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Augštoji veidmainystė
Kiekvienoje daugiau ar mažiau civilizuotoje visuomenėje veid

mainystė yra smerkiama. Reikalaujama bent elementarinio tie
sumo. Ir kai žmogus, ypač aktyviai besireiškiąs viešajame gyve
nime, ima veidmainiauti, susilaukia pasmerkimo, o aštresniais 
atvejais patenka ir į teismą. Kartą sugautas veidmainiaujant, turi 
pasitraukti iš viešojo gyvenimo, nes netenka pasitikėjimo. Tai, 
rodos, turėtų būti normalus procesas tokiais atvejais. Deja, jis 
nevisuomet respektuojamas. Gudrios, pridengtos veidmainystės 
atvejais asmenys moka praslinkti pro visus etikos barjerus, užtu
šuoti pėdsakus ir suvaidinti apsukrius diplomatus. Kasdieninio 
gyvenimo veidmainiai dažniausiai įkliūva ir greitai suklumpa, ta
čiau viršūnėse veikiantieji yra labiau rafinuoti ir moka net stam
bias veidmainystes pridengti gražiais motyvais. Dėlto jos nekrinta 
visuomenei į akis, darosi kažkaip priimtinos, nes būna pridengtos 
nekaltumo skraiste. Be to, viršūnėse esančius žmones dengia tam 
tikra tarnybinė aureolė, remia politiniai draugai, partija. Dėlto ir 
sakoma, kad smulkius vagišius policija greitai sučiumpa, bet di
džiųjų vagių nepagauna. Dažniausiai dėlto, kad didžiuosius dengia 
dar didesni, ir jų bylos dingsta kažkur nežinomuose užkulisiuose. 
Panašiai yra ir su veidmainyste. Ypač politinėse viršūnėse jos 
netrūksta, tačiau ten ji apsidangsto gražiom humanistinėm skrais
tėm ir niekam akių nebado.

★ ★ ★
Vienas toks mažai pastebimas veidmainystės atvejis išryškėjo 

net kelių kraštų vyriausybių politikoje. Pastaruoju metu, kai ame
rikiečių aviacija, spausdama šiaurės Vietnamo raudonuosius dikta
torius rimčiau žiūrėti j galimos taikos reikalą bei atsisakyti agre
syviojo imperializmo, ėmė intensyviai bombarduoti Hanojų ir Hai- 
fongą, kelių šalių vyriausybės pasmerkė Vašingtono pastangas, 
siekiančias garbingos taikos, o Hanojaus žiaurumus nutylėjo. Bene 
aštriausiai pasisakė Švedijos premjeras Palme, palygindamas ame
rikiečius su naciais. Būdamas demokratinio krašto premjeru, jis 
visą laiką politiškai remia diktatūrinį Hanojų, užpuolusį demokra
tinį Saigoną ir siekiantį pietiečius pajungti komunistinei vergijai. 
Be to, Švedijos premjeras turėtų prisiminti gėdingą savo krašto 
baltiečių išdavimą sovietams po II D. karo. Ar tai nėra augštoji 
veidmainystė? Pats, kaip krašto valdžios ir valdančios partijos at
stovas, smerkia amerikiečius, būdamas nemažiau smerktinas. Vai
dina balandį, būdamas vanagu. Panašiai yra su dabartinės Kana
dos vyriausybės laikysena. Kai premjeras Trudeau lankėsi Sov. 
Sąjungoj, buvo prašytas užtarti kalinamus ukrainiečius, baltiečius 
ir kitus, bet nusiplovė rankas, sakydamas, esą negali kištis į kitos 
valstybės reikalus. O dabar, kai amerikiečiai išdrįso bombarduoti 
Hanojų, Kanados vyriausybė net kelis kartus kreipėsi J Vašingtoną, 
siekdama sulaikyti bombardavimus. Ar tai ne veidmainystė? Į So
vietų Sąjungos reikalus Otava negali kištis, o į Amerikos — gali. 
Tai jau labai ryški augštoji veidmainystė, kuri iškilo aikštėn 
pastaruoju laiku.

★ ★ ★
Augštoji veidmainystė reiškiasi ir daugeliu kitų atvejų. Vie

nas pačių ryškiausių — sovietų pavergtų tautų byla. Ji iškyla vie
šumon tiktai dramatiniais atvejais, kai sukyla vengrai, vokiečiai, 
lenkai, čekoslovakai, kai susidegina lietuviai... šiaipjau viešpa
tauja tyla. Bet kai įvyksta kas nors nepalankaus sovietams JAV-se, 
Graikijoj, Ispanijoj ar kitur, — pakyla audra visose žymesnėse 
sostinėse, pasipila demonstracijos, prasideda vyriausybiniai bei 
diplomatiniai žygiai. Kai įvyksta koks nors sujudimas Rodezijoj, P. 
Afrikoj, girdėti labai toli, bet kai daug žiauresni dalykai dedasi 
Sov. Sąjungoj, mažai kas prabyla. Lietuvos partizanai kovojo išti
sus aštuonerius metus, jų delegacijos lankėsi Vakaruose, tačiau 
nesulaukė reikiamo tarptautinio dėmesio. Kai komunistų veikėja 
Angela Davis pakliuvo į Amerikos teismą kaip dalyvavusi teisėjo 
pagrobime ir nužudyme, buvo išvystytas toks spaudimas, kad su 
juo turėjo skaitytis ir amerikiečiai. Lietuvoje bei kituose sovietų 
okupuotuose kraštuose ir dabar vyksta religinis persekiojimas, 
tačiau pasaulio viešuma tyli. Net laisvojo pasaulio hierarchai, kurių 
pareiga būtų kelti balsą tokiu atveju, tyli. Dėlto Tylinčioji Krikš
čionių Bendrija yra Vakaruose, o ne Rytuose, kaip buvo įprasta 
sakyti. Rytuose gyvuoja Kenčiančioji Bendrija. Ji kenčia ir dėl tos 
nelemtos veidmainystės, vyraujančios politinėse viršūnėse. Bene 
didžiausias veidmainystės centras daugeliu atvejų yra Jungtinės 
Tautos, kur nusveria ne tiesa ir ne teisėtumas, o užkulisinė jėga, 
pridengta humanistine skraiste.

Kanados įvykiai

NAUJA VYRIAUSYBĖS PROGRAMA

Pasaulio įvykiai
PREZ. R. NIKSONAS SUSTABDĖ HANOJAUS IR HAIFONGO BOMBAR
DAVIMĄ, kai buvo gautas S. Vietnamo sutikimas vėl atnaujinti tai
kos derybas Paryžiuje. Amerikiečių lėktuvai dabar bombarduoja tik 
karinius taikinius S. Vietname į pietus nuo 20-tos paralelės. Pary
žiun grįžo prez. R. Niksono patarėjas H. Kissingeris ir pagrindinis 
S. Vietnamo derybininkas L. D. Tho, tačiau Prancūzijos prez. G. 
Pompidou derybų atnaujinimą sutiko skeptiškai, numatydamas eilę 
kliūčių kelyje į taiką. Komunistų užsispyrimą gali sustiprinti JAV 
kongrese daugumą turinčių demokratų atstovų atviras grasinimas 
nutraukti karo finansavimą, jeigu iki sausio 20 d. nebus išspręstas 
Vietnamo taikos klausimas. Prez. R. Niksonas, pasikvietęs kongre
so vadus pasitarti kainų ir atlyginimų kontrolės reikalais, didžiąją 
pokalbio dalį Baltuosiuose Rū- •-----------------------------------------

Otavoje darbą pradėjo naujai 
išrinktas XXIX federacinis par
lamentas, kuriame premjero P. 
E. Trudeau liberalų atstovų 
skaičius sumažintas iki 109, o 
R. Stanfieldo konservatorių pa
didintas iki 107. Jėgos pusiau
svyra yra NDP socialistų vado 
D. Lewis ir jo 30 atstovų ranko
se. Sosto kalboje generalinis gu
bernatorius R. Michener patei
kė iš pagrindų pakeistą premje
ro P. E. Trudeau programą. I 
liberalų vyriausybės planus yra 
įtrauktas dvigubas šiemetinis 

f karalienės Elzbietos vizitas, pa
žadas sumažinti nedarbą, padi
dinti pensijas, su provincijų va
dais peržiūrėti socialinės gero
vės programas, rezoliucija dvi- 
kalbiškumo principams užtik
rinti. R. Stanfieldo vadovauja
mi konservatoriai, be abejonės, 
bandys iškelti vyriausybe nepa
sitikėjimo klausimą, bet D. Le
wis socialistai žada paramą 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybei, nenorėdami naujų parla
mento rinkimų, kuriuose tik
riausiai būtų sumažintas jų 
skaičius, nes tokiais atvejais ka
nadiečiai paprastai balsuoja už 
dvi didžiąsias partijas. Jeigu 

, konservatoriams pavyktų nu- 
» versti liberalų vyriausybę, gene

ralinis gubernatorius R. Miche

ner greičiausiai pasiūlytų vy
riausybę sudaryti R. Stanfiėldui. 
Tik konservatoriams negavus 
pasitikėjimo parlamente, būtų 
skelbiami rinkimai. Spėjama', 
kad parlamento rinkimų klausi
mą pavyks atidėti iki sekančios 
vasaros. Viskas priklausys nuo 
premjero P. E. Trudeau.

Federacinio pajamų mokesčio 
sumažinimas 3% pasibaigė š.m. 
sausio 1 d., tačiau premjero P. 
E. Trudeau vyriausybė neparuo
šė padidinto atskaitymo lentelių 
darbovietėm, palikdama 3% su
mažintą atskaitymą ir patarda
ma palaukti naujo biudžeto. Ga
limas dalykas, naujasis biudže
tas nratęs ligšiolinį pajamų mo
kesčio sumažinimą, nes jo rei
kalauja konservatoriai ir socia
listai.

Imigracijos ministerio R.And
ras pranešimu, nuo š.m. sausio 
1 d. Kanadon svečio teisėmis at
vykę ir čia norintys gauti darbą 
užsieniečiai turės įsigyti specia
lius darbo leidimus, kurie bus 
duodami tik tais atvejais, jeigu 
darhov>p»ė turimai vietai negau
na kvalifikuoto kanadiečio ar le
galaus imim-anto. Nelegaliai Ka
nadoje dirbančiu už«’enieMu 
skaičius nėra žinomas. Pasak R. 
Andras, jų gali būti iki šimto 
tūkstančių. Visi jie iki š.m. kovo

Sovietų pavergti! kraštų kovos už laisvę buvo prisimintos Sao Paulo mieste, Brazilijoj, 1972 m. gruodžio 12 d. 
TFP draugijos iniciatyva įvyko iškilmingos pamaldos miesto katedroje. Po jų aikštėje prof. Plinio Correa pa
sakė kalba., atkreipdamas dėmesį į komunizmo pavojų, kuris ateina slaptais keliais ir randa šalininkų nesusi- 
pratusios visuomenės tarpe. Nuotraukoje matyti demonstracijos dalyviai prie katedros

Tautinės apraiškos nesilpnėja
Didžiosios spaudos balsai * Pabrėžiama Lietuva • Kauno demonstrantai teisme

Ryšium su 1972 m. pabaiga 
ir 1973 metų pradžia “U. S. 
News a. World Report” paskel
bė gana būdingų informacijų 
apie tikrąją būklę Sovietijoje. 
Pasak jo, vienas būdingiausių 
dalykų joje yra tautinių apraiš
kų padidėjimas. Tai esą matyti 
ne tiktai sovietinėse respubliko
se, bet ir pačioj Rusijoj. Neru- 
sai sudaro apie pusę Sov. Sąjun
gos gyventojų. Jie pastaruoju 
metu pradėję nerimti. Lietuvoje 
keli vyrai susideginę, reikšdami 
protestą prieš sovietinę valdžią. 
Estijoje padidėjęs abortų skai
čius, išreiškiąs beviltę padėtį. 
Ukrainoj kariniai daliniai pra
ėjusią vasarą šaudę į demonst
rantus bei riaušininkus net du 
kartus. Gruzijoj susekti dideli 
išeikvojimai bei papirkimai ko
munistų partijoj; lėšos, skirtos 
21.500 naujų butų statybai, kaž
kur “dingo”. Centrinėj Azijoj 
vyksta teismai, kuriuose nuolat 
baudžiami jaunuoliai, vadinami 
“chuliganais”. Tai daugiausia 
su uzbekiškom pavardėm vyru
kai, kurie nerimsta raudonosios 
Kinijos pašonėje.

Ekonominiai rūpesčiai
Pačioje Rusijoje vis labiau 

plinta alkoholizmas, kuris jau 
nuo seno sudaro nemažą kraš
to problemą. Numatoma išplėsti 
coca-cola pardavinėjimą, kad 
sumažėtų degtinės suvartojimas, 
tačiau iš to nesitikima žymaus 
pagerėjimo. Prie visų kitų rū
pesčių prisidėjo blogas praėju
sios vasaros oras, kuris labai pa
kenkė derliui. Kirilas T. Mazu
rovas, 58 m. amžiaus Rusijos 
politbiuro narys, kietosios lini- 

31 d. privalo užsiregistruoti ir 
gauti darbo leidimus. Svečiai, 
atvykę Kanadon ilgesniam kaip 
3 mėnesių laikotarpiui, taip pat 
turės užsiregistruoti imigracijos 
įstaigose.

Širdies sutrikimu mirė 78 me
tų amžiaus konservatorių veikė
jas George Drew. Politinę kar
jerą jis buvo pradėjęs Ontario 
miestelio Guelph burmistru. 
1943-48 m. velionis buvo Onta
rio premjeru, pradėjęs jau tris 
dešimtmečius trunkantį konser
vatorių viešpatavimą šioje pro
vincijoje. G. Drew buvo britų 
imperijos šalininkas, Ontario 
provincijon atgabenęs lėktuvu 
20.000 imigrantų iš Britanijos, 
bet jis taipgi nevengė reformų, 
sudarė pagrindą Ontario provin
cijos ekonominiam augimui. 
1948-56 m. G. Drew vadovavo 
federacinei konservatorių par
tijai, bet neįstengė laimėti rin
kimu, nes didelės opozicijos 
Kvebeke susilaukė jo probritiš- 
kos pažiūros. 1956 m. G. Drew 
dėl ligos ir politiniu motyvų pa
sitraukė iš federacinės konser
vatorių partijos vado pareigų, 
šį postą užleisdamas nau- 
iii Hėiu kiminam J. Diefenba- 
keriui, kuriam pavyko laimėti 
parlamento rinkimus ir tanti 
Kanados nremieru. 1958 m. G. 
Drew buvo paskirtas augštuoju 
Kanados komisaru Londone ir 

jos šalininkas, pareiškė, jog tirš
tai apgyventame Volgos upės 
slėnyje praėjusios vasaros saus
ra buvo net didesnė nei 1921 
m. badmečio sausra. Dėlto Sov. 
Sąjungos vyriausybė yra pri
versta importuoti Kanados ir 
JAV javus. Kremlius, ruošda
masis 1973 m. derliui, visame 
krašte skatina imtis visokių 
priemonių būsimam derliui pa
didinti. Tam reikalui paskelbtos 
premijos goriausiems soveho- 
zams ir kolchozoms nuo 6000 iki 
180.000 rublių. Be to, premi
joms skiriami autobusai, pirmo
sios pagalbos automobiliai ir ki
tos mašinos, 3.755 raudonosios 
vėliavos. Jaunimui numatyta pa
skirstyti 6000 žymenų. Anksčiau 
tokie konkursai kompartijos bu
vo laikomi “kapitalistiniais triu
kais”, bet dabar jau ne.

Anglo patarimas
Londono “The Times” paskel

bė savo politinio redaktoriaus 
Louis Heren straipsnį, kuriame 
jis siūlo Amerikai, eksportuo
jančiai savo kviečius Sov. Są- 
jungon, reikalauti, kad sovietai 
pasižadėtų pagerinti savo ūki
ninkavimo metodus, panašiai, 
kaip Indija. Esą su kiekvienu 
amerikiečių javų transportu į 
Sov. Sąjungą turėtų vykti žemės 
ūkio ekspertas, kaip kad daroma 
Indijos atveju. Esą vieną dieną 
sovietų ir indiečių badmetis ga
li sutapti. Tada ir Amerikos 
kviečiai negalės išmaitinti tiek 
milijonų badaujančių žmonių. 
Dėlto pasaulis esą negali sutik
ti su rusiškojo komunizmo ideo
loginiais varžtais žemės ūkiui, 
nes jie sudaro grėsmę žmonijai.

šias pareigas ėjo iki 1964 m., 
kovodamas su Britanijos pradė
tu posūkiu į Europą, silpninan
čiu Britų Bendruomenę. Prieš 
mirtį šiam britų imperijos šali
ninkui teko patirti bene skau
džiausią smūgį — Britanijos ofi
cialų įsijungimą š.m. sausio 1 d. 
į Europos Bendrąją Rinką.

Sergiejus Kurdakovas, 1971 
m. rudenį nuo sovietų laivo į 
Britų Kolumbiją pabėgęs jūri
ninkas, nusišovė ar buvo nušau
tas Kalifornijoje. Jį išgarsino 
kelias valandas trukęs plauki
mas per didžiules bangas, per
ėjimas į krikščionybę ir įsijun
gimas į pogrindinę religinę 
veiklą Kalifornijoje, iš kur bu
vo slapta siunčiamos Biblijos į 
Sovietų Sąjungą. Su juo buvusi 
Ann Johnson teigia, kad S. Kur
dakovas nusišovė žaisdamas su 
revolveriu. Šiuo metu dar nėra 
paskelbta, ar tai buvo nelaimin
gas atsitikimas, ar nusižudymas, 
ar galbūt nužudymas. Pastarąją 
galimybę įtaigoja perdaug daž
nos tokių sovietinių pabėgėlių 
savižudybės, kurias greičiausiai 
inscenizuoja KGB.

N. Metų dieną Princo Edvar
do sala pradėjo savo šimtmečio 
iškilmes. Kanados federation ji 
yra įsijungusi 1873 m. Šia pro
ga Kanados reneralinis guber
natorius R. Michener prie pro- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Piliečių nuotaikos
Nemažą rūpestį sovietų va

dams sudaro dabartinės jų pi
liečių nuotaikos. Dėlto milicija 
labai stropiai budi. Pvz. Mask
vos Puškino aikštėje Konstitu
cijos Dieną buvo daugiau mili
cijos, negu demonstrantų. Mat, 
tą dieną keletas drąsuolių ban
dė priminti rusams, kad Sov. 
Sąjungoje yra toks dokumentas, 
kuris “laiduoja” piliečiams su
sirinkimų, kalbos . .. laisvę. Drą
suolių gretose buvo ir žymusis 
fizikas A. D. Sacharovas, kuris 
kartu su kitais, nusiėmęs kepu
rę, stovėjo ties Puškino pamink
lu ištisą minutę. Milicija juos 
nufotografavo ir išsklaidė: “Ko
dėl pasirinko Puškiną? — klau
sia “U. S. a. World Report”. —■ 
Todėl, kad jis kalbėjo prieš ca
rus. Kodėl tiek milicijos, kai 
tiek mažai piliečių, atrodo, rūpi
nasi tokiais dalykais? Tai todėl, 
kad yra dar daug daug tokių, 
kuriems jie rūpi. Kremlius tai 
žino. Tokios žiemos pradžioje 
net ir 24 tylūs asmenys naujie
siems carams yra pavojingi.”

Brežnevas Vengrijoj
Kai Brežnevas atvyko Veng- 

rijon, kurią laiko okupavę sovie
tų kariniai daliniai jau 16 me
tų, ūkio planuotojai baiminosi, 
kad “didysis brolis” neįsakytų 
sustabdyti naujai įvesto ūkinio 
mechanizmo, nukreipto į Euro
pos vakarus. Mat, jo dėka veng
rai galėjo įvesti vakarietinio sti
liaus laisvės ūkiniame gyveni
me ir mažiau sovietinių varžtų. 
Tačiau vengrai nustebo, kai 
Brežnevas pareiškė, kad naujoji 
sistema esanti gera. Jis matė 
Budapešto krautuvėse pilnas 
lentynas vakariečių gamybos 
prekių ir davė suprasti, kad 
Kremlius taip pat galėtų pasi
naudoti tais vaistais...

Nubaudė lietuvį
Reuterio žinių agentūra Mask

voje paskelbė žinią, esą augš- 
čiausias Lietuvos teismas nu
baudė 17 metų amžiaus Ričardą 
Truskauską 10 metų kalėti už 
dalyvavimą Kauno riaušėse. 
Kaip ir kitose bylose, ir šiuo at
veju sovietai stengiasi pabrėž
ti, jog nubaustasis jaunuolis 
esąs “chuliganas”, išprievarta
vęs mergaitę, dalyvavęs ištvirkė
lių gaujoj. Tokioj būklėj sužino
ti tiesą neįmanoma, nes sovietai 
viską pridengia ir rodo tik tai, 
kas jiems naudinga. Tokį įtari
mą reiškia ir didžioji spauda, 
primindama R. Kalantą, Kauno 
riaušes ir jaunimo demonstraci
jas, reikalavusias Lietuvos lais
vės. Pateikdama ir sovietinę 
nuomonę apie demonstracijas, 
didžioji spauda priduria: “Vis- 
dėlto neneigiama, kad tautiniai 
jausmai yra gyvi Lietuvoje, dau
giausia katalikų apgyventoj res
publikoj, kurią 1940 m. anek
savo Sovietų Sąjunga”. Atrodo, 
kad kartu su R. Truskausku bu
vo nuteisti ir kiti jaunuoliai 
{vairiom bausmėm, tačiau kol 
:as anie tai nėra tikslesniu ži

nių. Tai rodo, kad Kauno riau
šių byla tebėra nebaigta. Rs. 

inuose surengtuose pusryčiuose 
skyrė Vietnamo problemai. Pa
sak šiame pokalbyje dalyvavu
sio vieno senatoriaus, prez. R. 
Niksonas Paryžiaus taikos dery
bose siekia amerikiečių karo be
laisvių grąžinimo, karo paliau
bų, teisės P. Vietnamui demo
kratiniu keliu pasirinkti savo 
vyriausybę ir nori, kad taikos 
sutartis galiotų Laosui ir Kam- 
bodijai. Komunistai, atrodo, dar 
nėra atsisakę minties jėga ar 
klasta perimti valdžią Saigone. 
P. Vietname jie jau sustiprino 
š. Vietnamo reguliarios kariuo
menės ir partizanų karinius 
veiksmus. Pentagono praneši
mu, amerikiečių aviacija į rytus 
nuo Haifongo uosto pirmą kar
tą užtiko tris Sovietų Sąjungos 
S. Vietnamui parūpintus karo 
laivus, ginkluotus raketomis. 
Vienas tų laivų buvo paskan
dintas, du — apgadinti.

PROTESTO BALSAI
Popiežius Paulius VI ragino 

pasaulį 1973 m. siekti taikos 
visose šalyse, neminėdamas 
nei Vietnamo, nei Artimųjų Ry
tų, kur smilkstantis karo žaizd
ras kiekvienu momentu gali pra
siveržti nauja liepsna. Kitaip 
pasielgė komunistų kontroliuo
jama Italijos Bologna miesto ta
ryba, N. Metų sutikime aikštėje 
sudeginusi amerikietiško “B-52” 
bombonešio ir Laisvės statulos 
imitacines kopijas. Švedijos 
premjeras O. Palme su opozici
nių partijų vadais vis dar ban
do' surinkti 2 milijonus švedų 
parašų, reikalaujančių visiškai 
sustabdyti š. Vietnamo bombar
davimą. ši akcija jau iššaukė 
Vašingtono reakcija — Švedija 
buvo paprašyta sausio 8 d. at
šaukto ambasadoriaus nepakeis
ti kitu. Iš JAV ambasados Stock- 
holme jau yra grįžęs ne tik am
basadorius, bet ir reikalų vedė
jas. Australijos uostų darbinin
kų unija pradėjo boikotuoti 
amerikiečių laivų iškrovimą. Dėl 
šio žingsnio aštrių priekaištų 
susilaukė naujasis darbiečių 
premjeras G. Whitlam iš jį rin
kimuose rėmusios spaudos, ku
ri norėtų tiesioginiu premjero 
įsikišimu sustabdyti unijos vyk
domą boikotą. Tomis pačiomis 
priemonėmis australų laivams 
atsilygino amerikiečių uostų 
darbininkų unijos JAV. Jų lai
vų iškrovimas susilaukė boiko
to Niujorke, Bostone, Tampoj, 
Charlestone bei kituose uostuo
se. Tai, žinoma, liudija ameri
kiečių darbininkų antikomunis
tines nuotaikas ir jų tvirtą pa
ramą prez. R. Niksonui.

