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Naujas slenkstis
Su kiekvienais naujais metais peržengiam naują savo gyve
nimo slenksti. Jei kalendoriaus numeracija vėl prasideda nuo pra
džios, tai žmogaus gyvenimo numeracija slenka kitokios logikos
keliu — ji negrįžtamai didėja. Kalendoriniai slenksčiai jai tėra
gairės, rodančios ne pradžios, o pabaigos artėjimą. Ar tai motyvas
linksmybei, tenka suabejoti. Neatrodo, jog žmogus džiūgauja dėlto,
kad skaitmenys vis aiškiau rodo artėjančią pabaigą. Kodėl tad
Naujų Metų proga kyla tokia triukšminga linksmybė, kad masės
žmonių negaili jai išleisti didelių sumų? Aiškaus atsakymo nema
tyti, tačiau galima įžvelgti kaikuriuos bruožus, paaiškinančius tos
linksmybės apraiškas. Pirmiausia Naujų Metų sutikimas — įsi
galėjęs paprotys. O įpratimas, kaip sakoma, yra antras prigimimas.
Linksminasi žmonės, nes taip reikia, nes tokia vyraujanti srovė.
Niekas apie tos linksmybės motyvus negalvoja. Kai ryškiu taktu
groja muzika, niekas motyvų nejieško, o tik jungiasi bendron šokio
srovėn. Antra, toks plačiai įsigalėjęs paprotys yra žmogaus noro
linksmintis išraiška. Kai gyvenimas slegia, kai darbo monotonija
įvaro nuobodulį, kai vienuma atsibosta, — žmogus pasiilgsta links
mo vakaro, kuriame gali savųjų tarpe iškilesne proga pajusti
lengvesnį gyvenimo aspektą, išgyventi linksmą nuotaiką, keliom
valandom užmiršti kasdieninius rūpesčius. Toks noras kyla ypač
tada, kai duonos užtenka ir belieka jieškoti žaismo.
★ ★ ★
Šalia naujametinės linksmybės, pasireiškiančios tradiciniu
šampanu, kyla ir rimtesnis aspektas, būtent, ką sutinkamieji me
tai atneš? Kai pranašų nėra, o čigonių kortomis mažai kas pasitiki,
kiekvienas bando pats žvelgti savon ateitim Nors vienų ateitis jau
trumpa, kitų — dar gana ilga, tačiau abiejų žvilgsnis susiduria su
nepramatomu tamsos sluogsniu. Ateitis yra naktis, kurion skver
biamės su turimais žibintais. Pastarieji yra mūsų gyvenimo gink
lai, kuriais skinamos kelią ateitin. Ir nieko nėra klaikesnio, kaip
žengti naktin be žibinto, nes tai reiškia beviltį klaidžiojimą. Kas
gi yra žmogaus žibintas? Tai kuris nors didis idealas, šviečiąs
žmogaus gyvenimo horizonte ir kreipiąs atitinkama linkme. Vie
niem jis yra religinis — Betlėjaus žvaigždė, kitiem — humanisti
nis, tretiem — tautinis, ketvirtiem — mokslinis, socialinis ir 1.1.
Koks idealas, tokia ir šviesa, toks ir žibintas. Naujų Metų sujudi
mas gali būti gera proga patikrinti savo asmeninio gyvenimo žibin
tą, ar jo teikiama šviesa yra pakankamai ryški, galinti teikti pras
mę visam gyvenimui. Galimas dalykas, kad ligi šiol turėtasis žibin
tas, kuriuo vadovautasi kelionėje į naktį, nebėra pakankamai ryš
kus. Galimas dalykas, kad idealas, apie kurį telkėsi ligšiolinis as
mens gyvenimas, yra perblankus visam gyvenimui įprasminti. Jei
taip, pats laikas pakeisti žibintą tokiu, kęr-s p:
teikti dau
giausia šviesos ir tuo pačiu prasmės.
★ ★ ★
Pajudinus asmeninį žibintą, ateities miglose iškyla ir kito po
būdžio klausimas, būtent, mūsų tėvynės Lietuvos ir žmonijos klau
simas. Kurlink rieda žmonija, bando įžvelgti stambiausi protai, pa
jėgią apimti visą žinomą praeitį ir nutiesti projekciją ateitin. Deja,
šioje srityje teorijų netrūksta, tačiau tikros šviesos kaip ir nėra.
Matyti sparčiais šuoliais auganti technologinė pažanga, didėjanti
Žinija, bet nematyti proporcingai didėjančios nei žmonių laisvės,
nei laimės. Didieji išradimai pasitarnauja milžinų kovoms, kuriose
išryškėja dideli sunaikinimai, bet maži laimėjimai, teikią viltį ma
žosioms tautoms. Pastarosios tebėra priverstos daugiau ar mažiau
būti didžiųjų satelitais. Tačiau paguoda yra ta, kad didieji milžinų
kovose ilgainiui tampa mažais. Valstybiniai milžinai tėra laiko
padarai, ir jų jėga gali būti nykštukų supančiota, iš vidaus sudilinta ar išorinių jėgų apribota. Dėlto, žvelgdami į savosios tėvynės
Lietuvos atvejį, galime sakyti, kad jos likimas nėra galutinai už
antspauduotas, kad ateities naktyje gali sušvisti žibintas tų, kurie
kovoja už laisvę. Galimybė reali, nors gal ir neartima. Mūsų misija
— nuolat žygiuoti ateitin su laisvės žibintu, nes ateis laikas, kad
į tokį žygį teiksis ištisos armijos. Be to, ir stipriausia vergija bijo
net silpno laisvės žibinto. Svarbu ištverti dabar ir ateityje. Praeis
kartos, bet nepraeis laisvės troškimas, laiduojąs ir Lietuvai naują
aušrą. Pr. G.
Kana d o s įvykiai

PALAIDOTAS ŽYMUSIS POLITIKAS
Kepenų vėžiu Otavoje mirė
buvęs federacinės liberalų par
tijos vadas ir premjeras L. B.
Pearsonas, sulaukęs 75 metų
amžiaus. Savo politinę karjerą
jis buvo pradėjęs kaip talentin
gas užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnas, diplomatinei
tarnybai atiduodamas 30 metų.
Beveik 10 metų jam teko būti
Kanados užsienio reikalų ministeriu, 5 metus — opozicijos va
du ir 5 metus — premjeru. 1957
m. L. B. Pearsonui buvo paskir
ta Nobelio taikos premija už
Jungtinėse Tautose pasiūlytą
formulę 1956 m. karui Artimuo
siuose Rytuose užbaigti. Pasi
traukusius Britanijos ir Prancū
zijos karius tada pakeitė specia
lūs Jungtinių Tautų daliniai, jų
tarpe ir kanadiečiai, Izraelio ir
Egipto pasienyje. L. B. Pearso
nui po dviejų triuškinančių pra
laimėjimų 1957 ir 1958 m. pa
vyko įveikti J. Diefenbakerio
konservatorius federacinio par
lamento rinkimuose nežymia
persvara. Jo vadovaujama ma
žumos vyriausybė Kanados ofi
cialia vėliava pasiūlė parlamen
tui raudonąjį klevo lapą, himnu
— “O Canada” melodiją. Abu
pasiūlymai buvo priimti. L. B.
Pearsonas taipgi įvedė Kanados
pensijos planą ir sudarė pagrin
dus sveikatos draudai, pradėjo
pokalbius su nerimstančiais
Kvebeko prancūzais. 1970 m. L.
B. Pearsonui buvo išimta vėžiu
užkrėsta akis, bet ši nepagydo

ma liga persimetė į kepenis. Ve
lionis palaidotas 1972 m. gruo
džio 31 d. Wakefield, P. Q., ka
pinėse, kurias jis buvo pasirin
kęs su kitais dviem draugais di
plomatais.
Kanados užsienio reikalu ministerio M. Sharp pranešimu,
Kanada yra pasiruošusi užmegz
ti diplomatinius ryšius su R. Vo
kietija, pasikeisti ambasadoriais
ir pradėti prekybos derybas. R.
Vokietija pastaruoju metu bu
vo vienintelė Europos valstybė,
neturėjusi oficialaus Kanados
pripažinimo. Konkreti ryšių už
mezgimo data tebėra nenusta
tyta, nes Kanada pirmon vieton
stato V. Vokietijos interesus.
Galimas dalykas, bus palaukta,
kol abiejų Vokietijų santykius
normalizuojančią sutartį ratifi
kuos V. Vokietijos federacinis
parlamentas ar bus gautas V.
Vokietijos pritarimas ryšiams
užmegzti.
Britanijos, Airijos ir Danijos
įsijungimas Bendrojon Rinkon
nuo š.m. sausio 1 d. privertė Ka
nadą skirti didesnį dėmesį šiai
Europos kraštų ekonominei or
ganizacijai. Kanados užsienio
reikalu ministerija ambasado
rium Bendrajai Rinkai paskyrė
dabartinį Kanados ambasadorių
Belgijai ir Liuksemburgui Ja
mes Langley. Premjero P. E.
Trudeau vyriausybė norėtų ministerio lygio tiesioginių pokal
bių su Bendrąja Rinka, bet to(Nukelta į 9-tą psl.)
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Ruošiamasi ketvirtajam seimui
PLB valdybos 1972 m. gruo
džio 16 dienos posėdis buvo skir
tas artėjančio IV PLB seimo rei
kalams. Seimas įvyks 1973 m.
rudenį, Darbo Dienos savaitga
lyje. Posėdyje buvo svarstomi
ypač du dalykai: seimo progra
ma ir PLB konstitucijos keiti
mas.
PROGRAMA
Jau anksčiau seimo progra
mos reikalams PLB valdyba su
darė dvi komisijas. Viena jų,
pirmininkaujama dr. A. But
kaus, yra prie PLB valdybos ir
rūpinasi principiniais progra
mos nustatymo reikalais. Kita
komisija, pirmininkaujama dr.
J. Genio, yra Vašingtone ir rū
pinasi daugiau techniškuoju
programos vykdymu. Nustatyta
ir sutarta, kad abi komisijos vi
sais klausimais tarp savęs taria
si, o galutinis susitarimų patvir
tinimas priklauso PLB* valdy
bai.
Minimasis PLB valdybos
gruodžio mėnesio posėdis kaip
tik ir buvo skirtas komisijų su
sitarimo patvirtinimui. Bendrais
bruožais, seimo programa atro
do taip.
Pradedama ketvirtadienį, rug
pjūčio 30, vakare priėmimu Lie
tuvos pasiuntinybėje Vašingto
ne. Rengia min. J. Kajeckas ir
PLB valdyba bendru susitari
mu. Kviečiami PLB seimo na
riai, Lietuvai draugiškų valsty
bių diplomatai ir rengėjų (įskai
tant seimo rengimo Vašingtone
komitetą) kviesti svečiai.
Darbas pradedamas penkta
dienį, rugpjūčio 31, rytą ir tech
niškiesiems organizaciniams rei
kalams skiriama 3 vai. laiko.
Ta pati rytą 11.15 v. pradedama
pirmoji (iš trijų) seimo paskai
ta: “Žvilgsnis j PLB ateities organizavimąsi ir veiklą”. Po pie
tų einama prie apyskaitinių
PLB valdybos veiklos praneši
mų su diskusijomis ir PLB
konstitucijos keitimo komisijos
pirmininko pranešimo su disku
sijomis.
šeštadienį, rugsėjo 1, seimo
nariai pasiskirsto i sekcijas gi
lesniam kaikurių problemų ap
svarstymui. Sekcijas organizuo
ja PLB valdybos nariai, vado
vaują atskiroms veiklos sritims:

visuomeninei, kultūrinei, peda
goginei, finansinei, informaci
nei. Bus taip pat konstitucijai
keisti sekcija, organizuojama
atitinkamos komisijos pirminin
ko. (Šiame PLB valdybos posė
dyje negalėjus dalyvauti vice
pirmininkei jaunimo reikalams,
kitam posėdžiui atidėti jaunimo
sekcijos reikalai).
Po pietų bus kraštų bendruo
menių pranešimai su paklausi
mais ir antroji paskaita “Tarp
tautinė padėtis ir Lietuvos lais
vinimas”. Šiai paskaitai pakvies
tas Lietuvos atstovas Vatikane
St. Lozoraitis, j n.
Sekmadienis pradedamas pa
maldomis lietuvių koplyčioje
Vašingtono katalikų bazilikoje.
Darbo posėdžiai pradedami 10.
30 v. r. PLB konstitucijos pa
keitimų svarstymu. Po to numa
tyti nominacijų komisijos pra
nešimai ir PLB valdybos rinki
mai sekančiam penkerių metų
laikotarpiui. 4 v. p. p. — kon
certas, kurį atliks Čiurlionio an
samblis, vadovaujamas muz. A.
Mikulskio. Apie 8 v. v. įvyks sei
mo banketas. Čia tenka paaiš
kinti, kad koncertas ir banketas
nukelti į vieną dieną, kad iš ki
tų vietovių atvykusioms tautie
čiams nereikėtų Vašingtone nak-

voti kelias naktis.
Darbo bus ir pirmadienį iki
pietų. Tuo metu bus svarstomi
sekcijose suredaguoti pašildy
mai, naujosios PLB valdybos
pristatymas ir baigiamoji pa
skaita “Tautinės mūsų viltys
bei atramos”, šiai paskaitai pa
kviestas dabartinis PLB pirmi
ninkas St. Barzdukas.
Tuo tarpu į programą dar ne
įrašyta, bet tiriamos galimybės
seimo metu suruošti mūsų dai
lės (vieno ar daugelio dailinin
kų) parodą.
KONSTITUCIJOS
KEITIMAS
Šalia PLB valdybos rinkimų,
šis klausimas yra antrasis savo
svarba seimo darbotvarkėje. Da
bartinė PLB konstitucija yra
jau 15 metų senumo, o principi
nės jos idėjos gimė dar anks
čiau — stovyklų laikais Vokieti
joje. Manoma, kad yra atėjęs
laikas kritiškai į ją pažiūrėti,
įvertindama reikalo svarbumą,
PLB valdyba yra pavedusi savo
nariui ir švietimo tarybos pir
mininkui A. Rinkūnui jau da
bar sudaryti konstitucijos pakei
timams komisiją. Pradžioje bu
vo nutarta tą komisiją sudaryti
tik iš Kanadoje jau išrinktų
(Nukelta į 9-tą psl.)

Nauji metai - naujas ryžtas
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas sveikina visus
lietuvius Kalėdų švenčių proga.
Naujieji 1973 metai teatneša
visiems gražiausių vilčių išsipil
dymą, ramybę ir asmeninę lai
mę.
Palydėdami į praeitį 1972 me
tus, prisimename mums žinomų
ir nežinomų Lietuvos sūnų ir
dukrų kančių, kalėjimų, kraujo
bei gyvybės aukas kovoje už sa
vo Tėvynės Lietuvos ateiti. Jų
dažni šauksmai “laisvės Lietu
vai” buvo išgirsti visame pasau
lyjeNaujųjų metų angoje linkime
jums, broliai ir sesės pavergto
je Tėvynėje, ištvermės, taikos
bei ramybės vilčių išsipildymo.
Toli už Tėvynės esantiems
lietuviams Kalėdų švenčių pro
ga linkime jungtis dvasioje su
pavergtąja tauta, semtis stipry-

bės iš jos vaikų heroiškų žygių
ir kartu su Vyriausiu Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetu telktis į
darbus Lietuvos laisvei ir ne
priklausomybei atstatyti.
Svetimų įtakų ir bendro dva
sinio pasimetimo grasomą mūsų
jaunąją kartą kviečiame semtis
meilės Lietuvai iš Lietuvos jau
nimo žygių ir savo gyvenimą
įprasminti, jungiantis į Lietu
vos likiminės laisvės kovos tal
ką.
Tvirtas tikėjimas laimėjimu
ir bendros visų pastangos tejungia visus lietuvius pavergtoje
Tėvynėje ir laisvajame pasauly
je išblaškytus, o Taikos Kūdikis
telaimina šventus mūsų Tautos
laisvės siekimus.
Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas
Niujorkas,
1972 m. gruodžio 18 d.

prieš Kalėdas atnaujintas Š. Vietnamo sostinės Hanojaus ir Haifongo uosto bombardavimas, savo mastu primenąs II D. karo pa
skutines dienas Europoje, kai sąjungininkų lėktuvai viešpatavo
virš griuvėsiais tapusio Trečiojo Reicho. Pirmą kartą Vietnamo
karo istorijoj į Hanojų ir Haifongą buvo pasiųsta apie 100 didžių
jų “B-52” bombonešių, kurių kiekvieno talpa yra 30 tonų bombų.
Haifongo uoste vėl buvo išmėtyta nauja serija minų. Bombos nu
skandino lenkų laivą “Josef Conrad”, pažeidė du sovietų ir ki
niečių laivus. Hanojuje bombų buvo paliestos net kelių valstybių
ambasados. Pagrindiniai amerikiečių lėktuvų taikiniai — Hano
jaus radijo stotis, elektros jėgainės, karinių reikmenų sandėliai,
rysiu centrai, aerodromai, prieš
lėktuvinių raketų bazės. Naują veik nežinomas politikas. Prez.
bombardavimų bangą padikta F. D. Roosevelto Jaltoje bei ki
vo Š. Vietnamo ir komunistų tose konferencijose padarytų
partizanų atkakli laikysena kai- klaidų prez. H. S. Trumanas ne
kuriuose taikos sutarties punk įstengė atitaisyti, bet jis turėjo
tuose. Grįžęs iš Paryžiaus taikos tvirtą politinį nugarkaulį — su
derybų, H. Kissingeris pranešė stabdė Sovietų Sąjungos bandy
prez. R. Niksonui, kad komunis mą užgrobti Graikiją, niekais
tai tarptautinei taikos priežiūros paverto Berlyno blokadą ir iš
komisijai teleidžia turėti 250 gelbėjo P. Korėją nuo Š. Korė
neginkluotų ir nemotorizuotų jos komunistų ir komunistinės
vyrų, kai tuo tarpu tokiam už Kinijos invazijos. Bene sunkiau
daviniui rimtai atlikti reikėtų sią sprendimą jam teko padary
5.000 neutralių valstybių karių, ti su Hirošimą ir Nagasakį su
aprūpintų moderniausiomis su naikinusiomis atominėmis bom
sisiekimo bei ryšio priemonė bomis karo užbaigoje su Japoni
mis. Š. Vietnamo atstovas L. D. ja. Tai gerokai sutrumpino karą
Tho Paryžiaus derybose staiga ir įgalino išvengti dar didesnių
atsisakė paleisti amerikiečius nuostolių. Nemažesni nuopelnai
karo belaisvius, kol nebus pa velioniui tenka ir už pokarinį
leista dešimtys tūkstančių Saigo- Europos ekonominį atstatymą
no vyriausybės žinioje esančių Marshallo planu bei santykių suHanojaus belaisvių ir politinių normalinimą su Japonija. 1948
kalinių. Anksčiau buvo sutarta, m. rinkimuose visa spauda per
kad Š. Vietnamas grąžins visus galę pranašavo respublikininkų
amerikiečius belaisvius per du partijos kandidatui į preziden
mėnesius, prasidėjus karo pa tus T. E. Dewey, o dienraštis
liauboms, o dėl savo belaisvių “Chicago Daily Tribune” viešai
ves tiesiogines derybas su Sai- paskelbė "Dewey Defeats Tru
gonu. Prez. R. Niksonas gruo man”. Tačiau rinkimus laimėjo
džio 14 d. Š. Vietnamui pasiun nepaprastu kovingumu pasižy
tė ultimatumą, reikalaudamas mėjęs H. S. Trumanas. Net ir
per sekančias 72 valandas pra mirties lovoje, slegiamas gilios
dėti rimtas derybas ir grasinda senatvės, jis narsiai grūmėsi ke
mas Hanojaus bei Haifongo liolika dienų su neišvengiamu
bombardavimu, jeigu šis reika likimu.
lavimas bus atmestas.
LIŪDNA SUKAKTIS
PASAULIO REAKCIJA
Sovietų Sąjungos oficialia
Pasiuntimas didžiųjų “B-52” pradžia laikoma 1922 m. gruo
bombonešių į S. Vietnamą yra džio 30 d., kai į vieną valstybę
paskutinė prez. R. Niksono kor buvo sujungtos’ Rusija, Ukrai
ta priversti komunistus pasira na, Gudija ir Transkaukazija.
šyti tokią taikos sutartį, kuri Valdžią į savo rankas iš sergan
užtikrintų JAV pasitraukimą ir čio Lenino tada jau buvo per
abiejų Vienamų tolimesnę eg ėmęs Stalinas, kuris vėliau
zistenciją. Jam' yra gerai žino smurtu ir teroru Sovietų Sąjun
ma, kad Maskva ir Pekingas dėl gą išplėtė iki jos dabartinių ri
šio karo nenori bloginti santykių bų. Penkiasdešimtmečio iškil
su Vašingtonu. Sovietų Sąjun mėms buvo skirta visa savaitė.
gos penkiasdešimtmečio sukak Kremliaus kongreso rūmuose iš
ties šventėje kompartijos vadas kilmingus posėdžius turėjo ne
L. Brežnevas pasmerkė bombar tik vietiniai kompartijos vadai,
davimus palyginti labai švelniai, bet ir gausūs svečiai iš užsienio.
teprimindamas, kad geriems so Trūko tik komunistinės Kinijos
vietų ir amerikiečių santykiams ir Albanijos atstovų. L. Brežne
yra būtina skubi Vietnamo karo vas savo pagrindinėje kalboje
užbaiga. Pekinge 50.000 kinie pasmerkė amerikiečių atnaujin
čių iškilmingai sutiko komunis tą š. Vietnamo bombardavimą,
tų partizanų sudarytos provizo tačiau nepalyginamai didesnį
rinės P. Vietnamo vyriausybės dėmesį skyrė Kinijai, pabrėžda
užsienio reikalų ministerę N. T. mas, kad pastaroji yra atmetusi
Binh, tačiau šis propagandinis net kelias pasiūlytas nusiginkla
mostas buvo- užbaigtas premjero vimo ir ginklų apribojimo su
Ču En-lai švelniu pareiškimu, tartis. Visdėlto jis pranašavo
kad bombardavimas kenkia santykių išlyginimą ateityje.
JAV ir Kinijos santykiams. Be Prieš šias iškilmes premjeras
ne didžiausią triukšmą sukėlė A. Kosyginas paskelbė liūdną
komunistus mėgstantis garbin ekonominį pranešimą apie penk
ti Švedijos premjeras O. Palme. mečio antrųjų metų planų ne
Jam Š. Vietnamo dabartinis įvykdymą, pastebimai sumažėju
bombardavimas prilygsta nacių sį ekonominį krašto augimą ir
terorui Treblinkoje, Kievo Babi skandalingai blogą pernykštės
Jar šlaituose ir Čekoslovakijoje vasaros derlių. Iš užsienio teko
sudegintame Lidicės kaime. Pa įsivežti grūdų' net už $2,25 bili
lyginimas, žinoma, visiškai ne jono. Sekančiais metais vėl bus
vykęs, nes tose vietovėse buvo sumažinta kasdieninių reikme
vykdomos masinės civilių gy nų gamyba. Prie šių ekonominių
ventojų skerdynės, o amerikie negalavimų taipgi tenka pridėti
čių lėktuvų smūgiai pirmoje ei vis didėjantį politinį nerimą Pa
lėje yra nukreipti į karinius tai baltijyje, Ukrainoje, rašytojų ir
kinius, nors nuo jų bombų, aiš intelektualų keliamus laisvės
ku, kenčia ir civiliai gyventojai. šauksmus pačioje Rusijoje. At
Tačiau tokiu atveju nemažiau rodo, kad šis Sovietų Sąjungos
atsakingi yra ir Š. Vietnamo penkiasdešimtmetis greičiausiai
kompartijos vadai, žaidžiantys bus pirmas ir paskutinis. Antra
savo piliečių gyvybėmis ir gry jame penkiasdešimtmetyje So
nai dėl propagandinės naudos vietų Sąjungą turėtų ištikti ne
vengiantys veiksmingos taikos išvengiamas subyrėjimas.
sutarties karui užbaigti. “Time”
NUŠLAVĖ SOSTINE
žurnalas metų pabaigoje paskel
Žemės drebėjimas prieš Kalė
bia labiausiai tais metais pasižy das nušlavė 400.000 gyventojų
mėjusį žmogų. Šį kartą žurnalo turėjusią Nikaragvos sostinę
viršelį papuošė prez. R. Nikso Managvą, sunaikindamas apie
no ir jo patarėjo H. Kissingerio 75% visų pastatų. Tikslus žuvu
portretiniai biustai.
sių skaičius tebėra nežinomas,
MIRE H. S. TRUMANAS
bet jų jau palaidota ar sudegin
Kansas City ligoninėje mirė ta apie 5.000. Galimų epidemi
buvęs JAV prez. H. S. Truma- jų pavojų sudaro griuvėsiais už
nas, 88 metų amžiaus, pakirstas versti pūvantys lavonai tropikisusikomplikavusio pleurito ir niame klimate. Krašto vyriausy
gilios senatvės. Į politinius dir bė visiems Managvos gyvento
vonus jį išstūmė prez. F. D. jams yra įsakiusi persikelti į ki
Roosevelto staigi mirtis 1945 m. tus miestus. Tiems, kurie neno
balandžio 12 d. Pagal anuometi ri naklusti. sustabdomas maisto
nes tradicijas viceprez. H. S. tiekimas. Krautuvių piešėjai pa
Trumanas buvo visiškai užtem truliuojančių karių šaudomi nu
dytas prez. F. D. Roosevelto au sikaltimo vietoje be jokio teis
reolės. Pasauliui jis buvo be mo.
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SLA IR JO KUOPOS KANADOJE
P. LELIS
Vienas atstovas išreiškė to
Susivienijimas Amerikos Lie
tuvių savo laiku daug patarna kią mintį: mes, būdami jaunuo
vo lietuviams ir per 85 metus liais, jungėmės į Susivienijimą,
sukaupė didelį kapitalą, bet jį išauginome iki keturių mili
šiuo metu jis atsidūrė beveik jonų dol., išmokėjome broliams
agonijoj ir eina į sunykimą. Iš lietuviams šimtus tūkstančių
buvusių 20.000 narių beliko pomirtinių, sušelpėm atsiku
8.000, kurių apie 300 gyvena riančią Lietuvą; daugeliui Susi
Kanadoje. Vykdomosios (pildo vienijimo narių kyla abejonė —
mos) tarybos rinkimuose daly kur dingsta SLA organizacijos,
vauja tik 10% narių. Tą SLA gyvavusios 85 metus, pelnas; ži
nykimą visi lietuviai mato, bet nome, kad privačios draudos
JAV-se tik retas laikraštis (pvz. bendrovės yra susikrovusios mi
“LL”) drįsta parašyti tiesos žo lijoninius turtus vien tik iš gau
dį. Kiti, gaudami iš SLA kas namo pelno; per tą ilgą laiką
met pašaipėles, parašo palan SLA nesugebėjo įsigyti jokio
nekilnojamo turto, kuris na
kiai arba nutyli.
1972 m. balandžio 26 d. “N. riams galėtų prieinama kaina
Lietuvoj” pasirodęs SLA veikė patarnauti bent senatvėje; eko
jo J. Audėno straipsnis “SLA nomiškai tvarkantis, Susivieni
seimui artėjant” daugeliui ati jimas galėjo iš gauto pelno pa
darė akis. Tame straipsnyje J. statyti įvairiose krašto vietovė
Audėnas palietė jautriausias S. se vasarvietes, senelių ir jau
L. A. stygas, būtent, kontrolės nimo namus, kurie galėtų pasi
komisijos ignoravimą ir vykdo tarnauti lietuvybės išlaikymui
mosios tarybos rinkimus. Jis šiame krašte, o ne pasitenkinti
paminėjo kad 1970 m. seime tik įsigytu menku nameliu Niu
Niujorke kontrolės komisija, iš jorke.
Per gana trumpą laiką su
kviesta į sceną, pasakė jokios
revizijos nedariusi, o SLA pir daug mažesniu kapitalu kaikumininkas P. Dargis paaiškino, rios naujų ateivių organizacijos
kad kontr. komisijai nėra ko ar privatūs asmenys Amerikoje
tarybos darbus tikrinti, nes juos ir Kanadoje daug yra padarę.
patikrina valdžios kontrolieriai. Gyvenimas nestovi vietoje. Lai
Seimui neleidžiama sudaryti kai keičiasi. Norint išlikti ir
rinkimų komisijos — ją paski prisitaikyti prie gyvenamo lai
ria pati vykdomoji taryba. Iš ko, reikia keisti konstitucijas ir
eina, kad vykd. taryba pati sa taisykles, nes kitaip pats gyve
ve išrenka. J. Audėnas paminė nimas sulikviduos tas organiza
jo, kad vykd. tarybos rinkimuo cijas, kurios nesugeba prisitai
se dalyvauja tik 10% narių. kyti. SLA vadovybė nieko ne
Pvz. Niujorko kuopoje iš 180 nori keisti, nenori įsileisti į
narių rinkimuose dalyvavo tik vykd. tarybą naujų, sugebančių
11. 1972 m. birželio 26-30 d.d. dirbti žmonių.
Miami Beach įvykusiame 57-me
Kai “Pasaulio Lietuvis” pa
seime dalyvavo tik 119 kuopose komentavo J. Audėno straips
rinktų atstovų. Iš dešimties nį, tai SLA vadovai išsiuntinė
kuopų buvo pateikti 26 pasiūly jo “PL” bei kitiems laikraš
mai, bet tik keturis komisija čiams paneigimą ir pareiškė,
pasiūlė priimti, o visus kitus kad SLA seimas iš “Tautiškųjų
atmetė. Vienintelis pačios ko Centų Fondo” paskyrė lietuviš
misijos pasiūlymas — palikti kiems reikalams $1700. “Pasau
viską taip, kaip buvo.
lio Lietuvis” atsakė: “Pasaulio
Vienas atstovas atvirai pa lietuvis remiasi tais šaltiniais,
reiškė, kad šis suvažiavimas yra kurie yra prieinami ir kuo nors
tik senelių fraternalinis sambū būdingi. Pats Audėno vardas
ris, draudbs agentūra, priiman yra pakankamai autoritetingas.
ti iš narių draudos mokestį ir Kad SLA skelbiasi turįs apie
daugiau nieko.
keturis milijonus kapitalo, ga
Kiti atstovai, seni Amerikos linčio duoti kasmet mažiausia
lietuviai, apie tą seimą ir ap du šimtus tūkstančių dol. pel
lamai apie SLA taip pasisakė no, tai paskyrimas $1700 lietu
“Laisvosios Lietuvos” 17 ir 18 viškiems reikalams yra perne
nr.: Jei mes, delegatai, suva- lyg jau kuklus. Kai iŠ 180 kuo
žiuojain į SLA seimą tik pa pos narių rinkimuose tedaly
kelti rankas už iš anksto pa vauja tik 11, nėra ko džiaug
ruoštus pasiūlymus, perkratytus tis ir nesistebėti, kad Audėnas
ir ištaisytus kuopų įnešimus, tai pavadino agonija.”
užgirti vykd. tarybos iš anksto
Pacitavus spaudos atsiliepi
numatytas komisijas, užgirti mus apie SLA organizaciją, ky
vykd. tarybą ir nubalsuoti kur la klausimas: ar verta Kanados
bus sekantis seimas, kuris irgi lietuviams būti nariais fraternavykd. tarybos iš anksto numaty liniame sambūryje, kuris, be
tas, — tai kam mums to seimo “tautinių centų” trupinių, nie
reikia? Kam daryti tokias dide ko daugiau lietuviškiems reika
les išlaidas? (55 seimo Čikagoje lams neduoda? 1949-50 m. dau
išlaidos — $10,163; kiek šis gelis mūsų įstojome į SLA kuo
seimas kainavo, dar nepaaiš pas, mokėjome draudos mokes
kėjo). SLA organo “Tėvynė” re tį, lankėme susirinkimus, bet
daktorių renka ne seimas, kaip greit pastebėjome, kad tai be
numatyta įstatuose, bet paski tikslis pinigų išleidimas, nes
ria vykd. taryba. Redaktorius Kanados valdžia duoda geresnę
pasidaro tik vykd. tarybos va draudą, o lietuvybės išlaikymui
lios vykdytoju. Jis skelbia pro SLA pabarsto tik trupinėlius.
tokolus. kaip jam nurodo vykd. Kanadoje yra tik keturios SLA
taryba, nes jis jos paskirtas. kuopos su apie 300 narių, bet jų
Tie protokolai kartais yra tokie įnašai-mokesčiai per 20 metų su
neaiškūs ir tenka spėlioti ką no daro žymią sumą. Jei tie pinigai
rima pasakyti. Pvz. “Tėvynės” būtų sunaudoti vietos reika
13-14 nr. paskelbta: “E. Miku- lams, tai gal šiandieną turėtu
žiutei įnešus, J. Mileriutei pa me jau užpildytą Lietuvių Fon
rėmus, Pild. Taryba nutarė nu dą, stipresne Bendruomenę, pa
rašyti $500 nesumokėtos skolos rapijas, mokyklas ir Lietuvių
už linotipą, kaip auką Naujie Namus.
nų laikraščiui.” Ar galima su
prasti kas čia norima nasaky- LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS
ti? Už ką tokia didelė auka — LAUKIAMAS SVEČIAS
TAVO NAMUOSE
“Naujienoms”?

