte, kur kiekvienas nori 
mažiau dirbti ir daugiau gauti.

Taip prieiname prie paštininkų al
gų klausimo. Aišku, kur nors turi 
būti riba ir algų, ir prekių kainų 
kilimui. Unijos geriausiai pasitar
nautų visuomenei, jeigu jos pasiūly
tų valdžiai: mes nereikalausime dau
giau, bet ir kainos turi būti pasto
vios. Tada beliktų unijoms nepri
klausomų darbininkų pajamų išlygi
nimo klausimas. Dabartiniu keliu 
prieisime prie to, kad niekas pasau
lyje nepajėgs pirkti mūsų gaminių. 
Neperkame jų nė mes patys — jieš- 
kome kur pigiau. Taip pat įdomu 
prisiminti: kai ėjo streikai Sudbury 
ir Hamiltone, tik vienas asmuo pa
reiškė šiame laikraštyje, esą gana 
juokų, pradėkime išmintingiau gy
venti. O kur visi kiti buvo? Laukė 
algų pakėlimo.

Norėdama išvengti didelių algų, 
pramonė didina mechanizaciją. Ma
šinos kaikuriais atžvilgiais yra ge
ras dalykas, tačiau nevisada pateisi
na įdėtas viltis bei lėšas. Dabar daž
nai mes nusiperkame vien tik maši
nų padarytų gaminių, kurie vartoja
mi tik trumpą laiką, o paskui išme
tami aplinkai teršti. Tuo tarpu ma
šinų išstumti darbininkai vaikšto be 
darbo, yra valstybei ir visuomenei 
našta, dažnai padidina nusikaltėlių 
skaičių.

Jeigu dabai' skundžiamės pašto 
patarnhvimu, tai palaukime, kol jį 
pakeis automatinės mašinos. Jos 
kainuos 80 mil. dol. Tiek pat milijo
nų reikės atleistiems arba nesamdy
tiems darbininkams išmokėti bedar
bio pašalpos pavidale. Be to, kol ma
šinos veikia — didelė pagalba, bet 
kai jos padaro klaidą, tai ji būna ir
gi didelė. Ev. J.

PAVARDĖS
Jūs dažnai rašote “TŽ” apie pa

vardžių keitimą ir lietuvinimą. Man 
nesupranaama, kodėl lietuviai serga 
pavardžių keitimo liga. Nė vienos 
tautos žmonės to nedaro, o lenkai 
net juokiasi iš lietuvių. Man tikrai 
gaila, kad tiek daug lietuvių tas savo

Pranas Barauskas, Tor., $25 
J. ir dr. S. Pacevičius, Tor., $15 
M. ir J. Astrauskai, Tor., $15 
Elena Aukštakalnienė,Tor.,$15 
Kaz. ir B. Čepaičiai, Tor., $15 
Viktoras'Petraitis, Tor., $15
R. J. Pleiniai, Hamiltonas, $15 
Dr. M. ir V. Anysai, Tor., $10 
Birutė ir Jz. Barysai, Tor., $10 
Pr. ir J. Barakauskai, Tor., $10 
I. P. Čiurliai, Torontas, $10
O. J. Dementavičiai, Tor., $10 
Al. Dūda, Torontas, $10 
I. ir A. Gurevičiai, Tor., $10 
O. ir V. Juodišiai, Stayner, $10
S. ir A. Kalūzos, Torontas, $10 
Adelė ir Juozas Kizoi, Tor., $10 
V. A. Kulniai, Torontas, $10

Barbora Latauskienė, Ham., $10 
Morta ir Br. Norkai, Tor., $10 
Teklė ir Ad. Sekoniai, Tor., $10 
Nijolė ir Jonas Simkai, Tor., $10 
O. J. Staškevičiai, P. Colb., $10 
Jonas Dervaitis, Hamiltonas, $8 
Anelė ir Tomas Žiliai, Tor., $8 
Jadvyga Barzdaitienė, Tor., $5
J. Gasparienė, Sault Ste. M., $5 
Ig. Girdzevičius, S. Ste. M., $5 
Ona ir A. Jakimavičiai, Tor., $5 
S. Jokubilius, Delbi, Ont., $5 
Petras Kovelis, Hamiltonas, $5 
B. St. Matulevičiai, Tor., $5 
Br. ir J. Maziliauskai, Tor., $5 
A. Paulius, Hamiltonas, $5
A. ir V. Ramanauskai, Tor., $5
K. B. Žutautai, Torontas, $5
L. ir P. Imbrasai, Torontas, $5

siunčiu "Tėviškės Žiburių
ir prašau siuntinėti savaitraštį šiuo adresu
(esu "TŽ" skaitytojas):

Vardas ir pavardė ..................................................................

Numeris ir gatvė .....................................................................
Vietovė (ir pašto zonos nr.) ......................................................

(zip code number)

Provincija ar valstija ......................................................

Metinė "T. Žiburių" prenumerata — $ 7.00
Rėmėjo prenumerata — $10.00

užsakau "T. ŽIBURIUS" 
naujam skaitytojui
Vardas ir pavardė ........................................................
Numeris ir gatvė .............................................. .......................
Vietovė (ir pašto zonos nr.) ............................ .....................

(zip code number)

Provincija ar valstija ..............................................................
<5 00

Metinė "T. Ž." prenumerata naujiem skaitytojam —
Pašto perlaidas arba čekius siųsti: "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

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

Linksmų Kalėdų švenčių, tur
tingų ir laimingų naujų metų 
linki savo klientams -

AND APPLIANCES LTD.
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton
Krautuvės savininkas AL Pilypaitis

I
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga ® 
sveikiname visus gimines, draugus bei 
pažįstamus —

Bronė, Ina ir Jonas Maziliauskai

F* * W V ▼ '•»' V“ V • V V* V' • V V * V 'V • e e v

► Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. II* J. VAZNELIŲ

i GIFTS INTERNATIONAL INC.
: ch^go’,1^^. Telefonas 471-1424
’ čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.

----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------

pavardes iškraipo. Tai rodo mūsų 
tautiečių dvasinį sumenkėjimą.

Elena Radzevičiūtė

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

RENGIATĖS VESTI?
Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos 
kainos. Paskambinkite man ir pasiteiraukite.

Robert Soucie, d. i. photography,
29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

ĮSIDĖMĖTI NAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj Ir Europoj "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, poialina nloiėjlmę, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų Šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei iili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūrų atstovybei: 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.