KANADOS LAIKYSENA
Staigmena tenka laikyti 

Kanados užsienio reikalų minis
terio M. Sharp pasiūlytą ir fede
raciniame parlamente primtą re
zoliuciją, reikalaujančią nebom
barduoti Hanojaus ir Haifongo. 
Šios rezoliucijos tikrasis inicia
torius yra mažumos vyriausybei 
vadovaujantis liberalų premje
ras P. E. Trudeau. Rezoliuciją 
griežtai pasmerkė buvęs konser
vatorių vadas ir premjeras J. 
Diefenbakeris kaip nepateisina
mą kišimąsi į Kanados pietinio 
kaimyno reikalus. Jis taipgi pa
brėžė, kad Kanados parlamen
tas pirmą kartą savo istorijoje 
tokia rezoliucija kritikuoja kitą 
valstybę. J. Diefenbakeris ir 
trečdalis parlamento narių boi
kotavo žodinį rezoliucijos pri
ėmimo balsavimą neatėjimu į 
parlamentą. Priimtoji rezoliuci
ja pasiusta Paryžiun į taikos de
rybas. Joje tik puse burnos te- 
prasitariama. kad visos derybas 
vedančios šalvs turėtų vengti 
jom kenkiančių karinių veiks
mu, bet atvirai reikalaujama, 
kad JAV neatnaujintu Haifongo 
ir Hanojaus bombardavimo. Bri
tanijos premjerui E. Heath taip 
pat buvo daromas spaudimas 
pradėti diskusijas parlamente 
Vietnamo klausimu, bet jis at

sisakė sušaukti Kalėdų atostogų 
paleistus parlamento narius. Vi
same laisvajame pasaulyje nie
kas nė nebandė reikalauti, kad 
Š. Vietnamas būtų palenktas 
nuolaidoms bei greitesnei taikai.

MIRTIES BAUSMĖ
Augščiausiojo sovieto prezi

diumas paskelbė naują įstatymą 
bausti lėktuvų grobėjams. Jame 
yra numatyta 3-10 metų kalėji
mo, kai nenukenčia įgula ar ke
leiviai. Sužeidimo ar nužudymo 
atvejais grobėjai gali gauti 8- 
15 metų kalėjimo arba mirties 
bausmę.' Abiem atvejais konfis
kuojamas jų turtas. Lig šiol lėk
tuvų grobėjams buvo taikomas 
tėvynės išdavimo paragrafas, 
nes jie visi bandė pabėgti užsie
nin. Sovietų Sąjungos penkias
dešimtmečio iškilmėse pasakyto
je kalboje kompartijos vadas L. 
Brežnevas prasitarė, kad ateity
je ekonominiu tikslu gali būti 
pakeistos respublikų sienos. Šia 
tema ilgesnį rašinį žurnale “Vo- 
prosy Economiki” paskelbė prof. 
V. Kistanovas, teigdamas, kad 
Leninas etnines respublikų ri
bas laikė svarbiu reiškiniu, bet 
ne pačiu svarbiausiu. Dabarti
niame technologijos amžiuje esą 
būtų netikslu atskirti administ
racinėmis ribomis kaikurias ga
myklas nuo netoliese esančių ža
liavų. Kyla klausimas, ar m'ask- 
vinė kompartija neplanuoja res
publikų sienų keitimo politiniu 
tikslu, ypač tose respublikose, 
kur jaučiamas stipresnis tautiš
kumas ir pasipriešinimas Mask
vai? Sovietų Sąjunga pasisakė 
prieš laisvą keitimąsi idėjomis 
ir žmonėmis, kai šis klausimas 
buvo iškeltas paruošiamuosiuo
se Europos saugumo konferen
cijos posėdžiuose. Britanijoje 
platinamas sovietų žurnalas “So
viet Weekly” pabrėžia, kad to
kiam keitimuisi yra būtina sąly
gą nepažeisti krašto nepriklau
somybės, papročiu ir įstatymų. 
Kitais žodžiais tairant, Maskva 
nori ir toliau cenzūruoti įsilei
džiamas informacijas, tikrinti ir 
sekti atvykstančius svečius iš 
užsienio. Panašia minti pakar
tojo dienraštis “Pravda” ir pats 
L. Brežnevas.

NAUJA SUTARTIS
Diktatoriaus F. Castro valdo

ma Kuba laikosi tik Sovietų Są
jungos pagalbos dėka. Spėjama, 
kad Maskvai kiekviena dabarti
nės santvarkos diena Kuboje 
kainuoja milijoną rublių, o atei
tyje išlaidos dar padidės. F. 
Castro pranešimu, su Maskva 
pasirašyta nauja penkių punktų 
sutartis Kremlių įpareigoja: 1. 
palengvinti Kubos skolas užsie
niui sovietinių paskolų grąžini
mo pratęsimu iki 20 metų, 2. 
Kubos prekybinį deficitą išly
ginti naujomis paskolomis, 3. 
parūpinti komercinę paramą, 4. 
teikti naujas paskolas pramonei 
ir žemės ūkiui, 5. garantuoti 
augštesnes kainas nei pasaulinė
je rinkoje iš Kubos j Sovietų 
Sąjungą įvežamam cukrui ir ni
keliui.

NORI REPARACIJŲ
JAV atstovas Jungtinėse Tau

tose G. Bush pasiūlė j šią orga
nizaciją stebėtojo teisėmis at
siųstam R. Vokietijos atstovui 
H.' Gunertui pradėti diplomati
nių santykiu užmezgimo pokal
bius. Abi Vokietijos, atrodo, 
ruošiasi įstoti i Jungtines Tau
tas. tačiau R. Vokietijai kliūčių 
gali daryti Izraelis, kur vis gar
siau imama kalbėti anie R. Vo
kietijos reparacijas už jos teri
torijoje nacių kankintus ir nu
žudytus žvdus. V. Vokietija per 
pastaruosius 20 metų Izraelio 
valstybei ir nukentėiusiems žy
dam už nacių padarytas skriau
das atsilygino $5 bilijonais. R. 
Vokietijos komunistinė vvriau- 
svhė ne tik atsisakė mokėti re
paracijas, bet ir užėmė Maskvos 
padiktuotą politine linija prieš 
Izraelį Artimųjų Rytų įvykiuose.
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KADA PRISIMENAMI VERSLININKAI
AL. GIMANTAS

Aiškinti, kad lietuviai kaip 
tauta nėra linkę į verslus, ne
reikėtų. Aplinkos pavyzdžiai kal
ba aiškiais faktais. Tiesa, gyve
nant laisvos ekonominės san
tvarkos kraštuose lietuviškasis 
nerangumas verslui, nesidomė- 
jimas juo keičiasi, tačiau dar 
nėra pakankamas.

Imlume pvz. savojo jaunimo 
augštesniojo mokslo klausimą. 
Tėvai čia dar gali turėti nemažą 
Įtaką ir balsą. Dažniausiai jų 
jtaigojimai sukasi apie profesinį 
pasiruošimą (medicina, inžine
rija ir pan.). Tai, aišku, labai ge
rai. Gaila tik, kad tiek maža pa
skatos eiti Į verslą, amatus. Tai 
laikoma lyg ir žemesnės vertės 
užsiėmimu ir tiek. Kaikas laiko 
negarbe visai šeimai, jei dukra 
ar sūnus ima ruoštis kuriai nors 
verslo ar amato šakai. Mes už
mirštame (ar nenorime žinoti), 
kad sėkmingam verslininkui 
itin svarbios ir augštesniosios 
studijos, kaip sąskaityba, vers
lo administracija, psichologija, 
santykiai su vartotoju ir apla
mai su publika, vadovavimas 
verslui ir eilė kitų šakų, kurios 
dažniausiai studijuojamos tik 
kolegijoje ar universitete. Miela 
stebėti, kad tautiečiai po trupu
tį vis stipriau randa vietą vers
lo pasaulyje, čia turbūt pirmau
ja nekilnojamojo turto pirkimo- 
pardavimo įstaigos, moteliai, 
apartamentiniai namai, krautu
vės, bet kur kas mažiau įmonių. 
Daug kas indto, kad turint savą
jį verslą galima išlaikyti savąją 
asmeninę nepriklausomybę ir 
susilaukti pilnai patenkinančių 
medžiaginių rezultatų. Dirbda

Mylimam broliui

A+A Pranui Penkauskui
■

Klevelande, JAV, mirus, velionies žmona, dukra,
S

sesutę GENOVAITĘ TRINKIENĘ su šeima ir kitus . . ' , . t
gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime — f

Stepas Juozapavičius G. ir V. Balčiūnai |

Broniui Čepaičiui
mirus, seserį ELENĄ BERSĖNIENĘ ir jos vyrų 
PRANĄ nuoširdžiai užjaučiame —

K. J. Blužai
D. E. Gudaičiai

A+A
Broniui Čepaičiui

mirus, broliams — APOLIUI, KAZIMIERUI ir sese
riai ELENAI bei jų šeimoms liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžių užuojautų ir kartu liūdime —

Jonas Miežinskas ir šeima
Čikaga, JAV

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokomos į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

mas už savaitinę ar mėnesinę 
algą didesnės ekonominės ne
priklausomybės niekad neturė
si, tuo tarpu versle galimybės 
visada bus didesnės.

Šioje vietoje tenka prisiminti 
ir vieną nevisur ir nevisuomet 
teigiamą reiškinį, būtent, nepa
kankamą tautiečių dėmesį savie
siems. Dar daug' kur lietuviai 
verslininkai ir amatininkai galė
tų ir turėtų rasti didesnį dėmesį 
bėi pritarimą iš savųjų tautie
čių. Nesinorėtų tikėti," kad koks 
nors pavydo jausmas lemtų, ta
čiau yra atvejų, kur lietuviai ne
sinaudoja savųjų tokiu ar kito
kiu patarnavimu. Tokia laikyse
na dar vis jaučiama ir matoma.

Antra vertus, bendrosios lie
tuvių veiklos judintojai iš mūsų 
verslininkų visada daug laukia 
ir tikisi. Jie niekad neužmiršta
mi, kai reikia mecenatų įvairiem 
projektam vykdyti, programom 
spausdinti, loterijom paremti ir 
t.t. Todėl nesunku suprasti mū
sų verslininkų nusiskundimus, 
kad jieškant lėšų jie niekad ne
užmirštami, bet iš savųjų nevi
suomet ir nevisur sulaukia 
klientų. Dar daug kas naudojasi 
svetimųjų patarnavimu, kai ša
lia yra' nė kiek neblogesnė ar 
net ir geresnė lietuviška versla- 
vietė.

Savo metu prof. P. Šalčius 
siūlė kooperacinę Lietuvą. Tas 
raginimas, bent iš dalies, buvo 
išgirstas ir suprastas. Išeivijoje, 
bent kol kas, visos tos kuklios 
pastangos dar vis remiasi indivi
dualiais bandymais, lyg ir už
mirštant gal net ^svarbesnę koo
peracinę idėją.

S
i

Pastaraisiais metais paaiškė
jo, kad sovietų pavergtoje Lie
tuvoje yra nepaprastos drąsos 
žmonių. Vienas tokių yra ir ku
nigas Albinas Dumbliauskas, 
jėzuitas. Po II D. karo jis pasi
reiškė kaip uolus kunigas, dir
bęs įvairiose parapijose. Kai so
vietinė valdžia atėmė j arų leidi
mą dirbti kaip kunigui, jis gavo 
šoferio vietą vienoje ligoninėje 
ir tuo būdu galėjo patarnauti sa
vo tikintiesiems. Ir čia netekęs 
darbo, jis persikėlė į Kazachsta
ną, kur tęsė kunigo darbą tarp 
tenykščių lietuvių ir kitų tauty
bių žmonių. Ten jisai sutelkė 
apie save keletą žmonių, suorga
nizavo lyg ir parapiją." Iš turi
mų žinių matyti, kad kun. A. 
Dumbliauskas kartu dirba džio
vininkų sanatorijoje kaip šofe
ris. Jos tarnautojai, komparti
jos paliepti, sušaukė specialų 
susirinkimą, kuriame kalbėtojai 
juodino lietuvį kunigą už jo re
liginę veiklą. Kun. A. Dumb
liauskas laikėsi drąsiai, atrėmė 
visus kaltinimus, tačiau partija 
Eerdavė bylą prokuratūrai. Va- 

aruose gautame laiške kun. A.
D. rašo: “Kuo aš kaltas, kad 
žmonės jaučia norą neprarasti 
savo tikėjimo, išpildyti bent tai, 
kas yra būtiniausia? Argi gydy
tojas gali atsakyti savo pagalbą 
sunkiai sergančiam ligoniui? 
Juo labiau kunigas neturi teisės 
nusisukti nuo tų, kuriems jis tu
ri šventą pareigą padėti jų sie
los reikaluose. Ir tuo aš didžiuo
juos, kad Dievas duoda progos 
būti pažemintam ir pakentėti 
dėl Jo vardo. Mūsų pareiga yra 
melstis ir aukotis už tuos, kurie 
persekioja Dievo Bažnyčią”.

Kun. A. Dumbliausko pavar
dė liko išgarsinta ir rusiškoje 
Kazachstano spaudoje. Kustana- 
jaus komunistų partijos gorko- 
mo ir rajono darbininkų depu
tatų tarybos organe “Leniniskij 
Put” (Lenino Kelias) 1972. IX. 
21 188 nr. M. Kuprina paskelbė 
rašinį, juodinantį kun. A. 
Dumbliauską. Iš jo matyti grasi 
dvasinė ir fizinė vergija. Štai to 
straipsnio vertimas. (Antraštės 
— “TŽ” redakcijos. Straipsnis 
pavadintas — “Humanizmas ne
reiškia atlaidumo”).

Lietuviu pėdsakai Montrealyje
Yyf' Sirvydas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Trūksta aiškumo
Rasti anų laikų tikslias datas 

ir faktus nėra lengva. Daugu
ma dalyvių jau mirę ar primir
šę. Nors Montrealy dabar gyve
na daugiau apsišvietusių lietu
vių, bet dar spaudoje neparodė 
suomiško “šišo” pabūti istori
kais ir neleisti Montrealio lietu
vių praeičiai nuplaukti Šv. Lau
ryno upe į Atlantą, o iš ten 
į Baltiją.

Pagal minėtus šaltinius, Mont
realio arkivyskupija Šv. Kazi
miero parapiją oficialiai pripa
žinusi 1916 m., kai jau buvo 
pastatyta bažnyčia, bet pirmas 
oficialus parapijos komiteto po
sėdis įvyko 1913 m. vasario 1 
d. Turbūt šio komiteto fotogra
fija knygoje “Lithuanians in 
Canada” 41 puslapyje? Parašas 
skelbia “pirmojo parapijos ko
miteto Montrealy” fotografija 
(joje ir klebonas kun. J. Vyš
niauskas), bet data — 1912 m. 
Gal klaida? Komitetą sudarė: J. 
Smilingis, V. Apanavičius, Anta
nas Jonikaitis, Kreivaitis, Pliop- 
lys, Vincas Kajeckas ir Jonas 
Girdauskas. Visi jau mirę; dau
guma — Montrealy, tik Pliop- 
lys grįžo į Lietuvą ir ten mirė. 
Kun. Kučo metais komiteto, ro
dos, nebuvo ir nežinia, kaip Šv. 
Kazimiero draugija, parapijos 
Įsteigėja, savo vaiku 1907-1912 
m. domėjosi ar globojo.

Nevienodi aiškinimai
Burtis į draugijas ano meto 

Montrealio lietuvius, kurių bu
vo apie 300-400, vertė pirmiau
sia reikalas turėti pašalpas li
gos ir mirties atvejais. J. Kar
delis Liet. Enciklopedijoj rašo, 
kad 1904 m. įsisteigė Šv. Anta
no ir Šv. Povilo (neįprastas su
gretinimas!) pašalpinė draugija, 
kuri sekančiais metais iširo, 
nes nariai buvo be patyrimo, be 
mokslo.

Vargu ar tai buvo pagrindinė 
priežastis, nes šiai draugijai pa
irus tais pačiais metais spalio 22 
d. Įsisteigė Šv. Kazimiero drau
gija, apie kurią J. Kardelis pa
teikia tokių žinių:

1905 m. spalio 22 d. susiorganiza
vo šv. Kazimiero draugija. Jos ini
ciatyva vėliau (1907 m.) suorgani
zuota pirmoji lietuvių katalikų šv. 
Kazimiero parapija ir tais pat me
tais jos narių iniciatyva Įsteigta DLK 
Vytauto nepri Ruimingas klubas, su 
kuriuo pašalpinė draugija Šv. Kazi
miero susiliejo 1934 m. (L. E., t. 
XIX, p. 238).

Knygoje “Lithuanians in Ca
nada” to meto dalykai šitaip pri
statomi: „

“Iš Amerikos atvykęs J. Aleksand
ravičius kalbino Įkurti draugijų, ku
ri ne vien jungtų visus Montrealio 
lietuvius, bet ir būtų parapijos bran
duolys. Tokiu būdu, 1905 m. spalio

Lietuvis kunigas Kazachstane
Nubaustas okupuotoj Lietuvoj, atsirado Kazachstane, kur vėl persekiojamas

Šoferis sanatorijoj
Prieš kiek laiko Kustanajaus 

rajono džiovininkų dispanserio 
(sanatorijos) kolektyvas savo su
sirinkime svarstė laikraščio pra
nešimą apie dispanserio šoferio 
Albino Dumbliausko antivisuo
meninę veiklą. Aišku, kad 
trumpame rašinyje nėra įmano
ma smulkiau nušviesti Dumb
liausko dvilypio gyvenimo tam
siųjų pusių. Tad susirinkimo da
lyviai pateikė negražių faktų, 
kurie charakterizuoja Dumb
liauską kaip piktą žmogaus ne
kentėją, kuris sugeba grubiai 
nuskriausti moterį, vargan 
įstumti žmogų, jeigu mato, kad 
šis nepasitarnaus jo “užkulisi
niams” interesams. Bet jis apsi
meta esąs malonus, geras drau
gas tiems, kurie, jo manymu, 
bus galima panaudoti kaip pa
galbininkai. Susirinkime buvo 
pateikti dokumentai, kurie metė 
šviesos į menką ir tamsią šio 
kunigo asmenybę. Tuos doku
mentus turi komisija, prižiūrin
ti, kad būtų laikomasi įstatymų, 
kuriais yra" tvarkomi religiniai 
kultai. Toji komisija veikia prie 
Kustanajaus vykdomojo komite
to.

Lietuvoje
Didžiojo Tėvynės karo metu, 

kai visa sovietų tauta, visu tau
tybių žmonės, Albino amžiaus, 
su ginklu rankoje gynė nuo prie
šo socialistinę Tėvynę, kartu ir 
jo gimtąją Lietuvą, — Albinas 
ramiai sau gyveno. Trejus me
tus (1943—1946) Dumbliauskas 

, praleido Pagryžuvio jėzuitų vie- 
' nuolyne. Ten jis baigė veidmai
nystės, dviveidiškumo ir didelio 
apsukrumo mokslą. Neveltui jau 
nuo seno žodis “jėzuitas” yra ta
pęs klastingumo sinonimu. Tuo 
žodžiu yra vadinamas toks žmo
gus, kuris savo tikslui pasiekti 
panaudoja visokią niekšybę. 
Štai kas žodyne sakoma apie 
“jėzuitą”: jėzuitai niekad neat
sisakė savo reikalui panaudoti 
apgaulės, veidmainystės, šnipi
nėjimų, žmogžudysčių; jėzuitų

2 d. (gal 22 d.?), susidarė DLK Vy
tauto draugija. Po keturių mėnesių 
vardą pakeitė i šv. Kazimiero. Tai 
buvo padaryta dėlto, kad draugija 
siekianti įsteigti parapiją, o parapi
joms privalu turėti tikybinį ne pa
saulietinį vardą. Todėl pasirinktas 
Lietuvos globėjo vardas. Draugija 
sparčiai augo: 1906 m. narių buvo 
72 vyrai. (...) Kiekvienais metais 
Draugija kviesdavo kun. A. Varnagi- 
rį iš Amerikos aptarnauti dvasinių 
lietuvių reikalų (41-42 psl.).

Kun. A. Varnagiris negalėjo 
to padaryti, nes 1889 m. atsisa
kė kunigystės. Kalba turbūt ei
na apie kun. dr. Vincą Varnagi- 
rį, kun. A. Miluko artimą drau
gą ir Karalienės Angelų parapi
jos, Brooklyn, N. Y., kleboną 
(1900 — 1915). Kiek sykių jis 
Montrealio lietuvius lankė" ir 
kur pamaldas laikė, neteko pa
tirti.

Visuomeninė veikla
Be Šv. Kazimiero draugijos, 

kurioje būrėsi katalikai, ir “ne- 
prigulmingo” Vytauto, kur, jei 
tikėti “Draugo” korespondentui 
(1909 m.), “veisiasi laisvama
niai”, — kun. Vyšniauskas rado 
Šv. Onos pašalpinę draugiją 
moterims, susiorganizavusią 
prie kun. S. Kučo (bet, rodos, ne 
jo iniciatyva) 1911 m. sausio 15 
d. Rado jis ir 1908 m. įsisteigu
sią socialdemokratų kuopelę, 
kurios stipria ašimi buvo Pane
munėlio Jonas Gricius, pasižy
mėjęs stipriu kaimietišku sąmo
jingumu. (Vėliau kun. J. Bobi- 
nas taktiškai prikalbino jį grįžti 
katalikybėn, ir J. Gricius buvo 
palaidotas iš šv. Kazimiero baž
nyčios). Pas kun. J. Vyšniauską 
dvi savaites gyveno Vincas Mic
kevičius - Kapsukas, vykdamas 
1916 m. iš Anglijos į Ameriką. 
Tuo metu Montrealio vyskupas 
šventino (ar jau buvo pašventi
nęs) lietuvių pastatytą bažnyčią.

Prie kun. Vyšniausko susior
ganizavo Šv. Jono Evangelisto 

Montrealio lietuvių aktoriai, suvaidinę 
rapijos salėje

1932 m. "Kęstutį” šv. Kazimiero pa-

šūkis: “Tikslas pateisina prie
mones”. Albino Dumbliausko 
tikslas yra nusakomas neapy
kanta visam, kas yra sovietiška.

Religinė veikla
Po karo, 1946 m. rudenį, jis 

įstojo į Kauno kunigų seminari
ją. Kai gavo baigimo dokumen
tą, jis ėjo kunigo pareigas įvai
riose Lietuvos TSR parapijose. 
Tačiau jėzuitas nesirūpino reli
ginių pareigų atlikimu. Jo pa
grindinis užsiėmimas buvo visai 
kitas. Dėl sovietinių įstatymų 
pažeidimo iš Dumbliausko buvo 
atimta teisė dirbti religinį dar
bą tikinčiųjų tarpe. Tada jis 
griebėsi šoferio amato. Tačiau 
jis nepasikeitė. Jis juodino so
vietinių žmonių gyvenimą, kvai
lino paauglius, norėdamas iš jų 
paruošti sau pagalbininkų. Ne
kartą apie Dumbliauską rašė 
Lietuvos laikraščiai ir net vie
nas satyrinis žurnalas. Jis išvy
ko iš Lietuvos ir pasirodė Kus- 
tanajuje, tikėdamasis, kad čia 
niekas nesužinos apie jo buvu
sią veiklą.

Kazachstane
Jis nepranešė nei tikintie

siems, nei vykdomojo komiteto 
religinių reikalų įgaliotiniui, 
kad jam buvo uždrausta eiti ku
nigo pareigas. Visa tai jis nuslė
pė. Ir taip jam pavyko gauti lai
kinį leidimą atlikti religines pa
reigas bažnyčioje. Tačiau ir čia 
jis grįžo prie savo senų darbų. 
Religija jam tėra kaukė", po ku
ria jis paslepia savo dviveidišką, 
veidmainišką ir išnaudotojo vei
dą. Dumbliausko laiškai vykdo
majam komitetui ir kažkokiam 
Anicetui, kuris gyvena užsieny
je, parodo, kad jis nieko neišmo
ko iš savo gyvenimo praeities. 
Humanišką su juo sovietų val
džios elgesį jis išsiaiškino kaip 
visko atleidimą ir nutarė galįs 
daryti, ką tik nori.