MOHAWK
FURNJTURE LTD.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS « TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS « VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI ® ŠALDYTUVAI
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS ® RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442

Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444
Krautuvas atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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Taip kalbėjo moksleivio tėvas
Kodėl tėvai nori, kad jų vaikai lankytų lietuviškas mokyklas?
Kad vaikai išmoktų savo tautos mas Kudirka, Simokaitis, Kalan
Kad vaikai jaustų meilę ir
ta, Stonis ir daugelis kitų. Ma
pareigą savo tautai
kalbą
Sakoma, kad yra neįmanoma tome, kaip tūkstančiai jau pa
Dievas davė visoms tautoms
vergtoje tėvynėje užaugusio jau
lygias teises gyventi ir pasiryži išmokti visas pasaulio kalbas, nimo,
nebijodami nei kalėjimų,
mą tas teises ginti. Seimą yra bet gėda savosios nemokėti... nei žiaurios
Sibiro tremties, nei
Išmokę
savo
tėvų
kalbą,
vaikai
pati pirmoji ląstelė, kuri sudaro
jų akis blizgančių rusų ka
tautas. Kiekviena šeima, kuri jau savaime suartėja su tėvais. prieš
reivių durtuvų, visi griausmin
yra tos pačios kalbos, papročių, Tuomet tėvų ir vaikų santykiai gai
šaukia: “Laisvę Lietuvai!”
kultūros, — jau savaime yra pasidaro artimesni, jie daugiau
įpareigota visa tai išlaikyti ir kalbasi ir gali daug geriau vieni Būkime tikri, kad toks pat lais
troškimas glūdi visose ko
perduoti jaunajai kartai. Mūsų, kitus suprasti. Per gerai išmok vės
munistų pavergtose tautose,
lietuvių, atveju ši pareiga yra tą lietuvių kalbą jaunuolei, jau įskaitant
ir rusų tautą. Jau ku
ypatingai svarbi, nes šiuo metu nuoliui lieka atviras kelias į lie
mūsų tauta yra pavergta ir įvai tuvišką bendruomenę, į įvairias ris laikas baudžiami ir niekina
riais būdais naikinama. Mes, ku profesijas lietuviškose kolonijo mi drąsūs rusų poetai ir rašyto
rie laimingai įsikūrėm draugiš se ir į kitas lietuviškas šeimas. jai, kurie irgi nepaisydami savo
kuose, laisvuose Vakarų kraš Kad vaikai pažintų savo tautos kančių, drąsiai pareiškia, kad
žmogaus dvasia, jo asmenybė
tuose, esame įpareigoti rūpin
praeitį
negali būti pavergta ir išniekin
tis, kad mūsų tauta nesunyktų,
Mes gyvename tokiuose kraš ta, kad žmogus negali būti piktnesumažėtų, bet padaugėtų sa tuose, kur nuo senų laikų įsikū
vo skaičiumi. Todėl yra svarbu, rusios atskirų tautų bendruome naudojamas grobuoniškiems ko
kad kiekvienas mūsų tautos na nės. Dėlto kiekvienam yra svar munistų tikslams. Šie rusų poe
rys tai gerai suprastų. Taip pat bu žinoti savo tautos praeitį ir tai ir rašytojai yra kenčiančios
turime prisiminti, kad toji pa jos kultūrą. Gal nieko nėra rusų tautos balsas.
reiga yra partizanų krauju ap skaudesnio žmogui, kaip nežino
Kad vaikai būtų gerais šių
laistyta. Jie mirė, kad mes gy ti iš kokio kamieno kilęs. Tai
kraštų piliečiais ir liktų
ventume ir tęstume tautos egzis reiškia būti be praeities, be var
lietuviais
tencijos kovą.
do, be tautos istorijos. Tad ne
Mes
visuomet
džiaug
nuostabu, kad tėvai, tik atvykę į tis, kad esame tųgalime
Kad vaikai galėtų
kraštų

šiuos kraštus, tuoj pat pradėjo čiais, kuriuose gyvename. pilie
pakeisti tėvus
Tau

lietuviškas mokyklas sa
atžvilgiu mes visuomet
Tėvų noras, kad jų vaikai lan steigti
vaikams, kad juos paruoštų tybės
jausimės
būdami tuo,
kytų lietuvišką mokyklą, nėra sa vo
kraštų gyvenimui, nepaliktų kas esame.geriausiai
Jei
esame
lie
vanaudiškas, paslėptas noras, šių
“pamestinukais” kitų tautų tuviais, tai niekuomet gimę
netapsi
“kad vaikai darytų tai, ką tėvai bendruomenėse.
me škotais ar anglais, nes tai bū
nori”. Visi tėvai nori, kad jų
Kad vaikai turėtų tautos
tų veidmainiavimas ir dargi ne
vaikai taptų savo tautą mylin
ateities viltį
sėkmingas. Turėsime jaukų ir
čiais, savarankiškais individais
ir kad, laikui atėjus, pilnai ga
Mes matome, kaip šiais lai linksmą gyvenimą tik artimųjų
lėtų tėvus pakeisti ginant tautos kais mūsų tautoje kyla vis dau bei savo tautiečių tarpe.
interesus.
giau herojų — Šeškevičius, Si

Lietuvių pėdsakai Montrealyje
Ryšium su Montrealio lietuvių Sv.
Kazimiero par. sukaktimi spausdina
me šį rašinį, kurio autorius ilgokai
yra gyvenęs Montrealyje. Tenykštės
lietuvių kolonijos praeitis iki šiol nė
ra reikiamai ištirta. Tikimės, kad šis
rašinys prisidės prie Montrealio lie
tuvių istorijos nušvietimo, nors ir jo
autoriui trūksta dokumentinės me
džiagos. Red.
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SVEIKINU VISUS LIETUVIUS
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UŽMOJUOSE

John Yaremko, Q C
Solicitor General
Government of Ontario

Feliksas

Gikis

mirė 1972 metų gruodžio 28 dieną Toronte. Palai
dotas gruodžio 30 dieną iš Šv. Jono Kr. šventovės
lietuvių kapinėse Mississauga, Ont. Šią žinią pra
neša artimiausias jo giminaitis Kanadoje —

I

i

Jonas Baltakys ir jo šeima

Musų administracijos talkininkui

a. a. F E L I K S U I G I K I U I

iB

mirus, jo giminėms bei artimiesiems nuoširdžią
užuojautą reiškia —
Tėviškės Žiburiai'

Vyt. Sirvydas

tuvą, nusipirko Karčrūdės dva
relį ties Kudirkos Naumiesčiu.
Mirė 1917 m. Odesoje turbūt ka
ro pabėgėliu.
Kunigų Vienybės 1943 m. lei
dinys “Amerikos lietuvių ka
talikų darbai” rašo, kad Nekalto
Prasidėjimo parapijos, E. St.
Louis, Ill. užrašai mini kun.
Šv. Kazimiero parapijoj per Bol. Šlamą klebonu 1906 m.
60 metų taip susiklostė reikalai,
Mano tėvas paliktuose užra
kad net du klebonai buvo pri šuose
pasakoja:
versti atsiskirti su priekaištais:
Knygnešiaudamas, kitą įdomią pa
“Teikiau dvasinės duonos, o
man atsimokėjo akmeniu.” Tais žintį prisimenu su klieriku Baliu šla
klebonais buvo kun. Jurgis Šim mu iš Remeikių. Buvo linksmas, gy
kus ir kun. Jonas Bobinas, ku vas jaunikaitis. Mylėjo raštus ir lie
ris 1971 m. rugpjūčio 11 d. mi tuvybę. Jaunimą vis mokindavo dai
rė vėžiu Montrealio ligoninėje. nuoti. Važinėdavo tpcAkaimus, rinkda
Rugpjūčio 16 d. jis buvo iškil mas dainas ir senas knygas. Pirkdavo
mingai iš Šv. Patriko katedros iš manęs knygelių ir prašydavo jam
išlydėtas į Cote dės neiges (Snie parinkti senų knygų. Vėliau teko su
gų slėnio) kapines, kur jau am sitikti Amerikoje. Jis klebonavo E.
žinai ilsisi jo tėvelis ir daugiau St. Louis, Ill., bet kunigavimą netru
kaip 400 Montrealio lietuvių. kus metė ir Menšikovo vardu vertėsi
Gedulo Mišias atnašavo vysk. prekyba paštu. Girdėjau, vėliau
Belanger. Dalyvavo 40 kunigų, Ameriką apleido, grįžo pirm karo
jų tarpe kun. St. Kulbis ir da Lietuvon, kur priėmė pravoslavų ti
bartinis Šv. Kazimiero parapijos kėjimą ir tapo popu. Gabus žmogus,
klebonas kun. dr. F. Jucevičius. bet nerami siela.
Kun. St. Kučas
Parapijos pradžia
Pirmas pamaldas bažnyčioje
Lietuvių parapijai Montrealy
užuomazgą davė Šv. Kazimiero Montrealio lietuviams atlaikė
draugija, kuri susiorganizavo kun. Stasys Kučas (ne Kručas,
1905 m. ir 1907 m. pakvietė kaip knygoje “Lithuanians in
kun. Balį Šlamą. Lietuvių Mont Canada” 42 psl. teigiama) 1910
realy tada gyveno tik apie 150, m. liepos menesį prancūzų šv.
todėl apsispręsta kviesti drau Vincento šventovėje. Po to jos
gėn ir lenkus. Pamaldoms nuo buvo laikomos bažnyčioje Fulmojo tuščių krautuvių patalpas. lum gatvėje. Kun. St. Kučas
Korespondencija iš Wilkes pradėjo telkti lėšas lietuvių baž
Barre, Pa., Amerikos kunigų nyčiai statyti, bet rezultatais
leidžiamame savaitiniame nusivylė ir 1912 m. balandžio 29
“Drauge”' 1909 m. spalio 28 d. d. išvyko iš Montrealio. Buvo
lėto būdo, be didesnės iniciaty
pasakoja:
vos. Gimė Žemaitijoj, įšventin
Kiek Montreale lietuvių, sunku su tas Lietuvoje, bet neteko patir
žinoti. Užpernai (1907?) koks tai ti kur ir kada. Taip pat nežino
Siamas susitvėrė lietuvišką-lenkišką ma kada į Ameriką atvyko. Ke
parapiją ir pakunigavo kelis mėne letą metų (iki 1926) buvo klebo
sius, kol žmonės jo nepažino. Prisira nu Šv. Juozapo parapijoj, Lo
šiusių lietuvių buvo apie du šimtai. well, Mass. Kai vyskupas čia pa
Laisvamaniai veisiasi, nes kunigo nė skyrė kun. Pr. Jurą, kun. St. Ku
ra. Tiesa, pernai (1908?) lietuvius čas, kun. Urbonavičiaus (So.
aplankė kun. Molekaitis ir kun. Mi Boston, Mass.) patariamas, išvy
lukas. Praėjusiais metais įsikūrė lie ko į Saginaw, Mich., kur iki mir
tuvių kooperatyvas.
ties (1959 m.) buvo Šv. Juozapo
Kun. B. Molekaitis buvo Al parapijos klebonu.
bany, N. Y., lenkų parapijos
Kun. J. Vyšniauskas
klebonu, kurią jis ir suorganiza
Tvirtesnė ateitis Montrealio
vo. Jis 1913 m. lankė Lietuvą ir lietuvių
parapijai sušvito 1912
dabar gyvena pensininku Del
m.,
kai
čia
apsigyveno kun. Juo
mar, N. Y. Kun. A. Milukas su
juo draugaudavo ir tuomet vi zas Vyšniauskas (spalio 7 d).
karavo Shenandoah, Pa., para įdomu, kad tais pačiais metais
pijoj. Apie Boleslavą Šlamą Montrealin gyventi iš Anglijos
Lietuvių Enciklopedija rašo, Londono atvyko ir kun. Jono
Bobino tėvai — Vincas Bobinas
kad gimęs Užpalių Remeikiuo- (1876
—1947) ir motina Magda
se 1864 m. ir kunigo mokslus iš
Matulaitytė, prelato Vinco
ėjo Kauno seminarijoj. Po lena
įšventinimo 1888 m. vikaravo Natkevičiaus giminaitė. Abu
ketverius metus Utenoje, dve marijampoliečiai.
Vyšniauskas taip pat buvo
jus metus Mintaujoj ir šešerius
(1894—1900) latvių Ventpilyje. marijampolietis, gimęs Mešku
Be vyskupo leidimo atvyko 1900 čių k. 1881 m. sausio 10 d. Lie
m. į Londoną, Anglijon, kur lie tuvių Enciklopedija rašo, kad
tuviai organizavo parapiją. Var jis mokėsi Marijampolės gimna
gais negalais (pasiuntė net 360 zijoje, kurioj turbūt išėjo ketu
žodžių telegramą - prašymą po rias klases, reikalingas įstoti į
piežiui Leonui XIII) gavo vieti kunigų seminariją Seinuose.
nio vyskupo leidimą būti šios Pastarąją baigė 1904 m. vasa
parapijos klebonu, bet netrukus rio 28 d. Vikaravo Plutiškėse,
susikivirčijo su parapijos komi Gelgaudišky, Liubave ir Puns
tetu. Dalykas pasiekė net teis ke, visur steigdamas “žiburio”
mą. Bylai nušviesti komitetas draugijos (suorganizuotos 1906
išleido knygelę “Parapija ir ku m. sausio 1 d.) skyrius ir įvairias
bažnytines brolijas. Kuriam lai
nigas”.
Kun. B. Siamas, sakoma, su kui buvo išvykęs i užsienį, studi
sitaikė su komitetu, bet 1903 m. javo Miunchene, Šveicarijos Fri
išvyko į Ameriką. Palikęs Mont burge, bet mokslo laipsnių ne
real}, jis 1908 m. metė kunigys turėjo.
Kun. J. Vyšniauskas rodė gi
tę ir susituokė. Prieš I pasaulinį
karą, Rūtos pavarde, grižo į Lie- lų lietuvišką patriotizmą ir troš

kimą padėti savo tautai kilti. L.
Mielą KLK Moterų Draugijos Toronto Šv. Jono Kr.
Enciklopedijos žiniomis, jis bu
vo dalininkas beveik visų tuo
parapijos skyriaus narę MONIKĄ ŽEKIENĘ, jos
metu organizuotų spaudos, švie
timo, meno, mokslo ir pramonės
šeimą ir gimines, sesutei
draugijų: Lietuvių Mokslo ir
Dailės (1907 m.), šv. Kazimiero
A f A Teresei Mačiulienei
Dr-jos knygoms leisti (1906 m.),
savaitraščio “šaltinis” (1906),
mirus, nuoširdžiai užjaučiame —
dienraščio “Viltis” (1907), ūkio
KLK Moterų Draugijos
draugijos “Žagrė” (1906), Vilei
šio 1910 m. organizuotos pramo
Šv. Jono Kr. par. skyrius
nės bendrovės.
L. Enciklopedija sako: “1912
metais nukeliavo į Kanadą ir
Montrealyje aptarnavo lietuvių
AfA
dvasinius reikalus.” Knygoje
“Lithuanians in Canada” sako
i Mačiulienei
ma: “Kun. J. Vyšniauskas Mont
mirus, jos vyrą, seseris bei kitus artimuosius nuo
realyje buvo tikras pradininkas.
Jį pakvietė kapucinas kun. Ka
širdžiai užjaučiame —
zimieras Kudirka, kuris Mont
real} lankė 1912 metų pavasarį
A. M. Andruliai
ir pastebėjo, kad kolonijai rei r®.
kalingas kunigas.”
Kodėl jis išvyko iš Lietuvos,
neteko patirti. Pirmiausia, ma
AfA
tyt, pateko Amerikon, galbūt
Buvusiam Panevėžio apygardos teismo teisėjui
Čikagon, kur veikė Tėvai mari f;
jonai ir tėvas kapucinas. Čia ga
Juozui Č e I k u i
vo šio patarimą vykti Montrea
lin, į kurį ir atvyko spalio 7 d.
mirus, žmonai ONAI, dukroms REGINAI KAŽEMĖPirmieji žingsniai
KIENEI, DANUTEI MAČIKŪNIENEI ir jų šeimoms
Kun. Vyšniauskas iš tikrųjų
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —
pasirodė Montrealio lietuvių re
liginio ir tautinio gyvenimo pra
T. ir L. Tamošauskai
dininkas. Dvejų metų kun. Ku
čo veikla parapijos ižde nepali
ko nieko apčiuopiamo. Kun. HMM
Vyšniausko paskatintas, parapi
AJA
jos komitetas ėmė atsidėjusiai
kas savaitę lankyti visus žino
Juozui Valeškai
mus lietuvius, iš kurni gaudavo
tik po 25 centus, nes uždarbiai
mirus, sūnui EDVARDUI VALEŠKAI, poniai VALEŠtada būdavo po 10—15 centų
už valandą. Knygoje “Lithua
KIENEI, netekus tėvo ir brangaus vyro, reiškiame
nians in Canada” rašoma:
Vos atvykęs, kun. J. Vyšniauskas
nuoširdžią užuojautą —
ėmėsi darbo. Nors nemokėjo vieti
Stasys ir Onutė Daugėlos
nės kalbos (prancūzų), per tris sa

I

vaites rado tinkamą bažnyčiai plotą.
Jis jį nupirko ir ragino parapijie
čius aukoti bei skolinti pinigų sta
tybai. Vyskupas į lietuvių pastangas
žiūrėjo atsargiai, bet buvo nešališkas.
Paprašytas, leido steigti parapiją ir
klebonu paskyrė kun. J. Vyšniauską,
nors prašytos paskolos statybai ne
davė. Lietuviams teko verstis savo
pačių ištekliais. Už žemę užmokėjo
$15,500. Bažnyčiai pastatyti sutartis
pasirašyta $19,000. Tų laikų uždar
biams tai buvo milžiniška suma. Kun.
J. Vyšniauskas pinigus sutelkė, rink
damas aukas iš visų lietuvių Kana
doje ir kitataučių. Kadangi aukų ne
užteko, reikėjo skolintis iš banko.
(Nukelta į 9 psl.)
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Mylimam TĖVELIUI
Vokietijoje per Kalėdas mirus, JULIJAI BALTU
I

TIENEI

jos šeimai, giminėms bei artimiesiems
....

reiškiame gilią užuojautą —
Senoji Montrealio lietuvių Sv. Kazi
miero šventovė, pastatyta 1916 m. ir
nugriauta 1955 m. Jos statybą orga
nizavo kun. J. Vyšniauskas
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas Įvyks 1973 m. rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 dienomis Vašingtone. Ji ren
gia PLB valdyba, kuri Vašingtone sudarė specialų komitetą iš vietinių tautiečių. Nuotraukoje — jungtinis po
sėdis Vašingtone. Iš kairės: dr. Algirdas Nasvytis, PLB valdybos vicepirmininkas; Jūratė Micutaitė, PLB IV
seimo komiteto narė; Stasys Bandukas, PLB valdybos pirmininkas; dr. Jonas Genys, PLB IV seimo komiteto pir
mininkas; Arvydas Barzdukas, PLB IV seimo komiteto kultūrinės programos koordinatorius.
Nuotraukoje
trūksta kitų PLB seimui rengti komiteto narių — St. Balkaičio, Dalios Lukienės, dr. Z. Vaitužio ir Genės Vasaitienės
Nuotr. K. Daugėlos

Vaikams mokami priedai Kanadoje
Kanados valdžia per sveikatos
ir paramos departamentą (De
partment of National Health and
Welfare) kas mėnesi išmoka nu
statytą paramą tėvams vaikų
auginimui, mokymui bei auklė
jimui.
Vaikų priedai
Kanados valdžia, norėdama
pagelbėti tėvams auginti vaikus,
kas mėnesį moka po $6 už kiek
vieną vaiką ligi 10 metų am
žiaus ir po $8 nuo 10 iki 16 me
tų amžiaus, šie priedai (Child
ren Allowances) turi būti panau
doti vaiko išlaikymui, mokymui
bei auklėjimui. Jei priedai nė
ra taip naudojami, gali būti mo
kami kitam asmeniui ar agen
tūrai, kurie tuos priedus sunau
dotų vaiko reikalams.
Šeimos parama
Imigrantų šeimos pirmaisiais
metais Kanadoje gauna vaikų
priedus, vadinamus šeimos pa
rama (Family Assistance). Jų
dydis atitinka vaikų priedų nor
moms. Imigracijos įstaigos įva
žiavimo vietoje išduoda tėvams
prašymų formas, kurias jie už
pildo ir grąžina imigracijos
įstaigai patvirtinti vaikų am
žiaus bei atvykimo datas. Toks
patvirtintas prašymas siunčia
mas vietos šeimų paramos įstai
gai, kuri moka šeimos paramos
priedus. Po vienerių metų šie
mokėjimai automatiškai perve
dami į vaikų priedus. Tėvams
tuo reikalu nereikia papildomai
rūpintis.
Šeimos priedai
Šeimos priedai (Family Allo
wances) yra mokami visiems
vaikams, kurie yra gimę Kana
doje, įskaitant ir imigrantus.
Šeimos priedams prašymų for
mos gaunamos pašto įstaigose.
Prašymo forma, kai ji yra užpil
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

3 Neturto eschatologija
Jeigu Evangelijos minimas tur
tingas jaunikaitis (plg. Mt 19,
16-22) būtų pasielgęs taip, kaip
Kristus jam patarė, vadinasi,
būtų savo turtą pardavęs ir pi
nigus vargšam išdalinęs, tai ne
žinia, ar jis asmeniškai dėl to
būtų pasidaręs tobulesnis, nes
subjektyviai tobulybei reikia
dar daug ir kitų dalykų, ne tik
vieno neturto, būtent, nusižemi
nimo, susivaldymo, sugyvenimo
dvasios, patarnavimo nuotaikos,
maldingumo ir t.t. Ar anas jau
nikaitis visų šių asmeniniam
šventumui būtinų savybių būtų
įsigijęs, netekdamas turto, nie
kas negali pasakyti. Tačiau par
davęs visa, ką turi, ir pinigus iš
dalinęs vargšam, jis būtų objek
tyviai atsidūręs tokioje padėty
je, kurioje savęs aprūpinimas
yra sudedamas į kito rankas.
Apsirūpinti reikia kiekvienu at
veju, nes pati mūsų prigimtis
priklauso nuo medžiaginio pa
saulio tiek savo veikimu, tiek
net ir buvimu. Būdamas savo
gimimu neaprūpinta būtybė,
žmogus yra priverstas apsirū
pinti, kad galėtų pasaulyje išsi
laikyti. Jeigu tad mes patys šio
pasaulio atsisakome, tai jo da
lykų mum teikti turi tada kas
kitas. Kas yra šisai “kitas”?
Kristaus prasme tai dangiškasis
Tėvas. Kalno pamoksle Jėzus
aiškiai pabrėžė, kad nereikia
bailiai rūpintis, ką valgysime,
kuo vilkėsime, ką gersime, kuo
apsiklosime (plg. Mt 6, 25-31),
nes “jūsų Tėvas žino, kad viso
to jum reikia” (Mt 6, 32). Todėl
Jis mus visu tuo ir aprūpins,
kaip aprūpina “dangaus spar
nuočius” ir “laukines lelijas”
(Mt 6, 20, 28). Neturtas todėl vra
ženki”*! tokios būsenos, kurioje
pats Dievas darosi mūsų aprū
pintojas. Neturtas anaintol ne
pašalina būtinybės apsirūpinti
— jis t’k apreiškia padėtį, ku
rioje musu aprūpinimas yra su
dėtas i Viešnaties rankas.
Kada gi Dievas gali būti tie
sioginis mūsų aprūpintojas? Tik

dyta ir pasirašyta, turi būti pa
siųsta šeimų priedų savo provin
cijos rajono įstaigos direkto
riui.
Kai vaikas yra gimęs Kana
doje, priedai mokami sekančio
mėnesio gimtadienio dieną, jei
registracijos forma būna pri
siųsta rajono įstaigai per 30 die
nų nuo vaiko gimimo. Kitaip
priedai išmokami tik sekantį
mėnesį po registracijos gavimo’
Priedai nėra mokami, jei vai
kas nebūna Kanadoje daugiau
kaip vieną mėnesį. Rajono di
rektorius turi būti tuojau infor
muojamas apie vaikų išvykimą
iš Kanados, kad nebūtų permo
kėjimų, kurie turėtų būti grą
žinami’. Vaiko grįžimas į Kana
dą turi būti praneštas tuojau,
kad galėtų būti mokami prie
dai.
Kad priedai būtų mokami,
mokyklinio amžiaus vaikai pri
valo reguliariai lankyti mokyk

lą pagal įstatymų nustatytą
tvarką.
Federacinė valdžia nuo 1964
m. pagal tėvų prašymą moka po
$10 į mėnesį vaikų priedą tė
vams, kurių vaikas 16-18 metų
amžiaus pilnai lanko mokyklą
arba yra gydytojo pripažintas fi
ziškai negalintis mokyklos lan
kyti. Imigrantų vaikai, kurie sa
vo krašte lankė mokyklą prieš
išvykdami į Kanadą, gali gauti
jaunuolių priedus (Youth Allo
wances) sekantį mėnesį po atvy
kimo, jei įsiregistruoja mokyk
loj, kai tik atvyksta į Kanadą.
Kitaip jie gali gauti priedą tik
sekantį mėnesį po įsiregistravimo mokykloje. Jaunuolio prie
dai turi būti naudojami tik jam
išlaikyti, mokyti bei lavinti. Jie
nėra apmokestinami. Prašymų
formos yra gaunamos rajono
įstaigoje, kai vaikai pasiekia 16
metų arba, jei imigrantų vaikai,
pagal pareikalavimą. C. Scene

Mažieji žiūrovai stebi kalėdinės eglutės programą scenoje ir atvykus) Ka
lėdų senį Toronto Prisikėlimo salėje
Nuotr. S. Dabkaus

Atrodo, kad skaitytojai mėgs
ta kelionių aprašymus. Nemažai
laiko praleidi, daug pastangų
įdedi ruošdamas komentarus ar
kitokio pobūdžio straipsnį ir .. .
nesulauki jokios reakcijos. Kai
sumeti keletą prabėgančių mo
mentų iš kelionės, žiūrėk, ir žo
džiu, ir raštu susilauki dėmesio,
klausimų ar net pageidavimų
papildyti, paminėti kaikuriuoš
užmirštus įvykius ar detales.
Taip atsitiko ir su pastabomis
“7000 mylių per 3 savaites”.
Teko sulaukti ir tokių klausimų,
kuriuos tegalėtų atsakyti tik
prityręs keliautojas, išvažinėjęs
skersai išilgai visą žemyną.
Proginiam turistui dar daug
kas nematyta, nežinoma ir nepa
tirta. Pvz. St. Louis, važiuodami
gatve prie pat Mississippi upės,
staiga išgirdome skardų trauki
nio signalą, žvilgsnis veidrodė
liu — užpakaly, visai netoli,
atpūškuoja garvežys. Vidury
gatvės eina išilginiai bėgiai. Tu
rėjome sukti į šalį, sumažinti
greitį ir praleisti tą ilgą, kelias
dešimties vagonų prekinį trau
kinį. Beveik vidurmiestyje au
to vėžimių judėjimas (ūbiem
kryptim) turi “kovoti” ir su
traukiniais. Vietiniai net bando
lenktyniauti su traukiniu ar gre
ta važiuodami pasikalbėti su ge
ležinkelininkais, bet iš kitur at
vykusioms svarbiau sekti, kad
vagonai nesubraižytų automobi
lio šonų.
Denveryje, iš kitų valstijų at
vykę, gali nemokamai statyti
autovežimius specialiai rezer
vuotoje vietoje, sostinės kapitoliaus aplinkoje. Čia pat, kitoje
gatvės pusėje, nemažas pastatas
— Denverio ir Colorado istori
nis muzėjus. įėjimas laisvas.
Keliuose augštuose išdėstyti
įvairūs rodiniai, kalbą apie sun
kias pijonierių kūrimosi dienas,
kovas su indėnais, pramonės ir
civilizacijos kūrimąsi, darbščių
žmonių pastangas žemdirbystė
je ir gamtos turtų panaudojime,
kasyklų plėtime. Karo aviacijos
akademijoje, Colorado Springs,
vasaros sekmadienių popietėmis
koncertuoja kadetų choras ir or
kestras atvirame ore, čia pat
prasidedančių kalnų papėdėje.
Blogam orui esant, persikelia
ma į auditoriją.
Teko minėti laukinius gyvu
liukus, matytus kalnuose. Kaikas domėjosi jų vardais. Tai
briedžiai, kalnų ožiai, čipmonkės. Čia jų pilna. Riešutus ima
iš rankų, drąsesnieji net užšoka
ant kelių. Tas pats pasakytina
ir apie mažesnius už voveres,
bet labai panašius į jas gyvuliu
kus. Yra dar labai panašūs į
zuikius padarai, tik mažesni. Kū
nas kaip zuikio, tik ausys visiš
kai mažos ir beveik neatsikišusios. žymiai didesni, kiek bebrus
primeną gyvuliai “marmos” (ka
žin koks lietuviškas jų vardas?).
Kiek baikštesni ir ligiau užtrun

Gramatika ar eschatologija?
Vienuolinio gyvenimo prasmė ir vertė

tada, kai žemė virsta jo padang
te, kai Jis gyvena su žmonėmis
kaip “jų Dievas”, kai nušluosto
“nuo jų akių kiekvieną ašarą”,
kai mirties daugiau nebėra, “nei
dejavimo, nei šauksmo, nei
skausmo”; trumpai tariant, kai
praeina “pirmasis dangus ir pir
moji žemė” arba visa, “kas bu
vo pirma” (Apr 21, 1-4). Dievas
yra tiesioginis mūsų aprūpinto
jas tiktai perkeistame pasauly
je. Nuosekliai tad ir neturtas,
kaip savęs aprūpinimo sudėji
mas į Viešpaties rankas, yra nu
rodymas į šį perkeitimą arba
perkeistosios būties šauklys. Ne
turtas pačia savo esme yra
eschatologinio pobūdžio. Ir tik
šio pobūdžio šviesoje jis yra
objektyviai prasmingas ir sub
jektyviai vertingas kaip priemo
nė tonulėti, gyvenant ano per
keistojo pasaulio viltimi bei jį
neturtu reiškiant.
Atsietas nuo būties perkeiti
mo ir perkeltas į dabartinį pa
saulį, neturtas virsta arba uto
pija arba apgaule. Utopija jis
virsta todėl, kad mūsų neperkeistojoje žemėje aprūpinimas
niekad neateina tiesiog iš Dievo,
bet tik iš mūsų pačiu arba iš
mūsų artimo. Kitaip teigti reikš
tų laukti aiškaus stebuklo ir tuo
gundyti Viešpati. Jeigu kas iš
tikro šitokią utopiją vykdytų,
būtų ne tobulybės keliu einąs
krikščionis, o lengvapėdis ki
ti) triūso išnaudotojas. Apgau
le neturtas virsta todėl, kad, at
sisakius apsirūpinimo asmeniš
kai, jis yra pasiekiamas visuo
meniškai, būtent, susitelkus į
bendruomenę ir jos vardu kauniant žemiškąsias gėrybes — ne
tik šiai, bet ir rytojaus dienai.
Kad tai yra visiškai tikras pavo
jus bei gundymas, matyti ir iš
II Vatikano Susirinkimo įspėji
mų vienuolijom vengti “betkokios prabangos, perdėto pelno
iieškojimo (vadinasi, ir vienuo
lijų turimas turtas duoda pel-
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no, Mc.) ir turtų krovimosi” (II,
125), kas Bažnyčios istorijoje yra
pasitaikę nekartą ir dabar dar
tebepasitaiko.
šio pavojaus galima išvengti
tik tada, kai vienuoliai iš tikro
yra “neturtėlių dvasios, turį lo
bį danguje”, kaip tai pabrėžia
Susirinkimas (t. p.), vadinasi,
kai neturtas yra pergyvenamas
ryšium su galutiniu išsivadavi
mu iš medžiaginių rūpesčių bū
tinybės — ne tuo, kad mane ap
rūpina kitas žmogus savo auka
ar bendruomenė savo sukauptu
turtu, bet busimojo perkeitimo
viltimi, kurios šviesoje kito au
ka virsta ženklu, kad Dievas yra
visa visame, o bendruomenės
turtas tampa prasmenimi to,
kad Dievas bus jų Dievas. Ne
turtas netenka utopinio ar ap
gaulingo pobūdžio tik tada, kai
jis yra “lobio danguje” reikšmuo, vadinasi, pergyvenamas
eschatologiškai. Todėl ir netur
to įžadas yra ne ekonominio, ne
visuomeninio ir net ne dorinio
pobūdžio, bet išraiška to, ko
laukiame, kad įvyktų, kai pra
eis senasis dangus ir senoji že
mė. Tai nurodymas į tai, kad
naujasis dangus ir naujoji žemė
yra ne tik dar prieš mus, bet jau
ir tarp mūsų pačių. Tai busimo
jo amžiaus skelbimas — ne žo
džiu, bet sava būsena.
4. Skaistybės eschatologija
Tas pat pasakytina ir apie
skaistybę. Kaip apsirūpinimas
žemiškomis gėrybėmis, taip ir
vedybos yra dabartinės žemės
būtinybė, kad žmonija galėtų
augti bei apvaldyti pasaulį (plg.
Pr 1,28). Pakėlęs santuoką į
sakramentų eilę, Kristus pa
šventė žmonių dauginimąsi taip
giliai, jog vyro ir moters santy
kiai santuokoje virto atvaizdu
Kristaus santykių su Bažnvčia
(nlg. Ef 5,22-23). Tai reiškia,
kad vedybos yra ne tik kūrimo,
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ka, kol išdrįsta prie žmogaus
prisiartinti. Gyvena tarp uolų,
kur lengva kiaurymėse pasislėp
ti. Matomi vis po du. Kitoje vie
toje, prie kalnų upelio ir di
džiulių suverstų akmenų besi
ruošiant užkandžiauti, jaunimas
sugavo ir ilgoką gyvatę. Marga,
dailių spalvų, išsigandusi dau
giau už mus. Savigynai išleido
nemalonaus kvapo skystį. Pada
rę eilę nuotraukų paleidome ir
skubėjome nusiplauti rankas.
Arizonoje, važiuodamas per
navajo ir hopi indėnų rezerva
tus, pastebi skurdą ir' begalinę
apatiją. Ten indėnams palikta
pati nederlingiausia dykumos
žemė, kur vietoje žolės auga
kažkokie kupstai ar ir visiškai
nieko. Matėme dykumoje kritusį
arklį ir prie jo suklupusią in
dėnę. Kiek toliau, prie pat ke
lio (tikriausiai, autovežimių už
mušti) gulėjo negyvų dviejų ark
lių lavonai. Karšta dykumos sau
lė spirgino be jokio šešėlio ir tą
baisųjį kvapą dar ilgai jautėme
automobilyje, nors langai buvo
uždari, veikė tik vėsintuvas. Iš
pokalbių su indėnais spren
džiant, bent nemaža jų dalis, lai
ko save karo būklėje su baltai
siais. Išdidūs, niūrūs jų veidai,
išskyrus jų vaikučius, neven
giančius šypsenos ir neslepiamo
smalsumo.
Vyno mėgėjai tesisaugo Kali
fornijos vyno gamyklų. Vyninių
yra labai daug ir visur matomi
kvietimai aplankyti, stebėti visą
procesą, na, ir paragauti jų ga
mybos skysčio. Aplankius pen
ketą ar šešetą tų vyninių, pasi
daro jau ne ragautuvės, bet iš
gertuvės, o ir pati Kalifornija,
bent jau tuo momentu, atrodo
dailiau ir iškiliau .. .
Vakaruose labai gausios va
dinamosios “self service” skys
tojo kuro pardavimo stotys. Ten
pats prisipili degalo, pasitikri
ni alyvą, nusivalai langus. Dviem
centais pigiau už galioną. Šei
mos jaunimui buvo vienas malo
numas taip aptarnauti savo autovežimį.
Daug kas teiravosi motelių
kainų. Jos svyravo tarp 14 ir
20 dolerių. Teko naudotis dau
giausia “Holiday Inn”, “Best
Western” ir “Best Eastern” pa
tarnavimu. Kur tokių nebuvo,
žiūrėjome, kad turėtų AAA
ženklus. Vienoje Kalifornijos
vietoje buvome apsistoję lietu
vių motelyje ir temokėjome (4
asmenys) $16 už du kambarius.
Tai buvo lyg mažas butukas.
Niekur ir niekada nebuvo jokių
nesklandumų gauti motelyje
kambarį. Jų visur, ypač prie di
desnių kelių, yra tiek daug, kad
net ir kainos atžvilgiu jaučiama
konkurencija, šiuo atveju, aiš
ku, turistų naudai.
MAŽA GARBĖ SVETIMA
KALBA KALBĖTI, DIDI
GĖDA SAVOSIOS NEMOKĖTI