Susirinkime
Susirinkime Dumbliauskas 

laikėsi drąsiai ir akiplėšiškai. 
Jis visai negalvojo prisipažinti, 

pašalpinė draugija (1917 m. 
spalio 14 d.), tik neteko patirti 
kieno iniciatyva. Jai nepavyko 
įsitvirtinti, todėl susiliejo su Šv. 
Kazimiero draugija ir prisijun
gė prie Vytauto D. pašalpinės 
dr-jos 1934 m. Abi tada išėjo ir 
iš parapijos globos.

Kunigas ir režisorius
Kun. J. Vyšniauskas organi

zavo parapijos gegužines-pikni- 
kus ir vaidinimus. Vieno pikni
ko (1914 m. birželio 5 d.) nuo
trauka įdėta knygoje “Lithua
nians in Canada” (p. 26). Stebina 
dalyvių gausa ir jaunatvė. Pir
mas vaidinimas įvyko 1915 m. 
kitataučių salėje. Vaidinta “Ge
novaitė”. Pagrindinę rolę vaidi
no dr. Andriukaičio motina Ma
rė Andriukaitienė. Sigitas buvo 
jos brolis S. Narkeliūnas, o Go
jų vaidino Pijus Kilikevičius. 
Žiūrovų susirinko apie 400. Re
žisavo kun. Vyšniauskas. Publi
kai patiko, todėl veikalas buvo 
pakartotas jau savojoje parapi
jos salėje 1916 m. Kalėdoms ta
da buvo suvaidinta ir “Betlė- 
jaus stainelė”, kuri buvo pakar
tojama iki 1931 m. “Genovaitė” 
Montrealy vaidinta 1917, 1927, 
1931 ir 1944 m. Pagrindinį 
vaidmenį tada atlikdavo Ona 
Bobinaitė ir Marija Arlauskaitė.

Kun. Vyšniauskas taip pat re
žisavo “Kantriąją Eleną’” ir 
“Gražiąją Magelioną”. Galima 
spėti, tie veikalai labiausiai to 
meto publikai patiko. Marė An
driukaitienė prisimena kun. 
Vyšniauską buvus stropų režiso- 
rių. Norėjo, kad visi roles gerai 
mokėtų ir kuo geriausiai vaidin
tų. Jaunesniesiems net spriktų 
nepagailėdavo arba lazdele pa
braukdavo per galvą, o suaugu
sius įspėdavo: “Ko žengi į sce
ną it karvė? arba: “Ko scenoje 
stovi it liurbis?” Jam padėdavo 
Juozas Braknys ir Ona Buzaitė, 
kuri mašinėle roles nurašinėda- 

( Bus daugiau)

kad yra nusakaltęs prieš visuo
menę. Jis bandė vaidinti gera
dario ir net kovotojo už teisin
gumą vaidmenį. Jis nebūtų jė
zuitas, jeigu nepanaudotų net to 
susirinkimo, veidmainiškai pul
damas oficialius miesto vykdo
mojo komiteto atstovus ir" reli
ginių reikalų įgaliotinį prie ap
skrities vykdomojo komiteto. 
Jis neigė tai, kas buvo akivaiz
du, apsimesdamas nekaltu avi
nėliu. Tik po to, kai prie miesto 
vykdomojo komiteto veikiančios 
sovietinių įstatymų, liečiančių, 
religinius kultus, priežiūros ko
misijos narys I. H. Živogledas 
susirinkisius painformavo apie 
apie Dumbliausko laiškų Anice
tui turinį, tada dingo Dumb
liausko karingumas. Iš viso ko 
matyti, kad laiške minimas Ani
cetas yra svarbi figūra. Jis nėra 
eilinis tikintysis katalikas. Į jį 
galima kreiptis prašant pagal
bos, galima gauti iš jo kišeninį 
magnetofoną, mažo formato re
liginės literatūros ir per jį gali
ma paveikti Vatikano radijo 
transliacijas. Ne, Dumbliauskas 
rašo ne paprastam mirtingajam: 
“Būtų labai gera, — rašo jis 
Anicetui, — kad tasai kalbėto
jas iš Vatikano radijo rusų kal
ba parodytų daugiau energijos. 
Mūsų dvidešimtajame amžiuje 
tyrlaukinis žmogus priima tik 
tą, kas yra jėga Įdedama. Tasai 
kitas kalbėtojas, berniukas ar 
mergaitė, nors ir kalba monoto
niškai, jau yra geriau girdimi. 
Bet tasai senis, kol pasakys žo
dį, kol prisirengs pasakyti ant
rą, klausytojui sukelia tik 
šypsnį. Jaunimas jo klausyda
masis mano, kad tenai. Vaka
ruose, tiki tik seniai, o jauni
mas jau nebetiki. Pasiklausyki
te Monte Carlo. Iš ten perduo
dama programa taip, kad net že
mė dreba”. (Dumbliauskas turi 
galvoje Monte Carlo antisovieti- 
nes transliacijas į Sovietų Są
jungą).

Toliau laiško autorius nutarė 
pagąsdinti: “Pasistenkite išpil
dyti mano prašymus. Jeigu mes 
drauge su jumis įtemptai ne
dirbsime, tai komunistai laimės 
visame pasaulyje. Tada ir jums 
atsiras vieta Sibire.”

Iš šių žodžių jau aiškiai ma
tyti kam tarnauja ir kokių tiks
lų siekia Dumbliauskas. Jis tar
nauja tiems, kurie veda neatlai- 
džią kovą prieš komunizmą.

Kaltinimai
Albinas Dtlmbliauskas bandė 

susirinkime pavaizduoti save 
kaip nepaprastai gerą, jokio sa
vanaudiškumo neturintį žmogų. 
Štai, aš pas save laikau iš pasi
gailėjimo ir visiškai be atlygini
mo svetimus žmones. Ne tik ne
imu mokesčio už kambarį, bet 
juos iš savo kišenės maitinu, 
girdau. O man, vienam žmogui, 
ar daug reikia? Kas lieka, ati
duodu žmonėms. Tačiau ar 
Dumbliauskas yra iš tikrųjų 
toks nesavanaudis? Ne. Štai fak
tai. Dažnai sutaną slėpdamas 

Feliksui Gikiui
mirus, BALTAKIŲ šeimai, IRENAI, JONUI ir 
NATALIJAI, Gikių giminėms bei artimiesiems 
reiškiame giliq užuojautą ir velionies intencija ski
riame šv. Mišias, kurios bus aukojamos Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje š.m. sausio 13, šeštadienį, 7.30 v. ryto. 
J. Rugys P. čečys

Čirūnas P. Karaliūnas
Trukanavičius V. Krikščiūnas

A.
B.

Brangiai Mamytei

A+A Mikalinai Šubelkienei
Lietuvoje mirus, jos dukrq BRONĘ VENSLOVIENĘ 
ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

A+A Bronei Survilienei
Čikagoje mirus, jos dukroms — dr. ALDONAI NAKU- 
TIENEI, DANUTEI-GENEI BARKAUSKIENEI ir BRONEI 
MYLQNIENEI su jų šeimomis bei artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime — 
Birutė ir Kazimieras Vilčinskai

Danutė ir Juozas Daniai Sofija ir Vincas BileviČtai

Mūsų kredito unijos narei
A+A Teresei Mačiulienei

mirus, jos vyrui ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 
“Litas" valdyba

valizoje, kunigo teisių nustojęs 
Dumbliauskas išvažiuoja į 
kaimus “uždarbiauti”. Uz diev- 
meldystę Dumbliauskas ima po 
5 rublius nuo asmens. Jis nesi
varžo imti pinigus net iš liguis
tos senelės. Pavyzdžiui, Borovs- 
ke tikinčioji Monika Lampert 
jam atidavė paskutinius savo pi
nigus, kuriuos buvo sutaupiusi 
reikalingiems vaistams pirkti. 
Ir tas “geriausias”, “nesavanau
diškiausias” dievo tarnas paėmė 
tuos pinigus, kad jais maitintų 
savo jauną gyventoją Kastytį 
Kriščiukaitį. Iš tokių pat paja
mų ilgą laiką buvo išlaikomas 
kitas Albino įnamis — 30 metų 
amžiaus Algirdas Palekas. Tie
sa, dabar jis dirba džiovos dis
panseryje kaip elektrikas. Jis 
pasirūpino gauti darbą, kad 
miesto organai nesiimtų prieš jį 
priemonių ir nenubaustų kaip 
dykaduonio.

Be minėtos Monikos Lam
pert, Dumbliauskui tą pat dieną 
davė po 5 rublius to paties sov- 
chozo pensininkės Kotryna 
Wolf, Sofija Knorr, Kotryna 
Vogleč. Šių pavyzdžių pakanka 
įsitikinti, koks “nesavanaudiš
kas” yra dievo tarnas Albinas.

Visiškai aišku, kad ne šeimi
ninko gailestingumas, bet kiti 
motyvai subūrė po vienu stogu 
vyrų ii- moterų draugiją. Tai sa
votiškas vienuolynas. Jame gy
vena Albinui atsidavę vienuo
liai, kurie jam padeda visuose 
dievui patinkamuose ir pasauli
niuose darbuose.

Nutarimas
Apskrities džiovininkų dis

panserio (sanatorijos) darbuoto
jų susirinkime papasakoti fak
tai labai aiškiai atskleidė Albi
no Dumbliausko antivisuomeni
nę veiklą ir sistematišką sovie
tinių įstatymų pažeidimą. Todėl 
kolektyvas padarė griežtą, bet 
teisingą nutarimą: visą medžia
gą, kuri buvo susirinkime svars
tyta, perduoti prokuratūrai, kad 
ji imtųsi atitinkamų piemenių 
sustabdyti žalingai Dumbliausko 
veiklai.

Susirinkime kalbėjo, be mies
to vykdomojo komiteto atitinka
mos komisijos nario Živogledo, 
dar vyresnioji sesuo L. F. Gluš- 
ko, gydytojai Ž. F, Zvanec, P. B. 
Šilejeva, sesuo L. A. Anochina, 
rentgeno laborantas D. L. Zujev 
ir kiti. M. Kuprina

Švyti juodinimas
Nors straipsnyje labai steng

tasi suniekinti kun. A. Dumb
liauską, nepagailėta sutirštintų 
spalvų, tačiau kiekvienas skai
tytojas mato, jog juodinamas 
žmogus vien už tai tai, kad dir
ba religinėje srityje. Juk net pa
gal sovietinę konstituciją jis tu
ri teisę tai daryti. Dėlto visi tie 
kaltinimai atrodo ne kaip pa
smerkimas, o kaip pagerbimas. 
Tas pertempimas, spalvų sutirš- 
tinimas kaip tik ir atskleidžia 
tikrąją būklę. Budelių amatas— 
visus juodinti. Bet tai amatas, 
kuris niekam garbės nedaro. 
Kun. A. Dumbliauskas, nors ir 
juodinamas, švyti kaip drąsaus 
kovotojo figūra. Ms.

Gedrimų ir Kezių šeimos
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"Prikelkime mieganti milžiną’’
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų suvažiavimas Klevelande

Musų studentu problemos
Senais laikais mokymasis uni

versitetuose turėjo visai skirtin
gą reikšmę nei dabar. Viduram
žiuose mokslas studentams bu
vo idealas, kurio jie stengėsi 
siekti eidami į universitetus. 
Atsidavę tiesos ir žinojimo jieš- 
kojimui, jie klausėsi išminties 
žinovų, kurie iš tikrųjų buvo 
mokslininkai.

Dabartiniais laikais universi
tetai yra perpildyti nusivylusių 
žmonių. Tie, kurie atvyksta ..Įsi
gyti laipsnio, kad gautų geresnį 
darbą, randa, kad laipsnis yra 
dokumentas, kuris nevisada pa
gerina jų uždarbį. Juos nenoro
mis samdo viršininkai, kurie ne
siryžta mokėti didesnio atlygini
mo už platesnį išsilavinimą. Ki
ti gauna žemesnio lygio darbus 
arba visai negauna, nes univer
sitetas tam jų neparuošia, t. y. 
neduoda specialybės.

Studentai, atvykę į universite
tą mokslintis, irgi dažnai nusi
vilia akademinėje sferoje. Už
uot gilinęsi ir gerėjęs! istorija, 
literatūra bei kitais mokslais, 
jie turi mintinai išmokti visą ei
lę faktų, kuriuos pakartoja eg
zaminuose, kad gautų patenki
namus pažymius. Visas dėmesys 
nukreiptas į pažymius, ne į 
mokslą.

Šią klaidingą pažiūrą būtų ga
lima nugalėti, jei studentų pa
ruošimas universitetui būtų ge
resnis. Pradžios mokykloj ir 
gimnazijoj reikėtų lavinti vai
kuose geresnius mokymosi įpro
čius, didesnį supratimą lavini
mosi vertės. Universiteto lygį 
pasiekus, mokslas jau yra paties 
studento atsakomybė. Jei anks
čiau niekas jam neparodė, kaip 
savarankiškai mokytis, lavintis, 
universitete jis nežino kaip 
tvarkytis, nei kaip tą laiką nau
doti.

Ar paviršutiniško mokymosi

Toronto lietuvių
“TŽ” jau buvo painformuota, 

kad įsisteigė Toronto universi
tete Lietuvių Studentų Klubas. 
Taip pat paskelbta jo valdyba.

Prasidėjus mokslo metams, 
susirinkusi lietuvių studen
tų grupė nutarė sudaryti stu
dentų organizaciją, kurioje lie
tuviškas jaunimas galėtų kaip 
vienetas bendrauti, pasireikšti 
socialiai ir intelektualiai.

Ryšiai buvo užmegzti su To
ronto universiteto studentų val
dyba, su universiteto administ
racija ir įteikta konstitucija. Ta
da laiškais ir per spaudą buvo 
sukviestas studijuojantis jauni
mas į bendrą susirinkimą, ku
riame išrinkta TUSK valdyba. 
Dabar šis klubas yra užregist
ruotas kaip “Lithuanian Stu
dent Club” ir dėlto gali nemo
kamai naudotis “International 
Student Centre” patalpomis bei 
kitomis Toronto universiteto 
klubų privilegijomis.

Dabar yra svarbu, kad visi 
studentai, kurie domisi ir nori 
bendrauti su lietuviais, įsijung
tų į klubo veiklą. Tam tikslui 
sausio 8 d. buvo kviestas bend
ras susirinkimas visų studentų 
(Toronto un-to, Yorko un-to, 
Ryersono, Teacher’s College, 
Community Colleges ir kitų 
augštujų mokyklų).

Laikas nuo laiko klubas iš
siuntinėja studentams žiniaraš
tį, bet yra sunku sužinoti visų 
studentu adresus. Mūsų vienin
telis būdas turėti savo sąraše 
asmenį, kai jinai ar jisai atvyks
ta i susirinkimą ir užsirašo. Ži
niaraštis yra siuntinėjamas kaip 
klubo informacinis įvykių ir 
veiklos laiškas.

Sekantis klubo renginys — 

problema kyla iš tingėjimo pro
tauti? Kaip bebūtų, yra aišku, 
kad dauguma studentų plaukia 
paviršiumi savo universiteto 
programose ir dirba kuo ma
žiausiai. Dauguma studentų nie
kados nepatiria tikro kūrybin
gumo, originalumo nei j ieškoji
mo — “research”, nagrinėjimo, 
kritikos, pasigėrėjimo įvairiose 
mokslo šakose. Gal ir nenuosta
bu, kad jiems sunku vėliau dar
bus gauti.

Minėtos laikysenos užuomaz
gas randame mažuose vaikuose. 
Jiems pradėjus eiti mūsų moks
lo sistemos keliu, niekas jų ne
puoselėja. Tėvai palieka savo 
vaikų lavinimą rankose mokyto
jų, kurie patys toje pačioje sis
temoje augo. Perbėgęs pradžios 
mokyklą, gimnaziją ir universi
tetą, dažnas studentas išeina į 
gyvenimą kažkuo nepatenkin
tas, neišskleidęs savo potencia
lo.

Socialiniame kontekste irgi 
randame stoką savarankiškumo 
studentuose, ypač dideliame 
universitete. Vienišumas užpuo
la studentą, nebent jis priklau
so pastoviai draugų grupei. Vie
nišą studentą lengvai pasiekia 
bloga įtaka. Ir tai tik todėl, kad 
jis jaučia reikalą priklausyti 
kur nors. Jis lengvai prisijungs 
prie būrio, kuriame pasiduoda 
neigiamiems polinkiams. Taip 
ir pasiklysta jieškodamas “sa
vęs”, savo identiteto, savo vie
tos pasaulyje.

Nepozityvūs pasipriešinimai, 
narkotikų vartojimas, sąjūdžiai, 
kuriuose jis tik seka masę, ne
išsprendžia vienišumo ir savo 
tapatybės problemų. Studentas, 
kuris susipranta, kuris nugali 
sveiku protu šias kliūtis ir nepa
siduoda vidutiniškumui, yra ge
riausiai “baigęs mokslus”.

R. Sakalaitė 

studentų veikla 
sausio 19-21 dienomis ruošiama 
iškyla į šiaurę.

Numatyta vietovė yra tarp 
Thornbury ir Collingwood. Tai 
labai artima vietovė prie geriau
sios pietų Ontario slidinėjimo 
vietovės. “Toronto Outing Club 
Chalet”, kuriame galima sutal
pinti 85 asmenis, yra mums re
zervuotas. Per tą savaitgalį bus 
organizuojama “lauko progra
ma” (čiuožimas, rogės, slidinė
jimas). Taip pat galima atsivež
ti sniego batus (“snowshoes”) ir 
“cross-country” slides, šeštadie
nio vakare E. Čuplinskas, K. L. 
Bendruomenės pirmininkas ir 
lietuvių atstovas “Heritage On
tario”, kalbės tema: “Multicul
turalism”.

Iškylos savaitgalis (nuo penk
tadienio vakaro iki sekmadie
nio) kainuos asmeniui $7, įskai
tant maistą ir kambarį (kiekvie
nas turi atsivežti miegmaišį ir 
valgymo įrankius). Transporta- 
ęijai bus stengiamasi sudaryti 
automobilių vilkstinę.

Visi studentai, kurie norėtų 
važiuoti j šią žiemos iškyla, turi 
iki sausio 11 d. atsiųsti $7 ad
resu: Algis Senkus, 72 Morning
side, Toronto 159, Ont. Be to, 
prašom įrašyti pavardę, adresą, 
telefoną ir pažymėti ar važiuos 
savo automobiliu ir ar gali ir 
kiek priimti žmonių. Kas netu
ri važiavimo priemonės, prašom 
pažymėti — neturiu.

Įsteigtas L. S. Klubas iki šiol 
neturi nuolatinių rėmėjų. Finan
sai ir pasisekimas priklauso nuo 
to, kiek studentų dalyvauja pa
rengimuose.

Prašom visus studentus 
įsijungti į klubo veiklą.

Antanas Šileika

1972 m. lapkričio gale įvyko 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos 22-sis suvažiavi
mas. Grizo prie LSS veiklos lop
šio — Klevelando beveik du 
šimtai studentų ir filisterių. 
Juos sutraukė, be abejonės, tai, 
kas visuomet sugundo jaunimą 
vykti į suvažiavimus, būtent, 
pramoga. Bet tuo pačiu metu ir 
suvažiavimo tema sukėlė susi
domėjimo: “Prikelkime miegan
tį milžiną!”

Suvažiavimo pagrindinis užsi
mojimas buvo kreipti ypatingą 
dėmesį į LSS veiklos orientaci
ją, pabrėžiančią lietuvių studen
tų vaidmenį universitetuose. Šia 
mintimi suvažiavimą pradėjo 
kun. K. Pugevičius, ketvirtadie
nio vakare kalbėdamas tema 
“Lietuviškoji veikla universite
tuose”. Milžino kėlimas prasidė
jo sekančią dieną darbo posėdy
je, kuriame buvo keliami sąjun
gos organizaciniai klausimai. 
Susirinkusiųjų atsiliepimai kėlė 
reikalą naujai nustatyti sąjun
gos tikslus ir veiklą kreipti į 
universitetus, jei sąjungą nori
ma išlaikyti gyvą.

Tą pačią dieną pagaunančiai 
kalbėjo dr. J. Stukas, buvęs Lie
tuvos vyčių pirmininkas, iš New 
Jersey. Jo tema buvo “Lietuviš
ka kultūra ir ‘mass media’ ”. Jis 
aiškino, kaip pasiekti amerikie
čių radiją bei televiziją, ragino 
nepalaidoti LSS.

Vėliau įdomų pranešimą apie 
Lietuvos atstovybių likimą skai
tė Valdemaras Sadauskas iš Či
kagos. Sekė simpoziumas tema: 
“ALTos ir VLIKo ryšiai su jau
nimu”. Kalbėjo VLIKo pirmi
ninkas J. K. Valiūnas. Čia buvo

Rašo moksleivė 
iš Lietuvos

Dėde Antanai ir teta Brone!
Dėkoju už vaizdelį ir fotonuo

trauką. Mes jaučiamės gerai. 
Jau beveik du mėnesiai praėjo 
nuo mokslo metų pradžios. Šie
met man sekasi: į namus dar ne- 
parnešiau nei dvejeto, nei treje
to. Kol kas renku penketus ir 
ketvertus. Bet pažiūrėsim, kaip 
bus toliau, žinoma, nepagalvo
kite, kad seniau aš blogai mo
kiausi. Ne, trejetas man — re
tas svečias, o apie dvejetuką nė 
kalbėt neapsimoka: pasitaiko 
kartais per žioplumą, ir tai tik 
1—2 kartus per metus.

Tėvynę palikote prieš daugelį 
metų. Ir Jums tikrai būtų malo
nu prisiminti tą mielą širdžiai 
kraštą, kur prabėgo gražiausi 
gyvenimo metai. Lietuva — tai 
tyro gintaro lašas. Ją apdainavo 
dainiai, poetai, čiurlenantys klo
niais upeliai, platus galingas 
Nemunas, nebiją vėtrų, audrų 
tūkstantmečiai ąžuolynai suža
vėjo nevieną širdį. Lietuvą savo 
tėvyne laikė rašytojas Adomas 
Mickevičius, o save lietuviu — 
prancūzų poetas Oskaras Mila
šius. Jis rašė: “Ateikite, aš jus 
nuvesiu į keistą, šlamesio kupi
ną, miglotą šalį. Čia visi daiktai 
turi spalvas, prisiminimais ap
gaubtas ... Tai Lietuva”. Jeigu 
ją myli kiti, tai ką kalbėti apie 
save? Mes, lietuviai, kur besa
me, kokiame pasaulio krašte be
gyvename—paliekam savo šak
nis Tėvynėje, taip nepastebimai 
įaugusias į gimtąją žemę.
Turbūt pertoli nuklydau. Bet 

ką darysi, kitaip rašyti nemoku. 
Labai myliu literatūrą, poeziją. 
Nieko neišeina parašyti papras
tai, neįterpus vaizdingo epiteto 
ar sinonimo. Ar tai būtų rašto 
darbas, apsakymas, ar laiškas— 
rašau vienodai. Lietuvių kalbos 
mokytoja man sako, kad turiu 
talentą, ir kiekvieną mielą die
nelę man kalba, kad rašyčiau 
apsakymus.

Ledo ritulys ir dailusis čiuo
žimas — mėgstamiausios mano 
sporto šakos. Aš mėgstu meną. 
O ar dailusis čiuožimas ne me
nas? Širdis nustoja plakusi be
žiūrint kaip ant ledo, tarsi ore, 
plasta tokio augšto lygio meis- 
rai, kaip Dženet Lin, Karen 
Magnusen, Džonas Petkevičius. 
Beie, šio čiuožėjo pavardė lietu
viška. Gal lietuvis ir jis pats? 
Jei žinote — parašykite.

Bežiūrint susitikimus tarp 
TSRS—Kanados rinktiniu, man 
labai natiko kaikurie žaidėiai. 
Pavyzdžiui, B. Klarkas, R. Džil- 
bertas, F. Espozitas, P. Hender- 
sonas. Ratelas, F. ir P. Mahovli- 
čiai, Parize, Talonas. Čia pami
nčiau tik keletą tu, kurie su už- 
sideeimu gynė Kanados snorti- 
nę garbę. Norėčiau turėti šių 
snorto meistrų nuotraukų. Aš 
būčiau labai natenkinta, jei tik 
Jūsų neapsunkinčiau.

Jūratė
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paliesta susikaldymo problema.
Po to buvo pasikalbėjimas su 

advokatu Z. Butkum ir gyd. 
Butkiene, neseniai atvykusiais 
iš okupuotos Lietuvos. Tik gai
la, kad labai trumpai kalbėjo.