Audiencijoje pas popiežių Pauliu VI 1972 m. spalio mėnesį. Iš kairės — Ro
mos radijo ir televizijos rytų programos direktorius Commendatore Steinfl,
kroatas, kun. Vingaudas Damijonaitis, Offenbacho prekybos bei amatų mo
kyklos mokytojas, vyr. mokytojas kun. All. Rosenkranz

APIE TAUTIEČIŲ ĮVAIRUMĄ
S. PRANCKŪNAS
Keliaujančio kanadiečio sėkmės, nesėkmės ir pastabos

Šiame laikraštyje yra buvę
pasisakymų apie veržlius lietu
vius, kurie nepasitenkina esama
padėtim, siekia ko nors naujo,
geresnio. Jie imasi verslų, įvai
rių amatų, sukuria pavyzdžio
vertą, pasiturinčio žmogaus as
pektą. Buvo įtaigojama sveikin
ti tokius užsimojimus.
Vadovaudamasis ta mintim ir
neturėjęs geresnės vasaros, ry
žausi vykti rudenėjančiom atos
togom į pietines JAV valstijas:
per Čikagą iki Arkansas, per
Luisianą iki Floridos ir per gau
sių liūčių apsemtą Virginiją at
gal į Torontą.
Pirmiausia buvo įdomu susi
tikti detroitiečius. Iš jų paaiškė
jo, kad čia yra gerai žinomos čikagiečių verslininkų kaikurių
prekių kainos. Net atskiromis
detalėmis buvo apibūdinti ten
esamų kainų skirtumai. Pasie
kus Čikagą ir patikrinus beveik
greta esančias lietuviškas par
duotuves paaiškėjo, kad tikrai
čia esama tų nurodytų, kaikuriais atvejais net didesnių skir
tumų. įdomiausia, kad detroitiškiai apie tai gerai žino ir kiek
vienu atveju komentuoja.
Sustojus nakvynei Union Pier
nemažoje lietuviškoje užeigoje,
kur vasaros metu veikia valgyk
la, o sekmadieniais atvirame
ore laikomos pamaldos, šeimi
ninkai maloniai priima. Jie pa
aiškina, kad nebūsią visų pato
gumų, nes vasarotojai jau seniai
išvažinėję. Besikalbant netikė
tai paaiški, kad šeimininkas va
kar mus matė kitoje, už 28 my
lių, tolokai nuo didžiojo kelio
esančioje, sodais apsuptoje lietu
viškoje užeigoje. Išsikalbėjus
jam pasidarė truputį nepatogu,
kad tikrina savo tautiečio daug
didesnės apimties užeigą. Už
nakvynę tautietis paima sezoni
nę kainą, tuo tarpu šalia esąs
pakelės motelis ima visu treč
daliu pigiau, nors jame yra ir
televizija.
Pietinės valstijos maža lietu
viška kolonija nustebina savuo
ju svetingumu. Nedaug tepažįs
tam! tautiečiai pasitinka kaip
artimuosius giminaičius. Vaišin
giesiems šeimininkams teiraujantis, kurioje lietuviškoje užei
goje apsistojom, tenka aiškintis,
kad negavus žinomoje užeigoje
nakvynės, teko pasinaudoti sve
timųjų pastoge. Sužinoję, kad
čia yra daugiau lietuviškų užei
gų, sekančią dieną mielai persi
kėlėm ten. Kaina beveik ta pati,
bet patalpa kiek žemesnės koky
bės. Baigiantis savaitei, šeimi
ninkas nedrąsiai prisiartinęs
aiškina, kad jam atsiradus pro
ga mūsų patalpą išnuomoti pa
stovesniam gyventojui. Esą kai
po mielą tautietį jis labai pra
šytų likusias porą dienų persi
kelti į kuklesnę patalną. Ir kaip
tokio prašymo neišpildysi!
Pasiekus saulėtas Floridos pa
krantes, tenka nustebti. Kai
prieš 12 metų jieškojom čia sau
lės, lietuviško verslininko nete
ko rasti. Dabar nridygę jų
kaip grybų. Dar iš Toronto ap
siginklavusius gerom rekomen
dacijom ir tikru adresu, pasitin

ka malonus tautietis. Aišku, vie
tos bus — juk dar ne sezonas.
Yra tik pora čikagiškių ir pora
iš mūsų Hamiltono. Bet mūsų
nelaimei yra šunytis. Nors sa
kom, kad gyvuliukas švarus ir
išmokytas, bus vedamas lauk tik
anksti rytą ir vėlai vakare, bet
nieko negelbsti. Tokia jau užei
gos tvarka. Tenka tad apsistoti
gretimame kieme pas nelietuvį.
Dienoms bėgant, maudantis
šiltose Meksikos įlankos bango
se, kepinantis sniego baltumo
smėlyje, dėmesį atkreipia neto
liese esąs visai tuščias, bet dau
giau apie save erdvės turįs mo
telis. Ten tai bent būtų vietos
šuneliui palakstyti, svarbiausia,
nereikės svečių saugotis. Nuė
jus pasiteirauti, apima didžiau
sia nuostaba. Čia pasitinka mus
nepriėmęs šeimininkas. Jis jau
čiasi kiek nepatogiai ir prisipa
žįsta anksčiau apie tai nepagal
vojęs. Čia esąs tik dalininkas ir
ką tik perėmęs naująjį verslą.
Taip, čia būtų galima ir su gyvu
lėliu. Parodo patalpas. Atrodo
kiek apleistos, reikalingos dažy
mo. Atskiruose vienetuose tai
ir daroma. Seimininkas pasitei
rauja, kiek mes mokame į dieną
už nakvynę jo kaimynui. Paaiš
kinus jis sako imsiąs tik 50 et.
daugiau į dieną, negu dabar mo
kame. Mums keista, nes ten mes
turime spalvotą televiziją, o čia
nespalvota.
Turint adresą, įdomu aplan
kyti pažįstamą dar iš Vokietijos
laikų, juo labiau, kad jo gimi
naičiai, geri torontiečiai bičiu
liai, turi čia nusipirkę namą,
nors jame dar negyvena. Įdomu
pamatyti tą jų pirkinį. Juk gal
atsiras kada nors proga pažiemoti pas tuos mielus, nuošir
džius žmones. Čia jau daugiau
kaip prieš metus įsikūrę šeimi
ninkai mus pasitinka, aprodo
namą, kieme augančias palmes.
Pro langus matosi kanalo vande
nyje šokinėjančios žuvys. Žmo
nės puikiai susitvarkę, gražiai
gyvena. Bet pažįstamasis iš Vo
kietijos neskuba parodyti savo
giminaičių namo, nors jis esąs
gretimoje’gatvėje. Gal kitą die
ną. Smalsumas dar labiau padi
dėja. Kaip gi grįši pusantro
tūkstančio mylių nepamatęs tos
pastogės, apie kurią Toronte bu
vo tiek girdėta.
Antrojo vizito metu pasiseka.
Vokietijos laikų pažįstamasis
sutinka, kad žmona pavažiuotų į
gretimą gatvę ir parodytų įdo
mųjį pirkinį. Tuo pačiu momen
tu jis paklausia, esą gal mes ne
atsisakytume pavėžėti tą moterį
iki jų apartamentinio namo. Jau
esą ketvirta mėnesio diena, ir
nevisi nuomininkas dar atsiskai
tę už nuomą. Pamačius čia pat
buvusį mielų torontiečių pirki
nį, pavežėjimas per visas žalias
ir raudonas gatvių šviesas nusi
tęsia 7 mylias į kitame miesto
pakraštyje esantį apartamenta.
Pasibasčius po pasauli, išryš
kėja įdomus mūsų žmonių Įvai
rumas. Jeigu vieni, nors ir ma
žai žinomi, pasiruošę širdį ati
duoti. kiti, turėdami savus iš
skaičiavimus, galėtu ia nasiimti.

taus” (II, 124). O kalbėdamas
apie kunigų celibatą, Susirinki
mas dar labiau paryškina escha
tologinį skaistybės pobūdį: “Ce
libatu kunigai gyvai primena
busimąjį pasaulį, jau dabar
esantį čia tikėjimu ir meile; pa
saulį, kuriame prisikėlusieji
nei tekės, nei ves” (II, 201). Tai
pabrėžia ir Y. M. J. Congaras,
pastebėdamas, esą skaistybė
“turi ypatingo eschatologinio
ryšio su naująja kūrinija”6.
Štai kodėl skaistybei apsisprendusiojo žmogaus gyveni
mas ir yra vadinamas, ypač Ry
tų Bažnyčioje, “angeliškuoju gy
venimu” (bios aggelikos); ne to
dėl, kad skaistus žmogus būtų
virtęs kažkokia bekūne dvasia,
bet todėl, kad jis yra tapęs objekvyviniu prasmenimi to, kas
išganymo istorijoje visų laukia
po visuotinio perkeitimo’— būti
kaip Dievo angelai. Kaip netur
tas yra medžiaginės tvarkos
perkeitimo prasmuo, taip skais
tybė yra nurodymas į biologinės
tvarkos perkeitimą, kuriame,
tiesa, pasilieka žmogiškojo as
mens vyriškumas ar moterišku
mas pagal gražų šv. Augustino
posakį: “Qui utrumque sexum
instituit, ultrumque ac restituet
— Tasai, kuris abi lytis sukū
rė, jas abi ir atstatys”, — ku
riame tačiau nebėra uždavinio
daugintis ir pripildyti žemę, nes
“pirmoji žemė” (Apr 21, 1) jau
bus praėjusi. Skaistybės prisi
ėmimas ir jos vykdymas šioje
“pirmojoje žemėje” kaip tik ir
skelbia anos “naujos žemės” at
ėjimą,. neleisdamas krikščioniui
užsisklęsti tik kūrimo bei atpir
kimo tvarkose, o versdamas jį
laukti ir perkeistosios tvarkos.
Vedybos yra būtinas ir šventas
dalykas tiek kūrime, tiek atpir
kime. Tačiau jos yra negaluti
nės, todėl tikinčiajam ir nevienintelės — jos yra praeinamos.
Skaistybė kaip tik ir yra šio ve
dybų nraeinamumo šauklys ir
angeliškosios būsimos tvarkos
nurodymas.
A. a. kun. Romo Kasponio laidotuvių pamaldos Klevelandc. Iš kairės: kle

bet ir atpirkimo tvarkos daly
kas: kūrimo tvarkos todėl, kad
jų keliu vyksta Viešpaties pla
nas palenkti pasaulį žmogui; at
pirkimo tvarkos todėl, kad sak
ramentinė malonė virsta asme
niu vedusiųjų pašventimu.
Kristus abejojantiem apašta
lam, esą “neverta vesti”, jei ne
valia paleisti vestos žmonos, at
sakė: esama nevedančiųjų, “ku
rie tokie yra gimę iš motinos
įsčių” (invalidai); esama neve
dančiųjų, “kurie žmonių pada
ryti” (eunuchai); bet esama ir
nevedančiųjų, “kurie patys save
tokiais padarė dėl dangaus kara
lystės” (Mat 19,10-12), vadinasi,
laisvai apsisprendė pasilikti ne
vedę, nepaisydami, kad santuo
ka yra Dievo Kūrėjo įsteigta ir
Dievo Atpirkėjo sakramentu pa
švęsta. Kas gi tad yra ši dan
gaus karalystė, kuria yra grin
džiamos nevedybos kaip evangelinis patarimas? J tai Kristus
atsakė kitoje vietoje, būtent, sa
dukėjų klausiamas, kieno bū
sianti moteris po prisikėlimo,
turėjusi žemėje septynis vyrus:
“Prisikėlę iš numirusiųjų žmo
nės neveda ir neteka, bet yra
kaip Dievo angelai danguje”(Mk
12, 25; plg. Mt 22, 30). Tai reiš
kia: kas atsisako vedybų dėl
dangaus karalystės, tuo kaip tik
ir vaizduoja aną būseną po pri
sikėlimo. Nevesti dėl dangaus
karalystės reiškia tapti prasme
nimi perkeistosios pasaulio
tvarkos, kurioje žmonijos dau
ginimasis bus nebetekęs pras
mės, nes kūrimu pradėtas pa
saulio tapsmas bus virtęs amži
nu palaimintuoju būsmu.
Šia prasme II Vatikano Susi
rinkimas ir skelbia, kad “skais
tybė yra ypatingas dangiškųjų
gėrybių ženklas” (II, 123) "ir
kad jos laikydamiesi tikintieji
“visiem krikščionim primena
tas nuostabias Dievo sudarytas
jungtuves taro Bažnyčios ir jos 0 Yves M. J. Congar, op. cit. p. 255.
(Bus daugiau)
vienintelio Sužadėtinio Kris

bonas kun. B. Ivanauskas, kun. L Jargenson, kun. J. Staškus, kun. A. Galdikovskis, vysk. V. Erizgjs, kun. P. Dziegoraitis, kun. A. Babonas, kun. F,r.
Liubinas. Nuotraukoje trūksta kun. K. žemaičio
Nuotr. V. Bacevlčit.us

4 psi. • Tėviškės Žiburiai

@ FAVIRGTOJE TFV YffiJI;
VILNIAUS KLUBUOSE
Audronė Škiudaitė sekmadienio
vakarą panoro susipažinti su jaunimo
laisvalaikiu Vilniaus karininkų na
muose, medicinos darbuotojų ir ry
šių klubuose, geležinkelininkų kul
tūros rūmuose. “Komjaunimo Tie
sos” lapkričio 22 d. laidoje ji pasa
koja: “Visų keturių klubų salėse šo
ko netvarkingų jaunuolių auliniais
ir gana nei.švaizdžiais batais, megzti
niais, atraitotomis rankovėmis, at
lapotomis apykaklėmis baltiniais,
netgi sportiniais treningais, nepavy
dėtino švarumo ir nelygintomis vel
vetinėmis kelnėmis arba džinsais.
Nedrįsčiau teigti, kad jie netvarko
savo išorės tyčia, norėdami išsiskirti.
Toli gražu, ne! Matyt, šeimoje, mo
kykloje, nuo mažens ir šiek tiek pa
ūgėjus, nebuvo mokomi suprasti ir
vertinti grožio, jiems nebuvo pakan
kamai įkalta kaip elgtis ir dėvėti to
kiose vietose..." Vilniaus karinin
ku namuose vienas darbuotojas A.
Škiudaitei skundėsi: “Kur jūs, kom
jaunuoliai, ir jūsų spauda žiūri, kad
ne tik gatvėje, bet ir čia, šokių salė
je, prisiveisė ilgaplaukių, suskretu
sių beždžionių ..." Karininkų namų
partinės organizacijos sekr. A. Putkovas prisipažino, kad dėl tokio jau
nuolių apsileidimo yra kalti ir klubu
vadovai, j aprangą bei išvaizdą žiū
rintys pro pirštus. Jiems nerūpi kul
tūringa aplinka. A. .škiudaitė kons
tatuoja: “Visose šokių salėse, kurio
se lankėmės tą vakarą (išskyrus Ry
šiu klubą) aplinka buvo nepavydėti
na. Perpildytose patalpose, kurias
radome ir Karininkų namų, ir Me
dicinos darbuotojų, ir Geležinkeli
ninkų klubuose, apie jokią kultūrą
negalėjo būti ir kalbos. Net pertrau
ku metu nebuvo galima pajudėti, o
ką jau bekalbėti apie šokimą...”
Karininku namų vyr. instruktorė T.
Oparyševa pareiškė: “Pardavėme
Gll bilietų ir (leidome apie 30 sve
čių iš Rygos..." Sekr. A. Putkovas ją papildė: “Parduotume dar
tūkstantį bilietų, tiek norinčių šokti
lieka už durų, bet salėje ir taip per
daug...” A. .škiudaitė pataria šokių
vakarus rengti mokyklose, kviesti
mėgėjų orkestrėlius, dalyvaujančius
konkursuose. A. .škiudaitė cituoja iš
Elenos Untaitės gautą laišką apie
jos įspūdžius Vilniaus geležinkeli
ninkų kultūros rūmuose: “ ... pir
miausia j akis krito blausūs prisigė
rusių vaikinų veidai. Nemaža dalis
Ir merginų išgėrusių. Dauguma jau
nimo nori įdomiai ir turiningai pra
leisti vakarą, o grupė neblaivių jau
nuolių sugadina nuotaiką, ir vakaras
pasidaro neįdomus. Daugiau nieko
nebelieka, kaip eiti namo...” Nuo
savęs A. Škiudaitė prideda: “Jeigu
visur būtų geri šeimininkai, nebūtu
me tą sekmadienio vakarą nemalo
niai nustebinti, kai Vilniaus Kari
ninkų kultūros namų kavinėje, kur
turi būti pardavinėjama tik kava ir
sausas vynas, mums pasiūlė konja
ko...”
MEDŽIOJO BRIEDŽIUS
K. Kaukas “Tiesos” 266 nr. pra
neša, kad Klaipėdos ir Neringos me
džiotojams 1972 m. buvo leista nu
šauti Neringoje 10 briedžių. Jie
buvo išnaikinti karo metais, bet
1956 m. Neringoje vėl pasirodė pora
briedžių, atkeliavusių sausuma ar at
plaukusių Kuršių mariomis. Dabar jų
ten jau yra apie 80. Pritrūkę pagrin
dinio savo maisto — drebulių, šer
mukšnių žievės ir karklų, briedžiai
ėmė skabyti pušaičių bei eglaičių
viršūnes ir tuo būdu niokoti Ištisus
jaunuolynus. Kaikuriuos medelių plo
tus miškininkai buvo aptvėrė augštomis tvoromis, bet viso miško ne
įstengė aptverti. Briedžių skaičiaus
sumažinimas turi tikslą išsaugoti
jiems pakankamas maisto atsargas.
Dėl tos pačios priežasties medžiok
lėje buvo apretintos ir Neringos šer
nų bandos.
SVEČIAI IŠ ITALIJOS
"Gimtojo Krašto” 48/72 nr. pa
skelbtas trumpas pranešimas, kad
Vilniuje lankėsi Italijos Avelino vys
kupijos generalinis vikaras Ferdinan
do Renzulli ir Italijos dirbančiųjų
katalikų sąjungos ACLI organizaci
nio skyriaus vedėjas Vittorio Villa.
Jiedu kelionei po Sovietų Sąjungą
buvo pakviesti Sovietų Sąjungos ir
Italijos bičiulių draugijos. Vilniuje
F. Renzulli ir V. Villa lankė baž
nyčias, susitiko su arkivyskupijos
valdytoju C. Krivaičiu. Kultūrinių
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ryšių su užsienio šalimis draugijoje
į svečių klausimus atsakinėjo akade
miku tituluojamas didžiausias Vati
kano kritikas Vladas Niunka, pla
čiau palietęs pokario metais įvyku
sius pakitimus visose gyvenimo srity
se, ypač kaimo gyventojų kėlimąsi į
miestus. "GK” informacijoje rašoma:
“F. Renzulli pasidomėjo katalikybės
reikalais Lietuvoje. Jam buvo paaiš
kinta, kad pas mus yra skelbiama
materialistinė pasaulėžiūra, tačiau
niekada nepritariama bet kokiam ti
kinčiųjų diskriminavimui, jų religi
nių jausmų įžeidinėjimui. Juk visų
Komunistų partijų dokumentuose
yra pasakyta, kad komunistai gali
bendradarbiauti su katalikais. ..”
Koks gali būti tas bendradarbiavi
mas, kai pagal slaptas kompartijos
instrukcijas kunigai teisiami ir bau
džiami net už religijos mokymą baž
nyčioje, V. Niunka, matyt, nė ne
bandė aiškinti svečiams iš Italijos.
Jiems tikriausiai yra žinomos ne tik
kunigų bylos, bet ir Lietuvos tikin
čiųjų kreipimasis į Jungtinių Tautų
sekr. K. Waldheima.
GRAŽIAUSIAS SKYRIUS
“Tiesa” 287/72 nr. paskelbė savo
korespondento M. Kaniausko prane
šimą iš Santiago, Čilėje, apie ten už
sidariusią tarptautinę mugę. Pagrin
dinis parodos prizas buvęs paskirtas
pirmą kartą šioje mugėje dalyvavu
sios Sovietų Sąjungos paviljonui, ku
riame atskirą skyrių turėjo ir oku
puota Lietuva. Lietuvių tautos talen
tas išryškėja net ir nedėkingiausiose
politinėse aplinkybėse. Didžiąją gar
bės premiją už geriausią parodos
architektūrinį bei meninį sprendi
mą laimėjo Lietuvos skyrius. Nuo
pelnai tenka projektą paruošu
siam ir apipavidalinusiam vilniečiui
architektui Vladui Vizgirdai ir Vil
niaus “Dailės” kombinatui.
PAVĖLUOTAS PAMINKLAS
Vilniuje, aikštelėje prie Angariečio ir Komunarų gatvių, buvo ati
dengtas beveik šešių metrų augščio
paminklas partiečiu! Zigmui Alek
sai • Angariečiui, ištikimai tarnavu
siam Maskvai ir už tą ištikimybę ga
vusiam kulką į pakaušį. MLT En
ciklopedijos I tome apie jį rašoma:
“1938. III. 27 Maskvoje buvo suim
tas. Žuvo neteisėtai represuotas as
menybės kulto sąlygomis. 1956 re
abilituotas.” Pavėluoto paminklo
juostelę perkirpo revoliucinio judė
jimo veteranai, orkestrui grojant
“Internacionalą”. Politinio švietimo
namų salėje įvykusiame susirinkime
šio ištikimo Maskvos tarno gyveni
mą, veiklą ir tragišką mirtį Stalino
siautėjimo dienomis nušvietė vilniš
kės kompartijos I sekr. A. Sniečkus.
ŽMOGAUS TEISĖS
1972 m. gruodžio 8 d. Vilniuje bu
vo paminėta Jungtinių Tautų priim
tos visuotinės žmogaus teisių dekla
racijos 24 metų sukaktis. Universite
to teisės fakultete įvykusį susirinki
mą atidarė Lietuvos Teisininkų
Draugijos pirm. prof. J. Žėruolis,
pagrindinį pranešimą skaitė teisin
gumo “ministeris” A. Randakevičius,
deklaraciją pristatydamas kaip di
džiausią žmonijos laimėjimą ir pa
brėždamas, kad dėl jos priėmimo
dideli "nuopelnai" tenka Sovietų Są
jungai. Valstybės teisės katedros ve
dėjas docentas A. Bulota, studentai
T. Semičiajevskaja ir V. Geržonas
garbino Sovietų Sąjungos konstituci
ją. Kalbėtojai nutylėjo visam pasau
liui gerai žinomą faktą, kad didžiau
sia žmogaus teisių piktnaudotoja yra
Sovietų Sąjunga ir kad ta jos kons
titucija tėra skirta užsieniečiams
klaidinti.
“GAL PO RUBLIUKĄ ...”
Kino žurnalo “Tarybų Lietuva” 25
nr. paliečia vieną skaudžiausių pro
blemų — girtavimą Vilniaus tarpu
vartėse. Šį dokumentinį filmą “Gal
po rubliuką ...” sukūrė kino mėgė
jas Antanas Kaliną, Vilniaus miesto
Lenino rajono vidaus reikalų sky
riaus viršininkas. Vaidina tikrieji
tarpuvarčių herojai. K. Juozaitis
“Komjaunimo Tiesos” 238/72 nr. at
skleidžia dalį filmo vaizdų: “Tarpu
varčių sėbrai, vieni praradę sąmonę,
bet kokį žmogišką orumą, savigarbą,
kiti — kupini agresijos, gyvuliškos
jėgos, transportuojami į blaivyklą,
šiurpūs vaizdai: paklaikusios akvs...
bukos iškreiptos fizionomijos. . . jau
ni įmitę vyrai, turintys tiek daug ir
taip lengvai, benrasmiškai švaisto
mos sveikatos ...”
V. Kst.
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Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti

Maloniai kviečiame visus atsilankyti i musų ruošiamę

metini
SAUSIO 20
Hamiltone, Jaunimo Centro salėje
• Įvairūs gėrimai

* Karšta zuikiena

• Staliukų ir piniginė loterija

• Meninę programos dalį atliks

Londono mergaičių kvartetas "RASA''

• Taurių įteikimas pasižymėjusiems
medžiotojams-šauliams ir žvejams
• PRADŽIA — 6,30 valandą vakaro
Įėjimas — §2.50, studentams — §1.00

puikiam orkestrui "HIGHLIGHTS"
Hamiltono Lietuvių Žūklautoji! ir Medžiotojų
Klubo "Giedraitis" valdyba

Kaip jau buvo rašyta “TŽ”, pagal
“Wasaga Beach Master Plan 1971”
Ontario provincijos valdžia numato
nusavinti ar nupirkti Brock Beach
iki Wasagos miestelio galo pagal
ežerą pirmąją ir antrąją liniją. Va
sarnamiai bus nugriauti ir paversti
parkais, autoaikštėmis, poilsio aikš
tėmis. Jau daug namų nupirkta, nu
griauta, medžių iškirsta. Mano nuo
mone, kurortas gerokai sugadintas,
užliejant smala smėlio kopas, išnai
kinant pušynus.
“Master Plan 1971” suskirstytas į
6 rajonus. Lietuviai daugiausia va
sarnamių turi VI rajone (apie 100),
kuris yra Nottawasaga valsčiaus ži
nioje. Ji.s prasideda nuo Shell gazo
lino stoties (kur buvo p. p. Kalūzų
restoranas) ir eina iki 3 Avė., "Pa
langos” (Rinkūnų) vasarvietės. Į
šį rajoną įeina ir miškas prie lietu
vių Sv. Jono stovyklavietės į ežero
pusę.

Praėjusį rudenį daugelis tų 6 ra
jonų savininkų gavo pranešimus,
kad valdžia nori nupirkti jų namus.
Tuo pačiu laiku valdžia pradėjo ma
tavimo darbus. Žmonės susirūpino,
nes pasiūlytos kainos yra ne rinkos
vertės.
Peticijos komiteto nariai vėl krei
pėsi į Ministry of Treasury, Econo
mics and Intergovernment Affairs
pareigūnus žodžiu ir raštu. Tos mi
nisterijos programos koordinatorius
K. J. Richards atsiuntė laišką (29XL1972), kuriame išaiškinta mums
daug rūpimų klausimų.
Iki 1974 m. ministerija planuoja
baigti tvarkyti 1-5 rajonus. 1973 m.
bus paruošti VI rajono planai ir
supirkta žemė. Pirmoje eilėje bus
nupirkta, kas paskelbta pardavimui.
1974 m. tik dalis nupirktos žemės VI
rajone bus pradėta tvarkyti ir gal
būt 1975 m. dauguma žemių bus iš
pirkta bei sutvarkyta, paversta par-
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Steibilienės paveikslą — L. Stungevičienė, Knights televizijos ir radijo
krautuvės elektr. maišytuvą — P.
Armonas, radiją — E. Meškauskas,
Beržaitienės grybų krepšelį — p.
Raguckas. Nuoširdus ačiū visiems,
parėmusiems mūsų jaunimą. J.
Z. ORVIDAS, rinkęs prenumera
tas “TŽ”, dėl nesveikatos nebegali
patarnauti savo tautiečiam. “TŽ” ad
ministracija dėkoja jam už talką ir
prašo tautiečius siųsti prenumeratas
administracijai.

MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS” po
švenčių pirmoji repeticija — sausio
7, sekmadienį, po 10 v. pamaldų Jau
nimo Centre. Visos choristės prašo
mos dalyvauti repeticijoje, nes ruo
šiamos naujos dainos Vasario 16 die
nos minėjimui ir kitiems koncer
tams. — Kaukių balius, ruošiamas
choro “Aidas” tėvų komiteto, įvyks
kovo 3 d. Jaunimo Centre. Choras
nuoširdžiai dėkoja Kanados Lietuvių
Fondui už $75 choro reikalams. J.P.
LIETUVIŲ ŽŪKLAUTOJŲ ir Me
džiotojų Klubas “Giedraitis” ruošia
si savo metiniam zuikių baliui, ku
ris įvyks 1973 m. sausio 20 d. Jauni
mo Centre. Programą sutiko atlikti
Londono lietuvaičių kvartetas “Ra
sa”. Bus ir kitokių įdomybių. Valdyba
REKOLEKCIJŲ BAIGIMO proga
suruošti užkandžiai labai gerai pa
sisekė. Hamiltono ateitininkai dėko
ja mons. dr. J. Tadarauskui už leidi
mą pasinaudoti sale, p. Deksnienei
už vadovavimą virtuvėj, tėveliams ir
visiems prisidėjusiems darbu, pini
gais ir kepiniais bei parėmusiems
mūsų loteriją. Dovanas laimėjo: E.
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* Linksmoji dalis — grojant

Pertvarkoma Wasagos vasarvietė
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kais.
Į klausimą “Will people be paid
enough so they can buy elswhere?”
atsakė: "The governments offer
for an individual’s property repre
sents the price that an appraiser
from the private sector believes is
the fair market price”.
Kiek aš patyriau, iki šiol pasiūly
tos kainos VI rajone vasarnamių sa
vininkams yra žemiau rinkos kainų.
Todėl jie atsisakė parduoti.
Į klausimą, ar verta daryti vasar
namio pagerinimus, taip atsakoma
rašte: "Our parks implementation
program in priority 6 (rajone)
should be well established by 197475. My advice to property owners
in this area would be to disuade
them of spending money on such
improvements for such a short
period of time”.
VI rajone gyvena daug senų ka
nadiečių pensininkų ištisus metus
žiemai paruoštuose namuose. Jie
man pareiškė, ten gyvensią, kol gyvi
būsią.
Peticijų komisija sustiprins 1973
ir 1974 m. veiklą, surinks tūkstan
čius parašų ir kovos, kad gražus po
ilsio kurortas nebūtų sunaikintas ar
ba vėliau parduotas užsienio pelnagaudžiams.
J. Karka, peticijų k-jos sekretorius

DELHI, ONT.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū už suruoštą staig
meną, minint mano amžiaus sukaktį
1972 m. lapkričio 26 d., iniciatorei
p. M. Norvaišienei, tiek daug turėju
HAMILTONO KOVAS
siai vargo ir rūpesčio. Buvau išva
CYO LYGOJE jauniai A žaidė pir žiavusi į Detroitą pusbrolio laidotu
mąsias krepšinio rungtynes prieš vėm, kur, žinoma, buvo liūdna. Toks
Margaret Mary parapijos komandą ir netikėtas ir mielas sutikimas grįžus
laimėjo 68:13. Kovui taškus iškovo tikrai buvo jaudinantis. Juk reikė
jo: Butkevičius 16, Lukošius 15, Ti- jo viską paruošti, nes nežinojo ar
rilis 14, Adomauskas 8, Rusinavičius sugrįšiu. Teko keletą kartų skam
binti į Detroitą.
6, Šeštokas 5, Gudinskas 4.
Nuoširdžiai dėkoju giminėms p.p.
MERGAIČIŲ A tinklinio komanda
laimėjo trečiąsias iš eilės pirmeny Pleckams iš Detroito, parvežusiem
bių rungtynes. Šv. Petriko komandą mane į namus ir dalyvavusiem mano
nugalėjo 7:15; 15:7; 15:5. Kovo ko šventėje; p. M. Rudokienei, užleidu
mandoje žaidė: Riekutė, Lukošiūtė, siai savo gražią rezidenciją, ir ren
Narbutaitė, Solovaitė, Urbaitytė, gėjoms, turėjusioms tiek darbo ir
Sauer, Kalvaitytė, V. Kasiūnaitė, J. galvosūkio; p. J. Stradomskiui už
gražią ir jaudinančią kalbą ir kar
Kasiūnaitė. A. G.
tu išreiškus} padėką už mane, nes
aš negalėjau ištarti nė žodžio; vi
II A M I L T O N O LIETUVIŲ K R E D I T O
siems, tiek gausiai prisidėjusiems ir
KOOPERATYVAS “TALKA”
dalyvavusiems. Bijodama ką praleis
830 Main St. East, tel. 544-7125
ti, pavardžių neminėsiu, nes jų bu
Darbo valandos:
Mokame už:
vo virš 60. Tikrai buvau nustebinta,
matydama tiek daug malonių veidų.
pirmadieniais
10 — 5 v.p.p.
depozitus
_____ __ _ 5% %
Visiems ir visoms už nuoširdžius lin
antradieniais
10 — 5 v.p.p.
šėrus ir sutaupąs
kėjimus. brangią dovaną ir skanias
trečiadieniais
10 — 5 v.p.p.
už vienų metų terminuotus
vaišes lieku be galo dėkinga.
ketvirtadieniais
10 — 5 v.p.p.
7%
indėlius
Dar dėkoju p. M. Norvaišienei už
10 — 7 v.vak.
penktadieniais
7'/2%
ir 3 metams
praeitą vasarą suruoštas išleistuves,
šeštadieniais
9 — 12 v.p.p.
Duodame:
man važiuojant į Lietuvą. Toks nuo
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir
10%
asmenines paskolas iš
prieš ilgus savaitgalius “Talka"
širdumas visam gyvenimui lieka ne
iš 8’Ą%
šeštadieniais uždaryta.
_______ nekiln. turto paskolas
_ ___________
užmirštamas.
K. Simutienė
Nemokama gyvsbes ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Kapitalas — virš §3,800,000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

: GIFTS INTERNATIONAL SMC. :
'
[

Pasaulio Baltiečių Santalkos vadovybė Niujorke. Iš kairės I eilėj: Latvių Federacijos pirm. U. Grava,
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, Pasaulio EstųTarybos pirm. A. Anderson; II eilėj: A. Razgaitis, V.
Eglite, A. Abakus, J. Simonson, J. Valaitis, I. Pleor
Nuotr. B. Rozičio
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284 KING STREET E.,
HAMILTON — 528-8468
740 UPPER JAMES ST.,
HAMILTON — 389-4113