šeštadienio darbo posėdis tu
rėjo greičiau baigtis, tačiau ap
simokėjo laukti naujųjų veiklos 
gairių galutinio nustatymo.

Nutarta pridėti prie LSS sta
tuto šiuos tikslus:

a. Skatinti kultūrinę ir visuo
meninę veiklą universitetuose, 
kuriuose yra lietuvių bei lietu
vių reikalais besidominčių as
menų.

b. Rūpintis studentams studi
javimo galimybių sudarymu bei 
pagerinimu, juos informuojant 
bei organizuojant medžiaginę 
paramą.

c. Skatinti lietuvių studentų 
draugišką santykiavimą su kita
taučiais studentais ir atstovauti 
lietuviams studentams vietiniuo
se universitetuose.

Taip pat užsibrėžta paskirti 
ryšininkus įvairių vietovių uni
versitetuose, kurie palaikytų ry
šius tarp centro valdybos ir tų 
vietovių studentų bei susidomė
jusių ašmenų.

Mano kelias į sąmoningąją lietuvybę
Mano kelias į sąmoningąją lie

tuvybę buvo man sunkokas.
Esu gimęs Australijoje, ir ne

laimei — mano tėvai apsigyve
no toli nuo Adelaidės miesto, 
kuriame vyksta visa lietuviškoji 
veikla ir yra daugiau progų su
sitikti su lietuviais, ypač tokio 
pat amžiaus, kaip aš pats.

Adelaidės mieste, esančiame 
už 20 mylių nuo mano gyvena
mosios vietos, yra Lietuvių Na
mai, o juose ir lietuviška Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 
savaitgalio mokykla, kurią aš 
lankiau 8 metus. Ačiū už tai ma
no tėveliams. Belankydamas mo
kyklą, dalyvavau ir lietuvių 
skautų organizacijoje. Stropiai 
lankiau mokyklą; patiko lietu
vių kalba, o ypač Lietuvos isto
rija.

Kai baigiau lietuviškąją sa
vaitgalio mokyklą, jos vedėjas 
p. Statnickas, lietuvių kalbos 
mokytoja p. Urbonienė' ir istori
jos mokytojas p. Maželis man 
patarė neakivaizdiniu keliu stu
dijuoti lietuvių kalbą bei litera
tūrą Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute, kuris yra Ameri
koje, Čikagos mieste. Gavęs pri
tarimą iš tėvų, sutikau ir šiuo 
savo pasiryžimu irgi esu labai 
patenkintas, nes jaučiu, kad ne- 
nutolstu nuo lietuvių kalbos, 
bet vis ją turtinu. Susipažinau 
su lietuvių literatūra, labai pa
mėgau savo lektorius, nors dėl 
didelių nuotolių su jais ir ne
susitinku. Dabar vis man atrodo 
— darausi sąmoningesnis lietu
vis.

Norėčiau tą užsibrėžtąjį tiks
lą greičiau pasiekti. Bet ir vėl 
kliūtis — High School egzami
nai. Manau, kad pasiekęs augš- 
tąjį mokslą, būsiu naudingesnis 
ir lietuvybei.

Neatsižvelgdamas į tai, kad 
reikia daug ruoštis egzaminams, 
stengiuosi, kiek sąlygos leidžia, 
atlikti negaišdamas ir Instituto 
lietuviškus darbus, ypač kad 
labai gražius paraginimus, įver
tinimus ir linkėjimus gaunu iš 
savo Ped. Lituanistikos Institu
to lektorių.

Labai gaila, kad mirė Institu
to direktorius a. a. Domas Velič
ka. Dabar jau tas neakivaizdinio 
skyriaus direktoriaus ir lietuvių 
literatūros dėstytojo pareigas 
perėmė lietuvių kalbos lekto
rius Ignas Serapinas, kuris ma
ne taip pat padrąsina ir pakelia 
norą dirbti. Už visa tai jam esu 
taip pat labai dėkingas.

Aš noriu būti sąmoningas lie
tuvis ir dabar jau pilnai esu įsi
tikinęs, kad lietuvių kalba, lie
tuvių literatūra bei Lietuvos is

Brazilijos lietuvių jaunimo delegacijos nariai, dalyvavę pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese ir Toronte įteikę dovanas kongreso rengėjams

Kitos rekomendacijos buvo, 
kad LSS nariai dalyvavimu pa
remtų Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresą; stengtųsi savo uni
versitetuose įvesti medžiagos 
apie Lietuvą, apie lietuvius ir jų 
veiklą; supažindintų universite
tų visuomenę su šia medžiaga, 
ruošdami parodas, minėjimus...

šeštadienio programa nesi
baigė rezoliucijų patvirtinimu. 
Po R. Sakadolskio nuoširdžių 
pasisakymų apie įspūdžius is 
jaunimo kongreso įvyko nau
jos LSS centro valdybos rinki
mai. Išrinkti iš Klevelando: Ri
mas Aukštuolis, Vytautas Ža- 
garskas ir Marytė Idzelytė.

Paskutinieji suvažiav imo 
programos punktai buvo tikrai 
įdomūs. “Filmų festivalyje” ro
dė Jonas Mekas savo “Reminis
cences of Lithuania”, Romo Šlia- 
žo filmą ir Verbos “Šimtamečių 
godo s”. Prieš vakaro šokius 
puikų koncertą davė Klevelan
do vyrų oktetas.

1973 m. tikimės matyti jud
resnę LSS. Apie naujų užsimo
jimų pasisekimą sužinosim iš 
studentų veiklos ir iš praneši
mų per sekantį suvažiavimą 
Detroito mieste. R. S.

torija šiame mano kelyje gali 
daug padėti, o, be to — ir lietu
viškos organizacijos. Man patin
ka skautai, tai aš šioje lietuviš
koje organizacijoje ir dalyvau
ju.

Pamėgti lietuvių kalbą padė
jo dar ir štai kas: lietuvių savait
galio mokykla skyrė premijas 
(pinigais). Aš tą galimybę išnau- 
dovau ir vis daugiau pripratau 
lietuviškai skaityti.

Jaunimui noriu patarti ne tik 
lankyti lietuvišką savaitgalio 
mokyklą, bet ir atlikti paskirtus 
darbus, kad vėliau netektų gai
lėtis. Aš pats, pradėjęs lankyti 
lietuviškąją savaitgalio mokyk
lą, dažnai gailėjausi laisvų šeš
tadienių, bet dabar matau ir su
prantu,'kad klydau.

Algis Dunda
ALGIS DUNDA yra jauniausias 

Ped. Lituanistikos Instituto studen
tas, gimęs 1957 m. rugpjūčio 1 d. 
Australijoje. Ten jis rūpestingų sa
vo tėvų prieglobsty gyvena ir moko
si. Tai retai beužtinkamo darbštumo, 
pareigingumo ir valingumo jaunuo
lis, galįs būti šviečiančiu pavyzdžiu 
ne tik jo amžiaus jaunamečiams, bet 
ir žymiai už jį vyresniems — net ir 
barzdose paskendusiems dabartinio 
jaunimo atstovams. Tai tikras Vaiž
ganto raštuose vaizduojamas dei
mančiukas.

šiame Institute lituanistines stu
dijas vos keturioliktus metus įpusė
jęs Algis pradėjo 1971 m. pirmame 
ketvirty, ir per pusantrų metų bend
rinio kurso dalykų keturių semestrų 
baigmė jam visai jau nebe už kalnų. 
— O, kad šiuo gražiu pavyzdžiu pa
sektų ir daugiau lietuvių jaunimo!

Jaunasis Algis niekad nėra misi- 
skundęs, kad jam pateikiami darbai 
persunkus. Net kirčio ir priegaidės 
kursą jis įveikė visai dailiai, be de
javimo.

Daugeliui pas mus ir keli blokai 
iki lituanistinės mokyklos yra perto- 
limas kelias ir dėlto nuo jos lanky
mo susilaikoma, Algio tėvams ir 
20 mylių per aštuonerius metus ne
buvo nei tolimas, nei įkyrus kelias, 
nes sąmoningoji lietuvybė buvo stip
resnė už fizinius ir materialinius ne
patogumus.

Išskirtino dėmesio bei pagarbos 
verti ir Algio savaitgalio lituanisti
nės mokyklos mokytojai už jų išmin
tingą dėmesį ir rūpestį, parodytą li
tuanistinio švietimo tęstinumui. Nu
kreipdami kiekvieną gabų ir rimtą 
jaunuolį-jaunuolę į Ped. Lituanisti
kos Institutą ruoštis pakeisti juos 
ateityje parodo, kad jiems labai rū
pi išlaikyti lietuvybę gyvą, sąmonin
gą ir veiklią ilgiems laikams. Linkė
tina, kad jie sugebėtų atrasti savo 
auklėtinių tarpe ir daugiau panašių 
Algiu, Rasų, Danguolių.

IGNAS SERAPINAS
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Čikagos skautų “Jaunimo vilties” tautinių šokėjų grupės nariai Ur
banos universitete atlieka programą tarptautinės parodos metu

Algis Grybauskas

Paskyrė žurnalistines premijas
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 

centro valdyba 1972 m. gruo
džio 27 d. posėdyje Čikagoje, 
įvertindama jaunųjų spaudos 
darbuotoji) pastangas, paskyrė 
premijas šiems “Tėviškės Žibu
rių” bendradarbiams:

I premiją $60 — Ramunei 
Sakalaitei

II premiją $40 — Gabijai

Batkus moderniuose šokiuose
Cigarečių dūmai pamažu paki

lo virš masės ir lėtai sukosi virš 
galvų. Cypianti gitara stipriau 
pradėjo perduoti savo neaiškią 
melodiją per augštus juodus 
garsiakalbius ir dar labiau išju
dino jau smarkiai šokantį jauni
mą. hienos ir grindys karts nuo 
karto sudrebėdavo, kai muzikan
tai visa jėga paleisdavo savo 
elektroninius instrumentus. Ži
noma, niekas nekreipė ypatingo 
dėmesio nei į triukšmą, nei į 
blyksinčių šviesų mirgėjimą. Ar
gi galėjo būti kitaip? Visi laukė 
šių dalykų ir dabar, gavę progą, 
norėjo pilnai pasinaudoti jais.

Batkus stovėjo prie durų, ste
bėdamas tą cirką. Lauke šalta, o 
namuose nebuvo kas veikti. Ko
dėl tad nenueiti į šokius? — pa
galvojo.

Šviesos ryškiai blykčiojo pa
gal muzikos tempą. Ot tai išradi
mas! — pagalvojo. Ir užsimerkęs 
gali matyti. Geltonos, raudonos, 
mėlynos spalvos sukasi aplinkui 
galvoje. .. Nutarė dar nejieškoti 
draugų. Reikia ilgiau pažiūrėti į 
muzikantus, o čia prie durų 
lengviausiai buvo galima juos 
matyti. Muzikantai buvo gana 
įdomiai apsirengę. Batkus norė
jo juos išstudijuoti. Nereikėjo 
ypatingo talento suprasti, kad 
čia irgi stovėjo modernus vijur
kas. Jisai, žinoma, norėjo, kad 
visi j jį pasižiūrėtų tokiu pačiu 
žvilgsniu.

Ilgi, tamsūs Batkaus plaukai 
bangomis gulė ant pečių. Drabu
žiai šviesiame kambaryje būtų 
ryškiai išsiskyrę savo spalvomis, 
bet aptemdintoje salėje mažai 
buvo galima matyt. Jei ne tos gė
lės, marškiniai būtų atrodę ne
įdomūs. Kelnės, pirmu žvilgsniu, 
atrodė irgi paprastos. Batų, ži
noma, niekas negalėjo matyt 
per plačiai kabančias kelnes. 
Pirkdamas jas, Batkus pagalvo
jo, kad už tą pinigą medžiagos 
tikrai nemažai gavo. (Vasarą ža
dėjo nukirpti apačias ir jas pa- 
dovanot tėvui automobiliui 
plaut). Jei ne tos kelnės, būtų 
buvę galima matyti tamsiai rau
donus batus, kurie blizgėjo, lyg 
kas būtų naujai nudažęs. Jauna
sis Batkus sumokėjo gerus pini
gus už tuos mandrius batus, ir 
niekas nebūtų įtikinęs, kad pi
nigai nebuvo išleisti geram da
lykui.

Bet tai neviskas. Dar ant kak
lo kabo didelis sidabrinis meda
lis. Visi, kurie bent žvilgterėjo 
į jį, greitai sužinojo, kad tai vie
nintelis toks medalis pasaulyje. 
Jį darydamas, Batkus žadėjo įra
šyti ką nors originalaus, bet nu
sprendė pagaliau, kad kiti ge
riausius posakius jau buvo su
galvoję ir panaudoję. Dėlto nu
tarė nieko nerašyt. Taip ir liko 
medalis be įrašo. Tiek to — pa
galvojo, ir, pervėręs ji odiniu 
kaspinu, užsidėjo ant krūtinės. 
Tai buvo jau prieš dvi savaites 
be trijų dienų. Žadėjo ji padova
noti kuriai nors lensvai mergai
tei, bet dar nežinoio kuriai.

Muzikantai vėl pakeitė tem
pą, ir Batkus slinko prie stalu, 
kurie buvo pastatvti papai sie
nas. Turėjo kelis kartus atsipra
šinėti. kai šokėiams netvčia už
lipo ant koiu, bet. švnsodamasis 
ženeė pirmvn. Prie mikrofono 
priėjo augštas plaukuotas jau

Juozapavičiūtei
III premiją $20 — Kęstučiui 

šeštokui.
Premijos paskirtos iš Dr. P. 

Daužvardžio fondo. Jos bus 
įteiktos Toronte vasario 3 dieną 
“Tėviškės Žiburių” spaudos ba
liaus metu. Tikimasi, kad pre
mijų įteikti atvažiuos du LŽS 
centro valdybos nariai.

nuolis ir, prisikišęs jį prie no
sies, pradėjo dainuoti. Kraipy
damas veidą ir šokinėdamas pir
myn ir atgal jis sudomino tuos, 
kurie sėdėjo ir atviromis burno
mis stebėjo viską. Dainos žodžiai 
nebuvo aiškūs, bet poetas, žino
ma, dažnai bando sumaišyti vi
sus. Tad niekas ir nebandė su
prasti ką jis ten šaukė.

Pagaliau susiradęs draugus, 
Batkus prisitraukė kėdę ir atsi
sėdo. Per visą triukšmą — muzi
ką susikalbėti buvo beveik ne
įmanoma.

— Įdomūs šokiai, ar ne? — 
ištarė Batkus, pakreipęs galvą į 
draugą.

Anas neatsiliepė, vis tebežiū
rėdamas į muzikantus. Ranka 
palietęs jo petį, Batkus pakarto
jo dar garsiau:—Sakau, įdomūs 
šokiai ar ne? — Praėjo minutė, 
kita.

— Žinai, man irgi šalta, bet 
ką padarysi? — atsiliepė drau
gas, ir kalba nutrūko.

Batkus pradėjo svajoti apie 
tas dienas, kai taip pat galės at
sistoti ant scenos ir truputį pa
sikraipydamas užsidirbti gražią 
saujelę pinigų. Pirma gal reikė
tų išmokti kuriuo nors intru- 
mentu groti — pagalvojo. “Juk 
jei užkimčiau, būtų baigta”. Nu
sprendė, kad reikia ir barzdą 
užsiauginti.

Vakaras greit prabėgo; vos 
spėjo išeiti pašokt, muzika bai
gėsi. Nu dabar... pagalvojo ir, 
pažiūrėjęs į savo laikrodį, į salę 
nuėjo savo apsiausto jieškoti. 
Apsiaustas gulėjo ant grindų 
tarp kitų penkių ar šešių, kaip 
paprastai. Perbraukęs jį ranka, 
apsivilko. Išėjęs iš salės, Batkus 
pasivijo draugą.

— Na, kaip tau patiko? — 
garsiai kalbino Batkus.

— Kam taip šauki? — atsilie
pė kitas, keistai pažiūrėjęs į Bat- 
kų.

Pajutę šaltą vėją, abu nutilo 
ir parėjo namo nė žodžio neišta
rę. Kęstutis Šeštokas

Brazilijos lietuvaitė Valavičiūtė at
sisveikina su Torontu po,. jaunimo 
kongreso Nuotr. S. Dabkaus
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A. SNIEČKAUS KALBA
Sovietų Sąjungos penkiasdešimt- 

mečio iškilmėse Maskvoje buvo duo
tas žodis ir vilniškės kompartijos I 
sekr. A. Sniečkui. Pagarbinęs mask
vines kompartijos centrinio komiteto 
ir L. Brežnevo “išmintingą vadova
vimą ir veiklą”, A. Sniečkus Lietuvos 
okupantams dėkojo už “nuolatinį rū
pinimąsi ir dėmesį”. .Jis taipgi paci
tavo okupuotoj Lietuvoj viešėjusio 
Airijos kompartijos vado M.-O’Rior- 
dano žodžius, kad Lietuvos praeitis 
tebeegzistuoja Airijoje ir kad dabar
tinė Lietuva rodo, kokia ateityje tu
rėtų būti Airija. Kad šiuo klausimu 
visdėlto yra ir kitokių nuomonių liu
dija tolimesnis A. Sniečkaus prasita- 
rimas: "Ir tuo labiau juokingi at
rodo priešiški mūsų idėjinių priešų 
išpuoliai prieš Tarybų Sąjungą. Mū
sų respublikos darbo žmonės pasi
piktinę atmeta įžūlias visokių impe
rializmo pakalikų pretenzijas į va
dinamąjį Pabaltijo tautų “išvadavi
mą”. Mūsų tautos priešai, kurie su
sirado prieglobstį pas imperialistus 
užsienyje, vis dar svajoja apie bu
vusias gamyklas ir dvarus, apie tuos 
laikus, kai darbo žmonių prakaitu ir 
krauju jie krovėsi kapitalą. Tačiau 
klausima, kokiu keliu eiti tautai, iš
sprendė pati tauta, istorija, visas 
mūsų gyvenimas. Ir kelio Į praeitį 
nėra, o ir būti negali!” (“Komjauni
mo Tiesa” 252/72 nr.) Šie žodžiai 
primena dar Stalino laikais įkalbėtą 
ir jau seniai išgrotą plokštelę. Nie
kam šiandien dvarai nerūpi, bet ir 
išeivijai, ir jaunimui Lietuvoje rūpi 
lietuvių tautos išsilaikymas Sovietų 
Sąjunga vadinamoj rusų imperijoj. 
A. Sniečkui, be abejonės, gerai ži
nomas pernai pavasarį Kaune ir Vil
niuje prasiveržęs jaunimo nerimas, 
susideginimu paaukotos gyvybės. Dėl 
šių įvykių A. Sniečkus turbūt ir buvo 
priverstas griebtis iki koktumo iš
grotos propagandinės plokštelės.

PAKEITĖ REDAKTORIŲ
“Literatūros ir Meno” 50/72 nr. 

pranešama, kad 1972 m. gruodžio 
12 d. Vilniuje turėjo posėdį Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos valdybos prezi
diumas, patvirtinęs 1973 m. veiklos 
planus. Trumpas pranešimas baigia
mas reikšminga pastaba: “Prezidiu
mo posėdyje "Nemuno" žurnalo vy
riausiuoju redaktoriumi patvirtintas 
L. Inis. Pritarta šio žurnalo perspek
tyviniams darbo planams, pasikeista 
nuomonėmis dėl redkolegijos darbo 
pagerinimo..." Kaune leidžiamo 
“Nemuno” žurnalo vyr. redaktorium 
ilgus metus buvo poetas Antanas Dri- 
linga, bet pernai žurnalas susilaukė 
aštrių priekaištų dėl kaikurių straips
nių, kuriuose buvo pabrėžta rašytojo 
laisvė. A. Drilinga yra buvęs kom
jaunimo centrinio komiteto veikėju, 
kompartijos nariu nuo 1964 m. MŽT 
Lietuviškoje Enciklopedijoje L. Inio 
nėra, nes jis, matyt, dar nebuvo spė
jęs pasižymėti, kai išėjo I enciklo
pedijos tomas. “Nemunas” yra laiko
mas vietiniu leidiniu ir oficialiai ne

Vytautas Alseika Maskvos tarnyboje
Žurnalistų sąjunga ir kultūri

nių ryšių su užsienio lietuviais 
komitetas antrąjį Vytauto Alsei
kos susitikimą su spaudos, tele
vizijos ir radijo darbuotojais bei 
visuomenės atstovais surengė 
1972 m. gruodžio 12 d. Vilniuje, 
“Žinijos”’ salėje. Sį kartą V. Al
seika buvo paruošęs ilgą pareiš
kimą, kurio pilną tekstą gruo
džio 21 d. laidoje paskelbė 
“Gimtasis Kraštas”, santrauką 
ir V. Alseikos atsakymą j dali 
klausimų — tos pačios dienos 
laidoje “Valstiečių Laikraštis”.

Kortas Vyt. Alseika atsklei
džia pareiškimo pradžioje: “Nuo 
1953 m. su nežymiomis pertrau
komis aš dirbau Vyriausiame 
Lietuvos Išlaisvisimo Komitete 
(VLIKe), kuris laikomas viena 
pagrindinių antitarybinės emi
gracijos organizacijų ir ilgą lai
ką siekia save reprezentuoti net 
emigraciniu “seimu” bei "vy
riausybe". Manau, neklysiu teig
damas, jog mano darbas VLIKe 
ir jo Vykdomojoje Taryboje 
įgalino mane geriau pažinti lie
tuvių emigracijos problemas, 
jos antitarybinių veikėjų tarpu
savio ryšius, santykius su kraš
tu, pažinti tikrąjį socialinį tos 
emigracijos sluogsnių veidą ir 
Vakarų valstybių skiriamą jai 
vaidmenį. Man dirbant VLIKe, 
teko ne tik tiesiogiai dalyvauti 
jo veikloje, bet ir susipažinti su 
įvairiais konfidencialiais doku- 
metais. Numatau tą medžiagą 
panaudoti knygai, kuriai norė
čiau skirti savo pagrindines pa
stangas ..." Atsakydamas į 
klausimus, V. Alseika šia tema 
plačiau pasisako “Valstiečių 
Laikraščio" puslapiuose: “Svajo
ju parašyti dvi knygas. Vieną 
paskirsiu vien tik lietuviškosios 
emigracijos gyvenimui. Joje no
rėčiau duoti platesnę šio gyve
nimo panoramą, neaplenkiant 
nei viršūnių, nei apačios. Antro
je knygoje ketinu parodyti 
Jungtines Amerikos Valstijas. 
Nors apie jas rašyta nemaža, ti
kiuosi atskleisti dar nežinomus 
Tarybų Lietuvos skaitytojui 
šios šalies gyvenimo puslapius. 
Juk aš ten praleidau apie 17 sa
vo gyvenimo metų, spėiau daug 
patirti ir išgyventi. Aišku, kad 
ir šioje knygoje tam tikra dali
mi bus paliestos lietuviškosios 

išleidžiamas užsienin. Jo nėra sovie
tinės agentūros leidžiamų prenume
ruotis žurnalų sąraše. Kiek galima 
spręsti iš kelių neoficialiai gautų nu
merių, žurnalo redakcija didelį dė
mesį skyrė kultūriniams reikalams, 
susiaurindama politinę duoklę.

DRAUGYSTES PARKAS
Tautų draugystės parką Sovietų 

Sąjungos penkiasdešimtmečiui prisi
minti Kaune Įsteigė kompartija. Įva
dinį žodį tarė miesto vykdomojo ko
miteto pirm. V. Mikučiauskas, Kau
no eksperimentinės automatizacijos 
priemonių gamyklos atstovas. E. Me- 
dianikas, miesto jaunimo vardu — 
technologinio technikumo moksleivė 
L. Jurgutytė. Paminklinį akmenį su 
parko pavadinimu lietuvių ir rusų 
kalbomis atidengė miesto partijos ko
miteto I sekr. K. Lengvinas, orkest
rui grojant sovietinę melodiją “Ir 
platus gi kraštas mūs gimtasis”. Par
kui vieta, atrodo, buvo parinkta 
naujuose Žaliakalnio kvartaluose, 
kur šia proga Centrinis bulvaras, 
viena gražiausių naujojo Žaliakalnio 
gyvenamojo rajono gatvių, buvo pa
vadinta Sovietų Sąjungos penkiasde
šimtmečio prospektu.

REKTORIŲ TARYBA
Pirmo posėdžio buvo susirinkusi 

praėjusį rudenį įsteigta Lietuvos 
augštųjų mokyklų rektorių taryba, 
kurią, be pačių rektorių, sudaro mo
kyklų partinių, komjaunimo komite
tų sekretoriai bei kiti vadovaujan
tys darbuotojai. Tarybos pirminin
kas yra Kauno politechnikos institu
to rektorius prof. M. Martynaltis, 
pavaduotojas — Vilniaus pedagogi
nio instituto rektorius V. Uogintas. 
Taryba turės rūpintis maskvinės 
kompartijos ir valdžios instrukcija 
“Dėl priemonių, padedančių toliau 
tobulinti augštąjį mokslą šalyje”. A. 
Burda “Tiesos” 284/72 nr. informuo
ja: "Rektorių taryba apibendrins ir 
skleis teigiamą patyrimą, organizuo
jant mokymo procesą, idėjinį auklė
jamąjį darbą ir mokslinio tyrimo 
darbą bei dėstytojų kvalifikacijos kė
limą. Prie šios tarybos veiks studen
tų komunistinio auklėjimo, mokymo 
proceso tobulinimo, mokslinio tyri
mo darbo, aukštųjų mokyklų mate
rialinės bazės ir studentų buities ko
misijos ...” Pirmajame posėdyje bu
vo svarstomas techninių mokymo 
priemonių panaudojimas Lietuvos 
augštosiosc mokyklose, susipažinta 
su Kauno politechnikos instituto pa
tirtimi šioje srityje.

AUGŠTAITIJOS PARKE
Steigiamam Augštaitijos parke 

prie Kulionių kaimo bus pastatyta 
Lietuvos Mokslų Akademijos fizikos 
matematikos instituto astrofizikos 
sektoriaus observatorija, kurios pro
jektas jau yra paruoštas Leningarde. 
Raudonų plytų ir baltos gelžbetoni
nės konstrukcijos pastatą žadama 
įjungti į gražiąją apylinkės gamtą. 
Jame bus laboratorijos ir darbo kam
bariai, o trys astronomijos bokštai 
turės galingus teleskopus.

išeivijos problemos...”
Kokių dokumentų kopijas V. 

Alseika yra atsivežęs į okupuo
tą Lietuvą, belieka spėti. “Vals
tiečių Laikraštyje” susovietinta 
Elta teigia: “Spaudos konferen
cijoje dalyvavusiems žurnalis
tams, rašytojams, mokslinin
kams, visuomenės atstovams bu
vo išplatintas V. Alseikos pa
reiškimo spaudai pilnas tekstas 
bei dokumentų kopijų rinkinys, 
kuriame skelbiami VLIKo pro
tokolai ir instrukcijos, šios or
ganizacijos veikėjų laiškai ir ki
ta medžiaga. Konferencijos me
tu buvo eksponuojami origina
lūs VLIKo dokumentai ir jų fo
tokopijos.” Beveik visą numerį 
V. Alseikai paskyręs “Gimtasis 
Kraštas” pateikia porą tokių do
kumentų pavyzdžių — instruk
cijas radijo transliacijų reikalu 
ir K. Zaikausko raštą Amerikos 
žvalgybos darbuotojui Alfredui 
Gvazdauskui. Jame kalbama 
apie nusivylimą p. Galva, mini
mas p. Valaitis ir dr. Raulinai- 
tis.

Pačiame V. Alseikos prane
šime spaudai taipgi apstu mūsų 
veikėjų pavardžių ir net jų tik
rų ar tariamų pareiškimų ištrau
kų. Beveik visi tie asmenys su
siejami su užsienio žvalgybo
mis, sąmoningai stengiamasi su
menkinti jų, VLIKo bei kitų or
ganizacijų veiklą. Tai yra aiš
kios V. Alseikos pastangos įsi
teikti Maskvai ir tarnauti jos 
propagandai. Jo ryšius su Mask
va liudija atsakyme apie grįži
mą cituojami V. Alseikos žo
džiai: “Iš VFR atvykau į Vaka
rų Berlyną. Telegrama ir laiš
kais pranešiau artimiesiems, 
taip pat VLIKo vadovams, kad 
atgal nebegrįšiu. Kreipiausi j 
TSRS ambasadą Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje, pra
šydamas leidimo vykti j Tarybų 
Lietuvą. Leidimą gavęs, netru
kus atvykau į Vilnių ...” Taigi, 
Vilniun iš R. Berlyno V. Alsei
ka atvyko su Sovietų Sąjungos 
ambasados leidimu. Jau pats 
faktas, kad Vilniun nuvykti 
reikia Sovietų Sąjungos ambasa
dos leidimo, pabrėžia ir patvir
tina sovietinę Lietuvos okupa
ciją, kurios naudai V. Alseika 
planuoja parašyti net dvi kny
gas. V. Kst.

Brazilijoje veikia Draugija Tradicijai, šeimai ir Nuosavybei Ginti, žinoma TFP vardu. Joje dalyvauja daug 
jaunų aktyvistų, kovojančių ir už sovietų pavergtų kraštų laisve. Jų nuomone, laisvojo pasaulio tikinčiųjų 
bendrijų hierarchai nepagrįstai tyli, nekelia protesto balso dėl religijos persekiojimo sovietų pavergtuose 
kraštuose. Minėtos organizacijos iniciatyva Sao Paulo mieste, Brazilijoje, 1972 m. gruodžio 12 d. buvo su
rengtos pamaldos katalikų katedroje. Po pamaldų buvo specialiai pagerbtas Romas Kalanta, protestavęs Kau
ne prieš sovietinę vergiją. Lietuvių Katalikų Bendruomenės choras sugiedojo Marijos giesmę, dalyvaujant 
orkestrui. Pamaldose dalyvavo 24 pavergtų tautų atstovai su vėliavomis. Po to įvyko demontracija, kurios 
priešakyje buvo nešami kardinolų Mindszenty ir Slipyj atvaizdai. Iškilmėje dalyvavo ir lietuvių “Žilviti o” 
atstovai. TFP sąjūdyje nėra lietuvių, bet Lietuvos kovos domina visus. Nuotraukoje — demonstracija žy
giuoja Sao Paulo gatvėmis

Staigiai užbaigė savo kelione
Jauno kunigo a. a. Romo Kasponio gyvenimo kelias

Vieną 1972 m. gruodžio vaka
rą suskambėjo telefonas. Kalbė
jo iš Klevelando mano gero 
draugo kun. Romo Kasponio se
suo. Nudžiugau išgirdęs jos bal
są, nes tikėjausi sužinoti ką nors 
apie kun. Romą, kuriam buvo 
visai neseniai padaryta nugaros 
operacija. Tačiau tai, ką ji man 
pasakė, mane tiesiog apstulbi
no: “Kun. Romas šį rytą žuvo 
automobilio nelaimėje ant 
greitkelio prie Los Angeles”. 
Negalėjau tikėti, nors tai buvo 
žiauri tikrovė. Jis buvo dar jau
nas (33 metų), vos prieš aštuo
nerius metus įšventintas kuni
gu.

Romanas Kasperavičius - Kas- 
ponis buvo gimęs 1939 m. balan
džio 23 d. Vaitiekupių kaime, 
Sintautų apskrityje. Taigi, tik
ras Suvalkijos sūnus. Būdamas 
penkerių metų, su savo tėve
liais, seneliais, broliu ir sesutė
mis karo metu atsidūrė Vokieti
joje, o vėliau — JAV. (Jo vy
riausias brolis karo sąmyšio me
tu liko Lietuvoje).

Klevelande Romas lankė gim
naziją ir priklausė ten veikian
čiai moksleivių ateitininkų kuo
pai, kurioje ėjo įvairias parei
gas. Baigęs gimnaziją ir jausda
mas savyje ateitininkiškojo šū-

Klevelando šaulių metinėje šventėje pamaldų metu. Iš kairės: L. Kazio- 
nė, LŠST centro valdybos pirm. V. Tamošiūnas, Smelstorius, E. Šarkaus- 
kienė, L. Caplickienė. Pamaldas laikė svečias iš V. Vokietijos kun. Br. 
Liubinas. Klevelando šaulių kuopa pavadinta karininko A. Juozapavičiaus 
vardu; įsteigta prieš dvejus metus J- Garla
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KUN. J. STASKUS
kio “Visa atnaujinti Kristuje” 
atgarsį, nutarė savo gyvenimą 
įprasminti ir pasiaukoti šiam 
idealui tapdamas kunigu. Tai 
įvykdyti jis ryžosi lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijoje Romoje, 
kur ruošiami kunigai Lietuvai.

Man teko pirmą kartą su Ro
mu sustikti Wasagoje (prie To
ronto) 1959 m. Jis tada buvo 
grįžęs po filosofijos studijų iš 
Romos atostogų pas tėveliusįKle- 
velandą ir lankėsi Toronto bei 
Hamiltono lietuvių vasarvietė
je, o aš buvau baigęs filosofiją 
Toronte ir ruošiausi vykti į Ro
mą. Taigi, tą vasarą susitikę abu 
ruošėmės po vasaros atostogų 
vykti teologinėm studijom į Ro
mą kartu.

Aplinkybėms kitap susiklos
čius, tais metais Romas kolegi- 
jon neatvyko, tačiau po metų 
jau mudu susitikom Romoje ir 
turėjom progos per sekančius 
trejus metus užmegzti bičiulys
tę, kurios nė mirtis nėra nutrau
kusi.

Romoje klierikų tarpe Romas 
buvo žinomas Benjamino vardu, 
nes tuo metu, kai pirmą kartą 
buvo nuvykęs Šv. Kazimiero ko- 
legijon, buvo pats jauniausias

St. East, tel. 544-7125
Mokame už: 
depozitus _________ 5% %
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už vienų metu terminuotus 
indėlius __ 7%
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Skanėstai ----------
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klierikas. Tas vardas jam taip 
prigijo, kad ir tapusio kunigu 
mes jo kitaip nevadinom. Jis 
buvo subtiliai sąmojingas, drau
giškas ir neapsakomai paslau
gus. Todėl jį visi labai mėgo.

1964 m. kovo 14 d. jis buvo 
įšventintas kunigu kartu su ki
tais dviem lietuviais klierikais 
— Vingaudu Damijonaičiu iš 
Vokietijos ir Jonu Gaudze iš Ka
nados. Pirmoji jo kunigavimo 
vieta, grįžus į JAV, buvo sena 
Pensilvanijos lietuvių angliaka
sių Šv. Jurgio parapija, kurios 
klebonu tuo metu buvo prel. 
Juozas Karalius.

Kun. Romas nesitenkino dar
bu toje bemirštančioje lietuvių 
kolonijoje ir norėjo siekti ko 
nors daugiau. Tad mudu pirmo
jo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso metu ir vėl sutarėm 
kartu vykti atgal į Romą studi
juoti. Ten nuvykome 1966 m. 
rudenį. Kun. Romas pasirinko 
sociologiją, nes jautė, kad jam 
kaip kunigui ta sritis gali būti 
labai naudinga darbuojantis lie
tuvių tarpe. Žinoma, jis tos sri
ties žinias vėliau tikrai turėjo 
progos panaudoti pradėjęs dar
buotis 1969 m. Los Angeles lie
tuvių tarpe. Čia jis veikė su 
skautais ir ateitininkais, vado
vavo šeštadieninei lietuvių mo
kyklai, reiškėsi kaip organizato
rius įvairiuose kultūriniuose 
renginiuose ir niekados neatsi
sakė paslaugos kitiems. Jo buvo 
pilna visur. Kai buvo rengiamos 
demonstracijos už Lietuvos lais
vę, kun. Romas aktyviai dalyva
vo. O kai jaunimo būrys ryžosi 
budėti visą naktį, protestuoda
mas prieš sovietinę vergiją Lie
tuvoje, kun. Romas buvo su jais.

Prieš keletą metų jis išgyve
no su visa šeima nepaprastą 
džiaugsmą, kai jo vyriausias 
brolis atvyko iš Lietuvos į JAV 
ir visa šeima pasijuto esanti 
kartu. Visdėlto tas džiaugsmas 
neužilgo buvo aptemdytas anks
tyvos kun. Romo tėvelio mirties. 
O dabar... jo paties gyvybės 
siūlas nutrūko peranksti.

Jo kūną žemės prieglobstin 
palydėjo motina, dvi seserys, du 
broliai ir senelė. Jo palaikai il
sisi Klevelando Kalvarijos kapi
nėse netoli tėvo ir senelio palai
kų. Jo trumpa žemės kelionė už
baigta, tačiau jis nėra išnykęs. 
Jis pasilieka gyvas ne tiktai sa
vo artimųjų ir draugų širdyse, 
bet ir dangiškoje amžinybėje, 
kuria jaunas susižavėjo ir, tapęs 
kunigu, skelbė. Nors jo gyveni
mas nebuvo ilgas, tačiau ryžtin
gas ir gana turiningas. Štai ką 
sako Šv. Raštas: “Jei kas prieš 
laiką yra užkluptas mirties, su
silauks ramaus poilsio, nes žmo
gaus vertė nėra matuojama die
nų skaičiumi, bet gyvenimas — 
metų ilgumu. Žilus plaukus at
stoja gyvenimo supratimas, o 
nesuteptas gyvenimas — gilią 
senatvę. Neišmintingųjų akims 
jie atrodo mirę, jų mirtis — ne
laimė, jų pasitraukimas — išny
kimas, tačiau jie yra ramybėje. 
Dievas juos išbandė ir rado ver
tais būti su Juo. Jis išbandė 
juos kaip auksą krosnyje ir pri
ėmė kaip šventą auką.” (Išm. 
4:7-9: 3:1-3. 5-6).

Iki pasimatymo, Romai, amži
nybėje!

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc., B. C. L.
32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario
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KE LIETUVIAI PASAULYJE
J. Ac Valstybės

NAUJOJI VLIKO VALDYBA pa
siskirstė pareigomis ir darbo sritimis: 
pirm. J. K. Valiūnas vadovaus užsie
nio politikai, vicepirm. J. Valaitis 
rūpinsis visuomeniniais reikalais, vi
cepirm. J. Audėnas — informacija ir 
bendraisiais reikalais, vicepirm. A. 
Vakselis — finansiniais reikalais, 
sekretorium bus St. Dzikas; valdybos 
nariai V. Radzivanas ir A. Razgaitis 
talkins informacijos, jaunimo ir fi
nansiniuose reikaluose.

PAVARDĖS NESKELBIANTIS 
TAUTIETIS $1.000 auka Brooklyne 
statomam Kultūros Židiny įamžino 
1951 m. okupuotoj Lietuvoj žuvu
sius partizanus Juozą Lukšą-Dauman
tą ir Julijoną Būtėną. Naujajame pa
state numatoma įrengti lentą su šių 
partizanų ir kitų įamžintų lietuvių 
pavardėmis.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS naujuoju vikaru, pakei
tusiu automobilio nelaimėje žuvusį 
a.a. kun. Romą Kasponį, paskirtas 
kun. Vytautas Palubinskas. Jis prieš 
metus yra atvykęs iš Argentinos ir 
ėjęs vikaro pareigas Los Angeles 
katedroje.

JAV LB CENTRO VALDYBA su
sirūpino lietuviškų eksponatų stoka 
JAV imigracijos muzėjuje, kurį prez. 
R. Niksonas pernai atidarė Liberty 
saloje esančios Laisvės statulos pa
pėdėje. Atitinkamų žygių Vašingtono 
vidaus reikalų departamente ėmėsi 
JAV LB centro valdybos narė Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr. Ji buvo nuvykusi 
ir pačian muzėjun su Niujorko LB 
apygardos nare Marija Bulvičiene. 
Muzėjuje jos rado tik tris lietuviš
kus eksponatus — katalikišką mal
daknygę, skarą ir stiklui pjauti pei
liuką. Muzėjaus kuratorius Edward 
Kallop sakėsi šiuo metu dėl permažų 
patalpų negalįs įrengti lietuviško 
skyriaus, bet mielai sutiktų priimti 
eksponatus ir juos išstatyti parodose 
atitinkamomis progomis. Ateityje 
muzėjaus patalpos bus plečiamos. 
Kuratoriaus E. Kallop nuomone, lie
tuviai, latviai ir estai turėtų koor
dinuoti savo pastangas ir įsteigti at
skirą skyrių. JAV LB centro val
dyba yra pavedusi Niujorko LB apy
gardos valdybos pirm. A. Vakseliui 
sudaryti specialų komitetą rūpintis 
lietuviškais eksponatais minėtame 
muzėjuje. Jis jau pristatytas muzė- 
jau vadovybei kaip oficialus JAV LB 
centro valdybos atstovas.

ČIKAGOS DIENRAŠTIS “Tribu
ne” kalėdinio numerio 1 psl. papuo
šė vaikų piešiniais. Jų tarpe buvo 
Povilo Jautoko “Kalėdinis kaimo 
vaizdas”, Audronės Kižytės “šunelis 
su kalėdine kojine”, Ritos Kupcike- 
vičiūtės “Laimingi paukšteliai”, šių 
trijų Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos mokinių kūrinius nufotografa
vo “Tribune” fotografas Mykolas 
Budrys.

Kolumbija
KOLUMBIJOS JAUNIMO STO

VYKLA įvyks sausio mėnesį. Ją or
ganizuoja Bogotos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba ir tikisi susilauk
ti dalyvių iš įvairių Kolumbijos vie
tovių.

BOGOTOS UNIVERSITETE kla
sikines kalbas ir literatūrą dėsto 
Juozas Zaranka, augštąsias filologi
nių mokslų studijas baigęs Belgijo
je, Liuveno universitete.

Brazilija
MALDOS IR ATGAILOS DIENA 

Sao Paulo Šv. Kazimiero parapijoje 
1972 m. gruodžio 21, ketvirtadienį, 
pradėta Mišiomis už Lietuvos laisvę 
ir persekiojamą Katalikų Bendriją. 
Šia proga buvo pašventinta iš oku
puotos Lietuvos gauta Kristaus figū
ra, dalis pakelės kryžiaus, kurį su
naikino komunistai, ši relikvija da
bar išstatyta Šv. Kazimiero koplyčio
je su atitinkamais užrašais lietuvių 
ir portugalų kalbomis apie komparti
jos vykdomą religijos persekiojimą 
okupuotoje Lietuvojej.

RAFAEL VIEŠBUČIO RESTORA
NE bendrus pietus turėjo 13 univer
sitetus baigusių Sao Paulo lietuvių. 
Jie pasveikino kaip tik tą dieną filo
sofijos fakultetą baigusią Rimantę 
Steponaitytę. Iniciatorių vardu /Al
fonsas Petraitis siūlė steigti akade
minį sambūrį, kuris jungtų augštuo- 
sius mokslus baigusius lietuvius ir 
lietuvių kilmės asmenis. Gražvydas 
Bačelis nagrinėjo galimybes lietuvių 
socialinio klubo miesto centre ar jo 
apylinkėse. Susirinkusieji akademi
kai buvo gavę sveikinimus iš Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademijos 
Romoje ir iš Los Angeles gyvenan
čio Algirdo Avižienio, kuris yra vie
nas Lietuvių Mokslo Draugijos stei
gėjų.

Argentina
SENELIU ŽIDINYS, vadovauja

mas pirm. V. Grigaičio, jau užbaigė 
trečio namuko statybą. Statybos už
baiga buvo paminėta gretimoje kop
lyčioje kun. J. Petraičio atlaikytomis 
Mišiomis. Pamaldų metu giedojo 
Adrogue-Temperley ‘‘Austos” cho
ras, vadovaujamas muz. I. Valantina- 
vičiaus. Senelių Židinio kieme su
rengtuose bendruose pietuose bu
vo tikėtasi susilaukti 150 dalyvių, 
bet susirinko beveik visu šimtu dau
giau. Dalyvių eilėse buvo ir JAV am
basados pareigūnas dr. Vyt. Damb- 
rava. Senelių židinį sveikino Argen
tinos Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Tarybos pirm. A. Mičiūdas, be- 

rissietė J. Stočkūnienė. Naujai pa
statyto namelio vidaus įrengimui 
buvo sutelkta nemaža aukų ir pa
skirtas pietų metu pravestos loteri
jos pelnas.

MJR. FAUSTINAS ŠVENČIONIS 
antruosius karinės akademijos studi
jų metus baigė penktuoju bendrame 
130 karininkų skaičiuje. Sekančiais 
metais baigęs trečiąjį akademijos 
kursą, jis turės galimybę kilti iki ge
nerolo laipsnio.

IŠ OKUP. LIETUVOS Kordobon 
į svečius pas brolį atvykusi Ona 
Bendinskaitė ištekėjo už rosariečio 
Jono Balsio ir liko gyventi Argenti
noje.

Australija
MUZ. PETRAS MORKŪNAS, Mel

burno lietuvių parapijos choro ir 
vyrų okteto vadovas, atšventė am
žiaus šešiasdešimtmetį. Sukaktuvi
ninką sveikino choro ir vyrų okteto 
atstovai, kun. Pr. Vaseris ir Katali
kų Federacijos pirm. V. Laukaitis. 
Sukaktuvininkas yra vilnietis, mokę
sis Vytauto Didžiojo gimnazijoje, il
gesnį laiką buvęs “Vaidilos” teatro 
aktorium, lankęs dramos studiją ir 
konservatoriją.

Italija
VYSK. A. DEKSNYS, Kalėdų 

šventes ir N. Metus praleidęs Ro
moje, sausio pabaigoj pradės kelionę 
į eucharistinį kongresą Australijoje. 
Sausio 28 d. dalyvaus vyskupo A. 
Zurowcste vyskupystės sidabrinės 
sukakties iškilmėje JAV, Beleville 
mieste, o po to tęs kelionę Austra
lijon.

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJĄ 1972 
m. pabaigoje baigė ir buvo kunigais 
įšventinti trys auklėtiniai — kunigas 
Norbertas Vogt, kun. Domininkas 
Valenti ir kun. Pranas Jaraška. Jie 
žada dirbti lietuvių parapijose. Už
pernai kolegiją baigęs kun. A. Tri
makas buvo rekomenduotas Allen
town vyskupui lietuviškoms parapi
joms, kur šiuo metu trūksta lietuvių 
kunigų, bet nutarė pasilikti Brook
lyne, N.Y., ir dirbti tenykštėje ap
linkoje. Šv. Kazimiero kolegijon 
įstojo trys nauji kandidatai: JAV lie
tuviai Antanas Petrauskas ir Jonas 
Stundžia iš Rochester, N. Y., ir 
Lawrence, Mass., Škotijos lietuvis 
Edvardas Tomkus, šiais mokslo me
tai kolegija turi devynis klierikus ir 
studijas gilinantį kun. Alfonsą Sa
vickį.

Prancūzija
80 METU AMŽIAUS PARYŽIUJE 

š. m. sausio 7 d. sulaukė ilgametis 
Lietuvos karo attache Prancūzijai ir 
Belgijai gen. štabo pik. Juozas Lans- 
koronskis. Jis tebėra aktyvus Pran
cūzijos Lietuvių Bendruomenės na
rys, Centro ir Rytų Europos Buvusių 
Karių Federacijos pirmininkas.

Vokietija
JAUNIMO SUVAŽIAVIMĄ Vasa

rio 16 gimnazijoje 1972 m. gruodžio 
1—3 d. d. surengė Vokietijos lietu
vių Bendruomenės jaunimo sekcija, 
susilaukusi apie 20 dalyvių. Juos 
sveikino Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius, VLB kraš
to valdybos vardu — ižd. J. Barasas. 
Pagrindinis dėmesys buvo skirtas 
JAV ir Kanadoje įvykusiam jaunimo 
kongresui. Simpoziumo prezidiumą 
sudarė 4 pranešėjai — A. Herma
nas, N. Normantaitė, P. Veršelis ir 
R. Žutautaitė. Kongreso idėjinę dalį 
apžvelgė mokytojas V. Bartusevi
čius, ateities gaires — dr. J. Norkai- 
tis. Suvažiavimo dalyviai nutarė 
steigti atskirą Vokietijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą, į organizacinį ko
mitetą išrinkdami studentus Roma
ną Žutautaitę ir Andrių Šmitą. Buvo 
priimtas šio turinio atsišaukimas: 
“Vokietijoje gyvenąs lietuvių jauni
mas, siekiąs per savo studijinį dar
bą, meno kūrybą ir visokeriopą veik
lą įsigyventi į lietuvišką kultūrą ir 
Lietuvos problemas, jungiasi į 
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gą. Jos nariu gali būti kiekvienas 
lietuvis jaunuolis-ė tarp 16 ir 30 
metų amžiaus. Sąjunga laukia iš 
kiekvieno nario periodiško aktyvaus 
įnašo Iš jo studijų ir interesų srities 
sąryšyje su lietuviškąja kultūra. Są
junga ruošia jaunimo kultūrinius 
savaitgalius, sporto ir atostogų sto
vyklas, ekskursijas ir panašius pa
rengimus. Sąjunga taip pat rūpinasi 
aktyviu įnašu bendruose lietuvių pa
rengimuose. Jos organizacinė ir 
techninė pusė bus tvarkoma statutu, 
kurio projektas ruošiamas...” Są
jungos narius registruoja Andrius 
Šmitas, 53 Bonn, Postfaeh 3014. Jau
nimo suvažiavimas buvo užbaigtas 
specialiu vakaru-koncertu, kurio 
programą atliko E. Tamošaitienės 
vadovaujami Vasario 16 gimnazijos 
mažieji tautinių šokių šokėjai, Astos 
ir Andy Šalčių duetas, neseniai 
plokštele išleidęs “Baltijos” vyrų 
kvintetas — J. ir St. Jasulaičiai, V. 
Lemkė, H. Bertulaitis ir E. Rotkis.