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building,
suite 614,
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario
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ALTOS CENTRO VALDYBA prieš
Kalėdas
pasiskirstė
pareigomis:
pirm. dr. K. Bobelis, vicepirminin
kai — T. Blinstrubas, P. Dargis, dr.
K. Sidlauskas, kun. A. Stasys, dr. J.
Valaitis, sekr. dr. VI. Šimaitis, ižd.
J. Skorubskas, finansų sekr. A. Pa
kalniškis, protokolų sekr. E. Vilimai
tė, nariai — T. Kuzienė, R. Staniunas ir V. Vepštas.
HAWTHORNE PRADINĖ MO
KYKLA Ontario, Kalifornijoje, va
dovaujama vedėjo Joseph J. Laponio, su lietuviška kalėdine eglute
dalyvavo Montclair Plaza prekybos
bendrovės surengtame konkurse
“Kalėdos pasaulyje”. Vertintojų ko
misija gražiausia bei originaliausia
eglute pripažino lietuviškąją ir mo
kiniams paskyrė I premiją. Mokinių
projektui vadovavo 1 skyriaus mo
kytoja Beba Buccheri, o Los Ange
les mieste meną dėstanti A. Pažiūrienė parūpino medžiagos papuoša
lams ir išmokė mokinius gaminti
šiaudinukus. Šios eglutės dėka daug
mokytojų ir mokinių pirmą kartą iš
girdo apie Lietuvą.
MATULAIČIO POILSIO NAMUO
SE prof. Igną Končių ištiko rankos
ir kojos paralyžius. Buvo praradęs ir
kalbą, bet atgavo.
ŽYMIOJI KALĖDINIŲ ATVIRU
KŲ leidykla Hallmark Gallery Niu
jorke kasmet surengia kalėdinę pa
rodą. šiemet lietuvišką skyrių įren
gė Brooklyno Lietuvos vyčių kuopa
su koordinatore Helen Kulber. Ga
lerijos centre įrengtame lietuviška
me skyriuje buvo kelios šiaudinu
kais papuoštos kalėdinės eglutės ir
lietuviška koplytėlė su Vilniaus Auš
ros Vartų Marijos paveikslu.
DIENRAŠČIO “CHICAGO TRIBU
NE” savaitgalio priedo žurnale Ja
net Murray skaitytojus supažindino
su lietuviškų Kūčių tradicijomis ir
12 patiekalų, pristatydama Bronę
Stravinskienę su dukromis Ina ir
Ramune. Dalis receptų buvo pačios
B. Stravinskienės, dalis — paimta iš
J. Daužvardienės jau V laidos susi
laukusios knygos “Popular Lithu
anian Recipes”.
ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ
MOKYKLA Klevelande Kalėdų eg
lutę surengė gruodžio 17 d. Mažie
siems žiūrovams buvo skirtas vaidi
nimėlis “Kalėdų senelio žaislų fabri
ke”, kanklių muzika ir giesmės. Mo
kykla turi 131 mokinį, kurių dalis
atvežama net 50-G0 mylių. Už lietu
vių ištekėjusios amerikietės, atvežusios vaikus į mokyklą, pačios mokosi
lietuvių kalbos silpnai mokančių vai
kų grupėje. Pamokas dėsto pedago
ginių kursų studentė Vilija Nasvyty
tė, talkinama mokytojos Amandos
Muliolienės.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIŲ pava
sario šventėje buvo išrinktos ketu
rios iškiliosios lietuvaitės: Miss Pa
vasaris — Vilma štendelytė, Miss
Urugvajaus Lietuvių Draugija —
Audra Mačanskaitė, Miss Simpatija
— Vilma Dženkaitė ir Miss Jaunys
tė — Alina Mačanskaitė. Programą
atliko jaunimo ansamblis “Ąžuoly
nas” ir mažieji “Rintukai”.
URUGVAJAUS LIETUVIŲ JAU
NIMAS išleido “Dainorėlio” III lai
dą, kurioje yra 313 lietuviškų dainų,
šiam leidiniui daug darbo skyrė J.
Petruškevičius, talkinamas A. B.
Meškcrevičiaus, V. štendelytės, L. ir
P. Mockevičiaus.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ Orga
nizacijų ir Spaudos Taryba Buenos
Airese surengė vakarą su menine
programa paremti vietinio lietuvių
jaunimo kelionei į P. Amerikos lie
tuvių kongresą ir prieškongresinę
jaunimo stovyklą Brazilijoje, Sao
Paulo mieste. Programą atliko du
etų padainavusios U. Bliumbcrgienė
ir A. Šimkūnicnė su pianistės E. Mikučionienės palyda, tautinių šokių
grupė “Ateitis” ir mažoji solistė
Adriana Jocytė, pasižymėjusi Berisso ir La Platos miestuose. Mažųjų
dainininkų konkurse Berisse Adria
na jau yra laimėjusi I vietą. Prisitardama gitara, ji dainuoja lietuviškas
ir ispaniškas daineles. Vakaras ne
susilaukė gausių dalyvių, nes daug
kas tikėjosi politinių neramumų ry
šium su J. Perono viešnage.
KANADOS LIETUVIAI Aleksand
ra ir Jonas Dambrauskai ilgesni lai
ką viešėjo Buenos Airese pas pus
brolį Karolį ir Marcelę Bielkus ir
pas pusbrolį Rapolą Kihnanskį, ku
rių nebuvo matę daugiau kaip 40
metų. A. J. Dambrauskai yra tabako
augintojai Delhi apylinkėje, Kanadon atvykę 1928 ir 1930 m.
PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ Aušros
Vartų parapijos bažnyčioje Avelanedoje priėmė Izolda ir Tristanas Simanauskai, Jonas ir Mirta Linkevi
čiai, Karolis Barišauskas, Graciela
šapaitė ir Silvija Mažeikaitė.

Australija
HOBARTO LIETUVIŲ sporto klu
bas Perkūnas laimėjo Tasmanijos sa
los krepšinio A grupės čempijonatą,
baigminėse rungtynėse įveikęs savo
stipriausią varžovą 66:56. Lietuvių
pergalę aprašė Hobarto dienraštis
“The Mercury”. Perkūno klubui va
dovauja lietuvaitę vedęs Stanwix.
SYDNĖJAUS SKAUTŲ “Aušros”
tuntas šv. Joakimo parapijos salėje
surengė dvigubą šventę — bendras

Kūčias ir skautiškos veiklos 25 me
tų sukakties minėjimą. Pastarajam
buvo skirta prieš Kūčias Įvykusi tun
to sueiga, kurios metu ilgesnį žodį
apie nuveiktus darbus tarė tuntininkas ps. B. Barkus. Kūčių stalą palai
mino ir jų reikšmę išryškino kun. P.
Martūzas. Skautus sveikino ALB
Sydnėjaus apylinkės valdybos pirm.
A. Reisgys, raštu — Kanbcron turė
jęs išvykti rajono skautų dvasios va
das s. kun. P. Butkus. Mažiausieji
Kūčių dalyviai prie Kalėdų eglutės
buvo apdovanoti saldumynais.
PO SUNKIOS VĖŽIO LIGOS Ade
laidėje mirė a. a. Violeta Vasiliauskaitė-Mauragienė, sulaukusi vos 29
metų amžiaus. Velionė paliko tėvus
sol. Genovaitę ir Jurgį Vasiliauskus,
vyrą gimnazijos mokytoją Mindaugą
Mauragį, dvejų metų dukrelę Danu
tę ir ketverių metų sūnų Donatą,
brolį Alfredą, dantų gydytoją, Mt.
Gambier mieste. V. Mauragienė stu
dijų metais buvo veikli skautė, atei
tininkė, tautinių šokių šokėja, dažna
jaunimo stovyklų vadovė. Jos anks
tyva mirtis yra skaudus smūgis Ade
laidės lietuviams.
SYDNĖJAUS LIDCOMBE LIETU
VIŲ savaitgalio parapijinė mokyk
la mokslo metus užbaigė pamaldo
mis ir jaukiu pobūviu salėje. Mišias
laikė ir progai pritaikytą pamokslą
pasakė mokyklos globėjas kun. P.
Butkus. Programą salėje atliko visų
skyrių mokiniai. Literatūriniais ban
dymais labiausiai pasižymėjo moky
tojos T. Zakarevičienės vadovaujami
penktokai ir penktokės. Rašinius
skaitė: “Laišką į Lietuvą” — A.
Stašionytė ir A. Šliterytė, “Mūsų Vil
nių” — R. Badauskaitė ir R. Barbu
tė, “Mūsų Lietuvą” — V. Bernotas,
“Su klasta netoli eisi” — T. Daubaraitė. Ketvirtokai suvaidino savo ats
tovo R. Pullinen parašytą vaizdelį
“Kūčių pasaka”. Mokyklos vedėjas
yra Br. Genys, mokytojai — p. p. Burokienė, Belkutė, Grybaitė, Liūgą,
Mauragienė, Pullinen, Zakarevičie
nė ir Zubrickienė.

Italija
ROMOJE PAS TĖVUS SALEZIE
ČIUS lankėsi JAV LB švietimo tary
bos narys Leonas Raslavičius iš Či
kagos. Jis tarėsi dėl vadovėlio “Tė
vų nameliai brangūs” — S. Jonynienės ir A. Klimo bei St. Barzduko
iliustruoto žodyno mokyklai ir šei
mai spausdinimo lietuvių saleziečių
spaustuvėje. L. Raslavičius taipgi
stengėsi rasti spaustuvę ir Lietuvos
žemėlapiui, šiuo reikalu iš Romos
buvo užsukęs į Miuncheną ir V. Ber
lyną. Jis dirba “United Airlines”
bendrovėje ir tokioms kelionėms
gauna didelę nuolaidą.

Prancūzija
VASARIO 16 PROGA Prancūzijos
lietuviai šiemet paminės Prancūzijos
Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių
Katalikų Misijos sidabrinį veiklos
jubilėjų. šia proga bus surengtas pri
ėmimas lietuviams, svečiams pran
cūzams ir pavergtų Europos tautų
atstovams vasario 17 d. Cercle Na
tional dės Armees salonuose. Priė
mimą organizuoja PL Bendruomenė,
PL Misija ir prancūzų-baltiečių
draugija. Sukakčių proga numatoma
išleisti metalinį ženklelį ir specialų
leidinį apie Prancūzijos lietuvius.
Misijos vadovas ir PLB valdybos
pirm. kun. J. Petrošius prieš Kalė
das išskrido j Š. Ameriką, kur mėne
sį laiko lankysis JAV ir Kanadoje,
rinkdamas medžiagą bei lėšas minė
tam leidiniui bei kitai PL Bendruo
menės veiklai.

Vokietija
SVETIMŠALIŲ SUSITIKIMUI
Miunchene skirti namai “Haus der
Begegnung” išleido brošiūrą apie
1970-71 m. veiklą “Gast in unsercm
Haus” (“Svečias mūsų name”). Bro
šiūros duomenimis, minėtuosius na
mus 1970 m. aplankė 1058 lietuviai,
1971 m. — 1164. Leidinyje patei
kiami visi minėjimai, susirinkimai,
repeticijos. St. Šalkauskio minėjimas
iliustruotas vysk. A. Deksnio, sol. L.
šukytės ir prof. J. Ereto nuotrauka.
EVANGELIKU JAUNIMO RATE
LIS, vadovaujamas mokytojo Fr.
Skėrio, dešimtus metus iš eilės su
rengė adventinį susikaupimą Vasa
rio 16 gimnazijos valgykloje. Prie
bendro stalo susėdus visiems daly
viams, Kalėdų eglutę uždegė ateiti
ninkų pirm. P. Dauknys, skaučių ir
skautų atstovai Aldona Šaduikytė,
Linas Lipčius, ev. jaunimo ratelio
atstovė Kristina Ramanauskaitė ir
mokinių komiteto pirm. Valentinas
Ivanovas. Apie evangelikų Kalėdas
Lietuvoje kalbėjo Fr. Skėrys, pri
mindamas dabartiniam jaunimui ne
girdėtą kelione į bažnyčią rogėmis.
Dalyvių tarpe buvo iš ryto pamaldas
evangelikams atlaikęs kun. J. Stanai
tis iš Backnango. Savo įspūdžius iš
Romuvos jis žadėjo papasakoti lan
komiems lietuviams evangelikams.
VLB Romuvos apylinkės pirm. S.
Antanaitis džiaugiasi Fr. Skėrio ne
nuilstama veikla. Be dešimties ad
ventinių susikaupimų evangelikams,
jis yra surengęs ir apie 20 kalėdinių
eglučių Vasario 16 gimnazijos vi
siems mokiniams. Mokytojas II. Sep
tinius iš Hanau, Lueb^cke aplankęs
Endriukaitį, siūlė pastarojo turima
senųjų Prūsų Lietuvos leidinių
archyvą pavesti Fr. Skėrio glo
bai. Kalėdinių giesmių ir eilėraščių
programą atliko mokiniai evangeli
kai — B. Girskytė, Br. Dubauskas, P.
Ramanauskas, S. Preuss, J. Piedaitė.
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WINNIPEG, MAN.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 54OJI SUKAKTIS paminėta lapkričio
25 d. liet, parapijos salėje. Progra
mai vadovauti apyl. valdybos buvo
pavesta K. Strikaičiui. Jis savo pa
grindinėje kalboje gvildeno temą
“Civilizacijos raida ir pavergti; tautų
likimas”. Pirmiausia iškėlė istoriko
A. I. Toynbee mintis apie kovojantį
žmogų. Pasak jo, civilizaciją kuria
vargą kenčiantis žmogus. Kadangi
komunizmas yra tokio tipo sistema,
tai laimėjimas esą priklausys jam.
Vakarų civilizacija, pasiekusi gero
vės laikotarpį, pradėjusi irti. Prie
šingai mano olandų istorikas J. Hui
zinga, kuris laimėjimą pranašauja
Vakarams. Pasak jo, civilizaciją ku
ria žaidžiantis žmogus, t.y. pasiekęs
atitinkamos gerovės laipsnį. Dr. P.
Scena iš Kalėdų eglutės vaidinimo, kurį surengė Toronto Maironio šešta Mačiulio nuomone, tai esą tik dvie
dieninė mokykla
Nuotr. S. Dabkaus jų profesorių spėliojimai. Galutinis
laimėjimas visuomet priklauso lais
vei. Po paskaitos Br. Bujokienė pa
LONDON, ONTARIO
skaitė ištraukas iš gen. St. Raštikio
MAŽIEJI PAGERBĖ KARIUS. nėjimai ir šimtai kitų renginių jau knygos “Įvykiai ir žmonės”. P. LiauLietuvos Kariuomenės šventės mi nimui nepadarė tiek įtakos, kiek tas kevičius, savanoris-kūrėjas, savo kal
nėjimą šį kartą surengė lituanistinė vienas Simo Kudirkos tragedijos at boje priminė Lietuvos praeities ko
mokykla. Žuvę kovotojai už laisvę vejis, ypač jo didvyriška kova: ir vų vaizdus. Taip pat kalbėjo ir Lie
pirmiausia buvo prisiminti šventovė mirties akivaizdoje jis nemaldavo pa tuvių Klubo Manitoboje pirm. V. Noje. Uniformuoti skautai budėjo prie sigailėjimo, neprašė laisvės sau, bet vogrodskis. Minėjimas baigtas Lietu
vėliavos, o jų atstovas Saulius Dra- reikalavo savo tėvynei Lietuvai. Jau vos himnu. Prie įėjimo aukas rinko
gūnevičius gana gera lietuvių kalba nimas sujudo, kai išgirdo laisvės Tautos Fondo atstovas V. Stankevi
paskaitė iš Šv. Rašto. Klebonas kun. šauksmą. Už visa tai jaunasis akade čius. Muziką tvarkė Matveičikas, bu
B. Pacevičius pamoksle pastebėjo, mikas A. Čerškus susilaukė gausių fetą — St. Surdokas, užkandžius —
kad šių dienų jaunimas nejaučia par plojimų. A. E. Pocius ragino Lietu O. Januškienė. Gauta pelno $28.71.
eigos tėvų kalbą vartoti tarpusavio vos nemačiusį jaunimą pajusti tėvy Ačiū par. klebonui kun. J. Bertašiui
pasikalbėjimuose, kai tuo tarpu anais nės laukų ir pievų grožį, išgirsti už salę, patarimus, pareigūnams už
laikais jaunimas manė, kad tautai Baltijos jūros šauksmą ir nors mi talką, o visuomenei — už atsilan
dera atiduoti net ir savo brangiausią nutę pagyventi Lietuvos savanorių kymą. K. Str.
žemišką turtą — gyvybę. Parapijos nuotaikomis.
MANITOBOS LIETUVIŲ KLUBO
Meninę programą atliko mokyklos metinis visuotinis narių susirinkimas
salėje minėjimą pradėjo mokyklos
vedėjas L. Eimantas, primindamas, mokiniai (ateities nutautę lietuviai bus 1973 m. vasario 4, sekmadienį,
kad apie 15.000 savanorių išėjo gin ar... būsimi tautos didvyriai?). Jos 2 v.p.p., klubo patalpose, 240 Mani
ti tėvynės ir apie trečdalis jų ne paruošimu pasirūpino mokytoja Gr. toba Ave. Maloniai kviečiame visus
sulaukė laisvės rytojaus. Jie žuvo, Petrauskienė, o jai talkino mokytoja narius dalyvauti, taip pat ir prijau
kad kiti galėtų laisvi gyventi. Tylos L. Keraitė ir kt. Ją sudarė mokinių čiančius tautiečius, norinčius įstoti į
minute pagerbti visi žuvusieji kovo eilėraščiai, dainos, karinė muzika, klubą. Tai svarbus susirinkimas, ku
tojai. Po kun. B. Pacevičiaus invoka- nepriklausomos Lietuvos paminklų riame bus daromi pranešimai, renka
cijos apyl. pirm. Edm. Petrauskas ir karinių paradų pavaizdavimas ma valdyba. Dalyvauti kviečia lietu
jautriu žodžiu sveikino visus savano skaidrėmis. Atrodo, programa būtų vių klubo valdyba.
rius, karius, partizanus ir kitus tė buvusi dar įspūdingesnė, jei minimi
Klubas turi du sergančius narius
vynės labui rizikavusius savo gyvybe. vaizdai būtų buvę palydėti šiai pro — J. Mikalauską ir A. Sraigį. Val
Jis priminė šių dienų lietuviams, gai tinkamo tembro balso užkulisiuo dyba linki jiems kuo greičiau pa
ypač jaunimui, nuolat svarstantiems, se. Bent po porą poetiškų sakinių sveikti ir grįžti į lietuvių klubą
ar verta, ar “apsimoka”, kad anų kiekvienai svarbesnei skaidrei apibū dirbti kartu su mumis.
laikų savanoriai neklausė, ar už tai dinti. Nebūtų progos įtraukti jauni
V. Novogrodskis
ką gaus, bet ėjo ginti tėvynės. Die mą programon? Viena talentingesPARAPIJOS BAZARAS — mugė
nos staigmena ir deimančiukas buvo nio jaunuolio ar jaunuolės deklama
studentų atstovo A. Cerškaus sveiki cija ar melodeklamacija ir pabaigai įvyko 1972 m. lapkričio 16-19 d.d. ir
nimas ir išgyventų momentų papa ta pati daina “Partizano mirtis”, ku davė pelno $1.650,94. Prie to dar
sakojimas. Jis stebino klausytojus ne ri šiai progai buvo labai tinkama. reikėtų pridėti $200, kurie paskaityti
tik savo iškalbingumu, bet ypač lie Mano siūlomu atveju jaunimas būtų kaip nuoma už salę. Tai sunkaus,
tuvių kalbos grynumu ir visai laisvu gal truputį mažiau įtrauktas progra įtempto pasiaukojusių parapijiečių
jos vartojimu. Kalbėjo taisyklingiau, mon, bet tą būtų galima padaryti darbo vaisius. Šiemet ypač buvo ge
negu daugelis suaugusių. Savo žo kita proga. Šiuo atveju Lietuvą pri ras tuo, kad kiekvieną vakarą susi
dyje jis priminė, kad lietuviai ne menančius vaizdus turėtų progos ste rinkdavo gana didelis skaičius žmo
tik praeityje turėjo didvyrių, jie jų bėti ir patys mažieji, o tai, mano nuo nių, neskubėdami vakarieniaudavo ir
turi ir šiandien. Jis papasakojo, kaip mone, yra nemažiau svarbu. Minėji maloniai praleisdavo vakarą. Dirban
jis, visas Windsoro ir Detroito jau mas baigtas tėvų k-to pirm. S. Kero čiųjų užmokestis ir yra visų aktyvus
nimas buvo nustebinti ir priblokšti padėka mokyklos vajų parėmusiems dalyvavimas, kuriuo šiemet galėjome
elgesiu amerikiečių, sulaužiusių Že ir mokyklos vedėjo ačiū prie minėji pasidžiaugti. Buvo miela matyti, kai
po salę bėginėjo ir mažyčiai. Kas jų
nevos sutartį ir išdavusių rusams Si mo prisidėjusiems. Po to sugiedotas
džiaugsmą apsakys laimėjus kad ir
mą Kudirką. Jo nuomone, jokie mi- Tautos himnas. D. E.
mažytį daiktelį! Bazaras svarbus ne
tik ekonominiu požiūriu (pagrindi
THUNDER BAY, ONTARIO
nės metų pajamos), bet ir socialiniu,
LIETUVIŲ PROJEKTAS tautybių viršienei. — Petrė Bružienė atostoga draugiškumo. Bazaras tampa visų lie
parke pradėtas vykdyti. Ant paruoš vo Vokietijoj pas savo seserį. Grįžusi tuvių susitikimo proga.
tų pamatų paminklui uždėta akme rado ligonį savo sūnaus šeimoj. Dir
PAKRIKŠTYTA. 1972 m. spalio 29
ninė aplinka apie 3 pėdų augščio. bo. padėjo jiems. Staiga griuvo ir d. pakrikštyta John Victor Kerr, Wil
Įrengti keli cementiniai laiptai iš nusilaužė koją. Nuvežta ligoninėn. liam Jeffrey Kerr ir Imeke Timabiejų pusių (bus po 14 laiptų). Iki Kai pagerėjo, grįžo į savo namus. mermanaitės sūnus. Krikšto tėvais
šiol projekto vykdyme dirbo P. Ka- Linkime greitai pasveikti. — P. Bau- buvo Algirdas Timmerman ir Mary
jutis.P. Poškus, Balys, V. Bačinskas. žienė iš Atikokan gydėsi ligoninėj ir Singh. Po krikšto parapijos salėje
Jiems retkarčiais talkino St. Gimbu- grįžo į namus. P. Debesio sūnus yra įvyko krikštynų pobūvis, kurį suruo
tis, P. Debesys, Kuolaitis, Ramonas ligoninėj. — Nelie Jakubauskienė šė motinos tėvai Timmermanai. Kor.
ir kt. Buvo dirbama po keletą va po vyro mirties dar negali atsigauti.
PADĖKA
landų šeštadieniais arba sekmadie
STALO TENISO CEMPIJONĖ
niais. Pavasarį darbai bus tęsiami. Violeta Nešukaitytė ir jos tėvas Jo
Mes nuoširdžiai dėkojam tautie
Projektą norima užbaigti ateinančią nas Nešukaitis lankėsi mūsų mieste, čiams lietuviams už surengimą mūsų
vasarą.
kur organizuojami stalo teniso žaidi 35 m. vedybų sukaktuvių, kurios
MUSŲ JAUNAVEDŽIAI Jūratė ir mai gimnazijose ir universitete. Ji įvyko 1972 m. gruodžio mėnesį WinSigitas Okmanai grįžo iš Toronto. Jų yra apvažiavusi daug kraštų. Čia bu nipego Lietuvių Klube. Labai mums
tėvai P. L. Radzevičiai ir Okmanai vo televizijos pakviesta pasikalbėji buvo malonu, kad dalyvavo tiek
daug lietuvių tautiečių ir kitataučių.
iškėlė šaunias vestuves. Vedybinės mui.
MŪSŲ MIESTO ir apylinkės vaiz Taip pat sakom ačiū už nupirktas ge
apeigos įvyko Prisikėlimo bažnyčioj,
pokylis parapijos salėj. Vyresnioji das keičiasi. Jau yra ir keliolikos ras, vertingas dovanas, kurios visuo
pamergė buvo Rūta Giedraitytė ir augštų namų. Confederation Colle met primins jus. Taip pat esam labai
Jūratės sesutė Giedrė Žukauskienė ge, Teacher's College įjungta j uni dėkingi už paruoštą tokią skanią va
iš Hamiltono. Pajauniais buvo jau versitetą. Daugybė visokių mokyklų karienę. Tikrai buvo jauku, malonu.
nojo broliai Okmanai ir Jūratės bro ir įstaigų. Geras uostas. Atidarytas Mes visi jautėm daug lietuviškumo.
lis prof. Romas Mitalas iš Londono, muzėjus ir meno galerija. Geras Taip pat sakom ačiū kun. J. Berta
Ont. Vestuvėse dalyvavo daug sve aerodromas. Prekybos ir pramonės šiui ir p. B. Bujokienei už dovanas.
Visiems prisidėjusiems prie dovanų
čių iš įvairii) vietovių. Jaunieji apsi rūmai reikalauja jį padidinti.
gyveno 225 Picard Ave., Thunder
ĮVAIRIOS PROFESIJOS. Seniau esame labai dėkingi, taip pat prisi
Bay P.. Ont. Rugsėjo 16 d. turėjome čia atvažiuodavo lietuviai tiktai miš dėjusiom maistu, darbu ir atsilanky
Flea Market su kitom 60 organiza ko kirtimo ir kasyklų darbams. Da mu. Sakom nuoširdų ačiū rengėjams,
cijų. Jūratė ir Sigitas Okmanai dir bar čia vis daugiau pasirodo įvairių kurie turėjote daug darbo: p. p. O.
bo labai kruopščiai visą dieną. Jum profesijų žmonių. Čia dirba mokyto Jančiukams, W. P. Slapūnams, M. V.
abiem linkime sėkmės ir ilgiausių ja Jūratė Mitalaitė-Okmanienė ir jos Zavadskams ir P. Lenio; komiteto
pagalbininkams: A. Samulaičiui, P.
metų.
vyras Sigitas, mokytoja DubininkaiGudžiūnams, V. Daubarienei, M. Vidtė.
P.
Intas
organizavo
universiteto
“FLEA MARKET” 1972 m. rugsė
rikienei.
Taip pat nuoširdžiai dėko
jo 16 d. pasisekė gerai. Turėjome plaukyklos įrengimus. Rick Smith ju W. Stapunui už pasakytą gražią
$153 pajamų. Pirmą sykį tiek uždir (Šemeta) dirba kaip radijo žinių re kalbą ir B. Urbonui už kalbą ir dar
bome. Balys su žmona surinko ir daktorius ir televizijos pranešėjas. J. bą. Dėkoju brolienei L. Novogrodsdovanojo daug obuolių. P. Drukte- Nešukaitis su dukra Violeta retkar kienei ir dukrai Norai, sūnui Jonui,
nienė, Br. Bagdonienė ir kitos išau čiais atvyksta iš Toronto mokyti ka mamai už prisiųstus mums pasveiki
ginome gėlių. Mokyt. L. Bružas, per nadiečius stalo teniso. Neseniai at nimus. Visiems lietuviams, kurie pri
sikeldamas į kitą namą, atvežė se vyko Vytautas Kilpa su žmona ir sidėjote prie mūsų iškilmingo pobū
nų daiktų. P. Kajutienė paruošė dviem vaikučiais. Jis yra CJLX radi vio, sakome dar kartą ačiū.
“candy apples” iš jų išaugintų obuo jo žinių direktorius. Abu jauni ir V. Novogrodskis ir visa mūsų šeima
lių. Margarita Andriušis pagamino sąmoningi lietuviai. Jau nusipirko
penkis šimtus pakietėlių “popcorn”. namus. Labai džiaugiamės jų atvy
Vartoti drabužiai šįkart irgi ėjo ge kimu ir linkime geriausios sėkmės. St. Catharines, Ont.
E. J.
rai. Dirbome ten, Fort William Gar
JAV IR KANADOS “Society of
dens patalpose, nuo 8 v. r. ligi 4 v.
Manifacturing Engineers” pripažino
p. p. šįkart miestas gerai sutvarkė
S. Setkui kvalifikuoto pramonės in
privažiavimą — iškrovimą daiktų.
žinieriaus vardą.
ČESNAKAS“NEMUNO” ANSAMBLIS gruo
Dirbo Margarita Andriušis, p. Bag
džio 21 d. atliko vakaro programą
donienė, Jūratė ir S. Okmanai, Krišgeras vaistas
garsiojo Niagaros “Skylon” pasta
čiūnienė, Balys, Balienė, Simonaičeinnkos (garlic) yra natūralus krau
to salėje, skirtoje tokiems pasirody
tienė. Gana maloniai padėjo Mrs.
ta valantis vaistas — padeda jam
mams. Kor.
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
Frank O'Brien. Jos vyras yra Kresge
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas
Store vedėjas. Visiems nuoširdžiau
sunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES*'
Ottawa, Ontario
sia padėka. Sekantis "Flea Market”
turi savyje reikalingos česnako alyvos,
bus gegužės mėn.
kuri medicinoje jau seniai vartojama.
DAUGIAKULTORIO CENTRO or
Per Ištisus Šimtmečius milijonai žmo
MIRUSIEJI IR LIGONIAI. A. a
ganizavimu rūpinasi 16 tautybių su
nių vartojo Česnakų kaip vaistų, tikė
darytas komitetas, kurin įeina: M.
Stasys Vinskevičius, 71 m., mirė stai
dami jo gydomųjo bei stiprinamų^
Boroczki, D. B. Thomasson, W.
ga. Buvo labai ramus žmogus, senos
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikas.
kartos ateivis. Jo giminaitė p. JuodGrambart, dr. M. Ramūnienė, dr. R.
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies
viršienė iš Toronto rūpinosi laidotu
Sylt, N. Switucha, P. Gyoni. Siam
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
vėm. Ji atvyko čia, kūną parvežė į
tautinių
grupių išrinktam komitetui
rėsi
žios česnako kapsulės netur
Torontą ir ten palaidojo lietuvių ka
pavesta ištirti galimybes gauti iš vy
nei kvapo, nei skonio.
pinėse. Nuoširdi užuojauta p. Juodriausybės patalpas bei lėšas. Kor.
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užjaučiame ir kartu liūdime —
4. A4. Cepukai

A. A. Žinaičiai

A. J. Kutkos

E. K. Sakai

S. A. Ramanauskai

J. Tamulėnienė
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Onai Duliebienei
mirus, dukras — klubo narę STASĘ STANKEVIČIENĘ, JADVYGĄ STANAITIENĘ ir ONĄ MAZELIENĘ,

|

sūnus — TILIŲ DULIEBĄ ir JUOZĄ DULIEBĄ bei

I

visų šeimas, artimuosius draugus ir pažįstamus skaus-
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Mūsų brangiai seseriai a.a. Onai Matulevičienei Lietuvoje
mirus, susilaukėm daug užuojautų ir šv. Mišių aukų.
Dėkojame mons. dr. J. Tadarauskui už šv. Mišių aukų jos
laidotuvių dienų, kun. J. Bertašiui Winnipege, kun. A.
Grausliui, J. A. Didžbaliams, A. M. Garkūnams, D. J. Trečiokams, O. K. Čeliauskams, K R. Butkevičiams, E. A. Ky
bartams, O. Kačinskienei, L. VI. Kybartams, dr. V. B. Kve
darams, P. Norušiui, J. Birgeliui, M. Žaliauskui, A. J. Raškauskams, M. B. Raškauskams, A. R. Masiulioniams, p.
Griškevičienei, p. Gamziukienei, Buffalo Liet. Klubui.
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mo valandose nuoširdžiai užjaučia —

V/elIando Medžiotojų ir Meškeriotojų
Klubas "Lituanica"

L
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1973.

Nuliūdę broliai — Klemas, Alfonsas ir Vincas
Sakai-Sakavičfai bei jų šeimos
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|
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PADĖKA

sūnus TILIŲ ir JUOZĄ su šeimomis nuoširdžiai
v.

Tėviškos Žiburiai
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Klevelande mirus, dukteris ONĄ, STASĘ, JADVYGĄ,
&

•
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Onai Duliebienei

A+A

5 psl.
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Mylimai motinai Onai Duliebienei
mirus, dukrai JADVYGAI STANAITIENEI, vyrui
JONUI ir vaikams, giminėms bei artimiesiems liū
desio valandoje reiškiame nuoširdžiausių užuojautų
ir kartu liūdime —
St. J. Gimžauskai
L. Kst. Meškauskai
M. J. Zurbai
Ant. J. Mikšiai

g

Bronei Survilienei

f
Ift

mirus, dukrų DANUTĘ, jos vyrų dr. ANTANĄ, jų
dukrelę LIUCIJĄ DARKAUSKUS bei jų artimuosius
skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia ir kartu
liūdi —
kl—
. .
Niunevų seimą

■

A+A
Broniui Čepaičiui
mirus, seseriai ELENAI su šeima, broliui KAZIMIE

-ft

RUI su šeima ir broliui APOLIUI liūdesio valandoje

reiškiame nuoširdžių užuojautų —

A

Elena ir Alfonsas Juškos

Onai Duliebienei

riį

|

Mūsų kredito unijos nariui

mirus, dukteris JADVYGĄ STANAITIENĘ, STASĘ
STANKEVIČIENĘ, ONĄ MAŽELIENĘ, sūnus —
TILIŲ ir JUOZĄ DULIEBUS bei jų šeimas
nuoširdžiai užjaučiame —
v

■ V

V

;

?'■

V•

Marcelius
ir Stefa Meškauskai
ft į . ............. .......... ..
.

.

|
i

ft

A+A Stasiui Ja sp eiki ui
mirus, jo broliams, seserims ir artimiesiems nuoširdžių
užuojautų reiškia —
Montrealio Lietuvių Kredito Unijos
"Litas" valdyba

Su geriausiais sveikinimais
Dabar, jei nuomojate namų, butų ar net vienų kambarį, — užuot kreipęsis į

savininkų, kreipsitės nuosavybės mokesčių kredito reikalu į valdžių,
užpildydamos 1972 metų pajamų mokesčių pareiškimų.
Kreditas taipgi taikomas ir namų savininkams.
Prieš ketverius metus Ontario gyventojams
jvedėm planų, palengvinantį nuosavybės mokes
čių naštų, duodant atskaitų (rebate).
šiais metais ateiname su dar geresniu pla
nu. Jis pavadintas Ontario Nuosavybės Mokes
čių Kredito Planu (Ontario Property Tax Credit
Plan). Šis planas ne tik padidina mokesčių
kreditų daugeliui žmonių, bet ir įgalina didesnį
asmenų skaičių juo pasinaudoti.
Dabar pirmų kartų kambarių nuomininkai,
pensijonieriai, dauguma universiteto studentų
ir vyresnio amžiaus žmonės gaus lengvatas.
Jūsų savininkas nebėra atsakingas už nuo
mos atskaitų. Dabar Jūs prašysite atskaitos,

kai užpildysite metinį darbo pajamų pareiš
kimų.
Dėlto į Jūsų 1972 metų pajamų mokesčių
vokų įdedam specialų blankų, skirtų tam tiks
lui. Ten pat rasite ir pilnų plano išaiškinimų.
•
Jei negausite jo paštu iki sausio pabaigos,
galite pasiimti betkurioje pašto įstaigoje.
Jei turite kokių neaiškumų, kreipkitės į savo
apylinkės mokesčių įstaigų (District Taxation
Office), kuri viskų mielai paaiškins.
Ontario Nuosavybių Mokesčių Kredito Pla
nas. Mes apie jį daug galvojom. Norime, kad
gautumėte visų galima kreditų.