Lenkija
PIRMĄ KALĖDŲ DIENĄ Krosne 

prie Krokuvos mirė a. a. Janina Tu
mėnienė, 89 metų amžiaus sulaukusi 
a. a. prof. Antano Tumėno žmona. 
Lenkijoj ji gyveno pas savo seserį 
Aldoną Kairiūkštytę • Dyminskienę 
nuo 1946 m. Palaidota šalia savo mo
tinos Julijos Kairiūkštienės. Jos vy
ras prof. A. Tumėnas yra palaidotas 
Austrijoje. Duktė Danutė Vasiliaus
kienė su šeima gyvena Kalifornijoje.
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Istorinis Alanto romanas
Mūsų rašytojai pamėgo Min

daugo taikus. Tas miglotas isto
rijos laikotarpis yra įdomus di
delėmis problemomis ir savo 
nebeapibrėžtumu duoda lais
vės kūrėjo fantazijai. Išsamiau
siai tą laikotarpį grožinėje lite
ratūroje pavaizdavo savo roma
nų trilogijoje Juozas Kralikaus- 
kas. Mindaugines dramas yra 
parašę V. Krėvė ir Justinas 
Marcinkevičius. Į Mindaugo lai
kotarpį įžengė ir Vytautas Alan
tas. Jo novelių rinkinyje iš
spausdintas “Viešpats ieško 
Viešpaties” atskleidžia gana gy
vą Vaišvilko paveikslą. Jau ke
letas metų V. Alantas rašo iš to 
paties laikotarpio romaną 
“Šventaragis”. Jo fragmentų 
jau buvo periodinėje spaudoje, 
dabar “Viltis” išleido jo ro
mano I-ąjį tomą. Nebaigtą kūri
nį neįmanoma pilnai įvertinti. 
Siame tome vaizduojama tik 
Šventaragio vaikystė ir jaunys
tė, jo brendimo metai. Pilnesnis 
šio spalvingo personažo gyveni
mas turės atsiskleisti kituose to
muose.

Kas tas Šventaragis? Istori
niai šaltiniai apie jį beveik ne
kalba. Jo vardas iškyla legendo
se. V. Alanto romane Šventara
gis yra Padysnio srities kuni
gaikščio Suginto jauniausias sū
nus. Jo motina Eglė, jį pagim
džiusi labai audringą naktį, sap
navo pranašišką sapną, lemiantį 
sūnui ir išmintį, ir turtą, ir val
džią, ir karinį garsą. Šventara
gis ir auga kitoks, negu kiti Su
ginto vaikai: jis dar vaikas su
geba giliai įžvelgti į suagusių 
problemas, moka sąmojingai pa
sisakyti, brolių puolamas atsi
kirsti. Stebėdamas aplinkos gy
venimą, jis labai daug išmoksta, 
pasidaro daug kuo pranašesnis 
už savo brolius. Motinos rūpes
tingai globojamas, tėvo neglosto
mas, bet vertinamas, Šventara
gis išauga į savarankišką, savo 
kelią žinantį jaunuolį. Karo su 
gudais metu Šventaragis suma
niai numalšina sukilusį rikį 
Kantą, vykusiai organizuoja pi
lies apsaugą, dvikovoje nugali 
ambicingą brolį Švarną. Tėvas 
vertina sūnaus sugebėjimą, tik 
nepritaria jo draugystei su biti
ninko dukra Ramune. Tėvo na- 
palankumas stumia Šventaragį 
iš tėviškės. Jo išvykimu iš Pa
dysnio ir pasiryžimu statytis sa
vą pilį buvusioje bitininko sody-

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
5. Klusnumo eschatologija
Tokios pat prasmės turi ir 

klusnumas, atremtas į Kristaus 
žodžius: “Kas jūsų klauso, tas 
manęs klauso” (Lk 10, 16). Tai 
reiškia: klusnumas esmėje yra 
kreipiamas ne į žmogų, bet į pa
tį Kristų. Pasak II Vatikano Su
sirinkimo, vienuoliai “klusnu
mo įžadu” visiškai paveda “Die
vui savo valią” (II, 125). Išga
nymo istorija juk ir yra ne kas 
kita, kaip Viešpaties valios sklei- 
dimasis laike bei erdvėje. Kiek
vienas, kuris šioje istorijoje vie
nokiu ar kitokiu būdu dalyvau-

■ ja, savaime, kaip Susirinkimas 
*sako, “susijungia su Jo išgano- 

‘ mąja valia” (t. p.), tapdamas jos 
vykdytoju. Augščiausios ir tobu- 

! liausies išraiškos šis susijungi- 
mas yra pasiekęs Kristuje, ku
ris, nors ir pabrėždamas, esą 
Jam duota visa valdžia danguje 
ir žemėje” (Mt 28, 18), savo pa
siuntinybę visdėlto pergyveno 
kaip dangiškojo Tėvo valios vyk
dymą: “Aš nejieškau savo va
lios, bet valios To, kuris yra 
mane siuntęs” (Jo 5, 30; plg. Jo 
4,34). šią Tėvo valią Kristus 

: vykdė ligi pat galo, net mirties 
akivaizdoje, sukniubęs Alyvų 
kalne, kartodamas: “Tebūnie ne 
mano, o tavo valia” (Lk 22, 42).

k Šiuo Kristaus keliu dabar ir 
įeina vienuoliai, darydami klus
numo ižada: "Vienuoliai seka Jo 
pavyzdžiu”, pastebi H Vatikano

PR. NAUJOKAITIS 
boję prie ežero ir baigiasi pir
mojo tomo įvykiai.

Pro Šventaragio vaikystės ir 
jaunystės bruožus rodomas ir 
platesnis to meto Lietuvos poli
tinis, kultūrinis ir ekonominis 
gyvenimas. Mindaugas scenoje 
parodomas šiame tome tik vie
ną kartą: atvykęs į Alkaragio 
ramovę pas vyriausiąjį krašto 
krivį Dieveltą valdovas maldyk
loje pasako politinę kalbą ir 
kviečia visus į vienybę. Bet apie 
Mindaugo darbus ir jo kylančią 
galybę plačiai kalbama Žemai
čių ir Augštaičių smulkesnių 
valdovų pilyse. Daugumas ne
pritaria Mindaugo krašto vieni
jimo politikai, ir jam dažnai rei
kia griebtis prieš kunigaikščius 
jėgos ir gudrumo. Vienijimo 
darbas visdėlto vyksta, Mindau
go šalininkų skaičius auga, ypač 
jo idėjomis žavisi jaunimas. Ir 
Šventaragiui Mindaugas atrodo 
valdovo idealas. Nemažos įtakos 
Šventaragiui daro jo senelis Ku- 
notas — buvęs garsus kovoto
jas, bet Mindaugo politikos prie
šininkas. Šventaragis Kunoto 
pažiūroms nepritaria, bet su se
neliu gražiai sugyvena, susidrau
gauja, dažnai iš jo ir paramos 
susilaukia. Pagaliau ir Kunotas 
pradeda abejoti savo užimtos 
prieš Mindaugą linijos teisingu
mu — nesideda prie sukilėlio 
Kanto, net galvoja vykti į Ker
navę pas Mindaugą ir priimti jo 
siūlomą tarnybą.

Daug dėmesio romane krei
piama į senąją lietuvių religiją. 
Tą gamtos religiją V. Alantas 
labai vertina ir iškelia. Atrodo, 
kad labiausiai krašte yra įsigalė
jęs saulės ir jos simbolio ugnies 
kultas. Alkaragio ramovės kri
vis Dieveltą yra pagarsėjęs sau
lės garbintojas. Visa jo švento
vė saulei pašvęsta. V. Alantas 
sukuria net saulės religijos li
turgiją, duoda himnų tekstus, 
kalbamas maldas, aprašo apei
gas, aukas, šventosios ugnies 
saugojimą, vaidilutes ii’ krivius, 
parodo ramovės didelę įtaką 
žmonėms, aprašo smulkiai ir pa
čią šventovę, šaltesni žmonių 
santykiai yra su Tėvu Perkūnu 
— Akmeniniu Kalviu. Perkūno 
žmonės bijo ir vengia. Šventara
gis savo dievu yra pasirinkęs 
Aitvarą, kurio ženklas taip pat 
yra ugnis. Minima dar miško 
deivė Medeinė, vandenų — lau-

Gramatika ar eschatologija?
Vienuolinio gyvenimo prasmė ir vertė

Susirinkimas (II, 126). Tai reiš
kia: vienuoliai savo klusnumu 
vykdo ne ką kita, kaip dangiš
kojo Tėvo valią. Skirtumas tik 
tas, kad Kristus Tėvo valią vyk
dė tiesiogiai, tuo tarpu vienuo
liai vykdo ją netiesiogiai, bū
tent, nusilenkdami “vyresnie
siem, kuriuos tiki esant Dievo 
atstovais” (II, 126), ir jų klau
sydami “kaip reikalauja regula 
ir konstitucijos” (t. p.). Dieviš
koji valia vienuolio būsenoje 
reiškiasi viršininko valia. Tiesa, 
II Vatikano Susirinkimas įspėja 
vienuolynų vyresniuosius nau
doti “turimą galią kaip savo 
brolių tarnai”; valdyti “sau pa
vestuosius kaip Dievo vaikus”; 
pagerbti “jų asmenį”; padėti 
“jiem savanoriškai paklusti”; 
paversti jų klusnumą “aktyviu ir 
atsakingu klusnumu” (II, 126). 
Iš kitos tačiau pusės Susirinki
mas pabrėžia, kad vienuolyno 
vyresnysis turi pasilaikyti “ga
lią nuspręsti ir įsakyti, kas da
rytina” (t. p.). Vadinasi, pasku
tinis žodis, nepaisant ano viso 
aktyvaus ir atsakingo klusnumo, 
priklauso vyresniajam, ir klus
numo įžadą padaręs vienuolis 
turi šiam žodžiui nusilenkti.

Ir štai, čia kaip tik ir slypi 
vienuolinės būsenos savotišku

“Šventaragis” 
mės, undinės, gelmių ir pragaro 
— Vėlinąs. Tuose mitologiniuo
se vaizduose autorius sukaupė 
daug poezijos, bet kyla rimtas 
autentiškumo klausimas. Istori
niuose šaltiniuose apie lietuvių 
religiją yra nedaug žinių. Tiesa, 
ten gausu pasakų ir prasimany
mų. Tas pasakas T. Narbutas 
net į lietuvių istorijos tomus 
įraše, bet visdėlto tai nėra au
tentiška istorinė medžiaga. Ir 
V. Alanto vaizdus pasiskaityti 
įdomu, tačiau jo pastangomis 
tą fantazijos sukurtą religinį pa
saulėvaizdį skleisti labai abejo
jame.

Romane duodamas platokas 
dvasinės ir medžiaginės kultūros 
vaizdas. Žygonių-dainių luomui 
čia atstovauja vaidila Džiugas, 
jo keliu linksta eiti net Suginto 
sūnus Švitrys. Jų kuriamos dai
nos apie karžygius, Mindaugo 
vienybės idėja skamba pilyse ir 
pobūviuose. Tai dvasios vadai, 
patriotizmo kurstytojai. Svar
biausias maisto gamintojas yra 
žemdirbių luomas. Paskui eina 
bitininkai, medžiotojai, žvejai, 
grybų, uogų, riešutų rinkėjai. 
Upių ir ežerų drėkinama Padys
nio šalis yra garsi savo derliais 
ir girių teikiamomis gėrybėmis. 
Dirbamos žemės vis daugiau at
kovojama iš girios. Didelės mu
gės sutraukia į Padysnį daug sa
vų ir užsienio prekijų. Tačiau 
ginklus nukalti sugeba ir vieti
nis kalvis Stulga. Garsus savo 
papuošalais ir brangenybėmis 
yra sidabrininkas Valža. Gyduo
les augina ir renka žolininkas 
Kulva. Ir Eglė Sugintienė žino 
daugybę vaistažolių ir sugeba 
gydyti žmones. Į karą lietuviai 
joja ristais žirgais, kuriuos pa
tys užsiaugina. Ir naminiuose 
reikaluose žirgas yra nuolati
nis bernelio draugas ir pagalbi
ninkas. žodžiu sakant, parodyta 
gana augšta materialinė ir dva
sinė kultūra. Vaizdas sukurtas 
gana ryškus, tačiau ar jis auten
tiškas? Atrodo, kad rašytojo fan
tazija šiuo atveju buvo gana la
ki ir nesigailėjo šviesių spalvų. 
Tik luomų skirtumas dar nėra 
išnykęs. Artojai, medžiotojai, bi
tininkai, net buvę belaisviai me
džiaginių gėrybių gamyboje ir 
krašto gynime labai vertinami ir 
gerbiami, bet kuriant šeimą la
bai žiūrima, kad luomai nesimai- 
šytų. Tik Šventaragis ir šioje 
srityje elgiasi pagal jo sieloje 
laisvai atsiradusius žmoniškumo 
principus.

Kiek tuose plačiuose gyveni
mo vaizduose yra laiko ir vietos 
kolorito, taip pat nelengva pasa
kyti. Autorius stengiasi sukurti 
primityviu vaizdingumu pasižy
minčius dialogus. Tai turėtų ati
tikti vaizduojamų žmonių psi
chologiją. Bet aiškiai neįtikimas 
jaunuomenės elgesys. Pvz. Mir
ga glamonėjasi ir prašo Vytenio 
bučiuojama. Tai ne Mindaugo 
laikų konservatyvios lietuvių vi
suomenės elgesys, o Amerikos 
miestų paauglių elgesys.

Romano kalba sklandi, dialo
gai gyvi, intriga vedama pakan
kamai, žodynas turtingas, tik gal 
be reikalo pamargintas alantiš- 
kais žodžiais, kaip pvz. vaideho- 
tis, užuot rodytis, manyti, vaiz
duotis. Šiame tome yra” kompo
zicinių neaiškumų, spragų, neiš
šautų šautuvų. Mįsle paliktas 
plėšikas Rudabarzdis, Mėtos 
grupės vaidmuo, palikta neiš
spręsta sukilėlio Kanto byla, 
beveik nemotyvuotas Suginto 
šiurkštus elgesys su karinėje 
veikloje nusipelniusiu šventara- 
giu. Bet reikia tikėtis, kad tie 
motyvai dar ras atsakymą ant
rame tome.

Vytautas Alantas, ŠVENTARA
GIS. Istorinis romanas, I tomas.

ANTANAS MACEINA

mas. Juk jeigu klusnumo įžadu 
įsipareigotą savos valios palen
kimą vyresniajam svarstytume 
tiktai dabartinės tvarkos at
žvilgiu, tai klusnumas būtų ne
išvengiamas žmogaus nuasme
ninimas. Nes vyresniojo valia 
kasdienoje iš tikro yra jo paties 
valia. Tai išraiška jo pažiūrų, jo 
nusistatymų, jo būdo ir net jo 
nuotaikos, ji anaiptol nėra koks 
nors Šventosios Dvasios įkvėpi
mas. Ji nėra nė hierarchijos va
lia didžiųjų Bažnyčios sprendi
mų atvejais, sakysime, skelbiant 
dogmas, įsakmiau pabrėžiant 
dorinius dėsnius, vykdant reikš
mingas pakaitas ir t.t. Čia visur 
iš tikro galima regėti Dievo va
lią. Tuo tarpu vienuolyno vy
resniojo valia yra kasdienos el
gesių apsprendimas žmognškaja 
valia. Jeigu tad vienuolis šiai 
valiai paklusta, tai tuo pačiu jis 
savo valią palenkia kito žmo
gaus valiai, atsisakydamas sa
vų pažiūrų bei įsitikinimų, net 
jeigu šie objektyviai ir būtų 
geresni, negu vyresniojo įsa
kytieji Tai ir yra ne kas kita, 
kaip savo asmens išsižadėjimas. 
Šis išsižadėjimas, svarstomas 
grynai dabartinės tvarkos švie

Leonas Urbonas, Dvigalvis sutvėrimas, akrilika, 1972, Walhalla galerija, 
Australija. Jo parodos buvo surengtos ir kitose galerijose

"AUKURO'7 DVIDEŠIMTMETIS
“Aukuro” literatūros vakaras- 

balius 1972 m. gruodžio 2 d. 
praėjo labai pakilioje kultūrin
goje nuotaikoje. Ta proga buvo 
pasveikinta ilgametė “Aukuro” 
režisorė Elena Dauguvietytė-Ku- 
dabienė, sulaukusi 50 metų am
žiaus. Sveikino draugai ir orga
nizacijų atstovai. Daug sveikini
mų gauta raštu bei telegramo
mis. Linkėtojų tarpe buvo rašy
tojas J. Jankus, “Audronės” au
torius, C. Mickūnas iš Bostono 
(po savo sveikinimų perskaitė 
laišką iš poeto S. Santvaro). 
PLB švietimo tarybos pirminin
kas ir “T. Žiburių” atstovas A. 
Rinktinas apgailestavo, kad PL 
Bendruomenė neteikia ordinų 
asmenims už nuopelnus lietuviš
kajai kultūrai. Esą p. Kudabie
nei tektų pats garbingiausias . .. 
Kalbėtojai nušvietė visą p. Ku
dabienės scenos darbą Kaune, 
Vokietijoje ir ypač Hamiltone, 
kur virš 20 metų vadovauja 
“Aukurui”. Pažymėtina, kad 
vien tik gastrolių po kitas lietu
vių kolonijas per tą laiką pada
ryta apie 50, neskaitant dramos 
festivalių Čikagoje. E. Kudabie
nė, padėkodama publikai ir au- 
kuriečiams, pareiškė, kad di
džiausia padėka jos scenos gyve
nime yra šiltas žiūrovų priėmi
mas ir pilnos salės publikos. 
“Aukuras” šiuo metu yra labai 
reikalingas ne tik moralinės, 
bet ir finansinės paramos. E. 
Kudabienei buvo įteikta graži 
rožių puokštė.

Meninės programos dalyje 
pasirodė “Aukuro” branduolys 
su deklamacijomis ir ištraukom 
iš įvairių vaidinimų. Scenoj ma
tėsi, be E. Kudabienės, L. Ver-

Išleido “Viltis” Klevelande, 
1972 m. Aplanką piešė dail. Te
lesforas Valius. Pradžioje duo
tas autoriaus įžangos žodis “Kaip 
aš rašiau Šventaragį”. Aplanke 
randame žinių apie autorių. Kny
gos gale yra teksto paaiškinimų. 
Knygoje yra 408 psl., kaina 
$5,00, kietais viršeliais — $6.00.

soje, yra net dar didesnis, ne
gu, pavyzdžiui, viršinė prievar
ta, nes priverstas žmogus gali 
išsaugoti bent vidinę savo lais
vę, tuo tarpu vienuolis išsižada 
savo asmens savanoriškai ir net 
džiugiai: “Vienuoliai nuolankiai 
teklauso vyresniųjų”, reikalau
ja II Vatikano Susirinkimas (H, 
126). Jeigu tad vienuolio klus
numas, kaip dažnai manoma, iš
sisemtų nusilenkimu vyresniojo 
įsakytai kasdienai, tai vargu ar 
galima būtų jame regėti minėtų 
Kristaus žodžių prasmę, esą 
klausant žmogaus, klausoma tuo 
ir paties Kristaus.

Klusnumas Kristui gali būti 
vykdomas klusnumu žmogui tik 
tada, kai pro šį klusnumą švy
ti kita būsena, būtent ta, kurio
je Kristus tikrai yra “karalių 
Karalius ir viešpataujančiųjų 
Viešpats”(Apr 19,16). vadinasi, 
kur jo valia yra reiškiama tie
sioginiu būdu, nes tik šitokioje 
būsenoje yra galimas savos va
lios palenkimas Kristaus valiai; 
savęs nenuasmeninant. Būda
mas mūsų pirmavaizdis, pagal 
kurį esame sukurti, Kristus ne
ša savyje giliausią mūsų esmę. 
Todėl Jam paklusti reiškia pa
klusti šitai esmei. Kristaus va
lia yra pati tikroji ir pati gilioji 

bickaitė, M. Kalvaitienė, E. Dir- 
vaitis, A. Ulbinas, K. Bungarda 
ir visus prajuokinantis komikas 
M. Panavas. Pranešinėjo A. Žil- 
vitienė.

Gražiomis dail. A. Trumpicko 
įvairių vaidinimų dekoracijomis 
papuoštoj salėje įvyko vaišės. 
Kalbėjo ilgametis ir nenuilsta
mas “Aukuro”’ reikalų vedėjas 
K. Mikšys, pakviesdamas svečius 
pakelti stiklus ir sugiedoti su
kaktuvininkei “Ilgiausių metų”.

Baliaus ir šokių metu matėsi 
daug pirmųjų aukuriečių net iš 
tolimų vietovių atvykusių pa
bendrauti su naujaisiais ir pa
sveikinti savo mielos vadovės 
bei režisorės E. Kudabienės.

Hamiltono “Aukuras” yra be
ne pirmoji grupė tarp įvairių 
lietuviškų organizacijų, gyvuo
janti daugiau kaip 20 metų su 
ta pačia vadove. Tai didis vieny
bės, darbštumo, pasiaukojimo ir 
lietuviško žodžio meilės pavyz
dys. Linkėtina E. Kudabienei 
daug sveikatos ir ištvermės su 
“Aukuru”' ateityje, o mes, žiū
rovai, atsilygindami jai ir auku- 
riečiams, gausiau atsilankykim 
i spektaklius, parodykime meilę 
lietuviškam žodžiui. V. K.

Atsiųsta paminėti
Antanas Liuima, EVANGELIJOS 

IR KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪ
ROS SANTYKIO UŽDAVINIAI. At
spaudas iš LKM Akademijos “Suva
žiavimo darbų” VII t., 383-391 psl. 
Roma 1972.

Lietuvių jaunimas. The World Li
thuanian Magazine. Nr.8-9, 1972.

Moteris. Lietuvių moterų žurna
las, 1972 m. lapkritis-gruodis.

Lietuvių Dienos, 1972 m. lapkri
tis.

Mūsų Žinios. Čikagos lietuvių jė
zuitų veiklos biuletenis. 1972 m. 19 
ir 20 nr.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1972 m. 
lapkritis, 9 nr.

Evangelijos šviesa, 1972 m. ru
duo.

mūsų pačių valia. Užtat tik šios 
būsenos šviesoje vykdomas pa
klusimas kitam žmogui klau
sančiojo negniuždo, bet tobuli
na, kaip tai skelbia II Vatikano 
Susirinkimas: “Vienuolinis klus
numas ne tik nemažina žmogaus 
asmens vertybės, bet dar ją su
brandina, didindamas Dievo vai
kų laisvę” (II, 126). Ši gi Dievo 
vaikų laisvė yra perkeistosios 
tvarkos laisvė, kai Viešpats gy
vena su žmonėmis regimu bū
du ir todėl yra “su jais jų Die
vas” (Apr 21, 3). Trumpai ta
riant, klusnumas nenuasmenina 
tik tada, kai jis yra eschatologi
nio pobūdžio, vadinasi, kai yra 
suvokiamas bei pergyvenamas 
kain perkeitimo prasmuo bei 
ženklas, regimas mūsosios že
mės sąlygose. Tokiu atveju oro 
Žmogiškąją vyresniojo valia švy
ti Kristaus valia, nors kasdieno
je ši vvresnioio valia ir būtu tik 
jo paties aikštis. Kadangi klus
numas krypsta savo esmėje ne 
i dabarties kasdienybę, o į galu
tine perkeistąją būseną, kurioje 
išganytieji Kristui tarnaus tie
siogiai regėdami Jo veidą (nlg. 
Anr 22, 3-41, tai žmogiškosios 
valios netobulumas sutirpsta 
nerkeitimo šviesoje, ir vienuo
lis jaučiasi esąs laisvas ana per
keistąja Dievo vaiku laisve, 
nors vykdytų ir gana įkyrius, 
nenrotingus ar net erzinančius 
savo vyresniojo įsakymus.

(Bus daugiau)
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P. AMERIKOS LIETUVIU KONG
RESE š. m. vasario 22-25 d. d. Bra
zilijoje, Sao Paulo mieste, koncerti
nę programą atliks sol. Prudencija 
Bičkienė, sopranas iš Čikagos, ir I. 
Smieliauskienės vadovaujamo čika- 
giečių ansamblio “Grandis” 20 šokė
jų grupė. Prieš kongresą “Grandies” 
atstovai lankysis Venecueloje ir tu
rės koncertą jos sostinėje Caracas. 
Kadangi išvykoje dalyvaus tik nedi
delė ansamblio dalis, teks atsisakyti 
"Lietuviškų vestuvių” fragmentų. 
Numatoma paruošti specialią tauti
nių šokių ir dainų pynę. Sol. P. Bič
kienė taip pat planuoja keletą kon
certų ir kitose P. Amerikos lietuvių 
kolonijose.

VIKTORIJOS GENYTES - SMAI- 
2IENĖS pomirtinį eilėraščių rinkinį 
išleis Winnipege gyvenanti jos Šei
ma. Leonardo Žitkevičiaus redaguo
tame rinkinyje bus sutelkti įvai
raus pobūdžio eilėraščiai, kurių da
lis yra skirta vaikams. Knyga bus 
spausdinama Brooklyne, Tėvų pran
ciškonų spaustuvėje. Iliustruos velio
nės dukra Liucija. Kadangi V. Šmai- 
žienė reiškėsi ne tik poezijoje, bet ir 
prozoje, ypač žurnalistikoje, numato
ma išleisti ir atskirą jos raštų tome
li-

LIETUVOS VYČIU CHORAS Či
kagoje išleido ilgo grojimo plokšte
lę “Vai, lėkite dainos”, įdainuotą su 
solistais Algirdu Braziu ir Audrone 
Simonaityte. Plokštelės krikštynas 
surengė krikšto tėvai Antanas ir Ma
rija Rudžiai, Lietuvos garbės konsu
le J. Daužvardienė. Plokštelei! įra
šyti lietuvių kompozitorių — J. Stro- 
lios, F. Strolios, St. Gailevičiaus, St. 
Šimkaus, J. Bendoriaus, J. Karoso, J. 
Gaubo, A. Dirvinskaitės, J. Žilevi
čiaus, St. Sodeikos, V. Klovos kūri
niai. Minėtąjį Lietuvos vyčių chorą 
yra įsteigęs 1915 m. Leonardas Si
mutis, sn. Jo vadovais yra buvę mu
zikai A. Alėksis, A. Pocius, J. Sau- 
ris ir L. šimutis, jn. Po 9 metų per
traukos choras buvo atgaivintas 1960 
m. Jo dabartinis vadovas — muz. 
Faustas Strolia.

LB VAIŽGANTO KULTŪROS 
KLUBO prieškalėdinė popietė Brook- 
lyno Kultūros Židinyje buvo skirta 
prieš 5 metus mirusiam dail. Povi
lui Puzinui ir lietuviškoms bei su 
Lietuva susijusioms plokštelėms. At
siminimais apie dail. P. Puziną dali
josi dail. J. Bagdonas, velionį pa
žinojęs nuo jo pirmosios parodos 
Kaune 1933 m. Jis taipgi apibūdino 
jo kūrybą ir plačiau išryškino Rygos 
ir Kauno meno mokyklų skirtumus. 
Muz. Vytautas Strolia popietės da
lyvius supažindino su lietuviškąja 
diskografija — plokštelių aprašy
mais bei jų katologavimu. Seniausias 
jo turimas įrašas yra kompoz. 
Aleksandro KaČanausko įdainavimas 
1907 m. Nemaža dėmesio susilaukė 
Vilniaus vardo choras Izraelyje, dai
nuojantis ilgesio kupinas dainas apie 
Vilniaus miestą. Muz. V. Strolia taip
gi plačiai palietė išeivijoje besireiš
kiančius lietuvius muzikus ir tuos 
užsieniečius, kurie savo kūrybai yra 
pasiskolinę lietuviškų melodijų. Kaž
kurie yra nurodę šaltinį, o kiti jį 
nutylėję. Sekanti LB Vaižganto Kul
tūros Klubo popietė sausio 20 d. 
bus skirta dramos aktoriaus Henriko 
Kačinsko amžiaus septyniasdešimt
mečiui. Apie sukaktuvininko dailų
jį skaitymą bei deklavavimą kalbės
J. Brazaitis, apie jo teatrinę veiklą 
— J. Blekaitis. Sukaktuvininkas H. 
Kačinskas skaitys ištraukas iš lietu
vių literatūros.

ČIKAGOJE ĮSTEIGTA NAUJOJI 
OPEROS BENDROVĖ vasario 3, 4 
ir 11 d. d. Marijos Augštesniosios 
Mokyklos salėje stato G. Puccini 
operą “Bohema”. Bendrovės valdy
bą sudaro lietuviai — sol. A. Grigas,
K. Girdvainis ir D. Petrelis. “Bohe
mą” režisuoja Živilė Numgaudaitė, 
scenovaizdžius sukūrė dail. A. Amb- 
rosini, diriguoja Lyric Operos diri
gentas Gulio Favario. Operos spek
takliuose dalyvaus solistai: Daiva 
Mongirdaitė, Dalia Kušėnienė, Ge
raldine Mikužis, Paulius Gudas, Al
gis Grigas, Vytautas Marčiukaitis, 
Antanas Gelažius, Rimvydas Cinką, 
Craig Johnson, Diana Locallo, A. 
Zielinski ir C. Zielinski. Gros Lyric 
Operos rinktinis 34 muzikų orkest
ras. Galimus nustolius sutiko pa
dengti mecenatas Edmund Mitchell- 
Mičiulis. “Bohema” bus atliekama 
lietuvių kalba, nors solistų eilėse 
yra ir nelietuvių. Naujasis operos 
teatras turi tikslą sudaryti progą pa
sireikšti jauniesiems dainininkams. 
Ateityje numatoma surengti lietuvių 
jaunųjų solistų konkursą JAV ir 
Kanadoje, pradedant jį kolonijose ir 
užbaigiant Čikagoje. Laimėtojui bus 
paskirta $1.000 premija, kuriai jau 
yra surastas mecenatas.

BALTIEČIŲ STUDIJŲ U KON
FERENCIJA bus birželio 9-11 d.d. 
Švedijoje, Haesselby pilyje prie 
Stoekholmo. Ją rengia Baltiečių 
Mokslinis Institutas Skandinavijoje 
ir Baltiečių Studijų Draugija JAV. 
Konferencijai jau yra gauta Švedi
jos vyriausybės finansinė parama. 
Konferencijos programon yra įtrauk
tos baltistikos visos šakos — istori
ja, visuomeniniai ir politiniai moks
lai, kalbotyra ir literatūra. Plates
nių informacijų galima gauti šiuo 
adresu: Baltic Institute, Box 16042, 
S-103 21 Stockholm 16, Sweden.

DR. JONAS GRINIUS Miunchene, 
V. Vokietijoje, ruošia spaudai “Vei
dų ir problemų" II tomą, kuriame 
bus studija apie J. Aisčio kūrybą.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
STUDENTŲ MIŠRIŲ CHORŲ III 

konkurse “Juventus 72” Kaune var
žėsi 12 chorų iš Kauno, Vilniaus, 
Talino, Petrozavodsko, Minsko, Kle
vo, Kuibyševo, Tomsko ir Leningra
do. Pirmą vietą laimėjo A. Seto 
vadovaujamas Talino studentų cho
ras, II — V. Sitnikovo vadovaujamas 
Tomsko studentų choras, III — Kau
no politechnikos instituto choras 
“Jaunystė” su vadovu R. Varnu. Ge
riausių solistų vardus išsikovojo vil
nietė studentė E. Sidaravičiūtė ir gu
das studentas I. Krasnodubskovas. 
M. K. Čiurlionio harmonizuotą lie
tuvių liaudies dainą “Beauštant! auš
relė” geriausiai atliko Leningrado 
Uljanovo elektrotechnikos instituto 
akademinis choras ir Kauno politech
nikos instituto “Jaunystė”.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
mažiesiems žiūrovams prieš šventes 
paruošė naują premjerą — Violetos 
Palčinskaitės pjesę-pasaką “Geleži
nės princesės diena”. Spektaklio re
žisūra — V. Čibiro, šokiai — balet
meisterio č. Žebrausko, muzika — 
kompoz. F. Bajoro, scenovaizdžiai — 
dail. V. Mykolaitytės.

VILNIAUS “LĖLES” TEATRO vyr. 
rež. ir dail. Vitalis Mazūras grįžo iš 
Jugoslavijos, pastatęs Belgrado lė
lių teatre Libušės Lopeiskos pjesę 
“Gandras ir kaliausė”, parašytą pa
gal čekų rašytojo Jaroslavo Vodra- 
žeko pasaką, šiam darbui jis buvo 
pakviestas 1971 m., kai Kaune vyko 
Pabaltijo lėlių teatrų festivalis, kurio 
svečiu buvo Jugoslavijos lėlių teatro 
meno vadovas M. Džurevičius.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS lietuvių kalbos ir literatūros ins
tituto dabartinės lietuvių literatūri
nės kalbos sektorius baigia rengti 
leidinį “Lietuvių kalbos rašybos ir 
skyrybos pagrindai”. Rengėjai spe
cialiame posėdyje su instituto kalbi
ninkais, augštųjų mokyklų lietuvių 
kalbos katedrų dėstytojais bei kitų 
įstaigų darbuotojais svarstė ryšium 
su šiuo leidiniu kilusius problemi
nius rašybos ir skyrybos klausimus.

JAUNŲJŲ FILOLOGŲ dvimetė 
neakivaizdinė mokykla, įsteigta prie 
Vilniaus ir Šiaulių pedagoginių insti
tutų, pradėjo darbą su X kl. moks
leiviais. Savo kursantams, planuo
jantiems tapti lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojais, ji paskelbė še
šias rašomųjų darbų temas: 1. “Vaiž
ganto stiliaus ištakos", 2. “Kritinio 
realizmo raida Lazdynų Pelėdos, Že
maitės, J. Biliūno kūryboje”, 3. “V. 
Krėvės “Skirgaila" — dramos kūri
nys", 4. “Nacionaliniai ir internacio
naliniai tarybinės literatūros bruo
žai”, 5. Stilistiškai nuspalvinti žo
džiai V. Krėvės "Gilšėje”, 6. "Fra
zeologizmai Žemaitės “Marčioje".

VYSKUPO MOTIEJAUS VALAN
ČIAUS “Raštų” I ir II tomą 5.000 
egz. tiražu prieš Kalėdas išleido “Va
ga” Vilniuje. Pirmajame tome yra 
“Vaikų knygelė", “Paaugusių žmo
nių knygelė”, “Palangos Juzė” ir 
“Antano tretininko pasakojimas”, 
antrajame — “Žemaičių vyskupys
tė”. Prie abiejų tomų pateikiami įva
dai, komentarai ir žodynėliai. Leidi
nys priklauso serijai “Lituanistinė 
biblioteka".

VILNIAUS OPEROS TEATRE pa
grindinius Liučijos ir Edgaro vaid
menis G. Donizetti operoje “Lucia 
di Lammermoor” atliko svečiai iš 
Talino — Anų Kai ir Hendrichas 
Krūmas, “Estonijos” teatro solistai. 
Sopranas A. Kai yra M. Glinkos IV 
konkurso Kleve laureatė, praėjusį 
sezoną išėjusi tobulinimosi kursą Mi
lano “La Scalos” teatre. Jiedu taip
gi surengė solinį koncertą, kuriame 
skambėjo pasaulinių klasikų kūriniai 
ir populiariųjų operų arijos.

LIETUVOS TEATRO DRAUGI
JOS 25 metų sukaktis buvo paminė
ta specialiu vakaru Vilniaus operos 
ir baleto teatre. Koncerte dalyvavo 
visų Lietuvos profesinių teatrų at
stovai, Vilniaus filharmonija ir ope
ros veteranas A. Kučingis. Lietu
vos teatro draugija, vadovaujama 
dramos aktoriaus Jono Kavaliausko, 
šiuo metu turi 962 narius, 14 vieti
nių skyrių ir 7 kūrybines sekcijas, 
jungia 11 profesinių ir 22 liaudies 
teatrus. Draugija rengia paskaitas, 
seminarus, teatrinius festivalius, pa
rodas, kūrybos vakarus, teikia pata
rimus aktoriams, rūpinasi profesinių 
bei liaudies teatrų ekonomine būk
le, aktorių darbo ir poilsio reikalais.

DAIL. KAZIO ŠIMONIO 85 metų 
amžiaus sukakčiai skirta paroda iš 
Kauno M. K. Čiurlionio dailės mu- 
zėjaus 1972 m. pabaigoje buvo per
kelta į Vilniaus dailės parodų rū
mus. Gausiai dailės veterano kūry
bai atstovauja 100 atrinktų darbų, 
pradedant 1919 m. sukurtu “Smui
ku” ir baigiant 1965 m. nutapytu 
"Kosmosu”.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
teatre premjeros susilaukė savotiš
kas baleto triptikas “Apmąstymai šo
kyje”. Jo pirmąją dalį sudaro F. Šo
peno variacijos fortepijonui ir or
kestrui V. A. Mocarto "Don Žuano“ 
tema, antrąją — S. Prokofjevo “Kla
sikinės simfonijos” keturios dalys, 
trečiąją — ištraukos iš L. Minkaus 
baleto “Pachita". Pirmąsias dvi 
dalis pastatė Gruzijos Z. Paliašvilio 
operos ir baleto vyr. baletmeisteris 
G. Aleksidzė, trečiąją — baletmeis
teris E. Bukaitis. Premjerinis spek
taklis buvo skirtas Sovietų Sąjun
gos penkiasdešimtmečiui.

V. Kst.



BABY POINT, $24,900 prašoma 
kaina. 5 kambarių mūrinis na
mas. Jvažiavimas ir garažas. Vie
na skola. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
BLOOR — JANE, $2,000 įmo
kėti. Atskiras 4 kambarių namu
kas, moderni virtuvė ir vonia. 
Tuojau galima užimti. Su dides
niu įmokėjimu viena skola.
KINGSWAY, $36,900 prašoma 
kaina. Mūrinis vieno augšto, 5 
kambarių namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Pilnai įrengtas 
rūsys. Arti požeminio ir krau
tuvių.
RONCESVALLES, $3,900 įmokė
ti ir viena skola. Mūrinis, 6 kam
barių namas, moderni virtuvė, 
erdvūs kambariai. Arti parko, 
krautuvių ir susisiekimo.
ROYAL YORK — BLOOR, 
$48,700 prašoma kaina. Gerai

prižiūrėtas 8 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. 
Moderniai įrengtas rūsys su ži
diniu ir kitais patogumais. Arti 
požeminio ir krautuvių.
ISLINGTON, $12,000 įmokėti. 
Vieno augšto 4 miegamųjų mū
ro namas su dvigubu garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Erdvūs kam
bariai, kilimai ir kiti patogumai. 
Arti visko.
MIMICO, 6 butų po du miega
muosius mūrinis pastatas su ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. 
Prašo apie $30,000 įmokėti. Ge
ras nuomojimui rajonas. Arti su
sisiekimo.
SWANSEA, $10,000 įmokėti. Mū
rinis 6 kambarių namas su gara
žu ir įvažiavimu. Gerai prižiūrė
tas vienos šeimos namas. Tuojau 
galima užimti. Arti požeminio.

BALYS SAKALAS 
762-8255 S PORTAS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

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

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
DUNDAS — RONCESVALLES, labai geromis sąlygomis parduodama 
maisto ir daržovių krautuvė. Didelė apyvarta, lietuvių rajonas. Idea
lus verslas vedusių porai. Verta pamatyti. Prašo $5.500.
JANE — ANNETTE, mūrinis namas — krautuvė ir 5 kambarių bu
tas. Ideali verslo vieta. Dabartinė nuoma — $400 mėnesiui. Prašoma 
kaina — $39,500 su maždaug $7.000 (mokėjimo. Priimtinas betkoks 
pasiūlymas. Vertas dėmesio pirkinys.
SCHOMBERG — TECUMSETT, du po 10 akrų sklypai žemės prie 
Schomberg miestelio. Tik 18 mylių nuo metropolinio Toronto į va
karus nuo 27 kelio. Lengvos pirkimo sąlygos. įmokėti apie $6-7.000.
PERRY SOUND, į šiaurę nuo Perry Sound miesto prie gražaus ežero 
parduodamas trijų miegamųjų vasarnamis ir 4 akrai žemės. Elektra 
šildomas ir įrengtas su visais miesto patogumais. Privatus smėlėtas 
paplūdimis ir puikus žuvavimas. Prašo $17.500 su $8.000 {mokėjimo. 
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 NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- vyt V riRDAIKKA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus _________

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės Ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W„ Toronto 4, Ont. ‘ el’

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVE

ARNOLD’S MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont.
IWo,den & Ellesmere) ------- - -------- Tel- 445-6031
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.

Vcnecuelos ir kitų P. Amerikos šalių atstovai antrajame pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Nuotrauka A. D.

SPORTAS LIETUVOJ
Europos džiudo pirmenybėse Rygo

je kaunietis Česlovas Jezerskas lai
mėjo I vietą. Baigmėje jis savo prie
šininką įveikė per 19 sek. Varžėsi 
Il-me pusvidutiniame svoryje.

Vilniaus plaukikai buvo nuvykę į 
Erfurtą dalyvauti plaukymo rungty
nėse. Vilniečiai laimėjo 8 rungtis.

Keturi Lietuvos plaukikai įeina į 
10 geriausių plaukikų Sov. Sąjungo
je. Tai B. Užkuraitytė, R. Ališkaitė, 
V. Tiknius ir K. Buinickas. Geriau
siai pasirodė B. Užkuraitytė, kuri lai
mėjo dvi antrąsias vietas.

Sov. Sąjungos profsąjungų bokso 
komandinėse pirmenybėse Kaune 
Žalgirio komanda laimėjo I vietą.

Boksininkų turnyre Maskvoje pa
nevėžietis S. Sereika lengviausiame 
svoryje laimėjo I vietą.

LIETUVIAI KANADOS STALO 
TENISO RINKTINĖJE

Kanados stalo teniso sąjunga pa
skelbė naujas vyrų ir moterų 1973 
m. stalo teniso rinktines: vyrų — De
rek Wall, Paulius Klevinas, Errol 
Caetano (visi iš Toronto), Larry Lee 
(Waterloo); moterų — Violeta ir 
Flora Nešukaitytės (Toronto), Shir
ley Gero (Montrealis), Elena Saba- 
liauskaitė-Simerl ir Birutė Plučaitė 
(Toronto).

Šie žaidėjai greičiausiai turės at
stovauti Kanadai Britų Bendruome
nės pirmenybėse Cardiff (Angį.) ko
vo 26 — balandžio 1 ir pasaulio pir
menybėse Jugoslavijoje balandžio 5- 
15 d. Visiems dalyviams linkime sėk
mės. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Dvidešimtpenkmečio leidinio re
daktoriais pakviesti S. Krašauskas 
ir J. Budrys. Medžiagą ir nuotrau
kas siųsti S. Krašauskui, 32 Pasade
na Gardens, Toronto 9, Ont. Meni
nei leidinio daliai prižiūrėti pakvies
tas dail. T. Valius. Be anksčiau mi
nėtų sportinės dalies rašinių, klubo 
istoriją paruoš J. Gustainis (179 Cas
sandra Rd., Tor.), krepšinio stovyk
lą aprašys M. Duliūnas (162 Rushol- 
me Rd., Tor. 4), buriavimą J. Žu
kas (155 Berry Rd., Tor. 18). Turin
tieji nuotraukų ar medžiagos prašo
mi siųsti tiesiai redaktoriui arba at
skiros sporto šakos vedėjui.

Naujais nariais į klubą įstojo ne
seniai iš P. Amerikos atvykę — Al
gis Kaunas (golfas) ir Algis Kaunas, 
jn., (krepšinis).

Šį penktadienį, 8 v.v., Hamiltono 
Kovo jauniai A žais J. Cullnan mo
kykloje draugiškas rungtynes su Vy
čio jauniais. Sekmadienį 12.45 Prisi
kėlimo par. salėje Vyčio jauniai žais 
pirmas B-C lygos rungtynes.

Mūsų rėmėjui Vyt. Pulkiui nuošir
džiai dėkojame.

Mergaitės (16) CYO lygos pirme

nybėse po dviejų pratęsimų pralai
mėjo St. Joan of Arc komandai 18: 
20. Žaidė: Zubrickaitė 4, Underytė 4, 
Saunders 2, Stočkutė 8, Žukauskaitė, 
Poškutė, Valnikaitė, Jokubaitytė.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Visuotinis klubo narių susirinki

mas įvyks šį sekmadienį, sausio 14 
d., 1 v.p.p., Prisikėlimo Parodų sa
lėje. Valdyba pageidauja, kad visi 
klubo nariai dalyvautų susirinkime, 
o ypač jaunesnieji nariai. Progra
moje — pranešimai ir naujosios val
dybos rinkimai.

Klubo metinių šokių proga gauta 
aukų ir laimikių loterijai. Valdyba 
dėkoja klubo rėmėjams: V. Bendo- 
riui, A. Čižikui, A. Dūdai, A. Garbe
niui, V. A. Genčiams, A. Kairiui, S. 
K. Plučams, P. Skrupskui, E. Sie
kiui ir Parkside Meat Market.

Jaunių B krepšinio komanda sau
sio 6 d. Hamiltone žaidė draugiškas 
rungtynes su Kovu. Rungtynes laimė
jo Kovo A ir B klasės jungtinė ko
manda 76:32. Kovui taškus iškovojo: 
Grajauskas 27, Navickas 11, Čerškus 
14, Kairys 13, Banevičius 1, Trum- 
pickas 10. Aušrai taškus laimėjo: 
Stauskas 2, Gutauskas 2, Stončius, 
Abromavičius, Grigonis 4, Sodonis, 
Arlauskas, Valickas, Rautinšas 8, Ža
bas 4. Raab 10. Valdyba dėkoja p. 
Stončiui, Abromavičiui ir Valickui 
už komandos nuvežimą.

Pirmosios šio sezono Bathurst-Col
lege krepšinio lygos rungtynės įvy
ko sausio 7 d. Jaunių A komanda 
pralaimėjo latvių YMCA 59:78. Žai
dė: Bartusevičius 3, Didžbalis 6, Go- 
rys 9, A. Grigonis 15, J. Grigonis 8, 
R. Grigonis, Krikščiūnas, Punkrys, 
Salvaitis 14, Stočkus 4. Vyrų koman
da irgi pralaimėjo pirmąias rungty
nes latvių Hawks komandai 81:93. 
Aušros komandoj žaidė: Akelaitis 4, 
Nakrošius 12, Underys 22, Wagman 
25 ir Žutautas 18. Sekančios šios 
lygos rungtynės bus jaunių A klasės 
prieš Vytį sausio 14 d., 12.45 v.p.p.

V. Štuikio ir O. Kušneraičio tvar
koma jaunių C krepšinio komanda 
nugalėjo St. Christopher penketuką 
sausio 7 d. 29:6. Aušros komandoj 
žaidė: J. Skrupskas, E. Gataveckas, 
R. Punkrys, V. Stončius, E. Petro
nis, J. Gutauskas, A. Arlauskas ir 
A. Sodonis. Sekančios rungtynės — 
sausio 14 d., 2.30 v.p.p., St. Aloysius

Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos 
Kainos. Paskambinkite man ir pasiteiraukite. 
Robert Scucie, d. i, photography, 
29 Mountview Ave, Toronto ® Tel. 766-5877

RENGIATĖS VESTI?

NEIŠMESKITE!

ATSIMINKITE ŠIAS DATAS

LAIKRAŠČIU SURINKIMO
Toronto miestas kas mėnesį surenka laikraščius perdirbimui. Neiš

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

2> ketv. SAUSIO 18 Penkt- SAUSIO 19 (J 

jeigu jūsų regul iarios 
surinkimo dienos yra 
pirmadienis ir ketvirtadienis
Mes esame priklausomi nuo jūsų bendra- OQ"7 "7"7/l O 

darbiavimo. Informacijų teiraukitės JŲ/”//nr£
LAIKRAŠČIŲ RINKIMAS YRA GERAS ĮPRATIMAS

jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra 
antradienis ir penktadienis

ftftC CITY of TORONTI
TORONTO RECYCLING 

ACTION COMMITTEE

Skautų veikla
• Šį sekmadienį, sausio 14, po 

10 v. pamaldų, skautų būkle šaukia
mas “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadovų pasitarimas Vasario 16 suei
gos reikalu.