MINISTRY OF TREASURY, ECONOMICS AND INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS
Hon. C. S. MacNaughton, Treasurer of Ontario
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, & SKAITYTOJAI HSISAliO
KONGRESAS IR STUDENTAI
Prieš keletą savaičių po pamaldų
Toronto Prisikėlimo parapijos salė
je buvau paprašyta II PLJK atstovo
atsakyti į keletą klausimų. Vienas iš
klausimų buvo: ‘‘Ar apsimokėjo iš
leisti virš $100.000 jaunimo kongre
sui?” Mano atsakymas: “O, taip, ačiū
Dievui, kad surengėt, dabar lauksi
me trečio”.
Mieli 11 PLJK atstovai ir jauni
me! Jūs esate mūsų tautos gyvybės
išlaikymo žiburiai išeivijoje. II
PLJK vertė yra pinigais neįkaino
jama. Jo pasekmės yra didelės.
Kongresas sukvietė jaunimą iš dau
gelio pasaulio kraštų ir vietovių. Jis
davė progos suprasti bei pajusti
kokia didelė ir svari yra Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė. Kur jaunuo
lis ar jaunuolė bebūtų gimę ar au
gę, yra vieno kamieno šeima. Juos
riša bendra kalba, papročiai, lietu
viška daina ir bendras rūpestis —
išlaikyti gyvą lietuvybę. Ar galime
matyti kongreso ir jų atstovų darbą?
Tik pavartykime lietuvišką spaudą.
‘‘Draugas": Notre Dame universitete
įsteigtas lietuvių studentų klubas,
kurio vienas tikslų — įvesti į uni
versitetą “Baltic studies”. Detroite
studentų susirinkime sutikta su val
dybos pasiūlymu suintensyvinti uni
versitetuose ir kolegijose informaci
jos skleidimą apie Lietuvos padėtį.
Lietuviškoji programa Kento univer
sitete, pastangos apsaugoti lietuvių
istorijos medžiagą ir t. t. Pavartyki
me mūsų savaitraščio skyrių “Jau
nimo žiburiai”: Toronto universitete
įsisteigė Lietuvių Studentų Klubas,
kurio tikslas — bendrauti, stengtis
įsteigti Toronto universitete “Baltic
studies" ir gauti universiteto biblio
tekai daugiau knygų anglų kalba
apie Lietuvą. Štai kelios “JŽ” ant
raštės: “Kur mūsų entuziazmas?”,
"Toronto jaunimo atstovai nestovinėja”, “Atstovai dirbs”, “Daugiau
išmoksime dirbdami”. “Daugiau dė
mesio jaunimo religijai”. Puikus in
formacinis straipsnis “Už geležinės
Kento uždangos — Ką svarstė II
PLJK atstovai Kento universiteto
auditorijose”. Taip pat Toronto
universiteto laikraštyje “Varsity"
buvo lengvai pastebimas patrauklus
skelbimas: “Lithuanians Christmas
Spirit Dance”. Tai tik dalelė iš spau
dos pavyzdžių. O ką jau bekalbėti
apie įsteigtą P. L. Jaunimo Sąjungą,
kuri jungs viso pasaulio jaunimą.
II PLJK davė impulsą ne tik jau
nimui, bet ir išbudino vyresniąją
kartą. Kaip? Pradžioje dalis išsigan
do — gal akiplėšos nori vyresnie
siems užlįsti už akių? Vėliau, ma
nau, suprato, kad klaidingai galvota:
įvyko tik jaunimo renesansas. Jauni
mas nori stoti į bendrą darbą — tal
ką. Atverkime plačiai duris — {leis
kime naujo oro, jaunatviško entu
ziazmo ir jaunatviškos kritikos.
II PLJ Kongresas davė vyresniajai
kartai progos pagalvoti ir apie savo
nuveiktus darbus. Taip, dirbta daug,
daug įdėjom energijos ir pasiryžimo
ruošdami minėjimus, auklėdami jau
nimą per įvairias organizacijas, aukojom kiek išgalėjome. Ko mes neįstengėm padaryti Toronte? Neįstengėm akademiniam jaunimui nupirk
ti universiteto kvartale patalpų —
namų, kurie būtų židinys ir mūsų
studentam. Būtų vieta susitikti, po
sėdžiauti, diskutuoti, politikuoti, na,
ir lietuvišką dainą retkarčiais už
traukti. Taip pat atvažiavusiems iš
kitų miestų lietuviams studentams
būtų vieta apsigyventi. Mes turim
keletą stovyklų, gražių paminklų, bet
nepaliekam paminklo didžiausiam
Kanados universitete Toronte — sa
vo studentams namų. Į Toronto uni
versitetą suvažiuoja iš viso pasaulio
kraštų studentai ir mokslininkai.
Ar turi kas progos čia pamatyti žodį
“Lithuania”? Ne! Yra puikūs estų
studentų namai “Tartu” (jie staty
bos metu didelę paramą gavo iš fe
deracinės valdžios), latvių studentų
namai. O kur mūsų studentų pasto
gė? Jie turi glaustis “International
Student Centre”. Ar tai buvo mūsų
neapdairumas, silpnas galvojimas, ar
apsileidimas? O gal dar nėra vėlu?
Įsisteigęs Toronto Universiteto
Lietuvių Studentų Klubas reikalin
gas pradžiai finansinės paramos. Stu
dentų idealizmas, įdėtas darbas ir
laikas, gražūs užsimojimai ir pla
nai be finansinės Bendruomenės pa
ramos gali būti neįgyvendinami.
M. Šileikienė
APIE SUOMIJOS LIETUVIUS
IR “KRAJŲ”
“TŽ" 49 nr. p. V. Anysienė, prisi
mindama V. Gylį ir jo gyvenimą
Suomijoje, papasakojo ir daugiau tų
laikų istorijos. 1917 m. gegužės mėn.
jos vyras išsikėlęs su vokiečių ekspe
diciniu korpusu Suomijon, pabuvęs
ten septynis mėnesius, nematęs ir
negirdėjęs ten esančių lietuvių.
Kiek žinau, dr. M. Anysas, kaip mažlietuvis, 1914 m. buvo mobilizuotas,
tarnavo vokiečių karo laivyne, daly
vavo Skagerako mūšyje (jis pats tai
yra aprašęs, berods, “TŽ"). Su gen.
von der Goltzo ekspediciniu korpu
su jis vyko Suomijon irgi ne kaip
turistas. Suomijos lietuviai, daugiau
sia pabėgėliai, mūšių metu po gatves
ir uostus neslankiojo ir ten nedai
navo. Bet tai nereiškia, kad jų ten
nebuvo. Tuo metu Helsinkyje veikė
ir lietuvių draugija, kuriai pirminin
kavo V. Nagevičius, vėliau inž. J.
Simoliūnas. Man teko būti Helsinky
je 1924 m., kai jau visi pabėgėliai
huvo sugrįžę Lietuvon, bot ir tada

pop.” Ir kaip klausytojas nustebs,
kai tą lietuvišką liaudies dainą iš
girs. Tai visai ta pati, kurią mes
Amerikoje jau kelinti metai per ra
dijo stotis girdime — “Lollipop”.
Ir žinok dabar, kas kam tą “tune”
paskolino? Ar Lietuvos liaudis Ame
rikai, ar J. J. Stukas lietuviškai liau
džiai? Bet tai dar neviskas. Tame pa
čiame įsibėgėjime ateina ir kita liau
dies daina — “Pamylėjau vakar”.
Nekreipkime dėmesio į žodžius, bet
klausykime melodijos. Visi iš Lietu
vos ją puikiai atsimename. Bet kas
gi čia? Dainelė “Pamylėjau vakar”
čia skamba visai kitaip. Tai tikra
meksikietiška “Tequila”. Ir ta jau
daug kartų per radijo stotis girdėta.
Daug dainų lietuvių liaudis sukūrė
apie saldainius, alų ir degtinę, bet
apie “Lollipop” ir “Teąuilą” dar ne
teko girdėti. Tik įsivaizduokite, kaip
nustebtų amerikietis ar kanadietis
išgirdęs, kad “Lollipop” ir “Tequila”
yra lietuvių liaudies dainos. O kaip
turėtų rausti mūsų pačių ausys, jei
tokias nemalonias klaidas turėtume
mėginti išaiškinti savo nelietuviams
svečiams, besiklausantiems tokių
“Lithuanian folk tunes"?.'
Pasirodo, kad tikslumo reikalauti
neužtenka tik iš lietuviškų laikraš
čių. Jo reikalauti reikia ir iš tų, ku
rie verčiasi tik kelių sakinių spausdi
nimu. Tikslumo reikia ir muzikoj,
nes tokie lietuvių liaudies dainų pa
garsinimai tik pajuokai gali visą rei
kalą išstatyti. V. Sarka
DR. CEIČIO MIRTIS
Prieš porą metų mūsų spaudoje
buvo trumpai pranešta, kad Lietu
voje mirė inž. dr. Jonas Ceičys, ne
priklausomybės laikotarpyje buvęs
žemės ūkio ministerijos melioracijos
departamento direktorium. Tik ne
seniai, gavus laiškus iš jo draugų,
paaiškėjo jo mirties aplinkybės. Ma
tyt, nusivylęs ir nepakęsdamas mo
ralinės priespaudos, jau anksčiau jis
bandė nusinuodyti miego tabletėmis.
Laiku pastebėjus ir nuvežus ligoni
nėn, nuodai buvo išpumpuoti, ir jis
grįžo į namus. 1970 m. pavasarį, dar
šaltam orui esant, jis nuėjo prie Ne
ries upės, nusirengė, šoko į vandenį
ir nusiskandino. Jo lavoną rado Ne
ryje tik po dviejų dienų.
J. Ceičys buvo gimęs 1901 m. Juo
dupės valsč., Rokiškio apskr. 1924
m. baigė Dotnuvos žemės ūkio tech
nikumą, o 1934 m. — Vienos augštąją melioracijos mokyklą (Hochschule fūr Bodenkultur) kaip hidrotech
nikos inžinierius. 1935-38 m. — Kė
dainių augštesniosios kultūrtechhnikos mokyklos direktorius, o nuo
1938 iki 1944 m. melioracijos dep-to
direktorius. 1945-1950 m. dėstė Kau
no universitete ir žemės ūkio akade
mijoj. Nuo 1959 m. buvo hidrotech
nikos ir melioracijos instituto direk
torium. Pagal sovietinę terminolo
giją buvo nusipelniusiu melioratorium. Paskelbė daugiau kaip 30
mokslinių straipsnių melioracijos
klausimais. Beveik vienodai paminė
tas Lietuvių ir sovietinėje enciklo- •
pedijose. Mokykloje ir gyvenime jis
niekad nėjo į kraštutinumus, į poli
tiką nesikišo. Jis buvo atsidėjęs
technikiniam darbui ir mokslui. Dėl
to liko mįslė, kas jį pastūmėjo j savižudystę. Skaitytojas
ENCIKLOPEDIJA SUVALKŲ
TRIKAMPIUI
Man labai malonu buvo skaityti
Br. Zumerio atsiliepimą (“TŽ” 1972
m. 50 nr.) į J. Vč. pasisakymą. Yra
visiškai tikra, kad už dabartinės Lie
tuvos sienų paliktų lietuvių likimas
mums turi rūpėti pirmoje vietoje ir
kad šis dalykas lietuvybės išlaikymo
fronte yra visų pirmasis. Tą turėti!
atsiminti ir visi mūsų veiksniai.
Kai aš lankiausi Punske ir kalbėjau
si su lietuvių gimnazijos direktoriu
mi bei su mokytoja, pastebė
jau, kad jie labai gerai žino, kad čia
yra išleista Lietuvių, Enciklopedija,
kad kasmet yra skelbiami literatūros
konkursai, skiriamos premijos ir
spausdinama nemažai labai gerų
knygų. Aš juos paklausiau, ar gim
nazijos biblioteka turi Lietuvių En
ciklopediją. Atsakymas buvo — ne
turi. Paklausiau, ar buvo kokių ban
dymų nusiųsti jiems tą enciklopedi
ją. Atsakymas buvo — nieko apie tai
nežinome. Paklausiau dar, ar yra ko
kių suvaržymų knygų siuntoms iš
Vakarų pasaulio. Atsakymas — jo
kių oficialių suvaržymų nėra. Tik į
knygų siuntas negali būti dedami jo
kie kiti daiktai, pvz. skarelės, kak
laraiščiai, kojinės ar kita. Aš pats
mačiau didesniuose miestuose kny
gynus, kurie platina knygas ir perio
dinius leidinius vokiečių, anglų ir
prancūzų kalbomis, ir dėlto tikiu,
kad oficialių suvaržymų knygų siun
toms nėra.
Mano nuomone, Punsko lietu
viams dabar reikia kokių 4 — 5 L.
Enciklopedijos komplektų. Tai- mi
nimumas ir tai labai skubus. Ban
džiau daryti rinkliavą, bet susidūriau
su tokiais pat abejotojais, kaip ir Br.
Zumeris. Tokių kalbų galima girdėti
ir Kanadoje ir JAV. Todėl pirmąjį
komplektą užsakiau pats vienas ir
apmokėjau iš savo kišenės. Išleidau
$313.32. Kai gausiu iš Punsko žinią
apie L. Enciklopedijos gavimą, pa
skelbsiu ją visiems. Gal tada bus ga
lima pradėti kalbėti apie pasiuntimą
antro komplekto, ir abejojantieji nebereikalaus garantijų, kad siunčia
mos knygos nedings lenkiškoje mui
tinėje, o gavėjas nebus siunčiamas į
koncentracijos stovyklą.
V. Montvilas

Helsinkyje gyveno apie 100 lietuvių
ir su daugeliu jų teko susitikti ir
vaišintis. Mūsų vadovas prof. S. Ko
lupaila mokėjo greit visur užmegzti
ryšius ne tik su lietuviais, bet ir su
suomiais.
Dėl “krajų” pavadinimų p. Any
sienė patarė man ir dr. Pajaujui
“bent pažiūrėti į rusų geografijos
vadovėlius, išleistus prieš revoliuci
ją, ir įsitikinti, kad “Sieverozapadnyj kraj” buvo vadinama Suomija
ir t. t. Kadangi tokių vadovėlių ne
turiu, tai manau bus pakankami ir
lietuviški šaltiniai, kuriuos čia paci
tuosiu. (Dr. J. Pajaujis jau buvo ci
tuotas). Istorikas V. Trumpa L. E.
XV t., 327 psl. sako, kad net Lietuvos
vardas buvo uždraustas vartoti, ofi
cialiai kraštą pavadinus Siaurės Va
karų kraštu (Severo Zapadnyj kraj).
K. Bielinis knygoj “Dienojant” 381
psl. rašo, kad uždrausta vartoti ofi
cialiai dokumentuose ir kalbose žo
džiai Lietuva (Litva) ir lietuviškas
(litovskij) ... nuo to laiko Lietuvos
teritorija pradėta vadinti SeveroZapadnyj kraj (Siaurės Vakarų kraš
tas). A. Vadopalas knygoj “Panevė
žys” 67 psl. mini, kad gen. guberna
torius liko Vilniuje, apimdamas Kau
no ir Gardino karinius reikalus. Lie
tuva tada buvo vadinama Severozapadnyj kraj (šiaurės vakarų kraštu
— iš čia amerikietiškas posakis “se
nas krajus"). P. Lelis
EDMONTONO JAUNIMAS
“TŽ” 1972. X. 19 buvo rašyta:
“Tik du jaunuoliai dalyvauja mūsų
veikloje, o kitas jaunimas eina savo
keliais, ir tėvai visai tuo nesirūpi
na”. Korespondentas gal ir tiesą ra
šė, bet nepaminėjo kodėl taip yra.
Aš norėčiau paklausti, ką mūsų veik
los organizatoriai yra davę jaunimui,
išskyrus alkoholinius gėrimus ir 50
metų senumo šokių muziką? Mano
manymu, jaunimui skiriama permažai dėmesio. Pvz. viena mergina bu
vo pareiškusi norą dalyvauti II pa
saulio lietuvių jaunimo kongrese,
bet apylinkės valdyba nesutiko, nes
ji nemokanti laisvai kalbėti lietuviš
kai. Kaip vėliau paaiškėjo, tokių jau
nuolių kongrese dalyvavo gana daug
ir liko paskatinti geriau išmokti lie
tuvių kalbos. Kita mergina, sugrįžusi
iš jaunimo kongreso, norėjo papasa
koti savo įspūdžius, bet apylinkės
vadovybė nesudarė jai progos. Kai
angliškoj spaudoj pasirodė poros jau
nuolių laiškas, iškeliąs vyresniųjų
tautiečių taisytiną veiklą, buvo pasi
rūpinta jų suniekinimu. Vienas jau
nuolis surengė politinį rinkimų va
karą, kuriame baltiečiai turėjo pro
gos išreikšti savo pageidavimus, iš
leido savo lėšų, bet nesusilaukė iš va
dovaujančių tautiečių pakankamos
paramos. Kęstutis D. apylinkės val
dybai buvo pateikęs įvairių siūlymų
jaunimo reikalu, bet nesusilaukė pri
tarimo. Taigi, jaunimo problema ir
po kongreso pas mus tebėra neiš
spręsta. K. G. R.
CHORAI IR JAUNIMAS
Visi chorai įieško dainininkų, bet
veltui. Nelabai sekasi pritraukt, nors
ir stengiamasi. Ilgamečiai choristai
draugiškumu mėgina “prijaukinti”
naujuosius. Yra ir tokios geros va
lios žmonių, kurie, turėdami automo
bilius, surenka visus pakelėje esan
čius choristus ir pavėžina į repetici
jas. Tokiu būdu sutaupoma daug lai
ko. Yra ir tokių, kurie dalyvauja
choruose nuo pat įsisteigimo. Jie da
lyvauja net dviejų chorų junginiuo
se. Kai norima, visur suspėjama. Bet
kodėl dar yra tiek daug tokių, kurie
niekur nepriklauso? Viena priežas
tis, atrodo, bus ta, kad dalis tautie
čių užsiima tik kritika ir mano, kad
jie yra “perinteligentiški” būti cho
ro eilėse. Kažin ar kieno inteligenci
ja labai nukentėtų, jei kartu pasėdė
tų ir paskaitytų tas pačias gaidas,
kad ir su “mažiau mokytu?” Tokie
dažnai dėl vienokių ar kitokių neaiš
kių priežasčių atsisako, nenorėdami
tiesiai pasakyti. Arba gal jie laukia
“augštesnių” pareigų, kurios turbūt
niekad nebus pasiūlytos. Galbūt ver
tėtų prisiminti, kad esame ne tėvy
nėje ir būtų ne pro šalį jausti dau
giau solidarumo. Mūsų broliai tėvy
nėje žiauria mirtimi protestuoja
prieš religją bei tautinę laisvę slo
pinančius pavergėjus, o mes taip
mažai įvertiname savo laisvę, net sa
vo balso nenorime panaudoti tautos
vardui garsinti.
Džiugu, kai jaunieji įsijungia į
chorus kartu su seniais. Daugelio
baimė, kad jaunimas yra pasimetęs
toj šių laikų nihilizmo bei moderniz
mo jūroje, tokiais atvejais nepasi
tvirtina. Jų dalis dar jaučia pulsuo
jantį lietuvišką kraują savo gyslose.
Jie nenutautės. Choruose yra priim
ta, kad jaunieji būtų pagerbti su
tuoktuvių proga. Argi nemalonu, kai
iškilmingos vestuvių apeigos atlieka
mos chorui giedant? Kai šalia galin
gų vargonų muzikos bei solistų (jei
jų yra) užgieda pilnas choras, susi
daro neeilinė nuotaika. Tokių jung
tuvių kiekvienas norėtų. Bet tai įma
noma tik tada, kai kas nors tuokiasi
iš choro “giminės”.
Gunda Adomaitienė
AR LIETUVIŲ LIAUDIS
SUKŪRE LOLLIPOP?
Į mano rankas pakliuvo dr. J. J.
Stuko išleista ir Lietuvoje įgrota
Kauno “Oktavos” plokštelė—“Jūrei Lietuviška baldų
vių keliai” ir kitos dainos. Vos žvilg dirbtuvė Toronte
terėjęs į plokštelės aplanką, kiekvie P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537
nas čia pastebės naują “Lithuanian Daromi nauji minkšti baldai ir ap
folk tune”, kurios vardas — “Lolli traukiami seni PIGIA KAINA.
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Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokiniai ruašiasi kalėdiniam
vaidinimui
Nuotr. S. Dabkaus

SUDBURY, ONTARIO
KALĖDINIS PARENGIMAS pra
ėjo labai gražioj šeimyniškoj nuo
taikoj. Visa meninė dalis sukosi apie
Kalėdų senelį, kurį puikiai suvaidi
no St. Tolvaišą. Vaikučiai seneliui
padainavo, pagiedojo, pasakė eilė
raščių, o Silvijos Martinkutės gražiai
išmokyti vaikučiai pašoko keletą tau
tinių šokių. Kun. Ant. Sabas paruošė
visiems lietuviukams tradicinį vai
šių stalą, kur visi galėjo nemokamai
pasivaišinti. Bendruomenės valdyba
visiems vaikučiams paruošė dovanas,
kurias senelis išdalino, ir papuošė
Kalėdų eglutę. Veikė taip pat lote
rija, o suaugusieji galėjo gauti iš bu
feto kavos ar arbatos su pyragai
čiais. Prie parengimo daug prisidė
jo B. Stankienė, M. Cebatorienė, E.
Tolvaišienė, A. Kručaitė ir R. Kusinskytė. Šokiams grojo rinktinių
plokštelių muzika.
AUGUSTINAS JASIŪNAS, parda
vęs namus, išėjo j pensiją ir su žmo
na išvažiavo žiemai į St. Petersburg
Floridoj, kur jau prieš porą metų
buvo nusipirkęs namus. Su jo išvy
kimu mūsų kolonija ir vėl neteko
vieno šviesaus tautiečio. Jis buvo
aktyvus bendruomenės ir parapijos
narys, daug prisidėjęs prie šeštadie
ninės mokyklos įsteigimo, sumanus
tėvų komiteto pirmininkas per pir
muosius dvejus metus ir turiningų
paskaitų autorius. Nuoširdūs linkėji
mai p.p. Jašiūnams jaukiai įsikurti
naujoj vietoj.
KLB SUDBURIO APYLINKĖS vi
suotinis metinis susirinkimas įvyko

«i

1972 m. gruodžio 24 d. Christ the
King parapijos didžiojoj salėj tuoj
po pamaldų. Susirinkimą atidarė
pirm. Juozas Bataitis ir pakvietė pir
mininkauti A. Kusinskį, o sekreto
riauti E. Tolvaišienę. Be įprastinių
pranešimų, J. Kručas davė įdomią
dešimtmečio apžvalgą-statistiką. Per
paskutinį dešimtmetį Tautos Fondui
surinkta $5,500, solidarumo įnašų
$2,200, Kanados Lietuvių Fondui —
daugiau kaip $3,000. Be to, neturi
ma tikslių žinių, kiek surinkta Vasa
rio 16 gimnazijai ir saleziečiams.
Religinei šalpai surinkta daugiau
kaip $2,000. Dabar Sudbury ir apy
linkėj yra 274 lietuviai: 186 suaugu
sieji ir 88 jauni. Dirbančiųjų yra
80. Kitur išsikėlė 61. Mirė 21.
Naujon valdybon, pagal balsų dau
gumą, išrinkti: Juozas Kručas, Silvi
ja Martinkutė, Aleksas Kusinskis,
Juozas Bataitis, Algis Kručas, jn.
Kandidatais liko Valys Bružas ir J.
Marozovičius. Kontrolės komisijon
išrinkti: kun. Antanas Sabas, Stasys
Krivickas ir Leonas Baltutis. Šį kar
tą valdyba išrinkta dvejiem metam.
Linkime naujajai valdybai taip pat
sėkmingai ir darniai dirbti.
— Atlaikytos Mišios už a.a. Krivickienės mamytę, mirusią Vokietijoj.
Mišias užprašė St. Krivickas.
— Pereitais metais mūsų kapelionijoj pakrikštytas vienas, mirė du.
— Vladas Kriaučeliūnas Marymount mergaičių kolegijos loterijoj
išlošė $1000. K. A. S.
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RENGIATĖS VESTI?
Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos
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Kainos. Paskambinkite man ir pasiteiraukite.

Robert Soucie, d. i.

Taisom ir parduodam prieinamam kainom
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — Į naujus

photography,

29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

76/3 DUNDAS Street West

Tel. 532-7733

GAUNANTIEMS
SENATVĖS PENSIJA
LIEČIA TIKTAI TORONTO MIESTE GYVENANČIUS
(NETAIKOMA KITOM METROPOLINIO TORONTO SAVIVALDYBĖM)

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ KREDITĄ
Prašymai šiam kreditui gauti bus priimami iki 1973 metų vasario 28 dienos
ŠIAM MOKESČIŲ KREDITUI GAUTI JŪS ARBA

JŪSŲ SUTUOKTINIS-Ė PRIVALO:
(a) Būti 65 metų amžiaus 1973 metų vasario 28

dieną arba anksčiau, gauti senatvės pensijų pa
gal Kanados Įstatymą (Old Age Security Act).

(b) Būti nuolatiniu mokesčius mokančiu savininku,
besinaudojančiu rezidencine T o ro n t o miesto
nuosavybe bent dešimt pastarųjų metų prieš
prašymo Įteikimą.

(c) Turėti nedaugiau kaip $3,400 pajamų iš visų

šaltinių, jei viengungis, viengungė, našlys, naš
lė, išsiskyręs ar atskirai gyvenąs nuo savo sutuoktinio-ės.

(d) Turėti nedaugiau kaip $4,500 pajamų iš visų
šaltinių, jei vedęs asmuo, gyvenąs su savo su

tuoktiniu, Įskaitant ir pastarojo ar pastarosios

pajamas.
Kredito suma bus nustatyta pagal nuosavybės mo

kesčių dalĮ, skirtą švietimui, bet jokiu būdu nebus

didesnė kaip $100.00.

PRAŠOMA KREIPTIS: Main Floor, City Hall,
10 v. r. iki 4 v. p.p.,
nuo pirmadienio iki penktad.

Galite kreiptis betkuriuo metu nuo 1973 m. sausio 2
dienos iki 1973 m. vasario 28 dienos, tačiau esate
prašomas kreiptis savoje apylinkėje (Ward) pagal
čia nurodytą tvarkaraštj, kad prašymai galėtų būti
apsvarstyti kiek galint greičiau.

Apylinkė 1
Apylinkė 2
Apylinkė 3
Apylinkė 4
Apylinkė 5
Apylinkė 6
Apylinkė 7
Apylinkė 8
Apylinkė 9
Apylinkė 10
Apylinkė 11

sausio 2, 3, 4
sausio 8, 9, 10
sausio 12, 15 ir
sausio 17, 18 ir
sausio 22, 23 ir
sausio 25, 26 ir
sausio 30, 31 ir
vasario 2, 5, 6
vasario 8, 9, 12
vasario 14, 15, 16
vasario 20, 21, 22

ir 5
ir 11
16
19
24
29
vasario 1
ir 7
ir 13
ir 19
ir 23

PASTABA. Paskutinė diena prašymams betkurioje
miesto dalyje yra 1973 metų vasario 28 diena.
Šis terminas nebus pratęstas.
Prašymai turi būti Įteikiami asmeniškai arba per
raštiškai Įgaliotus asmenis, žinančius faktus, susi
jusius su jūsų prašymais. Taip pat reikalaujamas
priesaika patvirtintas pareiškimas, laiduojąs prašy
muose pateiktų informacijų teisingumą.

JEIGU JUMS REIKĖS DAUGIAU INFORMACIJŲ, SKAMBINKITE MIESTO ROTUŠĖS SEKRETORIATUI —

Department of the City Clerk 367-7036

7 psl.

"Pasisėjau žalia rūtą"
Rašytojas Pranas Naujokaitis,
besireiškiąs kaip beletristas, po
etas, kritikas ir lietuvių literatū
ros istorikas, yra pateikęs mūsų
visuomenei dešimtį įvairaus žan
ro knygų. Jo romanas “Žydin
čios dienos” buvo 1967 m.
“Draugo” konkurse premijuo
tas.
Dešimta Naujokaičio knyga
— romanas “Pasisėjau žalią rū
tą” — pasirodė 1972 m. Tai
romanas iš naujųjų ateivių kūri
mosi Amerikoje.
Šio romano veikėjas Petras
Balanda, šeštos klasės gimnazis
tas, vokiečių gestapo išvežtas
darbams Vokietijon, dirbo karo
reikmenų įmonėje ligi karo pa
baigos. Ūnros stovykloje baigė
gimnaziją ir emigravo Ameri
kon. Čia, dirbdamas įmonėje
prie vario krosnies, vakarais stu
dijuoja chemiją. Artėdamas
prie studijų pabaigos, gauna tar
nybą pagal savo specialybę labo
ratorijoj. Laisvalaikiu susitin
kant su merginomis, iškyla ve
dybų klausimas. Dar Vokietijo
je išgyveno jis didelę meilę Jū
ratei. Tai buvo tragiška meilė,
nes jo mylimoji grįžo pas savo
sužadėtinį, netikėtai po karo at
siradusį. Tokios kitos kilnios
mergaitės lietuvės Petras nebe
sutinka. Priešingas mišrioms ve
dybomis, savo pusbrolį Vytą atkalbinėuamas vesti oportunistę
amerikietę, jis pats įsimyli vo
kiškos kilmės merginą Eriką, ku
ri savo meile ir pasiaukojimu su
griauna jo kietą nusistatymą ne
vesti svetimtautės. Ji ne tik pa
sižada išmokti lietuvių kalbą,
pažinti lietuvių kultūrą, bet ir
vaikus išauklėti lietuviais. Ir ji
realiai tai vykdo. Petro padeda
ma, išmoksta kalbėti lietuviškai
ir pareiškia tada sutiksianti už
jo tekėti, kai galėsianti skaityti
žodingiausius kūrinius. Erika
pasisako nebėganti nuo savo
kultūros, didžiuojasi esanti vo
kiečiu kilmės, bet jos tauta pa
kankamai didelė ir gaji, tai ne
jausianti nuostolio, jei ji, Erika,
nuo jos pasitrauksianti, kaip
niekas nejaučia nuostolio aštuo
niom milijonam vokiečių pa
skendus anglosaksų jūroje. Ar
tėdama į lietuvių tautos kultū
rą, ji tik praturtėsianti. “Kai
kas laimi naują žmogų savo tau
tai” (111 p.), pripažįsta Petras
kaip retą išimtį. Erika, išgirdusi
liaudies dainą “Pasisėjau žalią
rūtą”, atsisako net savo vokiško
vardo, prašydama Petra ją va
dinti antruoju vardu Rūta.
Romano turinys įdomiai, in
triguojančiai suregztas. Temos
aktualios. Ypatingai aktuali pa
grindinė tema — mišrių šeimų
klausimas. Romano fonas —
amerikietiška aplinka tikroviš
kai, bet neištęstai, impresionistiškais brūkšniais nutapytas.
Tame fone išryškėja Naujokai
čio sukurti personažai, psicholo
giškai tikri. Tai ne statiškos fi
gūros. autoriaus surikiuotos, o
gyvi žmonės, einą savo keliu, pa
gal savo dvasine struktūrą sie
kiantieji materialinės gerovės
bei kuriantieji asmeninę laimę.
Petras, kietų principų lietuvis
ir pareigos žmogus, savo tvirtu
nusistatymu prasimušti į augštesnį socialinį luomą simboli
zuoja daugeli pokario ateivių
Amerikoje. Bet jis yra ir jaut
rios poetiškos sielos. Į savo my-
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K. PAŽĖRAITĖ

Jų sūnus Vytas, lengvabūdis
motinos lepūnėlis, patekęs į gra
Įima merginą jis prakalba šiais žios, tuščiavidurės moters ran
lyriškais žodžiais:
kas, pasiduoda jai, nepajėgda
Man esi tu, Jūrate, tik tu viena... mas parodyti jai savo valios.
Marių žvaigždelė, kalnų gėlė . .. Van
Genius Upėnas — linksmas,
denų tekėjimo nesustabdysi, nei pa draugiškas, mokąs verstis visose
vasario žydėjimo, nei paukštelių gies sąlygose.
mės. Visa tai darosi savaime ... Taip
Įdomi Upėno mylimoji, vėliau
ir mūsų širdžių dainavimas (33 p.). jo žmona, Joana. Ji — poetiškos
Girdi, ten skamba varpai... Tai sielos ir gaivališko temperamen
mano pilių bokštuose tas skambėji to moteris. Kai ji myli, tai ne tik
mas. Tark žodį, mano karalaite ... prabyla poezijos žodžiais, bet ir
Žiūrėk, kiek ten šviesos prisirinko visa savo būtybe veržiasi su my
slėniuose. Į kalnelius, miškeliais ap limuoju susijungti. Ji įsimyli
augusius, subėgo šešėliai, požemių Petrą, kurį taip pat užkuria sa
kalėjimai! uždaryta tamsa. Ateik, vo temperamentu ir lyrika: “Tai
mergaite, i šviesius sodus... (37 p.). dėl to liūdniau kas dieną stakluApie tą savo meilę Petras at žės gaudžia, kad į baltą lino raš
siliepia šiais kilniais žodžiais: tą ašarą įaudžiu” (188 p.). Čia
“Jūratė buvo šviesa, kuri mane pat ji aistringai ji vilioja “žydė
kėlė į aukštumas” (48 p.).
ti pilnais žiedais” (189 p.). Bet
O Petro meilė Erikai — rea Petras pabėga, norėdamas išlik
lesnė, subrendusio vyro meilė. ti ištikimas savo Erikai. O Joa
Tačiau ir į Eriką jis prakalba na, po visų blaškymusi, tik tada
nurimsta, kai pasijunta būsianti
poetiškais žodžiais:
Pakylant ir mes ... Ar neprily motina.
ginsi mūsų džiaugsmo žuvėdrų skry
Meilė — nenatūrali artistė, vy
džiui? Tam jų besąlyginiam tyru rams prieinama moteris. Liucė
mui? Taigi, Ery, laimė žuvėdrų spar — naivi mergina, dukrelė lepūRašytojas ir kritikas Pranas Naujokaitis ruošia spaudai rankraštį
nuos. Gal ir nebus lengva ištverti ta nėlė. Liza ir Cathy — malonios,
me skrydžio pakilime. Juk ir žuvėd paviršutiniškos merginos.
NAUJI FILMAI
----------ros nutupia, pailsi ir vėl pakyla ...
Naujokaitis meistriškai apra
(224 p.).
šo gamtą. Jo romanai alsuoja
ALGIRDAS GUSTAITIS
Bet Petrui maloniau tylint padairų grožiu. Jo apdainuotos
Filmas paruoštas lengvu, sa
“1776”
bendrauti su ja. “Ar žodžiai, Eri vietovės prašyte prašosi daili
ka, galėtų daugiau pasakyti kaip ninko paletės. Kad ir šis vaizdas
Šiuo laiku pasaulyje daugiau tyriniu, muzikiniu pagrindu, lai
kalba mūsų širdys?” (140 p.).
iš šio romano:
sia prekių pagaminanti valsty kantis istorinių duomenų. Vado
Erika savo kilme paveldėjo
Saulė jau nusileidusi. Vėjas nuti bė, žinoma Jungtinių Amerikos vai sugebėjo išlaikyti filmą maž
vokišką kultūrą ir pareigingu lęs. Purpuru ir plienu nusidažė ly Valstybių vardu, artėja prie sa daug vientisiniame lygyje. O tai
mą bei šeimos tradicijas. Ji ne gus vandens blizgėjimas. Suglaudė vo nepriklausomo gyvenimo 200 gana painus, komplikuotas už
atsisako vokiškos kultūros, bet, sparnus žuvėdros ir susimetusios bū metų sukakties. Didelė, turtin mojis. Visi senatoriai, skirtingi
pamilusi lietuvį, ryžtasi su savo rin stovi ant kieto kranto, tyliu su ga, Įvairiopai ginkluota valsty savo temperamentais, įjungti ga
vokiškuoju kraičiu įsilieti Į savo simąstymu palydi užmiegančią dieną. bė, kurioje gyvena apie pusant na sumaniai ir darniai.
Didžiuoju triukšmadariu, vi
vyro tautos kultūrą.
ro milijono lietuvių kilmės žmo
(27 p.).
Gyvi ir antraeiliai romano
nių (nemaža jų dalis savo tau sų pagrindiniu kurstytoju, ra
Naujokaitis, būdamas objek tai nieku nepadeda). Ji turi pa gintoju sukilti prieš Angliją
personažai. Įdomus Petro dėdė
Kazys Petkūnas, sveiko, praktiš tyvus ir reiklus kritikas, ypatin saulyje produktingiausią filmų buvo John Adamas, kurį vaidi
ko proto Lietuvos ūkininkas, gai lietuvių kalbos atžvilgiu, sau pramonę, su daugybe gerų re- na William Daniels. Jis neatlaitrokštąs savo sūnų Vytą matyti stato dar didesnius reikalavi žisorių, studijų, artistų ir 1.1. To džiai reikalauja, ragina sukilti.
tokiu pat kietu lietuviu, bet ne mus. Jo kalba gryna ir graži. Sti kie, pagriebę' pinigais galinčią Jis prikalba Tomą Jeffersoną
pajėgiąs jo sulaikyti nuo ameri lius lengvas ir jautrus, neper pakvipti temą, stengiasi ją (jį gerai vaidina Ken Howard)
kietiškos Įtakos ir nuo lengva krautai puošnus.
įmantriai apvilkti, nuspalvinti parašyti raštą, paaiškinanti, ko
Į kritikės vardą nepretenduo ir pakišti poros ar kelių dolerių dėl žmonės Amerikoje nori at
būdės žmonos, niekinančios ki
tų tautų kultūras. Apie Ameri ju. Tik neiškenčiu nepareiškusi bilieto kaina šimtams milijonų siskirti ir gyventi nepriklauso
savo įspūdžio, paskaičiusi šį įdo žiūrovų įvairių kontinentų mar mai. Raštas lieka žymiai pakeis
ką Petkūnas išsireiškia:
tas, padaroma apie du šimtus
Labai daug žmonių čia yra labai mų romaną, kuris savo aktualia giem kino teatro lankytojam.
gerų, bet kažko trūksta šiam kraštui. tematika bei psichologinėm ana
Warners filmų studija Hol- pataisymų ir suredaguojamas
Jaunimas neauklėjamas, kilnesnių lizėm turėtų sudominti ne tik lywoode 1972 m. gruodyje pa pareiškimas “The unanimous
siekimų niekas jiems į širdį neskie- vyresniuosius skaitytojus, bet ir rodė spaudos atstovams ilgą, declaration of the thirteen Uni
jaunimą, besiruošiantį sukurti spalvotą, triukšmingą, muzika ted States of America”, kurį
pina.” (216 p.).
1776 m. liepos 4 d. visų trylikos
pamarginta filmą. Jame vaidina valstijų
Petkūnienė — pusinteligentė, šeimos židinį.
pasirašė. Tada
Knygą
apipavidalino
skonin

keletas puikių artistų, prade atsirado atstovai
prisitaikėlė prie miesčioniškos
JAV-ės.
aplinkos, pritarianti savo sū gu viršeliu dail. Paulius Jurkus. dant Ken Howardu, atliekančiu
John Adams būtinai norėjo
Pranas Naujokaitis, PASISĖJAU Tomo
Jeffersono vaidmenį.
naus suamerikonėjimui, bet nu
ŽALIĄ RŪTĄ. Romanas, 232 psl. Tekstą parašė Start Ostrovv, fil įrašyti, kad negrai turi lygias
sivylusi marčia suglemba, be žo
Išleido “Darbininkas” 1972 m. mui pritaikė Peter Stone. Muzi teises, bet jo pasiūlymas buvo
džių pripažindama, kad jos vy
Kaina $4.
ka — Shermano Edwards. Ga atmestas net pagrindinių jo rė
ras buvęs teisus.
mintojas — Jack L. Warner, di mėjų. Tuo laiku jau buvo apie
rektorius — Harry Stradling, pusę milijono negrų, kuriem da
jr., meninis direktorius — Geor vus laisvę sutriktų paprastų dar
ge Jenkins, kostiumų paruošė- bų atlikimas. Tada nebuvo nei
modernių mašinų, nei tokio
“Tėvų pasakos” tai lietuvių suo ir devyngalvis”, “Pamatinė ja — Patricia Zipprodt, vyriau tempo. Pvz. iš Vašingtono, D.C.,
sias
filmo
prižiūrėtojas
—
Wil

liaudies pasakų rinkinys, kurį — kvailučio pati”.
į Bostoną, Mass., galėjai vos per
Pasakos imtos iš įvairių tau liam Ziegler, redaktorius — Flo 8 dienas nujoti.
paruošė A. Giedrius. 158 pusla
rence
Williamson
ir
daugybė
piuose sudėtos 35 pasakos. Pas tosakos rinkinių, kaikurios pa
Reikia pasigėrėti, kad gamin
kutiniuose puslapiuose auto ties autoriaus užrašytos, savaip kitų pareigūnų, tvarkiusių spe tojai — nekrikščionių rankose
cifinius
filmo
reikalus.
riaus žodis apie savąsias pasa atpasakotos, papildytos ar iš
esanti Warner filmų studija, fil
kas, t. y. “Mažųjų pasakas” (I lygintos. Jos pritaikytos šio
me rodo didelę pagarbą bei mei
Atsiųsta paminėti
knyga) ir “Tėvų pasakas” (II krašto lietuviukams. Pvz. pėdo
lę ano laikotarpio įžymiem as
knyga). Leidinys skirtas paau mis matuojamas šulinys, mylio
Nijolė Jankutė, ŠAMO EŽERO menim. Davė tyrą, gražų, ma
gusiems vaikams ir net suau mis upės atstumas, doleriais pi SEKLIAI. 138 psl. minkštais virše lonų žiūrėti veikalą.
gusiems. Pasakų rinkinys la nigai. Tai artima ir sava vai liais, kaina — $4. Liet. Knygos Klu
Galvojau: kaip “naujų vande
bai įvairus savo temomims — kams.
bo 1972 m. leidinys. Spaudė ^Drau nų skalaujami” lietuviai prista
pasakoja apie piemenėlius, lai
Knyga parašyta lengvu stiliu go” sapustuvė, 4545 West 63rd St., tytų, sakysime, 521 m. Prutemingus brolius, užkeiktus kara mi, vaizdinga pasakų kalba. Tu Chicago, Ill. 60629, USA.
nio prūsų valdovu ir vadu iš
liūnus, velnius ir pan. Tarp jų rinys įdomus ir prieinamas vai
Naujoji Viltis nr. .4, 1972 m. lap rinkimą, 1410 m. Žalgirio kau
randamos kaikurios vertingos kams. Pasakos neilgos, pilnos kritis. Politikos ir kultūros žurna tynes, 1863 m. sukilimą ar 1918
pasakos, žinomos iš vadovėlių gyvos akcijos, Įtampos. Jos su las, leidžiamas Lietuvių Studentų m. Lietuvos nepriklausomybės
ar kitu knygų, kaip “Sigutė”, domins vaikus — o kas bus to Tautininkų Korporacijos Neo-Litua- paskelbimą? Tegul jie pasižiūri,
“Dvylika brolių juodvarniais la liau? Vertingos pasakų idėjos nia ir Amerikos Lietuvių Tautinės su kokia pagarba JAV-ių istori
kiojusių”, “Devynių brolių se išreikštos meniškais vaizdais Sąjungos. Redakcinė kolegija: pirm, jai savo talentus, mokslus, žinias
skatins skaitytojuose gyvenimo dr. Jonas Balys, Aleksas Laikūnas panaudojo dešimtys pagrindinių
realybės pajautimą. Jie supras ir dr. Bronius Nemickas. Metinė ir šimtai menkesnių filmo
Recenzentas, pakritikavęs knygą apie Lietuvos universitetus,
asmenų veiklos priežastis ir tą dviejų numerių prenumerata — $5, “1776” dalyviu.
nuolatinę kovą tarp gėrio ir blo atskiras nr. — $2.50. Gaunamas pas
padarė išvadą: "Visdėlto gera knyga . . . Prieš šventes, kai
gio. Skaitytojai pajus liaudies administratorių Bronių Kasakaitį,
sunku rasti rimtą, įspūdingą, kultūringą ir nepigią dovaną
žmonių svajones, tikrovišką po 7150 So. Spaulding Ave., Chicago,
žiūrį į melagius, tinginius, apga Ill. 60629, USA.
draugams, nepamirškite “Lieti!VOS U D iversiteto”.
vikus’ Pasakos pažadins vaikų
Juozas Gaubas, DAINOS IR GIES
STORA IR VERTINGA DOVANA GĖDOS NEPADARYS.“
vaizduotę ir teigiamai paveiks jų MĖS. 28 kompozicijos solo, mišriam
jausmus. Su veikėjais jie išgy ir vaikų chorams, bažnytinės gies
--------------------------- Gaunamo už $20 adresu: -------------------------vens Sigutės ar piemenėlio da mės, kurias atrinko ir kaikurioms
lią, džiaugsis giedriu pasakų už akompanimentą parašė kompoz. Bru
Liet. Profesorių Draugija, c/o St. Dirmantas,
baigimu.
no Markaitis, SJ. Viršelis — dail.
6616 So Washtenaw, Chicago, III. 60629, USA
“Tėvų pasakos” tai vertingas Marijos Biržiškaitės - Žymantienės.
įnašas į vaikų literatūrą išeivi Leidinio mecenatas — Vytautas Pašjoje. Jos turi didelę mokomąją kauskas. Kaina — $3. Pajamos ski
ir auklėjamąją vertę, bus nau riamos Lietuvių Skaučių Seserijai.
dingos pratybos skaitymui, ug Dainų ir giesmių rinkinys buvo iš
dys meilę ne verstinėms, bet leistas paminėti a.a. kompoz. J. Gaurinktinėms savo tautos liaudies bo mirties dešimtmečiui. Galima gau
pasakoms. Si knyga turėtų rastis ti pas iniciatorę Valę Barmienę, 1311
kiekvieno vaiko namuose ir šeš McCollum St., Los Angeles, Cal.
tadieninėse mokyklose. Pasakos 90026, USA.
gali būti panaudojamos pamoko
Filatelistų draugijos “Lietuva”
se vaikų atpasakojimui, o gau biuletenis
nr. 5(154), 1972 m. lapsios dialogais — inscenizavimui. kritis-gruodis.
Red. Juozas Žygas,
Iliustracijos (juoda-balta) — 7234 So. Washtenaw Ave., Chicago,
Birutės Bulotaitės. Jos gražiai Ill. 60629, USA.
derinasi su turiniu.
Ateitis nr. 4, 1972 m. balandis.

Pasakos vaikams

TĖVŲ PASAKOS. Antroji kny
ga. Iš lietuvių liaudies pasa
kų lobyno parinko ir skaityti pa
ruošė A. Giedrius. Iliustravo
Birutė Bulotaitė. Išleido JAV
LB Švietimo Taryba 1972 m.
Spausdino “Draugo” spaustuvė,
4545 West 63rd Street, Chicago,
Ill. 60629, USA. Knygos apimtis
— 150 psl. Kaina plonais virše
liais S3.00, kietais — $4.00. Gau
nama “Drauge” ir pas knygų
platintojus.
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las. Redaguoja kun. J. Staškevičius,
talkinamas kolektyvo, Toronte. Ad
ministratorius — Juozas Polikaitis,
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Lietuvių Dienos nr. 8, 1972 m.
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ČIKAGOJE JAU BAIGIAMAS
RUOŠTI spaudai albumas apie Šv.
Kazimiero kapinių paminklus, skir
tas šių kapinių septyniasdešimtme
čiui, kuris bus minimas 1973
metais. Įvadinį straipsnį albumui
rašo J. Dainauskas, istorinę kapinių
apybraižą — Leonardas šimutis.
Kiekvieno skyriaus pradžioje bus
Birutės Pūkelcvičiūtės beletristinio
žodžio meditacija. Paminklų nuotrau
kos — Algimanto Kezio, SJ. Albu
me bus tipingi paminklų pavyzdžiai,
kurių projektus yra sukūrę dailinin
kai Ramojus Mozoliauskas, Jurgis
Daugvila, Petras Aleksa, Adolfas VaIešką. Algirdas Kurauskas, Jonas
Molokas ir kt. Pirmieji puslapiai
bus tušti, kad albumą įsigijusieji as
menys galėtų prisiklijuoti savo ar
timųjų paminklų nuotraukas. Meni
niu šio leidinio apipavidalinimu rū
pinasi Vincas Lukas. Albumą išleis
Lietuvių Foto Archyvas, talkinamas
rėmėjų ir prenumeratorių.
PRANAS BALTUON1S, montrealietis medžio šaknų skulptorius, da
lyvavo grupinėje įvairaus žanro dai
lės parodoje Čikagoje, McCormick
parodų rūmuose. Lankytojus žavėjo
jo skulptūros “Tautų Motina”, “Čiuo
žėjas”, “Pašliūžininkas”, “Pasaulio
ašis”, ’Vizija”, “Raketinis paukštis”,
“Prieš v ė j ą”, “Futbolininkas”,
Paukščių mylėtoja”. Viena Pr. Baltuonio skulptūra buvo nugabenta i
VII kanalo televizijos studiją ir pa
rodyta žiūrovams Bob Kennedy pro
gramoje. Iš kelių šimtų parodos ro
di nių šiai programai buvo atrinkti
tik trys.
KUN. A. SUŠINSKO pomirtinė
knyga “Šviesos ir šešėliai”, redaguo
ta a. a. kun. Tito Narbuto, jau su
rinkta Brooklyne, Tėvų pranciškonų
spaustuvėje. Knygos leidėjai — kun.
A. Sušinsko buvusieji mokiniai ir bi
čiuliai.
LONDONO ANELI JUDA GALE
RIJOJE savo kūrinių parodą turėjo
Britanijoje gyvenantis ir kuriantis
skulptorius Antanas Braždys.
SALEZIEČIU VEIKLAI REMTI
KOMITETAS surengė pirmąjį montrealietės sol. Ginos Čapkauskienės
dainų ir operų arijų koncertą Klcvelande. Viešnia iš Montrealio kon
certą pradėjo G. F. Haendelio kom
pozicijomis, W. A. Mocarto operų
"Figaro vestuvės”, “Užburtoji flei
ta”, “Pagrobimas iš Searilo” arijo
mis. Vidinė koncerto dalis buvo skir
ta A. Kačanausko, K. V. Banaičio, G.
Gudauskienės harmonizuotom lietu
vių liaudies dainom, originaliom St.
Gailevičiaus, J. Gaidelio, Br. Budriūno ir VI. Jakubėno kompozicijom po
eto B. Brazdžionio, P. Lamberto, H.
Radausko, K. Binkio eilėraščių
tekstais. Koncertą sol. G. čapkauskienė užbaigė K. V. Banaičio “Jūra
tės ir Kastyčio”, G. Verdi “Travia
tos” ir “Rigoletto” operų arijomis.
Viešniai iš Montrealio akompanavo
muz. Regina Brazaitienė.
SUSITIKIMĄ SU ANTANU VAI
ČIULAIČIU Los Angeles mieste, Šv.
Kazimiero parapijos salėje, surengė
Lietuvių Fronto Bičiulių vietinis
skyrius. Rašytoją A. Vaičiulaitį va
karo dalyviam pristatė poetas Ber
nardas Brazdžionis. A. Vaičiulaitis
atskleidė dalį savo kūrybinių paslap
čių. Pvz. sukurti “Dailią žmoną” jį
paskatino dzūkiškos dainos žodžiai:
“Sėsk, pačiute, į karietą, o aš bėgsiu
šunio vietoj”. “Popiežiaus paukštė”
yra tikras atsitikimas. Vakaro daly
viams A. Vaičiulaitis skaitė vieną sa
vo novelę ir keletą eilėraščių. Dra
mos sambūrio rež. D. Mackelienė
vaizdžiai perskaitė “Dailią žmoną”.
Aktorė B.Urbonienė programą papil
dė Bern. Brazdžionio “Triptiku”, Pr.
Visvydas — šešiais savo eilėraščiais.
Muzikinę programos dalį atliko sol.
B. Dabšienė ir pianistė R. Apeikytė.
BOSTONO LIETUVIAI paminėjo
du mirusius mokslininkus — istori
ką prof. dr. Zenoną Ivinskį ir kalbi
ninką prof. dr. Antaną Salį. Paskai
tą apie prof. dr. Z. Ivinskio istori
nius darbus ir planus skaitė istorikas
Simas Sužiedėlis, prof. dr. A. Salio
nuopelnus kalbotyrai atskleidė jo
buvęs bendradarbis Pensilvanijos
universitete prof. dr. Alfredas Sen
nas. Intarpuose pianistas Saulius Ci
bas atliko Šopeno “Etiudą” ir Brahmso “Rapsodiją”. Minėjimo salėje
buvo surengta prof. dr. Z. Ivinskio ir
prof. dr. A. Salio raštų bei knygų
paroda. Minėjimą surengė ateitinin
kai, LKMA židinys, LE leidėjas, LB
apylinkės valdyba, buvusieji dr. Z.
Ivinskio ir dr. A. Salio studentai.
LONDONO UNIVERSITETE, Bri
tanijoje, keletą paskaitų skaitė virologas dr. Pavilanis, dirbantis Mont
realio universitete. Praėjusią vasarą
jis lankėsi su paskaitomis Vilniuje.
LIETUVIU RELIGINĖ ŠALPA ir
DR. JONAS-ANTANAS SLIVINSKAS, gavęs chemijos mokslų dakta Katalikių Moterų Draugija Šv. Tomo
ro laipsnį Toronto universitete. Gi salėje Woodhavene, N. Y., prieš Ka
mė Vokietijoj 1945 m. (tėvai — Al lėdas surengė tradicinį koncertą
binas ir Izabelė). Užaugo Toronte. kenčiančiai Katalikų Bendrijai oku
Gimnaziją baigė labai gerais pažy puotoje Lietuvoje prisiminti. JAV
miais ir gavo stipendiją “Harbour LB centro valdybos pirm. V. VolerCollegiate Ontario Scholarship”. tas pristatė Mato Raišupio knygą
kankiniai”.
Lietuvių
1967 m. Toronto laikraščiai skelbė, “Dabarties
kad J. A. Slivinskas buvo vienas iš kompozitorių kūrinių programą at
trijų geriausių studentų, kuriam liko mezzo-sopranas Aldona Stempu“National Research Council” paskyrė žienė, viešnia iš Klevelando, ir muz.
stipendijas baigti augštuosius moks V. Strolios vadovaujamas vyrų cho
lus. 1968 m. J. A. Slivinskas gavo ras “Perkūnas”. Sol. A. Stempužiegamtos mokslų bakalauro laipsnį, nė su choru pagiedojo P. Guidi gies
1970 m. — magistro, 1972 m. gruo mę “Maria Mater gratiae”.
“ATEITIES” KNYGŲ LEIDYKLA
džio 1 d. — daktaro. Dar studijuoda
mas asistavo dirbančiam profesoriui šį pavasarį išleis Jurgio Jankaus no
jo darbuose.
velių rinkinį “Užkandis”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LITERATŪROS, MENO IR MOKS
LO respublikinės 1972 m. premijos
šiemet buvo paskirtos tik metų pa
baigoje, nors paprastai jos būdavo
skiriamos ankstyvą rudenį. Literatū
ros premijų susilaukė: A. Churginas
už Dantės “Dieviškosios komedijos”
ir Goethės “Fausto” vertimus, K. Sa
ja už dviejų dalių apysaką “Ei, slėp
kitės!", V. Žilinskaitė už humoreskų
rinkinį “Karuselėje” bei kitus raš
tus. Meno premijas laimėjo: kompoz.
V. Barkauskas už simfoninę muziką,
kompoz. J. Karosas už romansų cik
lą, originalias ir harmonizuotas liau
dies dainas, dail. D. Tarabildienė už
estampus, ciklus ir knygų iliustraci
jas, dail. S. Ušinskas už vitražus.
Mokslo ir technikos premijomis bu
vo įvertinti: Panevėžio “Ekrano” ga
myklos darbuotojai T. Laucevičius,
V. Navickas, R. Purtulis, A. Tumas
ir V. Jokūbaitis už naujų metodų
paruošimą ir įvedimą televizijos ekranininių lempų gamyboje, Kauno
politechnikos instituto prof. dr. A.
Paulauskas už natūralių ir cheminių
pluoštų fotocheminės destrukcijos ir
stabilizacijos dėsningumų tyrimus,
Kauno medicinos instituto prof. dr.
J. Lašienė ir docentė E. Stalioraitytė už darbus funkcinės endokrininės
sistemos morfologijos tyrimo klausi
mais, Vilniaus universiteto prof. dr.
J. Palionis už monografiją “Lietuvių
literatūrinė kalba XVI—XVII a.”,
Kauno politechnikos instituto docen
tas J. Matulionis už dviejų dalių va
dovėlį “Augštoji matematika”. Į ra
šytojų, menininkų ir mokslininkų
tarpą jrikiuotas ir vienas propagan
distas — istorijos mokslų daktaru ti
tuluojamas Vilniaus universiteto ka
tedros vedėjas K. Navickas, kuriam
premija paskirta už propagandinio
pobūdžio monografijas “Lietuva ir
Antantė", “Sovietų Sąjungos vaid
muo, ginant Lietuvą nuo imperialis
tinės agresijos 1920-40 m.”
ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS tu
rėjo pirmąją šio sezono premjerą,
kuriai buvo pasirinktas V. Dychovično ir M. Sloboskojaus dviejų dalių
vodevilis “Savaitgalio pokštai”. Spek
taklį režisavo Kazys Tumkevičius.
Scenovaizdžius sukūrė dail. Joana
Taujanskienė, pagrindinius vaidme
nis — aktoriai Stasys Paska, Nijolė
Mirončikaitė ir Leonas Zmirskas.
ODESOJE SURENGTAME pirma
jame simpoziume apie gilių centrų
puslaidininkius buvo skaitomi kon
kurso keliu atrinkti pranešimai. Jų
tarpe buvo trys lietuvių mokslinin
kų darbai: Mokslų Akademijos pus
laidininkių fizikos instituto plazmi
nių reiškinių sektoriaus vedėjo S.
Kalvėno ir jaun. mokslinio bendra
darbio L. šeikio pranešimas “Pavirši
niai domenai kompensuotame nikeliu
elektroniniame germanyje stipriuo
se elektriniuose laukuose”, Vilniaus
universiteto atstovų R. Baubino, J.
Viščiako, V. Petrio, A. Sakalo ir Z.
Januškevičiaus — “Gilių lygių įtaka
fotoelektrinėms kadmio sclenido
kristalų savybėms”, J. Vaitkaus, A.
Urbelio ir J. Viščiako — “Lėtų rekombinacinių bangų tipo fotosrovės
nestabilumai kadmio sulfido ir kad
mio selenido monokristaluose”.
VILNIAUS RESPUBLIKINĖ BIB
LIOTEKA surengė V. Krėvės 90-tųjų gimimo metinių minėjimą, kuria
me pranešimą apie rašytojo gyveni
mą bei kūrybą skaitė filologijos
mokslų kandidatė P. Česnulevičiūtė,
apie paskutiniuosius jo gyvenimo
metus kalbėjo 1. Vladimirovienė. Vil
niaus universiteto teatro skaitovai
su dainininke V. Janulevičiūte atli
ko literatūrinę kompoziciją, parem
tą V. Krėvės kūryba ir biografija.
AFRIKOS TAUTŲ MUZIKOS fes
tivalyje Nigerijoje, Lagos mieste, da
lyvavo kompoz. Julius Juzeliūnas.
Festivalio programon buvo įtraukta
jo simfoninė poema “Afrikietiški es
kizai”.
SOVIETŲ SĄJUNGOS penkiasde
šimtmečiui skirtame konkursiniame
liaudies kūrybos televizijos festiva
lyje ištisus metus varžėsi daugiau
kaip 100.000 mėgėjų dainininkų, šo
kėjų ir muzikantų. Baigminiam kon
certui Kremliaus suvažiavimų rū
muose vertintojų komisija atrinko
1.300. šiame koncerte festivalio lau
reato vardą išsikovojo kompoz. J.
Gaižausko vadovaujama Trakų rajo
no kaimo kapela “Galvė”.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS
“Mindaugą” Kuibyševo M. Gorkio
dramos teatre pastatė rež. A. Golovi
nas. Drabužių ir scenovaizdžių eski
zus sukūrė vilnietis dail. V. Kali
nauskas, premjeros metu teatre su
rengęs ir savo kūrinių parodą.
VILNIAUS
FILHARMONIJOJE
du koncertus turėjo žymusis violon
čelistas Mstislavas Rostopovičius,
jiems pasirinkęs Ch. Glucko, L. Beethoveno, V. Mocarto, E. Griego, D.
Šostakovičiaus kompozicijas ir A.
Dvoržako “Koncertą violončelei su
orkestru”. Dirigavo M. Dvarionaitė.
KAUNeTr VILNIUJE dešimt die
nų gastroliavo prof. Otto Lang va
dovaujamas Weimaro dramos teat
ras. Svęčiai iš R. Vokietijos buvo
atsivežę du veikalus — B. Brechto
“Kaukazo kreidos ratą” ir V. Šeks
pyro “Hamletą”, šiomis gastrolėmis
Weimaro dramos teatras atsilygino
Vilniaus dramos teatrui už Weimare
bei kituose miestuose suvaidintą
Justino Marcinkevičiaus “Katedrą”
ir P. Cvirkos romano “Meisteris ir
sūnūs” inscenizaciją.
V. Kst.
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RIGH PARK —RUNNYMEDE, , nis su dvigubu garažu ir privadvibutis. $7,500 įmokėti. Dviejų ( čiu įvažiavimu. 3 miegamieji,
ir trijų miegamųjų butai. Du
trys kambariai rūsyje. Moder
garažai. Privatus įvažiavimas.
niai įrengtas su visais patogu
Vandeniu-alyva šildomas. Tuo
mais. Reikia didesnio įmokėjijau galima užimti.
mo.
KINGSWAY, $8,000 įmokėti. 7
BLOOR — JANE, $6,000 įmo
kambarių, atskiras, dviejų augškėti. Mūrinis, 6 kambarių na
tų namas. Dvigubas garažas ir
mas. Moderni virtuvė, gero dy
privatus įvažiavimas. Arti susi
džio kambariai. Vandeniu-alyva
siekimo ir krautuvių.
šildomas. Arti požeminio. Gara- <
JANE — ANNETTE, $21,900
žas ir įvažiavimas.
prašoma kaina. 4 kambarių at
ISLINGTON, $31,000 5 kamba
skiras namukas. Naujai atre
rių vienaaugštis, mūrinis namas
montuotas. Tuojau galima už
su garažu ir privačiu įvažiavi
imti. Mažas įmokėjimas.
mu. Įrengtas rūsys. Arti auto
BLOOR — DUNDAS, $29,500
buso linijos. Viena skola. Tuo
prašoma kaina. Mūrinis 6 kam
jau galima užimti.
barių namas su įvažiavimu ir
SWANSEA, $10,000 įmokėti. 7
vieta garažui. Dvi virtuvės. Arti
kambarių, 3 miegamųjų, atski
požeminio. Už mėnesio galima
ras, mūrinis namas su garažu ir
užimti.
privačiu įvažiavimu. 18 metų se
BLOOR — PRINCE EDWARD,
numo. Didelis sodas. Arti Bloor
vienaaugštis (bungalow), mūriir požeminio.

762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
TORONTO 4,

999 COLLEGE ST.,

TEL. 532-3400

Kasos valandos:

ĮMOKA:

Pirmad........... 10-3

j už termininius indėlius —
trejų metų ..................................7%
dvejų metų .............................. 6.75%
vienerių metų ...........................6.25%

Antrad........... 1 0 - 3
T rečiad. uždaryta

Ketvirtad.

1972 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn.

10-7

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%

Penktad........... 10-8

Seštad............ 9- 12
Sekmad.

9.30 - 1

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
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Tel. 534-9286

1072 Bloor St. W.

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

S.

JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

savininko

vaistinė

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

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

PRISTATYMAS

Į

YOUNG a. BIGGIN Ltd.
•

NAMUS

Realtor

10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose • . .. —■■■■

—

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno

jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus VYT. V. GIRDAUSKAS
1576 Bloor St. West

O

Toronto 165, Ontario

REAL

Telefonai: Įstaigos: 537-3431
Namų: 279-5988

Toronto skautės ir skautai kasmet ruošia savo bazarą — Kaziuko mugę. Jau planuojama ji ruošti ir šiais metais.
Nuotraukoje — skautės pardavinėja savo išdirbinius pernykštėje Kaziuko mugėje
Nuotr. B. Tarvydo

Kredito Kooperatyvas “Para
ma” su Naujųjų Metų linkėji
mais praneša nariams bei visuo
menei geras, kiekvienam nau
dingas naujienas. “Parama”, tu
rėdama lietuvių visuomenės pa
sitikėjimą, per 20 gyvavimo me
tų išaugo į didelę kredito insti
tuciją, artėjančią prie 6 mili
jonų dolerių kapitalo.
“Parama”, taupiai ir sumaniai
tvarkydama finansinius reika
lus, sudarė išteklius, kuriais ga
li pakelti savo narių — taupy
tojų ir skolintojų tautiečių ge
rovę.
“Paramos” valdyba nutarė už
1972 metus mokėti papildomus
nuošimčius indėlininkams ir
grąžinti palūkanų dalį (rebate)
skolininkams bei pagerinti sąly
gas nariams.
Už 1972 metus mokamos se
kančios palūkanos:

PRANEŠIMAS
1. Už specialius depozitus
1 metų — 6 Ms %
2-jų m. — 7%
2. Už taupymo (savings)
sąsk. ____
— 6.6%
3. Už depozitus
— 6.05%
4. Už sumokėtas asmeninių pa
skolų ir mortgičių palūkanas
grąžinama (rebate)
5'z<
5. Nario mokestis kooperatyvų
lygai $$1.50 iš narių nebus
atskaitomas — apmoka “Pa
rama”.
6. Už “Paramos” čekius 10 cen
tų mokestis panaikintas.
Be to, nuo Naujų Metų numa
toma pertvarkyti kaikurias pa
lūkanas narių naudai, todėl
kaip tik laikas tiems, kurie lai
ko santaupas žemesniu nuošim
čiu, perkelti į “Paramą”.
Kelkite savo ir savo šeimos
gerovę taupydami ir skolinda
miesi “Paramoje”!
Vedėjas

"KVIEČIU NAUDOTIS BIBLIOTEKA"
Toronto Prisikėlimo parapijoje
veikia lietuviškų knygų bibilioteka.
Ji yra virš skautų būklo. Atidaryta
sekmadieniais tarp 10 v. r. ir 1 v.
p.p. Biblioteką tvarko S. Miniotienė.
Ji pareiškė: “Aš esu pensininkė, bet
reikia ir pensininkam prisidėti prie
darbų. Sis darbas man patinka.”
Biblioteka dabar turi 3.000 eg
zempliorių. Kai S. Miniotienė per
ėmė darbą 1959 m. iš Z. Daugvainienės, bibliotekoje buvo tik 700
knygų. Vėliau biblioteka, Tėvo Pau
liaus 1955 m. pradėta, gerokai pa
didėjo.
“Aš mėgstu knygas. Skaityti pra
dėjau jau antroje klasėje, kai skai
tyti reikėjo rusiškai, ir skaičiau tik
rusiškus klasikus.”
Šiuo laiku narių yra apie 90 vy
resniųjų, kurie moka du dolerius į
metus nario mokesčio. Iš jaunimo,
net ir iš studentų, mokesčio nerei
kalaujama.
“Jaunimas tiek pinigo neturi. Ir
jis toks geras. Atsimenu su malo
numu studentų suruoštą vakarą pen
sininkams.”
Knygų galima skolintis nuo vie
nos iki trijų, nors greitesni skaity
tojai gali imti ir daugiau. Prisikė
limo parapijos nariai gali jas dvi
savaites laikyti, o iš toliau — net
vieną mėnesį. Už pavėlavimą (nepra
nešus) imama 10 et. pabauda savai
tei.
“Aš buvau buhalterė. Tai panašiai
tvarkau ir biblioteką. Prižiūriu, kad
knygos nedingtų, kaip ir pinigai. Tu
riu visų narių telefono numerius, tai
galiu vėluojantiems priminti, žmo
nės moka su knygomis elgtis.”
Biblioteka, kaip minėta, turi 3.000
knygų. Iš jų virš 2.000 yra skirtos
apyvartai. Kitas tūkstantis — antrie
ji egzemplioriai ir panašiai — laiko
mi archyve. (Archyvą tvarkyti pade
da p. Jaunūnienė.) Iš šio archyvobibliotekos skiriamos dovanos. Pvz.
valstybinei Otavos bibliotekai ati
duota 145 knygos, o užjūrio jaunimo
atstovams kongrese padovanota net
300 knygų.
“Knygų gauname visais būdais. Pa
rapijos knygynas mums parduoda
naujas knygas. Žmonės mums dova
noja kartais net pilnas šeimos bib
liotekas. Taip pat per pažįstamus
gauname nemažai knygų iš Lietuvos,
kur jos labai pigiai spausdinamos.
Mūsų klebonas — geriausias mūsų
globėjas ir rėmėjas. Jo dėka turime
labai gerą patalpą parapijoj ir ge

ras knygoms lentynas.”
Bibliotekos kartoteka laikoma ant
stalo. Iškabintas knygų sąrašas liu
dija tikrai gerą knygų pasirinkimą.
Pvz. istorinių knygų yra 296, roma
nų 317, knygų vaikams 229. Salia
A. Vienuolio “Padavimai ir legen
dos” matyti Orwellio “Gyvulių ūkis”
(vertimas), Kudirka, Maironis, Vaiž
gantas, Aistis. Tikras lietuviškų kny
gų lobynas tiek skaičiumi, tiek ko
kybe. Ligi šiol tik 10 mokinių iš
šeštadieninės mokyklos ir keli stu
dentai jomis naudojasi. Jiems pade
da mokytojas P. Jurėnas.
“Si biblioteka tikrai gera. Turime
pvz lietuvių menininkų darbų repro
dukcijų, menininkų biografijų, kurių
vargiai kitur rasite. Kartais net Či
kagos Pedagoginio Lituanistinio Ins
tituto studentai atvažiuoja knygų
skolintis.”
Taigi, Toronto lietuviai gali dar
vienu dalyku pasididžiuoti. Kad tik
jaunimas naudotųsi! Šias eilutes ra
šantis taip buvo sudomintas, kad po
pasikalbėjimo su S. Miniotiene jis
tuojau sumokėjo savo nario mokestį
ir pasiskolino Vėžio eilėraščit; rin
kinį su Donelaičio “Metais”.
“Mielai priimčiau pagalbą. Studen
tai galėtų padėti sekmadieniais kny
gas išdalinti ir tvarkyti. Pvz. mano
anūkas Arvydas Zakaravičius, būda
mas moksleivis ir studentas, man pa
dėjo ištisus aštuonerius metus. Da
bar jisai labai užimtas, tai mažai gali
padėti sekmadieniais. Darbo yra ne
mažai. Žinoma, pirmoje eilėje kvie
čiu visus, ypač jaunimą, naudotis
šia biblioteka.”
A. Stankus

Skautų veikla
• Gruodžio 21 d. sktn. Stepo Kai
rio muzikinis vienetas, vad. S. Valiunaitės ir G. Kalinausko, koncertavo
lietuviškų kalėdinių papročių demontravimo parengime Niagara
Falls, Ont. Vienetas dėkoja tėvams
už transportą, s. P. Balsui už pri
ėmimą ir vaišes.
a Mindaugo dr-vės sueiga — sau
sio 8 d., 7 v.v., Lietuvių Namuose. Vi
si atsineša Kalėdų atostogų namų
darbus — skautiškų įstatų iliustruo
tus plakatus, kurie bus premijuoja
mi.
® LSS tarybos pirmija skelbia
1973 metus sąjungos jubilėjiniais
metais, kurie, šalia kitų minėjimų,
bus atžymėti bendra didesnės apim
ties jubilėjine stovykla. Dėl jos lai
ko ir vietos tariamasi. C. S.

Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
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863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont.
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Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLD’S

MARKET----------

259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont.
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Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A 1 jautiena,
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma,
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.
Nemokamas pristatymas.
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W. V A S I S REAL ESTATE
Skambinti — J. GUDAS

1973.

•

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

“PARAMOS"

BALYS SAKALAS

• Tėviškės Žiburiai

(Warden & Ellesmere) -------------------

Toronto Prisikėlimo parapijos bibliotekoje

7 KAMBARIU, dviejų augštų namas su garažu ir 6 kambarių vasar
namis netoli T. T. Pranciškonų stovyklos. Pirkimo kainon įeina dvi
krosnys, trys šaldytuvai ir visi baldai. Našlė savininkė išvyko gyventi
į JAV. Apie 200 pėdų nuo vandens. Įmokėti apie $10.000, viena
hipoteka.
GAZOLINO STOTIS, krautuvė ir užkandinė prie Barrie miesto ribų.
Sklypas 370’x300’. Vietos pakanka statyti 20 vienetų moteliui. Gazo
lino parduodama 170.000 gal. Prašoma kaina $125,000 grynais. Labai
gražiai įrengtas 10 kambarių namas, garažas ir dvi kabinos.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-alyva
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau į pietus nuo
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
HIGH PARK AVE., 10 originalių dvibučių (duplex), prašoma kaina
už kiekvieną $42.000, apie $8.000 įmokėti. Modernios virtuvės, kili
mai, šildymas vandeniu, platus įvažiavimas ir vieta automobiliams.

AL. GARBENIS

Ateitininkų žinios
Jaunesniųjų berniukų ir mergai
čių susirinkimai — sausio 7, sekma
dienį, 2 v. Mergaitės renkasi L. V.
Namuose, berniukai — ateitininkų
kambaryje. Kurie negali dalyvauti,
prašomi paskambinti savo būrelių
vadovams.
Vyr. moksleivių susirinkimas —
sausio 7, sekmadienį, 5 v.p.p., ateiti
ninkų kambaryje.
Ideologiniuose kursuose Dainavo
je iš Toronto dalyvavo 17 vyr. moks
leivių. Didelė padėka tėvų komitetui,
kuris sumokėjo visiems už kelionę
autobusu. Be komiteto finansinės pa
ramos būtų neįmanoma visiems į
kursus nuvažiuoti. Šių metų kursų
tema buvo — ateitininkų principai.
Ateitininkų šventė šiais metais
įvyks vasario 24-25 d.d. Šventei jau
pradėta ruoštis.
Vasaros stovykla Wasagoje bus
nuo liepos 22 iki rugpjūčio 4 d.
Nepamirškime savo metinio šūkio:
“Esame gyvi — gyvenkime!”
Laimingų 1973 metų!
Studentų ateitininkų suvažiavimas
įvyko 1972 m. lapkričio 26 d. Klevelande. Su kava rankoje ir dideliu pa
siryžimu susirinkom koks pusšimtis.
Nelengva buvo po smagaus LSS su
važiavimo taip anksti atsikelti, bet
beveik visi susirinkom. Bendrai su
visa Klevelando ateitininkų šeima da
lyvavom Mišiose, atsilankėm į jų
agapę, kur buvome gražiai priimti ir
pripildyti ne tik maistu, bet ir jų
programa. Tada pradėjome SAS kon
ferencijos posėdį. Pirmininkas iškė
lė klausimą, ar mes nesame menki
organizacijos administratoriai, kurie
veikia tik dėl veiklos. Jis prašė vi
sus at-kus organizacijoj pajieškoti
prasmės, draugovėse diskutuojant
svarbias problemas ir atliekant pa
saulio atnaujinimo darbą įvairiuose
užsimojimuose. Pakviesti įsijungti as
meniškai, mes dar rašėm temomis,
kuriose galėtumėm ekspertiškai pa
kalbėti. Po to sužinojom, kad jau
daugelis mūsų yra įsijungę į jaunimo
peticijos parašų rinkimą. Išgirdom,
ką studentai Notre Dame ir kituose
miestuose tuo reikalu jau padarė. At
rodo, mes visi irgi sutikom rinkti
parašus peticijai. Buvo išaiškinta
SAS žiemos kursų programa, numa
tyta prie Čikagos po Kalėdų. Čia bus
nemažai medžiagos ateinančių metų
veiklai. Išgirdom ir visų draugovių
šių metų veiklos ir planų santrau
kas, kurios buvo kitų draugovių tada
kritiškai įvertintos. Posėdį užbaigėm
su “... kaip grįžtančius namo paukš
čius parveski Viešpatie ir mus . . .”
ir išsiskirstėm. .. reiks grįžti ir
mums . .. Tiek ir turiu pasakyti. Kas
nebuvo, sužinojot kas įvyko, o kas
buvo, dar pasimatysim kursuose.

NAMŲ TEL. HU 9-1543

TEL. 536-2738

NAMŲ TEL. LE 5-1584

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA
51/2% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
6% už taupymo s-tas
6’/į % už 1 m. term. dep.
63/4% už 2 m. term. dep.
7% už 3 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas •
8}A% už mortgičius

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių
ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3
•
Toronto 3, Ontario.

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

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

11)82 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.
VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

Ed. Kondratas, siuvėjas

Jūsų malonus reporteris

Individualus pritaikymas

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės po švenčių
Prisikėlimo par. salėje ir James Cullnan mokyklos salėje vyksta nusisto
vėjusia tvarka.
Dvidešimtpenkmečio leidinį numa
toma išleisti ateinantį rudenį. Tu
rintieji fotografijų ir prisiminimų
prašomi įteikti atskirų sporto šakų
atstovams. Dvidešimt penkerių me
tų laikotarpyje Vyčio sportininkai la
vinosi 12-koje sporto šakų. Jas apra
šys šie sporto darbuotojai: vyrų
krepšinio — A. Supronas ir M. Du
blinas, 15 Doddington Dr., Tor. 9;
moterų krepšinio ir tinklinio — J.
Balsys, 364 Greer Rd., Tor 12; gol
fo — J. Balsys ir II. Stepaitis; fut
bolo — S. Pulkys, 287 Marguaretta
St., Tor. 4; lengv. atletikos — A.
Kernius ir A. Supronas, 6 Valleymede Rd., Tor. 3; stalo teniso — J.
Nešukaitis, 255 Silver Birch Ave.,
Tor.; šachmatų — A. Sirutis ir H.
Stepaitis, 45 Glendanwynne Ave.,
Tor.; šaudymo ir mergaičių krepši
nio — A. Supronas; slidinėjimo —
J. Žukas ir V. Paulionis, 155 Berry
Rd., Tor. 18. Turimą medžiagą pra
šome siųsti iki vasario 15 d.
Naujais nariais į klubą įstojo du
jauni krepšininkai: E. Petruševičius
(1960) ir T. Valickis (1960). Naujuo
sius narius sveikiname ir linkime
sėkmės.
Mūsų rėmėjui J. Kuprevičiui nuo
širdžiai dėkojame.
Tni. Jonas Sopulis ir Ramūnė Underytė, Vyčio klubo sportininkai, Ka
nados sporto apygardos suvažiavime
išrinkti į Kanados sporto apygardos
komitetą. A. S.

ST. DARGIS

PR. KERBER9S

1113 Dundas St. W.,

Toronto 3, Ont.

Tel. 533-5454

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

9.6.^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)
Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch

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

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036
Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

Tol. 549-2005

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;
didelis posirinkimos skarelių, megztinių ir kitų dalykų*
t»AHCFLS TO FUfOPE

kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAL’Sm*
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas:

5 3 3 -4 3 6 3

LIETUVIAI SAVININKAI

-------------------------programos,
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Čikagos lietuviu horizonte

LIETUVIŲ PĖDSAKAI MONTREALYJE
(Atkelta iš 2 psl.)

Sava šventovė
Knygoje toliau pasakojama:

Vladas Ramojus

m., kai ją aprobavo arkivyskupas.
1913 m. vasario 1 d. buvo išrinktas
pirmasis parapijos komitetas. 1914
m. buvo pradėta statyti pirmoji Ka
nadoj lietuvių bažnyčia.

pasikartojo ir per “Dainavos” ansinblio šventę gruodžio 10 d., kai trečią
Šiemet Čikagą buvo sukausčiusi
kartą Čikagoje buvo pastatyta opere
Bažnyčia pradėta statyti 1915 m.,
nelauktai ankstyva žiema. Jau gruo
tė “Sidabrinė diena”. Spektaklio pa
baigta 1916 m. vasarą. Tai buvo pir
džio
pradžioje
atsirado
nemažai
snie

Šios bažnyčios nuotrauką ga
sižiūrėti
tesusirinko apie 600-700
mutinė lietuvių bažnyčia Kanadoje. lima rasti knygoje “Lithuanians go ir buvo dienų, kai temperatūra
Ji pavadinta Šv. Kazimiero vardu. Ją in Canada” 43 psl. Ji buvo me nukrito žemiau nulio. Prieš Kalėdas žmonių, nors spektaklis buvo paly
pastačius, lietuvių parapija buvo ofi dinė, su bokštu-varpine prieša oras apsiniaukė bei atšilo, ir Kalėdų dėtas simfoninio orkestro, ir rengė
cialiai pripažinta kaip tautinė su vi kyje. Apačioje buvo įrengta 300 šventės atrodė daugiau rudos, negu jams brangiai kainavo. Susidariusį
somis tokiai priklausomomis teisė vietų salė. Už altoriaus buvo 6 baltos, nors dar daug kur matėsi su nuostolį išlygino ansamblio globėjai
Irena ir dr. L. Kriaučeliūnai, vėl pa
mis. Dėl šios priežasties 1916 metai kambariai klebonijai.
Statyba malto seno sniego lopai. Mums, lie
laikomi oficialia parapijos įsteigimo vyko sunkiuoju pirmojo pasauli tuviams, prieškalėdžio laikotarpis aukoję antrąją tūkstantinę. Tuo tar
pu rašytojų Vyt. Alanto ir B. Sruo
data.
nio karo metu, kai Kanada Ang buvo nelauktai malonus. Apie mūsų gos kūrybos vakarai, surengti 700
Kūčias
bei
lietuvių
kalėdinius
papro

Neįtikėtina, kad tokią didelę lijos pusėje kariavo prieš kaize
žmonių talpinančioje Jaunimo Cent
sumą pavyko kun. Vyšniauskui rio Vokietiją. 1939 m. bažnyčia čius nemažai rašė didieji Čikagos ro salėje, buvo pilni žiūrovų (tuš
amerikiečių
dienraščiai,
įdėdami
ir
pilnai (ar didele dalimi) sumo ir žemė buvo oficialiai įkainuo
čių kėdžių buvo likę A. Vaičiulai
kėti: $15,500 už žemę, o vėliau ta $28,000. Ši bažnyčia buvo spalvotas lietuvaičių nuotraukas. To čio vakare). Gruodžio 17 d. įvyku
kiais
atvejais
amerikiečiai
laikrašti

$19,000 už statybą. Kun. Robi nugriauta 1955 m.
siame B. Sruogos kūrybos vakare,
ninkai nemažai medžiagos savo
nas pasakodavo, kad 1929 m.
(Bus daugiau)
minint rašytojo 25-tąsias mirties me
straipsniams gauna iš Lietuvos gen.
perėmęs parapiją ižde rado tik
tines, publikos antplūdis buvo toks
konsuiės
J.
Daužvardienės,
St.
Bal10 centų, o bankas spyrė tučtuo
didelis, kad visiems ir vietos nebeuž
zeko, jn., ir kitų. Dienraštis ‘‘Chica
jau sumokėti labai seną $10,000
teko. Akt. H. Kačinsko, rašyt. A.
go
Today"
vienoje
prieškalėdinių
lai

Jieškomųjų sąrašuose minimas
skolą. Naujasis klebonas ją su
Gustaičio bei kitų dalyvavimas pro
mokėjo, pasiskolinęs pinigų iš Petras Žukauskas, s. Jurgio, gyve dų įdėjo dėmesio vertą straipsnį gramoje, pagarbus Balio Sruogos
tėvų, iš giminių ir kelių parapi nęs Montrealyje, Kanadoje; iš Lietu “Jaunoji rusų generacija nuo Lenino vardas mūsų visuomenėje ir buvo
jiečių. Skolų iš viso esą buvo vos išvykęs 1944 m. Jieškomasis arba linksta Dievop”. {domu, kad šalia tos atrakcijos, kurios visuomenę su
šio gerai dokumentuoto straipsnio
per $14,000.
kėlė ant kojų. Tik, pasak šių dienų
įdėtas ir kitas straipsnis apie 17,000
knygnešio K. Rožansko, tą dieną, kaip
“Nepr. Lietuvos” redaktorius žinantieji apie jį prašomi atsiliepti okup.
Lietuvos katalikų skundą
Jonas Kardelis L. Enciklopedi šiuo adresu: Consulate General of Jungtinėms
ir kitais atvejais, B. Sruogos ir kitų
Tautoms. Pastarasis net
Lithuania, 41 West 82nd Street, New
autorių veikalus daugiausia pirko ne
joj rašė:
įrėmintas
ir
iš
abiejų
straipsnių
su

Parapija Montrealy suorganizuota York, N.Y. 10024, USA.
mūsų iškilioji šviesuomenė, bet pil
darytas visas puslapis su nuotrauko
1907 m., bet formaliai įsteigta 1913
koji liaudis.
mis apie tikrąją tikinčiųjų padėtį So
ĮVYKIAI urbanoje
vietų Sąjungoje ir okupuotoje Lie
Illinois universitete, Urbanoje,
tuvoje.
kuri yra tolokai nuo Čikagos, nese
KIEK JIEMS MOKA?
niai susiorganizavo baltiečiai studen
Kaikas iš šviesiųjų lietuvių yra tai, sudarydami “Baltic Peoples
prašę čia rašantį pasiteirauti, kokius Union”. Organizaciją sudarė ne rek
honorarus gauna didžiųjų amerikie lamai, bet darbui. Kiekvieną rude
Tel. 251 -4864
Namų tel. 277-0814
čių dienraščių meno ar muzikos kri nį universiteto vadovybė rengia tarp
tikai, taip pat įvairūs reporteriai, tautinę parodą, suteikdama progą
2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14,. ONT.
kurie aprašinėja tautines grupes ar studentams pasirodyti bei pabend
pan. Kartais lietuviai už panašius rauti. Šiemet gruodžio 8-9 d.d. “Bal
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS
patarnavimus norėtų atsilyginti, bet tic Peoples Union” baltiečiai studen
sunku suvokti, kokiomis sumomis tai įrengė pačią patraukliausią paro
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė
reiktų operuoti. Šiuo klausimu teko dą, joje išstatę 372 eksponatus per
pasikalbėti su vienu vyresniu ameri 10,000 dol. vertės. N. ir J. Vazneliai,
kiečių dienraščio redaktorium. Jis turį
“Gifts International
Ine.”
sakė, kad kiekvienas meno kritikas prekybą Čikagoje, parodos rengė
ar reporteris priklauso atstovaujamo jams davė nemažai gintaro bei kitų
laikraščio štabui ir gauna mėnesinę lietuvių liaudies dirbinių ir dar pa
(1862 Mattawa Ave., Mississauga,
algą. Bet pvz. Įvairiems kritikams aukojo 75 dol. Iš viso eksponatai bu
yra mokamas ir honoraras. Beje, tik vo surinkti iš 18 vietų, įskaitant ir
persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427
ne už eilutes, bet už sugaištą laiką. lietuvį Frank Zapolį, kuris paskoli
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton
Jei kritikas koncerte ar parodoje no kalėdines dekoracijas. Parodą ap
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog į garažą.
praleido apie 2 valandas, jis, šalia lankė apie 2,500 profesorių bei stu
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •
nemokamo bilieto, dar gauna ir 10-12 dentų ir ją teigiamai įvertino. Paro
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas
dol. honoraro. Pagal su manim kal doje iškeltos politinės bei kultūrinės
bėjusį redaktorių, honoraras retai temos ir rinkti parašai jaunimo pe
kada prašoka 15 dol. žinoma, neuž ticijai. Nemažas nuošimtis parodos
mirštant to, kad jo metinė alga daž lankytojų pasisakė, kad jie apie Pa
niausiai būna nemažiau 20,000 dol. baltijo tautų okupaciją nieko nėra
Tad, jei mes, lietuviai, kartais norim girdėję, prašė informacijų, koks da
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus °
amerikiečiams ar kanadiečiams žur bar gyvenimas tenai, rusų okupuoto
nalistams, kritikams ar redaktoriams se kraštuose. Esą įdomiausia buvo
• Statom ir taisom antenas •
atsilyginti už mums parodytą dėmesį, susitikti su ukrainiečiais ir kitais
* Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *
mano manymu, 25 dol. honoraras bū bendrų interesų turinčiais studen
tų visai taktiškas.
tais. Gruodžio 9 d. vakare į Urbaną
parodos paįvairinti nuvyko Čikagos
TURTINGI VAKARAI
skautų taut, šokių šokėjų grupė “Jau
Praėjusio rudens ir prieškalėdžio nimo viltis”. Ji atliko gražią tautinių
laikotarpis Čikagoje buvo turtingas šokių programą, kurią gausybės stu
DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS-MĖSOS IR SKANĖSTŲ
įvairiais rimtais meniniais parengi dentų bei profesorių palydėjo smar
KRAUTUVĖS KANADOJE --------------------------mais. Didžiąją dalį jų teko “Tž” pa kiais plojimais. Naujojo baltiečių
minėti. Bet pats įdomiausias reiški studentų sambūrio, gimusio Illinois
nys buvo tas, kad atskirų rašytojų universitete, Urbanoje, pagrindinis
pagerbimo vakarai su kūrybos skai motto yra: “Didžiuojasi sava kultūra,
KAS savaitę
I*
r DELICATESSEN
tymu bei inscenizavimu publikos su tiki j visų tautų lygybę ir reikalau
1727 BLOOR STREET WEST
(TRIES KEELE POŽEMINIO STOTI)
sidomėjimo atžvilgiu pralenkė geruo ja laisvės visoms tautoms dabar!”
sius sezono koncertus. Esu rašęs, kad Sveikindami naująjį studentijos sam
YORKDALE SHOPPING CENTRE •
FAIRVIEW MALL
(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)
Čiurlionio ansamblio koncertas, įvy būrį, linkime jam darbingos atei
kęs apie 1300 žmonių talpinančioje ties, o “TŽ” korespondentas pažada
ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (QUEEN ELIZABETH ir 27 kelias)
Marijos Augšt. Mokyklos salėje, te- jų darbus šiame laikraštyje visada
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 ir 5 kelias)
sutraukė apie 700 žmonių. Tas pats paminėti.
šventėms praėjus

Pajieškojimas

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas

tel. 279-4371)

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

= tip-top ME ATS

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungų
paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motocikloi, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates),
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1914 svorų
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 p.
ĮSTAIGA

...

480 RONCESVALLES avė.,
oronto 3, Ontario

Baltic Exporting Co. T

Telefonas LE 1-3098

RUOŠIAMASI KETVIRTAJAM SEIMUI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

IV seimo narių, tačiau šiame
posėdyje buvo pritarta A. Rinkūno siūlymui komisiją praplės
ti, pakviečiant į ją narių ir iš
JAV L. Bendruomenės. Iš kana
diečių šiame posėdyje patvirtin
ti penki komisijos nariai, buvę
Kanados LB pirmininkai ir kar
tu IV seimo nariai: B. Sakalas,

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.

Savininkai A. ir S. KAL0ZA

Tel. 533-7954

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

* O.-D____

* Sav. P. Užbalis

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAISYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Tel. 531-1305

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatines transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY
IDirbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1001

$*"*4

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.

AR JAU ATNAUJINOT
‘‘TĖVIŠKES ŽIBURIU”
PRENUMERATĄ?

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai Ir kt.

'‘‘■■■i—

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 - 1403
30 DEWSON St., Toronto, Ont.

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

dr. P. Lukoševičius, A. Rinkūnas, dr. S. Čepas ir dabartinis
pirm. inž. E. Čuplinskas. Nusta
tyta, kad iki kovo pradžios ko
misija paruoš pakeitimų projek
tą, po to tas projektas bus svars
tomas bendrame PLB valdybos
ir konstitucijos komisijos posė
dyje bei skelbiamas spaudoje,
kviečiant tautiečius dėl siūlomų
pakeitimų pasisakyti ar siūlyti
naujų. Komisijos pirmininkas
referuoja konstitucijos projek
tą seimui. Po to seimo konstitu
cinė sekcija tuos pakeitimus dar
kartą apsvarsto ir pagaliau pa
teikia jų galutinę redakciją sei
mui patvirtinti ar atmesti. Ma
noma, kad tokioje ilgoje proce
dūroje visi bus patenkinti arba
bent turės progos pasisakyti.
Posėdyje, nežiūrint siautusios
pūgos, dalyvavo šie PLB valdy
bos nariai: St. Barzdukas, dr. A.
Butkus, A. Gailiušis, dr. H. Bra
zaitis, dr. A. Nasvytis ir A. Rinkūnas (įvairiomis priemonėmis
važiavęs iš Toronto į Klevelandą 14 valandų; dėlto posėdis bu
vo baigtas tik 4 v. ryto). A. A.
ATLIEKU GRINDŲ
ATNAUJINIMO
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte.
Alfonsas
LE6-2805.

Bloor Autorite Garage *
Sav. FRANK PETIT

Paryžius ir laikas
Pervėlai
— Kaip patiko Paryžius? —
Judėjimą tvarkąs policinin
(Atkelta iš 1-mo psl.)
klausia pažįstamas vieną senyvo kas sustabdo automobilį ir jį
vairuojančią moterį paprašo pa
kiai minčiai negautas pritarimas amžiaus turistą.
— Patiko, bet būčiau norėjęs rodyti leidimą. Moteris meiliai
dėl Bendrosios Rinkaus vidaus
nusišypso ir atsako:
problemų. Jos užsienio ryšių di ten būti prieš 50 metų.
— Kodėl? Juk Paryžius tas
rektorius Theo Hijzen prisipaži
— Pavėlavote, brangusis. Lei
dimą jau vakar paėmė jūsų ko
no, kad neoficialius pasitarimus pats.
— Taip, bet aš ne tas pats!
lega.
Bendroji Rinka turi su Vašing
tonu ir kad šį principą būtų ga
lima pritaikyti ir Otavai.
Šypsenos
Kanados gamtos apsaugos ministeris J. Davis uždraudė kana
Atsakymas pavyduoliui
Plėšikai ir bankai
diečių laivams gaudyti banginius
Garsus
lenkų aktorius ŽolĮ plėšikų grupę priimamas
S. Atlante. Praktiškai tai reiš
kia visos banginių pramonės už kovskis turėjo daug gerbėjų, kandidatas:
— Kuo pasižymėjai? — klau
darymą rytinėse* Kanados pa bet netrūko ir pavyduolių. Kar
krantėse. Pasak ministerio J. tą publika sutiko jį nepaprastai sia vadas.
— Apiplėšiau First National
Davis, dėl sumažėjusio banginių karštai ir visą apibėrė gėlėmis.
skaičiaus šis kadaise labai pel Staiga tarp daugybės gėlių ant Banką ir Third National Banką.
— O kas atsitiko su Second
ningas verslas jau buvo pri scenos nukrito kuokštas šieno.
ėjęs liepto galą. Jeigu 1940 m. Žolkovskis pakėlė jį, priglaudė National Banku?
— Tenai aš pats laikau pini
pasaulio vandenyse dar buvo prie širdies ir, paprašęs žiūro
gus, — atsakė kandidatas.
apie 1,5 milijonų banginių, tai vus dėmesio, tarė:
— Nuoširdžiai dėkoju publi
dabar jų tėra likęs nepilnas pus• Žmonės daugiau žino, negu
milijonis. Banginius išnaikino kai už gėles ir katutes. Ypač no gali padaryti. Štai kodėl yra
įvairių valstybių žvejams pri riu padėkoti tam gerbėjui, ku daugiau patarėjų, negu kūrėjų.
klausantys laivai, aprūpinti ma ris metė man šį kuokštelį šieno.
• Nors ne tas drūtas, kuris
lūnsparniais, specialiu radaru Nėra abejonės, kad jis iš tikrų muša, o tas, kuris atlaiko, bet
ir net raketiniais harpūnais. jų myli meną, nes atidavė artis geriau būti pirmuoju.
Daugiausia pelno duodavo mė tui tai, ką pats galėjo suėsti.
• Senbernis yra žmogus, ku
lynieji banginiai — nuo 80 iki
Kremliuje
ris visą amžių rimtai galvoja
150 tonų mėsos, puikios alyvos
Kosyginas telefonuoja Brež apie vedybas.
mašinoms tepti, kaulų klijams, nevui:
Parinko Pr. Alš.
medžiagos vitamino piliulėms,
—
Pasakyk,
kaip
vadinosi
tas
chemikalų kvepalams gaminti
PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ
kuris nugalėjo Napo
ir trąšų. Kanados šiaurėje ban generolas,
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ
leoną?
Žinai,
tas
viena
akimi.
ginius ir toliau bus leidžiama
— Kutuzovas atsakė Brežne
sutraukiančiu
gaudyti indėnams ir eskimams.
vas.
Naujasis sveikatos ministeris
hemorojus
Netrukus vėl telefonuoja Ko
M. Lalonde neseniai įvestos
syginas:
Tai
yra
ypatinga
gydomoji medžiaga
‘‘Naujųjų horizontų programos”
— O ar atsimeni, kaip vadi įrodžiusi galią sutraukti hemorojus
rėmuose patvirtino 78-nis pen
ir pataisyti sugadintus audinius.
sininkų projektus, kurių bend nosi tas anglas, kuris laimėjo
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra
Trafalgaro
mūšį
1805
m.
ir
su

roji vertė yra $578.486. Iš viso
do nepaprastą gydomąją medžiagą,
jau yra gauta 600 prašymų, ku mušė jungtinį Ispanijos ir Pran sugebančią sutraukti hemorojus be
riem įgyvendinti reikėtų apie $9 cūzijos laivyną? Jis buvo irgi skausmo. Ji per kelias minutes su
mažina niežėjimą ir nepatogumus
milijonų. “Naujųjų horizontų vienaakis.
:— Nelsonas, — atsakė Brež bei pagreitina uždegimo pažeistų au
programa” nemoka atlyginimo
dinių gijimą.
projektų vykdytojams, bet tik nevas.
Visais tyrimo atvejais švelnėPo valandos vėl klausia Kosy jant
padengia faktines išlaidas. Pen
skausmams, įvykdavo hemorojų
ginas:
susitraukimas.
sininkai iš jos neturės jokios
— Klausyk, o kaip vadinosi
Tačiau visų svarbiausia — rezulta
naudos, išskyrus prasmingesnį
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
tas
žydas,
kuris
sulamdė
per
še

laiko praleidimą. Dėl šios prie
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.
žasties opozicinės partijos pasi šias dienas arabus? Jis taip pat
To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
sako prieš programą ir siūlo pa tik viena akimi tematė.
— Dajanas. Bet kam visos tos tai padeda užgyti pažeistoms celėms
didinti pensijas. Jeigu Britų Ko
ir sužadina naujų audinių augimą.
lumbijos vyriausybė gali mokė žinios tau reikalingos?
Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
—
Matai,
mes
čia
aptariame
ti provincijoje gyvenantiems
lo bei lazdelės formose “Preparation
karinį
planą.
Sakysime,
jeigu
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
pensininkams po $200 j mėnesį,
panašią sumą galėtų mokėti ir mes imtume ir išmuštume mūsų se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.
Otava, užuot švaisčiusi milijoni maršalui Grečkai vieną akį?
nes dolerių sumas projektams,
kuriais tegalės pasinaudoti ne
Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
žymi dalis pensininkų.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •
Nuo š.m. sausio 1 d. atšaukia
mas 1971 m. liepos 1 d. įvestas
Tel. 249-7691
federacinio ir Ontario provinci
Namų — 241-5181
nio pajamų mokesčio sumažini
Turiu
didelį
pasirinkimą
modernių namų
mas 3%, turėjęs tikslą pagyvin
ti ekonominį gyvenimą. Ontario
provincinis parlamentas mokes
čio sumažinimą atšaukė specia
NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ
liu įstatymu, patvirtintu parla
mento maratoninėje sesijoje
Utopia-Organic Natural Foods
prieš Kalėdų atostogas. Prem
jero P. E. Trudeau vyriausybė
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai
mokesčio sumažinimą jau yra
1558
Bloor
St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont.
atsisakiusi pratęsti, nebent ją
priverstų tai padaryti opozicija.
Krautuvės tel. 537-3862
•
Namų tel. 535-0164
Teisinamasi reformuotu pajamų
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
mokesčių įstatymu, kuris kana
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų
diečiams padidins neapmokesti
namą sumą.
Ontario komitetas universite
NUO LO I N O S IKI DANGORAIŽIO!
tų reikalams, vadovaujamas
VERSLO BEI PRAMONIS PASTATŲ ELEKTROS
pirm. James G. Parr, didėjan
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI
čias universitetų išlaidas siūlo
apkarpyti užsieniečių studentų
ELEKTROS RANGOVAS
skaičiaus mažinimu. Kanados
statistikos duomenimis, apie
Petras Prakas
8% visų studentų Kanadoje su
Tel. 489-542S
daro užsieniečiai, o universitetus
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI
Namų: 920-2501
baigusiųjų ir augštesnio laips
nio siekiančių grupėje kaikuriuose universitetuose net 50%
yra užsieniečių. 1970-71 moks
A & B TAILORS
lo metais Ontario universitetai
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
turėjo 14.811 augštesnio laips
343
Roncesvalles Avė.,
Toronto
nio siekiančių studentų, kurių
Tel. 531-1432
5.371 buvo iŠ užsienio.
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
Ontario provincijoje alkoho
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
linius gėrimus parduoda ir jų
kainas reguliuoja “Liquor Cont
rol Board of Ontario” taryba,
MEDUS jau trečius metus vadovaujama
Notaras
buvusio gen. mjr. G. Kitching.
reikalingas
Pernai ši institucija mokesčių
A.
Liūdžius,
B.L,
sveikatai
pavidalu provincinei vyriausy
Natūralus, nepasterizuotas
bei surinko $250 milijonų, fe
47 Howard Park Ave.
Induose ar koriuose. Iš bityno:
(Toronto-Dominion Bank pastotas)
deracinei vyriausybei — $200
30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
milijonų. Be šių $450 milijonų
Priėmimo laikas pagal susi
valstybinių mokesčių, matyt, tu
Eagles Nest
tarimą telefonu 537-1708
rėta ir nemažai pelno, kurį gen.
Telefonas 534 - 0563
mjr. G. Kitching atsisakė pa
skelbti, pasitenkindamas sausu
pareiškimu, kad administracinės
PLUMBING and HEATING
OKULISTAS
išlaidos nėra didelės.
J. LISAUSKAS,
S. BROGOWSKI, O.D.
VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
Hondūro kariuomenės vadas
412 Roncesvalles Avė. (prie
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR
Howard Park Ave.) Kabineto te
gen. O. L. Arellano nuvertė
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
APŠIL.JYMO DARBUS.
civilį prezidentą R. Cruz ir tre
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai.
čią kartą perėmė krašto valdy
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
vak. šeštadieniais nuo 10 vai. ry
mą. Pastarųjų 150 metų laiko
to iki 4 vai. po pietų.
148 Westminster Ave., Toronto
tarpyje tai buvo jau 137-tas su
Vėlesniu
ar kitu laiku tik susitarus
Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.
kilimas bananus * auginančiame
Hondūre, įvykdytas be kraujo
praliejimo. Sukilimo metu sosOKULISTĖS
OKULISTAS
tinėn žygiavo 20.000 ūkininkų
Br. Bukowska-BEJNAR, K.O
reikalauti žemės reformos. Su
L. LUNSKY, R.O.
Wiktoria BUKOVVSKA, R.O
žinoję apie sukilimą, jie žygį
M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
'74 RONCESVALLES AVĖ
nutraukė.
(prie Geoffrev St.)
470 COLLEGE ST. TORONTO
KANADOS /VYKIAI

(1196)

>

teikia patarimus planuojantiems keliones
sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

•

•
•

parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
parūpina eismo priemones ekskursijoms
patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

R. Stasiulis

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

TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 *
yto iki 9 vai. vak.; šeštadie
m v rvtn iki 6 v.v

INSURANCE
DŪDA

769-4612

2231 Bloor Street W.

10 psi.

• Tėviškės Žiburiai • 1973.

I. 4 — Nr.
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MEDŽIOTOJŲ -ŽŪKLAUTOJŲ KLUBAS

g TORONTO
5v. Jono Kr. par. žinios

Prisikėlimo par. žinios

— Kalėdų nakties ir pirmosios die
nos pamaldose gausiai'dalyvavo tau
tiečiai. Giedojo par. choras, vadovau
jamas muz. S. Gailevičiaus, ir sol.
V. Verikaitis. Kalėdinėje rinkliavoje,
kuri buvo skirta Anapilio sodybos
statybai, surinkta $5,648.00. Alto
riams puošti gėlių atsiuntė Vytau
tas ir Felicija Urbonai iš Bramptono
ir Gyvojo Rožinio draugija. Visiems
geradariams nuoširdi padėka.
— 1973 metai Sv. Jono Kr. para
pijai yra lemiantys parapijos persi
kėlimo į Anapilio sodyba prie lietu
viškųjų kapinių Mississaugoje. Staty
ba vyksta beveik netrukdoma prasi
dėjusios žiemos. Pasirašytos sutartys
mechaninių įrenginių ir elektros
darbams, kuriems vadovauja lietu
viai. Džiugu konstatuoti, kad juo to
liau, juo plačiau susilaukiama pagal
bos iš lietuvių ne vien Toronte, bet
ir kitų Kanados vietovių, ypač šeimų,
kurių artimieji palaidoti lietuvių ka
pinėse ir kurios Anapilio atsiradime
mato tolimesnę kapinių globą ateity
je. Paskutiniuoju laiku gauta aukų
$550 iš dr. Vyt. Mickaus (Renfrew,
Ont.). Jis savo įnašą Anapilio staty
bai pakėlė iki $2,000; $500 aukojo
dr. Jack ir Stefanija Egan; $250 dr.
J. M. Uleckai; po $200: V. Cuplinskienė, A. R. Siručiai, M. Paškovičienė, M. A. Vaišvilai; $150: dr. P. ir
S. Vytės; po $100: V. S. Aušrotai, V.
Kulys, V. Kasiulis, L. O. Radzevičiai,
J. Mačiulis (Montreal), V. G. Bal
siai. R. J. Vaštokai (Peterboro). A.
S. Sakai, A. L. Stadžiai, J. O. Ali
šauskai, A. I. Rekščiai, J. O. Demcntavičiai, latvių katalikų parapija; po
$50: O. S. Teišerskiai, v. F. Skrinskai, P. Gulbinskas, Pr. Cečys; $40:
Br. Manglicienė; $20: V. Pošius iš Le
Froy, Ont. Visiems geradariams nuo
širdi padėka.
— Iš parapijos bažnyčios kalėdi
niame laikotarpyje palaidota: Tere
sė Mačiulienė iš Montrealio ir Felik
sas Gikis. Be minėtų asmenų, liet,
kapinėse palaidota: a.a. Juozas Cclkus iš Hamiltono ir a.a. Vytautas
Kiaupa. Visų mirusiųjų artimiesiems
nuoširdi užuojauta.
— Pamaldos: šį penktadienį, pir
mąjį sausio mėnesį, 7.30 v. vakaro,
pamaldos už a.a. Tadą Normantą;
penktadienį, 8 v. ryto, už a.a. Albi
ną Giedraitį; sekmadienį, sausio 7 d.,
10 v. už a.a. Vytautą Ambaką, 11 v.
už a.a. Leoną Kocių, 12 v. už a.a.
Vytautą Paškovičių velionies 10 m.
mirties sukaktį prisimenant.

— Įžengus į naujus metus, visiems
linkime geriausios sėkmės ir Dievo
palaimos.
—Mirus a.a. Vytautui Kiaupai,
velionies šeimą, gimines ir artimuo
sius giliai užjaučiame. Velionis pa
laidotas gruodžio 30 d.
— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už
a.a. Z. Ašoklį, užpr. E. Krivienės;
8.30 v. — už a.a. A. Pivoriūną, užpr.
M. Janeliūnienės; ketvirtad., 8.20 v.
— už a.a. P. Siekį, užpr. bičiulių;
penktad., 7.30 v. — už a.a. J. Mic
kevičių, užpr. L. Žebraitienės iš Det
roito; 8.20 v. — už a.a. T. Bilkienę,
užpr. J. V. Bilkių; 7.30 v. vak. — už
a.a. Pr. Mačiulaitį, užpr. M. Baltramonienės; šeštad., 9.20 v. — už a.a.
A. Liubinskienę, užpr. pensininkų
klubo; sekmad., 9 v. — už a.a. J. A.
Morkūnus, užpr. J. I. Morkūnų; 10 v.
— už a.a. J. Martinaitį, užpr. S. Mar
tinaitienės; 11.15 v. — už a.a. M.
Stuikienę, užpr. A. Štuikio; 12.15 v.
— už a.a. J. Vainą, užpr. L. V. Balaišių.
— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę; Mišios, išpažintis ir
Komunija — 7.30, 8 ir 8.20 v. ryto ir
7.30 v. vak. Ligoniai bei seneliai li
goninėse ir namie sakramentais ap
rūpinami iš anksto susitarus.
— Mėnesinė rinkliava parapijos
skoloms sumažinti — šį sekmadienį.
— Tretininkų susirinkimas nukel
tas j vasario mėnesį.
— Lankomos šeimos, su kuriomis
iš anksto susitarta.
— Vėl reguliariai, įprastu laiku ir
įprastose vietose veikia par. biblio
teka, spaudos kioskas, par. kavinė,
vyksta par. choro repeticijos, pirmo
sios Komunijos pamokos, religijos
pamokos vaikams ir lituanistinis se
minaras.
— Religinis kursas suaugusiems
— sausio 10, trečiadienį, 7.30 v.v.
Parodų salėje. Tema — “Mišios ir
Komunijos priėmimas”.
— Pensininkų laisvavakaris — sau
sio 17 d.
— Susituokė: Edward Jelenski ir
Emilija Laima Lasytė; Carlos Frank
lin Stone ir Birutė Veronika Dubinskaitė.
— 1972 m. susituokė 29 poros, pa
krikštyta 26 ir palaidota 17.

A.a. Teresei Mačiulienei, Mo
nikos žekienės sesutei, mirus,
vietoj gėlių laidotuvėms, KLK
Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. par.
skyrius, paaukojo $12 “T. Žibu
riams”.
A. a. Vytautas Kiaupa, 51 me
tų, mirė gruodžio 27 d. Palai
dotas liet, kapinėse gruodžio
30 d. iš Prisikėlimo šventovės.
Paliko šeimą — dvi dukras, se
serį Aldoną ir brolį Algį Toron
te. Velionis ilgokai sirgo kepe
nų vėžiu.
Irina Puodžiūnienė mirė 1972
m. gruodžio 31 d. Laidojama
sausio 3, trečiadienį, 10 v.r., iš
lietuvių evangelikų šventovės
(Redeemer) lietuvių kapinėse.
Velionė yra Hertos Klimienės,
Viktoro ir Jurgio Puodžiūnų
motina.
Vietoje kalėdinių sveikinimų,
be jau anksčiau skelbtų asme
nų, aukojo “TŽ”: Elena Rač
kauskienė iš Toronto $7, And
rius Usvaltas iš Aylmer, Ont.,
$5. Ačiū jiems.
Moksleivių ateitininkų žiemos
kursuose Dainavoj kapelionavo
kun. J. Staškus, lektoriavo A.
Kuolas ir kt.
VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. įvairūs natūralūs gydymo
būdai — masažai, gydomieji judesiai,
elektronika, įvairūs spinduliai, garai.
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A.
Natūralaus gydymo specialistas. 460
Roncesvailes Avė,, Toronto 154, Ont.
Tol. LE 3 - 8008.
IŠNUOMOJAMI su baldais kamba
rys ir virtuvė. Tel. 769-6016.
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"', durų, faneros.
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus,
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraustymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p.
tel. 535-4329.

BARONESSA
Beauty Salon
Savininkė Alė Kerbcrienė

2265 BLOOR St. W.,
kampas Bloor • Durie gatvių

Telefonas

762-4252

Įvairaus stiliaus sušukavimai,
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kalno*,
m- ■ ir ’ a e
JE_—

Dail. Vyt. Kasiulis po labai
sėkmingos savo darbų parodos
Toronte kurį laiką viešėjo pas
savo draugus ir sukūrė keletą
paveikslų. Kun. klebonui P.
Ažubaliui jis nutapė Šv. Joną
Kr. Savo viešnagės proga dai
lininkas paaukojo Kanados Lie
tuvių Fondui $200, Tautos Fon
dui $100, Anapilio statybai
$100. Už aukas visi reiškia
jam nuoširdžią padėką. 1972 m.
gruodžio 27 d. dailininkas išskri
do atgal į Paryžių. Sekantį rude
nį jis tikisi surengti savo kūri
nių parodą Montrealyje. Dauge
lis torontiečių buvusios parodos
proga apsirūpino V. Kasiulio pa
veikslais.
A.a. Feliksas Gikis mirė 1972
m. gruodžio 28 d. Toronte. Pa
laidotas lietuvių kapinėse gruo
džio 30 dieną iš Šv. Jono Kr.
parapijos šventovės. Laidotuvių
apeigas atliko kun. P. Ažubalis^
gausiai dalyvaujant senosios ir
naujosios ateivijos tautiečiams.
Velionis buvo gimęs 1896 m. ba
landžio 12 d. Vaitkumi k., Svė
dasų parapijoj. Kanadon atvyko
1929 m. ir išgyveno sunkų kraš
to ekonominės depresijos laiko
tarpį. Taupiai gyvendamas, buvo
įsigijęs namą, bet, susilpnėjus
sveikatai, pardavė ir gyveno iš
sutaupų bei gaunamos pensijos.
Buvo uolus Šv. Jono Kr. parapi
jos ir Šv. Jono Pašalpinės
Draugijos narys. Atvykus nau
jiesiem ateiviam, tuojau rado
bendrą kalbą su jais, ilgokai tal
kino “T. Žiburių” ekspedicijai.
Buvo labai tvarkingas ir sąži
ningas tautietis. Dar gyvas bū
damas pasistatydino paminklą
lietuvių kapinėse, kad nereikė
tų vargti kitiem. Savo testamen
te turimas lėšas paskirstė abiem
parapijom, saleziečiam, Lietuvių
Fondui, “T. Žiburiam”, laidotu
vėm, savo giminėm. Laidotuvė
mis rūpinosi artimiausias velio
nies giminaitis Kanadoje — pus
brolis Jonas Baltakys ir jo
šeima.
Mokyklų sargų streikui pasi
baigus, Toronto Maironio šešta
dieninė mokykla po Naujų Me
tų pamokas pradės, kaip ir buvo
numatyta, šeštadienį, sausio 6,
įprastu laiku.
Medžiotojų ir žūklautoji! Klu
bas “Briedis” Sault Ste. Marie,
Ont., ryšium su “TŽ” patarnavi
mu jo veiklai, atsiuntė $20 auką.
Latvių loterijos bilietų trau
kimas įvyko 1972 m. gruodžio
21 d. Hamiltone. Bilietus traukė
miesto burmistras V. Copps.
Pirmasis laimėjimas $3,333.33
teko E. Kazeksui Toronte, ant
rasis — $333.33 — J. Barensui
Aurora, III., trečiasis — $33.33
— O. Kallassaar (estas) Toron
te. Didysis traukimas įvyks 1973
m. kovo 21 d. ir galima bus lai
mėti $33,333.33, $3,333.33 ir
$333.33. Bilieto kaina — $1.50,
10 bilietų — $13.50. Gaunami:
333 Lottery, 16 Queen St. N.,
Hamilton. Ont.

“TAURAS” nuoširdžiai kviečia Jus į

Šv. Kazimiero par. žinios

BALIUT'SOKIUS
• Skani zuikiena ir žvėriena
• L o t e r i j a ° B a r a s
• DIMSKIO orkestras

sausio

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

įėjimo bilietai: $2.50 asmeniui,
$1.50 stutentams

Rezervuotas vietas galima užsakyti
telefonu pas klubo narius:

NAUJŲ METŲ PROGA “TŽ”
leidėjai, redakcija ir administ
racija sveikina mielus skaityto
jus, kartu linkėdama, kad jie
visiems būtų našūs bei sėkmin
gi visais atžvilgiais ir nestokotų
dėmesio savajai spaudai. Dau
gelis skaitytojų, siųsdami pre
numeratos pinigus, išreiškė sa
vo linkėjimus “TŽ”. Už visa tai
nuoširdžiai dėkojame ir apgai
lestaujame, kad negalime atsa
kyti kiekvienam atskirai. Po
Kalėdų visiems prenumerato
riams buvo išsiuntinėti kvieti
mai atnaujinti prenumeratas ir
dalyvauti metinėje “TŽ” loteri
joje. Prašome malonius skaity
tojus į tai atkreipti dėmesį ir
nedelsiant atsiliepti.
KLB Toronto apyl. valdyba
naujuose Lietuvių Namuose
gruodžio 24 d. surengė bendras
Kūčias. Dalyvavo apie 60 asme
nų. Didžiojoje salėje, prie U
formoje sustatytų stalų susė
dus, prasidėjo meninė progra
ma. Trys sesutės — Lilė, Anita,
Silvija Klibingaitytės ir Margareth Matheson, pasivaduodamos,
cello, viola ir pianinu, pagrojo
Adolph Adam “O šventoji nak
tis”, Schuberto “Avė Maria” ir
Brahmso “Lullaby”. Degant ant
stalų žvakėms, švelni ir mistiš
ka muzika visus maloniai nutei
kė. Gaila tik, kad nebuvo lietu
viškų melodijų. Jeronimas Cicė
nas parodė ekrane jo pagamin
tus iš Lietuvių Namų gyvenimo
filmus. Programos vedėjas V.
Petraitis padėkojo meninės da
lies atlikėjoms, ypač Klibingaitytėms, ir čia pat sėdėjusiems
jų tėveliams. Valdybos pirm. J.
Karpis pasakė kiek ilgesnę kal
bą ir pasveikino visus lietuvius
šv. Kalėdų proga. Kun. Rafaeliui Šakaliui priminus Kūčių
reikšmę lietuvių gyvenime ir
palaiminus valgius, prasidėjo už
kandžiai. Kūčių valgiai buvo la
bai skoningi ir įvairūs, paruošti
pagal lietuvišką tradiciją. Vai
šinantis ir šnekučiuojant, laikas
greit praėjo ir prieš 12 v. visi
išvyko į Bernelių Mišias. Visi
dalyviai buvo labai patenkinti
Kūčiomis, dėkojo apyl. valdybai
ir Lietuvių Namams už suruo
šimą. P. L.
Tautos Fondo Atstovybė Ka
nadoje, kuriai pirmininkauja
Aug. Kuolas, paskyrė “TŽ” $30
ryšium su laikraščio patarnavi
mais TF 1972 metais.

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje
pirmininkas Augustinas Kuolas (de
šinėje) įteikia $12.000 čekį Tautos
Fondo iždininkui Z. Jūrini VLIKo
seimo metu Klevelande
Nuotr. V. Bacevičiaus

Butų nuomininkai šiemet ne
gaus iš savininkų valdžios nusta
tytų atskaitų-nuolaidų, kaip tai
buvo per pastaruosius ketverius
metus. Ontario vyriausybė pra
neša, kad minėtos atskaitos bus
duodamos kitu keliu. Nuominin
kai ir savininkai turės pareikšti
tuo reikalu savo prašymus už
pildydami 1972 m. darbo paja
mų mokesčių blankus. Smulkiau
šiuo klausimu žiūr. skelbimą 5
psl.
Trys jaunos lietuvaitės, gimu
sios Kanadoje, lankėsi “T. Žibu
riuose”, domėjosi spaustuvės
įrengimais, administracijos ir
redakcijos darbu. Tai Birutė ir
Dalia Norkutės, gyvenančios
Delhi apylinkėje, ir Regina Kra
sauskaitė iš Toronto. Jos visos
yra “TŽ” skaitytojos. Birutė yra
dantų technikos asistentė, Dalia
mokosi Hamiltone Mohawk ko
legijoj, o Regina Krasauskaitė
mokosi 12 sk. Bloor Collegiate
Toronto. Jos visos gerai kalba
lietuviškai ir skaito “Tėviškės
Žiburius”, kuriuos gauna regu
liariai, tik kartais — pavėluotai.
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Ališauską 277-1764 ir K. P. Budrevičių 535-9755

Mielų kolegę

Aldonę Kuolienę,
jos šeimų bei artimuosius, broliui mirus, nuoširdžiai
iį
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užjaučiame —

Toronto Maironio šeštadieninės
mokyklos mokytojai

"T. Žiburiams "aukojo
$100: XVIII Kanados Lietuvių Die
nos Komitetas; $30: Tautos Fondo
Atstovybė Kanadoje; $20: Sault Ste.
Marie Žūki, ir Medž. Klubas “Brie
dis”; $15: dr. Paulius Vytė; $8: A.
Laurinaitis; $7.50: Ver. Petruškevi
čienė; $5: J. Vėgelis; $4: Nat. Na
vickienė; $3: Juozas Daunys, Elena
Jasiūnienė; $2.50: Feliksas Noreika;
$2: Elena Griškienė, Liuda Ožebergaitė, L. Butkus, Simas Barčaitis; $1:
Andrius Vyšniauskas, P. Garkcvičienė, M. Pranys, P. Kairys, Pr. Pekars
kas, Pov. Dalinda, M. Kupris.
Garbės pren. $20: dr. J. Baltru
šaitis; $15: Ant. Matulionis.
Rėmėjo prenumeratos po $10 at
siuntė Vincas Treigys, Simas Čulpa,
Antanas Bubelis, Kęstutis Dubaus
kas, M. P. Skučienė, kun. Juozas
Tautkus, Elena Jasiūnienė, J. Šarū
nas, Petras Lclis, Feliksas Noreika.
Kęstutis Asevičius, Petras Tutlys, A.
Panumis, Vytas Vaitkus, Povilas Pikevičius, L. Merkelis, J. Jakubaus
kas, Alf. Pivoriūnas, Juozas Kvederys, Adomas Urnavičius, VI. Kaz
lauskas, O. Virbūnienė, Jonas Riau
ba, St. Jakaitis, Juozas Budrcika, Jo
nas Petrauskas, Petras Sidaras, Alf.
Džiakonas, Antanas Kareiva, Juozas
Sičiūnas, Petras Gaidelis, St. Pakauskas, Andrius Usvaltas, St. Ažubalis,
Antanas ElijoŠius, Juozas Martinkus,
kun. L. Musteikis, Antanas Žilėnas.
Petras Šimutis, Br. Galinienė, VI.
Germanavičius, A. Dagilis, Olga Svetulevičienė, Zig. Ramanauskas, Pr.
Šukevičius, Jonas Beržinskas, Aug.
Juzeliūnas, Vikt. štreitas, Balys Balaišis, Antanas Poškus, Jonas Pet
rauskas, Ant. Sodaitis, A. Laurinai
tis, A. Sakalauskas, Mečys Norkus,
Juozas Butkus, Marija Masiulis, O.
Dailidienė, Marija Aukštaitė, H.
Šiaurys, B. Arūnas, Pov. Razuna, Ant.
Petrauskas, Vincas Vasiliauskas, Pet
ras Judzentis, Br. Rekštis, VI. Vaišvi
la, Liudas Kulnys, Vincas Kėžinaitis,
B. E. Liškauskas, dr. Just. Pikūnas,
Balys Vaišnoras, Justinas Hirsh, Pr.
Puidokas, Juozas Vaškela, Julius
Bakšys, Vincas Bučys, kun. Ant. Sa
bas, Kostas Ramonas, Ant. Juozapavi
čius, Juozas Paulaitis, St. Tolvaišą,
Jonas Petrėnas, Pr. Griškonis, St.
Mazilius, Ant. Baliukonis, J. Varkavičius, Aug. Jasiūnas, J. Naujokai
tis, St. Banelis, Antanas Raslanas, J.
Zabukas, Karolis Rusinas. Nuoširdus
ačiū duosniems spaudos rėmėjams.

Daugelis vasarnamių savinin
kų Springhurste, jų tarpe ir lie
tuviai, gavo pranešimus, esą On
tario vyriausybė ketina juos
pirkti rinkos kaina. Tai dar nėra
nusavinimo raštai, o tik pasiū
lymas pirkti sutarta kaina. Pe
ticijos komisijos, kurioje daly
vauja ir lietuviai, nuomone, I ei
lėje prie ežero esančių nuosa
vybių (žemės) rinkos kaina tu
rėtų būti bent $500 už pėdą,
plius vasarnamio kaina ir kt.
Nepavykus susitarti, vyriausybė
gali imtis nusavinimo procedū
ros. Bet ir tada savininkai turi
teisę priešintis ištisus metus bei
kreiptis į teismą. Pagal naująjį
federacinį nusavinimo įstatymą
(Expropriations Act), išleistą
1970 m., vyriausybė privalo pir
miausia pranešti savininkams
savo norą nusavinti jų turtą, pa
siūlyti rinkos kainą, leisti dery
bas vienerių metų laikotarpyje
ir pagaliau pavesti ginčo spren
dimą federaciniam teismui. Se
nasis nusavinimo įstatymas bu
vo daug griežtesnis ir leido nu
savinti turtą net nepasitarus su
savininku. Turimomis žiniomis.
Springhursto nuosavybės I ir II
eilėje prie ežero numatytos pra
dėt tvarkyti 1974-75 m.
Žurnalo “Moteris” lapkričiogruodžio mėnesio numeris išėjo
prieš pat Kalėdas, nors skaityto
jos gavo jį po Kalėdų. Pirmąjį
puslapį puošia A. Zubienės
iliustracija “Betlėjus”. Rašiniai
— Z. Tenisonaitės, D. Sadūnaitės, I. Malėno. P. Gaučio, D. Pet
rulytės, E. Krikščiūnienės, A.
Zubienės. Apžvalginiai skyriai.
Gausios iliustracijos. Leidėjas
— KLK Moterų Dr-jos centro
valdyba, redaktorė — N. Kulpavičienė.

jįįi

Toronto universiteto lietuvių
studentų klubas sausio 8, pir
madienį, 7.30 v.v., “Internatio
nal Student Centre” patalpose
(33 St. George St., maždaug Col
lege — St. George kampas) šau
kia bendrą susirinkimą ir kvie
čia dalyvauti visus lietuvius stu
dentus, studijuojančius Toronto
un-te, Yorko un-te, Teacher’s
College, Community Colleges ir
kitose augštosiose mokyklose.
Susirinkime bus balsuojama re
komendacija pakeisti klubo
konstituciją (prieš susirinkimą
nuo 6.30 v.v iki 7.30 v.v. bus
dalinamos klubo konstitucijos
kopijos susipažinti). Bus pa
skelbtas 1973 m. veiklos planas,
pravestas pokalbis apie daugiakultūriškumą (m u 11 i c u 1 turalism), sudarytos komisijos — fi
nansų, pramogų, daugiakultūriškumo, vasaros darbų. Susirin
kimas bus baigtas kava ir ne
formaliu pabendravimu.
Sausio 19-21 dienomis liet,
studentų klubas rengia slidinė
jimo iškylą prie Collingwoodo
su atitinkama programa. Kaina
vienam asmeniui, įskaitant nak
vynę ir maistą, $7. Norintieji
dalyvauti iškyloje turi iki sau
sio 11 d. atsiųsti $7 šiuo adre
su: Algis Senkus, 72 Morning
side, Toronto 159, Ont. Be to,
prašoma pažymėti, ar važiuos
savo automobiliu ir ar gali pri
imti keleivių. Neturintieji kuo
važiuoti, tegu tai pažymi. Pla
tesnė informacija apie studentų
klubo veiklą bus kitame “TŽ”
numeryje.
Vieši naujų metų sutikimai
buvo surengti trijose vietose —
Lietuvių Namuose, Prisikėlimo
salėse ir Westbury viešbutyje.
Daugiausia dalyvių (arti 900)
buvo Lietuvių Namuose, kur
naujametinė iškilmė buvo su
rengta dviejose salėse. Organi
zavo L. Namų valdyba. Šokiams
grojo net du orkestrai. Ta pro
ga dalyviai pamatė naujai atre
montuotas sales. Numatoma at
remontuoti dar dvi mažesnes sa
les ir įrengti patalpas “Para
mos” kredito kooperatyvui. —
Taip pat gausu buvo dalyvių
Prisikėlimo parapijos tarybos
jaunimo sekcijos rengtame nau
jų metų sutikime. — Westbury
viešbutyje naujų metų sutikimą
organizavo lietuviškosios radijo
programos “Tėvynės prisimini
mai” vedėjas J. R. Simanavi
čius. Puošnioje aplinkoje daly
vavo tradicinė radijo klausytojų
publika, kuri jau kelinti metai
renkasi panašiai iškilmei. — Be
to, buvo surengta visa eilė priva
čių pobūviu, kuriuose taip pat
netrūko dalyvių.
Toronto arkivyskupijos kuni
gų seminarijoj šiuo metu yra
apie 70 klierikų, kurių 28 pri
klauso Toronto arkivyskupijai.
Deja, nėra nė vieno lietuvio. Ar
kivyskupas Ph. F. Pocock ir se
minarijos rektorius mons. O’Ma
ra nuolat rūpinasi naujų kandi
datų suradimu. Esą reikėtų jų
keturis kartus daugiau. Jie
kviečia jaunuolius, baigusius
gimnazijas, susidomėti Šv. Au
gustino seminarija. Pagal nau
ją tvarką, seminaristai studijuo
ja universitete filosofiją ir teo
logiją, o gyvena seminarijos pa
talpose. Vyskupija duoda nema
žai finansinės paramos savo
klierikams. Savo rašte kunigams
arkivyskupas Pocock primena,
kad kunigų trūksta ir etninėm
grupėm, kad iš jų taip pat lau
kiama daugiau kandidatu. Jais
gali būti ne tik gimnazija bai
gę jaunuoliai arba studentai, bet
ir vyresnio amžiaus vyrai, dir
bą įmonėse, įstaigose, versluose.
Iš Kanados lietuviu šiuo metu
niekas nestudijuoja teologijos
ne tik Toronte, bet ir Romoje.
XVIII Kanados Lietuvių Die
nai Rengti Komitetas Montrea
lyje, baigdamas savo darbus, iš
likusio pelno paskyrė po $100
“N. Lietuvai” ir “T. Žiburiams”
už jų talką rengėjams.

— Kalėdų naktį Bernelių Mišių
metu giedojo par. choras ir sol. G.
Capkauskienė. Ypatingai buvo gra
žiai atlikta giesmė “Tyliąją naktį”.
Mūsų šventovė buvo beveik pilna da
lyvių. Tai sudarė gana šventišką
nuotaiką. Kalėdų naktį ir dienos me
tu mūsų parapijiečiai suaukojo
$457.70.
— Pradėdami naujus metus, nu
matome ką nors geresnio, gražesnio
padaryti, kad pagražintume savo
ateities gyvenimą. Nerūkus mūsų
par. k-to nariai susirinks posėdžio,
kuriame išrinks pirmininką bei ap
tars mūsų parapijos reikalus. Vertė
tų tuo reikalu susimąstyti ir parapi
jiečiams, ypač šiais metais, kai šven
čiame savo parapijos 60 metų su
kaktį.
— Mūsų parapijos jaunimas sau
sio 20 d. 7.30 v.r. nuo mūsų baž
nyčios išvyks į kalnus (Sutton) sli
dinėti. Vakare mūsų par. svetainėje
visas parapijos jaunimas turės bend
rą pobūvį. Bilietus prašoma įsigyti iš
anksto pas par. jaunimo k-to narius.
— Mūsų šventovė jau turi vargo
nininką, kuris bus,' kol pasveiks ir
pilnai sustiprės mūsų vargonininkė.
— Edis Ambrasas Kalėdų dieną
savo tėvų namuose, dalyvaujant arti
miesiems ir mūsų par. klebonui kun.
dr. F. Jucevičiui, susižiedavo su F.
Meunier. Ta proga busimoji jauna
martė gavo daug vertingų dovanų.
Vestuvės numatomos rudenį mūsų
šventovėje. K. A.

Montrealio šv. Kazimiero parapijie
tės prie savo šventovės. Iš dešinės
— choro vadovė A. Petrauskaitė ir
p-Iė Merkevičiūtė

Aušros Vartų par. žinios
— Sekmadienį, sausio 7 d., po 11
v. r. pamaldų šaukiamas visų parapi
jiečių susirinkimas parapijos salėje.
Bus svarstomi labai svarbūs parapi
jos klausimai, pateikta metinė apy
skaita ir renkami 2 nauji komiteto
nariai. Prašome visus atsilankyti ir
aktyviai dalyvauti.
— Gruodžio 19 d. staigą mirė Te
resė Mačiulienė. Reiškiame gilią
užuojautą mirusios vyrui, seserims,
giminėms ir artimiesiems. Palaidota
prie savo giminių lietuvių kapinėse
Toronte. Taipgi reiškiame gilią užuo
jautą Janinai Blauzdžiūnienei ir Ma
rijai Morkūnienei, kurių brolis Lai
mutis Kaziukaitis staiga mirė Lie
tuvoje.
— A. Vaupšas, P. Girdžius, G. Gi
vis ir K. Krasowski gražiai papuošė
Kalėdų eglutę mūsų bažnyčioje ir
ant šventoriaus. J. Ladyga įrengė
šviesesnį ir gražesnį salės apšvie
timą.

Speciali kalėdinė radiju pro
grama lietuvių kalba per Mont
realio CFMB radijo stotį buvo
transliuojama gruodžio 25 d., 2
v.p.p. Programai vadovauja Liu
das Stankevičius.
Elė J u r g u t i e n ė pristatyta
Skaučių Seserijos vadovybei
tvirtinti Montrealio lietuviu
“Neringos” skaučių tunto tuntininke, vietoje atsistatydinusios
tuntininkės Aušros Baršauskie
nės. Montrealio “Geležinio Vil
ko” skautų tunto tuntininku yra
Bronius Niedvaras, kuris parei
gas prieš kurį laiką perėmė iš
pasitraukusio Vinco Piečaičio.
Politini simpoziumą apie da
bartinę Kanados parlamentinę
padėtį, Kvebeko situaciją ir lie
tuvių
laikyseną
politiniame
krašto gyvenime 1972 m. gruo
džio 8 d. surengė Montrealio lie
tuvių Akademinis Sambūris.
Svarstybų temą išsamiai pristatė
ir diskusijoms vadovavo dr.
Henrikas Nagys. Išryškėjo, kad
diskusijose dalyvavę sambūriečiai yra gerai informuoti apie
Kanados politinį gyvenimą. Išsi
skleidė ir svarstybų dalyvių po
litinių pažiūrų spektras. Rengi
nys vyko Laimos ir Eugenijaus
Dainių namuose po eilinio Aka
deminio Sambūrio susirinkimo,
kurio metu buvo svarstomi ei
namieji reikalai. Nutarta Akade
minio Sambūrio Naujųjų Metų
sutikimą ruošti Inos ir Algio Kil
čių namuose, z.
Šeštadieninės mokyklos kalė
dinė eglutė buvo surengta Auš
ros Vartų parapijos salėje gruo
džio 17 d. Gražią programą atli
ko mokiniai. Ypač visiem patiko
Dalios Gruodienės režisuotas
scenos vaizdelis, primenąs septy
nias savaitės dienas. Be to, pa
sirodė ir duosnusis Kalėdų sene
lis. Dalyvavo visa mokykla, tė
vai ir kiti.
Šiame “T. Žiburių” numery
je (2 psl.) pradėtas spausdinti il
gesnis rašinys “Montrealio lietu
vių pėdsakai”, kuriame iškelia
mi faktai daugiausia iš Šv. Ka
zimiero par. gyvenimo ryšium
su jos 60 metų sukaktimi.
Dabar geriausias laikas užsi
sakyti savaitraštį “Tėviškės Ži
buriai”. Metinė prenumerata —
$7, naujiems prenumeratoriams
— $5. Užsisakyti galima per K.
Ambrasą, spaudos kioską arba
tiesiai “T. Ž.” administracijoj,
siunčiant pašto perlaidą arba če
kį šiuo adresu: “Tėviškės Žibu
riai”, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont.
Metinis, visuotinis “Lito” su
sirinkimas — sausio 21, sekma
dienį, 3 v.p.p. Aušros Vartų par.
salėje. Bus svarstomas ir balsuo
jamas “Lito” statutas. Pirmasis
statutas buvo priimtas 1955 m.
sausio 15 d. steigiamajame na
rių susirinkime. Statuto pakeiti
mai buvo padaryti 1964 ir 1967
m. susirinkimuose. Taigi, 17kos metų “Lito” veiklos laiko
tarpyje bus jau ketvirtas “Lito”
statuto peržiūrėjimas. Kiekvie
nas “Lito” narys kuriam tikrai
rūpi jo ateitis, turėtų šiame su
sirinkime dalyvauti, nes statu
tas nustato pagrindines “Lito”
veiklos gaires. Pr. R.
Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355
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ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES fteg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

Namų 376-3781

Albertas N O R K E Ll 0 N AS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių.
atsakomybės, gyvybės draudimas
j ?

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
5.0%
_..6,0%
Taupomąsias s-tas
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m. ....
Term. ind. 3 m. ....
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
8.5%
Nekiln. turto
8.5%
čekių kredito ___________ 9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

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 savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