• Oro skautų Dariaus-Girėno dr- 
vėje M. Tarvydas ir R. Gudelis iš
laikė oro sk. III patyrimo laipsnio 
egzaminus. Ačiū s. G. Stanioniui už 
egzaminavimą ir talką sueigoje.

• Sausio 20 d. Trinity Recreation 
Centre kanadiečių skautų organizuo
jamos vandens sporto varžybos: 6 v. 
v. vilkiukams, 8 v.v. skautams. Jose 
kviečiami dalyvauti ir lietuviai.

• Šį šeštadienį skaučių Mirgos ir 
“Dainos” dr-vių sueigos. Jaun. skau
čių “Rūtos” dr-vės sueiga 1 v. p.p. 
Lietuvių Namuose.

• š. m. kovo mėn. sueina 50 me
tų nuo pirmojo “Skautų Aido” nu
merio pasirodymo Šiauliuose. Kvie
čiame visus šiais jubilėjiniais “Skau
tų Aido” metais laikraštį prenume
ruoti, jo išlaikymui aukoti, uoliau 
skaityti ir bendradarbiauti. “Šatri
jos” tunto ‘Skautų Aido” atstove yra 
tunt. adj. J. Kobelskytė, 22 Evelyn 
Ave., tel. 766-8049. C. S.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vincinio parlamento Charlotte- 
towne uždegė 100 elektros lem
pučių, puošiančių didžiulį iš me
džio padarytą gimtadienio tortą. 
Jis taipgi atidarė šimtmečio žai
dynes naujai pastatytoje areno
je. Pagrindinės iškilmės bus bir
želio pabaigoje ir liepos pra
džioje, kai į Princo Edvardo sa
lą atvyks karalienė Elzbieta su 
savo vyru Pilypu. Ji taipgi ap
lankys ir Ontario Kingstono 
miestą, kuris šią vasarą švenčia 
300 metų sukaktį.

A T L I E K U G R I N D Ų 
ATNAUJINIMO 
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toron fe. 
Alfonsas LE6-2805.

mokykloje, 80 Queensdale.
Paulius Klevinas, 14 metų sporti

ninkas, išrinktas Kanados stalo teni
so sąjungos (Canadian Table Ten
nis Association) kaip vienas iš 
penkių pagrindinų žaidėjų Kanados 
vyrų stalo teniso komandoje. Kaip at
sarginė žaidėja į Kanados moterų 
stalo teniso komandą pateko Biru
tė Plučaitė.

H. F. Atyeo, P. Eng., David E. Crombie, 
Commissioner of Streets. Mayor 2
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
7 KAMBARIŲ, dviejų augštų namas su garažu ir 6 kambarių vasar
namis netoli T. T. Pranciškonų stovyklos. Pirkimo kainon įeina dvi 
krosnys, trys šaldytuvai ir visi baldai. Našlė savininkė išvyko gyventi 
į JAV. Apie 200 pėdų nuo vandens. įmokėti apie $10.000, viena 
hipoteka.
G/1ZOLINO 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
NAMŲ TEL. HU 9-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
5Ųi% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
63/į% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos Ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario.

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

Ontario fr Toronto Real Estate Board narys
DUNDAS—CLENDENAN, $3.000 įmokėti, atskiras 9 kambarių per 
du augštus namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, didelis sklypas, prašoma 
$25.900.
ETOBICOKE, $38.900 vienaaugštis (bungalow), atskiras, plytinis, pri
statytas garažas, 6 kambariai, kilimai, arti Burnhamthorpe Rd.
MISSISSAUGA, atskiras plytinis vienaaugštis (bungalow), dvigubas 
garažas, 6 kambariai ir 2 poilsio bei šeimos kambariai, prašoma 
$41.900.
$3.000 ĮMOKĖTI, plytinis 6 kambarių 2 virtuvių namas, nauja šildy

mo krosnis, prašoma $22.900.
BABY POINT—JANE, $10.000 įmokėti, atskiras plytinis 6 šviesių 
kambarių ir dviejų prausyklų namas, vienas mortgičius balansui, 
gar s.

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

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

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIŪS

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

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

Tel. 533-5454

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

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

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

--------------------------&
Įvairūs spaudos g 
darbai: leidiniai, g 
programos, 
visi verslo bei I 
rėkia mį n i o i I 
s p a u d i n i a i r

' • •
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Čikagos lietuviu horizonte
Vladas RamojusLietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Avė., — . rnr -|aeq 
TORONTO, ONTARIO 161.
• (vairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •

• Šviežia, šaldyta bei
• Importuoti

mūsų rūkyta įvairi paukštiena • 

maisto gaminiai •

PRIIMAMI TELEFONUUŽSAKYMAI

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

Tel. 532-7733

Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

1613 DUNDAS Street West

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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

• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių •

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

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

= tip-topMEATS
KAS savaitę ***f* T DEUCATESSE*i
1727 BLOOR STREET WEST (PRIES KEELE POŽEMINIO STOTĮ) 

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

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (QUEEN ELIZABETH Ir 27 keliat) 
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 Ir S kelias)

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti outomobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 19^4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vokaro.

LIETUVIŲ „ , . 480 RONCESVALLES AVI.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbaik

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas

Bloor Autorite Garage ‘=k.,aye
Savininkas FRANK PETIT Tel. 531-1305
Autorite sales and service, 16 3 6 Dundas Street West
Parduodami automašinų radijo priimtuvai, padangos ir kt. reikmenys

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 4-I00I

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas tur’as pilnai apdraustas

Skambinti tel. LE 4 • 1403
30 DEWSON St.. Toronto, Out

ŽUVO SPORTININKAS
Naujų metų dieną dirbusiems 

amerikiečių dienraščiuose ar kitose 
komunikacijos įstaigose buvo netikė
tai sunki, nes tą rytą pasaulį apskrie
jo žinia, kad lėktuvo nelaimėje žuvo 
viena žymiausių paskutinių metų 
beisbolo žvaigždžių — Roberto Cle
mente, portorikietis, tamsiaodis, bet 
labai geros širdies žmogus. Per eilę 
metų žaidęs Pitsburgo “Pirates” ko
mandoje (rašančiam jį tekdavo ma
tyti Chicago Cubs stadijone, kai čia 
rungtyniaudavo Pitsburgo komanda), 
žiemas praleisdavo savo tėvynėje. 
Gaudamas vieną didžiausių algų — 
apie $150,000 metams — Roberto 
Clemente nemažą jų dalį skirdavo 
neturtingųjų šalpai. Kai Nikaragvos 
valstybę ištiko baisus žemės drėbė- 
ijmas, kur žuvo tūkstančiai žmonių, 
R. Clemente su kitais nelaimingie
siems surinko apie $150,000, keturių 
motorų lėktuvą prikrovė vaistų bei 
kitų būtinų reikmenų nukentėju- 
siems ir iš Porto Rico naujųjų me
tų išvakarėse pakilo artimo pagalbos 
misijai į Nikaragvą. Vos pakilus, lėk
tuvas krito į jūrą, ir juo skridusieji 
žuvo. Amerikiečių laikraščiai, rašy
dami apie R. Clemente mirtį, pabrė
žė, kad savo gyvenimą pašventęs ne
laimingam artimui padėti, didysis 
sportininkas mirė jo gyvenimui bū
dinga mirtimi — žygyje pas tuos, 
kuriems pagalba tuo metu buvo la
biausiai reikalinga. Tokie pavyzdžiai 
turėtų žadinti ir mus, lietuvius, nes 
mūsų tautiniai šalpos dirvonai tebė
ra labai platūs.

IŠ ŠVENČIŲ MOZAIKOS
Kalbant apie Nikaragvos nelaimin

guosius, malonu prisiminti, kad ir 
lietuvių jėzuitų provincijolas kun. 
G. Kijauskas savo pamoksle, pasaky
tame jėzuitų koplyčioje Kalėdų iš
vakarėse, taip pat visus susirinku
sius lietuvius skatino melstis už tos 
nelaimingos valstybės žuvusius bei 
nukentėjusius gyventojus. Tikėda
miesi, kad ir kitų tautų nariai įvai
riomis progomis meldžiasi už Lietu
vą, mes tokiu tarptautiniu bendravi
mu dar labiau susijungiam į vieną 
didelę pasaulinę šeimą. Malonu pa
stebėti, kad ir šiemet švenčių proga 
daug lietuvių šeimų bei paskirų as
menų vietoj tradicinių sveikinimų 
aukojo pinigus šalpai (per BALFą 
ar Lietuvos Dukteris), spaudai, 
pranciškonų statomam Kultūros Ži
diniui Niujorke, Lietuvių Fondui, 
Jaunimo Centrui Čikagoje ir t.t. Ki
ti paskelbė bendrus sveikinimus 
spaudoje. Naujųjų metų išvakarėse 
buvo progos apsilankyti kauniečio 
Norman Burstein kailių prekyboje 
Čikagos vidurmiestyje. Nors Bur- 
steinai yra kitos tikybos žmonės, 
jiems nieko nereiškia Kalėdų šven
tės ir jų nauji metai yra visai kitu 
laiku, bet ir pas juos, kaip krikščio
nių šeimose, šalia papuoštos eglutės 
buvo išdėta daug kalėdinių sveikini
mų, kurių nemaža dalis net su krikš
čioniškais vaizdais. Abu Bursteinai 
tais sveikinimais didžiavosi, juoba, 
kad lietuviai išgelbėjo juos iš mir
ties sunkiais nacių okupacijos me
tais Peržiūrėjau beveik visus Bur- 
steinų gautus sveikinimus. Dauguma 
jų buvo nuo kunigų, gydytojų ir 
šiaip įvairių sluogsnių lietuvių. 
Jiems rašė net tokie, kurie spaudoje 
paskelbė bendrus sveikinimus su ži
nia, kad tradicinių kortelių nesiimti-

St. Catharines, Ont.
KALĖDŲ ŠVENTĖS praėjo gana 

gražiai. Dėl sumažėjusių darbų šie
met nuotaikos mieste buvo gerokai 
prislopintos. Tai palietė ir kelias lie
tuvių šeimas. Dauguma lietuvių lai
kosi gerai. Nemažai jų išvyko kitur 
pasisvečiuoti ir todėl bendruomenė 
kiek sumažėjo. Visdėlto į bendras 
Kūčias atėjo apie 70 žmonių. Kūčios 
ir šiemet buvo gražiai paruoštos. Ma
tėme simbolinį vaidinimėlį, klausė
mės puikiai giedančio mergaičių cho
relio, dalinomės plotkelėmis. Kun. 
Juvenalis Liauba, OFM, pasakė gra
žų žodį, gale apylinkės pirmininkė
K. Šukienė pasidžiaugė bendru lie
tuvių pobūviu šį šventą vakarą. Į 
Bernelių Mišias naktį atvyko lietu
viai ir iš kitų vietovių. Todėl koply
čia buvo pilnutėlė.

S. ŠETKAUS pramonės inžinie
riaus laipsnio gavimo proga pasvei
kinti atvyko į jo namus vyriausias 
Thompson įmonės inžinierius K. H. 
Jones su visa šeima. K. Jones žmo
na yra Anglijos lietuvaitė, deja, ne
mokanti nė vieno žodžio lietuviškai. 
Augina tris sūnus, kurių vyriausias 
—- 17 metų. Šeima gavo lietuviškų 
vaizdų albumą ir čia pat pramoko 
keletą žodžių lietuviškai. Thompso- 
no įmonės Amerikoje paskutinėje 
Apollo misijoje į mėnulį dalyvavo 
su vienuolika naujų techniškų page
rinimų, prisidėjusių prie labai sėk
mingos kelionės. Mažasis erdvėlaivis 
nusileisti ant mėnulio yra Thompson 
įmonių gaminys. Kor. 

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

nės. šalia kitų, pamačiau čia ir gražų 
kolektyvinį lietuvių jėzuitų sveikini
mą už Bursteinų paramą jėzuitų 
veiklai.

NAUJA OPERA
Čikagos Lietuvių Opera, gyvuojan

ti šešioliktus metus, ruošiasi “Car
men” spektakliams, kurie įvyks atei
nantį pavasarį. Bet prieš tai dar kita 
naujiena: vasario 3, 4 ir 11 Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje statoma ope
ra “La Bohema” lietuvių kalba. Ją 
stato nauji žmonės, sudarę “Chicago 
Opera Company”, šios naujos bend
rovės vadovybėje yra sol. Aig. Gri
gas, inž. K. Girdvainis ir adv. D. Pet
relis. “La Bohemos” lietuviškus spek
taklius diriguos vienas iš Čikagos 
“Lyric” operos dirigentų — Gulio 
Favario; režisuoja Živilė Numgau- 
daitė, Marijos Augšt. Mokyklos dra
mos mokytoja; dekoracijos — dail. 
A. Ambrozini, baigusio scenos meno 
fakultetą Illinois universitete; švie
sų tvarkytoja — L. Buivydaitė. Spek
takliuose pasikeisdami dainuos Dai
va Mongirdaitė, Dalia Kučėnienė, G. 
Mikužis, Pov. Gudas, Alg. Grigas, o 
taip pat mažytėse rolėse pasirodys 
Vyt. Marčiukaitis ir Ant. Gelažius, 
šalia lietuvių, dalyvauja ir būrys 
amerikiečii) solistų, dainuojančių 
“Lyric” operoje: Craig Johnson, Dia
na Locallo (ji po spektaklių tuojau 
išskrenda į Italiją), broliai Adolfas 
ir Kazimieras Zielinski (“Lyric” 
operoje dainuoja 18 metų). 24 žmo
nių chorą sudarys rinktiniai Čikagos 
“Lyric” operos choristai, kurie lie
tuviško dainavimo repeticijas atlie
ka “Lyric” operos rūmuose.

Gruodžio 26 d. sušaukta spaudos 
konferencija, kurios metu mūsų laik
raščių atstovai buvo painformuoti 
apie naujosios operos bendrovės tiks
lą bei planus. Esą, Čikagos Lietuvių 
Operoje vis tie patys solistų veidai, 
kartojamos net seniau pastatytos 
operos, kad tik turimieji solistai tu
rėtų ką veikti. Tuo tarpu lietuvių 
tautinėje bendruomenėje esą gra
žaus dainininkų prieauglio, kuriam 
pasirodyti reikalinga platforma. 
Naujoji opera tokia platforma ir bū
sianti. Nors tikslas tikrai gražus, tik 
klausimas, kiek ilgai naujoji opera 
išsilaikys? Nepaslaptis, kad “La Bo
hemos” spektakliams ji turi stiprų 
mecenatą restoranų savininko Ed
mundo Mitcheil-Mičiulio asmenyje. 
Jis pažadėjęs padengti nuostolius net 
iki $10,000 sumos. Iš antros pusės 
žvelgiant, spaudos konferencijoje su
sidarė įspūdis, jog “La Bohemos” lie
tuviškų pastatymų sąmata esanti 
kukli (nors su orkestru bus repetuo
jama 15 vai., dainuos visa eilė “Ly
ric” operos žmonių). Jei visiem trim 
spektakliam bus išparduota 80% bi
lietų, nuostolis negrės. Tokie rengė
jų žodžiai. Stebint visuomenės opini
ją, tenka pabrėžti, kad šios operos su 
entuziazmu laukia jaunesnės kartos 
žmonės. Rimta konkurencija nepa
kenks ir savo vardą bei garsą turin
čiai Čikagos Lietuvių Operai. Telie
ka palinkėti, kad abu kolektyvus ly
dėtų bendro darnaus sugyvenimo 
nuotaikos. Kad Čikagos Lietuvių 
Operai naujasis operos kolektyvas 
įdomus, pasako faktas, jog ČLO pasi
kvietė rež. Ž. Numgaudaitę režisuoti 
“Carmen”. Kaip matome, dar spek
takliams nepraėjus, iš naujosios ope
ros gretų vienas žmogus jau paimtas 
ir kitam rimtam darbui.

SUDBURY, ONT.
AUKOJO TAUTOS FONDUI $50: 

Remeikis Jonas, Venskus Petras; 
$18: Braškys Antanas; $10: Gudriū- 
nas Viktoras, Kulnys Liudas, Pode- 
ris Kazimieras, Kibickas Jonas, Ra
gauskas Izidorius, Rimas Kazimieras, 
Tutinas Kostas, Bataitis Juozas; $8: 
Juška Vladas, Semežys Petras, Stan
kus Justinas, Juozapavičius Antanas, 
Kusinskis Aleksas, Danilevičius Ze
nonas, Gatautis Antanas, dr. šemo- 
gas Jonas, Valiukas Juozas, Grinius 
Vytautas, Poderis Kęstutis; $5: Tol
vaišą Stasys, Griškonis Pranas, Krau- 
jalis Pranas, Kusinskis Aleksas, kun. 
Sabas Antanas, Milčius Algis, Stra- 
kauskas Antanas, Albrechtas Ferdi
nandas; $5.50: Jutelis Povilas; $4: 
Jasiūnas Augustinas; $3: Jasinskas 
Jonas, Jonikas Klemas, Jurgilas An
tanas, Kriaučeliūnas Vladas, Vabuo- 
las Jonas, Ramonas Kostas, Sakalaus
kas Eugenijus, šviežikas Kazimieras, 
Petrėnas Petras, Petrėnas Jonas, 
Šleinius Jurgis, Venslovaitis Juozas, 
Kriaučeliūnas Jurgis, Kručas Juozas, 
Pauiaitis Juozas, Krivickas Stasys, 
Jutelis Petras, Stepšys.Vaclovas, Ma- 
zaitis Petras, StaŠkus Juozas, Rpkšys 
Andrius, Staškevičius Albertas, Bal
tutis Leonas, Barkauskas Albinas, 
Bružas Valys, Bružas Ignas, Butaus- 
kas Viktoras, Cibulskis Juozas, Gab
rėnas Pranas, Glizickas Juozas, Liut
kus Povilas; $2: Gurklys Petras, 
Striška Julius, šulmistras Jurgis, 
Visockas Pranas, Martinkutė Silvija, 
Daveikis Vincas, $1: Jonaitis Juozas,

Ottawa, Ontario
DR. V. KUDIRKOS ŠEŠTADIENI- 

NĖ MOKYKLA, po trumpų Kalėdų 
atostogų, pradėjo darbą sausio 6 d.

GENĖS KONGELIENĖS dailės 
darbų paroda vyko per visą gruo
džio mėnesį Elmdale kino teatro 
fojė. Buvo išstatyta 32 aliejiniai dar
bai. Jų temos labai įvairios. Dide
lis spalvų įvairumas, grynų abstrak
tų nebuvo. Ypač paminėtinas pa
veikias “Amžinybė” — simbolinis, 
modernus darbas. Lankytojų domė
jimasis paroda buvo nemažas.

PER LIETUVIŲ FONDO įgalioti
nį savąjį įnašą padidino iki $200 dr. 
Mickus, gyv. Renfrew.

KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ vieto
je per L. Fondo įgaliotinį paaukojo 
Fondui: p.p. Vilčinskai, Paviloniai, 
Dauniai ir Paškevičiai $20. Pinigai 
bus panaudoti padidinti bendrajam 
Otavos lietuvių įnašui.

ARTĖJANT LIETUVIŲ FONDO 
lėšų kaupimui prie užsibrėžtojo tiks
lo pabaigos, vietos įgaliotinis išsiun
tinėjo didelei daugumai šios apylin
kės narių laiškus, paryškindamas 
reikalą ir būdus, kaip Otavos apylin
kė galėtų prisidėti prie šios didžios 
talkos spartesnio įvykdymo.

MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS 
gruodžio vidury suruošė eglutę su 
pamaldomis. Buvo atvykęs svečias 
kun. S. Kulbis, SJ. Sueigos programą 
atliko šeštadieninės mokyklos moki
niai.

LIETUVOS UNIVERSITETO ir L. 
K. Mokslo Akademijos 50 metų su
kakties paminėjimą surengė pastaro
sios židinys. Apie Akademijos sukak
tį kalbėjo dr. St. Bačkis iŠ Vašing
tono, o apie Lietuvos universitetą — 
dr. H. Nagys iš Montrealio. Sveikino 
dr. J. Sungaila iš Toronto — Toron
to židinio vardu ir inž. A. Paškevi
čius vietos PLIAS vardu ir kaip L. 
Fondo atstovas, kartu įteikęs sve
čiams prelegentams ir židinio pirmi
ninkei kuklius lietuviškus suveny
rus.

NAUJĄJĄ APYLINKĖS VALDY
BĄ sudaro: p.p. Prisčepionka — pir
mininkas, čeponkus — pavaduoto
jas, Barisaitė — sekretorė, Radžiu- 
vienė — iždininkė, Elvikis — kultū
ros reik, vadovas. A. Vilniškis___

SaultSte.Marie,Ont.
NEMAŽAS MŪSŲ TAUTIEČIŲ 

skaičius sutiko naujus metus net tri
juose pobūviuose — žūklautojų ir 
medžiotojų klubo “Briedis” parengi
me (valdybos narės R. Galinienės 
namuose) ir privačiuose parengi
muose — B. Ę. Dabulskių ir St. 
Druskių namuose. Visų nuotaikas su
drumstė a.a. Prano Bružo mirtis au
tomobilio nelaimėje. Ankstyvą nau
jų metų rytą jo vairuojamas auto
mobilis 15 mylių į rytus nuo miesto 
susidūrė su jaunuolių pilnu automo
biliu, kurių du žuvo. Velionis Pr. 
Bružas, 60 m. amžiaus, turėjo val
džios įstaigoje darbą, mažą ūkelį 
prie Echo Bay ir benzino stotį, kurią 
aptarnavo vienas iš velionies sūnų. 
A. a. Pr. Bružas paliko austrų kil
mės žmoną ir gausią šeimą, kurios 
jauniausias narys yra tik trejų me
tų. Visi tautiečiai jai reiškia nuošir
džią užuojautą.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ METŲ mūsų 
mieste lankėsi visa eilė jaunų tautie
čių, studijuojančių įvairiuose Kana
dos universitetuose ar jau baigusių. 
Tai — p.p. Kaminskų, Grigelaičių, 
Gasperų, Motuzų, Vanagų, Skardžių, 
Skaržinskų ir kt. atžalynas.

JADVYGA PAREIGIENĖ paauko
jo Lietuvių Fondui $100 ir tuo būdu 
įamžino savo mirusio vyro a.a. Mar
tyno Pareigio atminimą. Tai gražus 
pavyzdys ir kitiem tautiečiam. Kor.

EDMONTON, Alta.
ANTANAS ANDRULEVIČIUS, su

laukęs 71 metų amžiaus, mirė 1972 
m. gruodžio 5 d. Velionis paliko liū
dinčią žmoną Mariją, sūnų, 2 duk
teris ir 8 anūkus. Palaidotas iš šv. 
Alfonso bažnyčios šv. Joakimo ka
puose. Laidotuvių apeigas atliko kun. 
Iz Grigaitis. Prieš 6 mėnesius mirtis 
taip pat pašaukė Edmontone gyvenu
sį Antano brolį Joną Andrulevičių. 
Nuoširdi užuojauta visai Andrulevi
čių giminei.

KUN. IZ. GRIGAITIS, Edmontono 
lietuvių kapelionas, 1972 m. gruo
džio 29 d. išskrido atostogų į Ar
gentiną. Numato grįžti vasario mėn 
viduryje. Lietuviškos pamaldos vėl 
bus laikomos L. Namų koplyčioje 
sekmadienį, vasario 18 d.

NAUJŲ METŲ bendro sutikimo 
Lietuvių Namuose šiemet nebuvo. 
Nors Namų direktoriai turėjo norą 
šį tradicinį pobūvį surengti, tačiau 
tautiečiai pasyviai į tai reagavo. Oras 
Kalėdų bei N. Metų laikotarpiu buvo 
ypatingai gražus, tad dauguma tau
tiečių turėjo gerą progą aplankyti 
vieni kitus kur begyventų — mies
te ar už miesto ribų. Dobilas

Lumbis Vytautas, Lencas Stasys, Bal
čiūnas Kazimieras, Grigutis Alfonsas. 
Iš viso surinkta: $444.50. Už aukas 
nuoširdi padėka.

KLB Sudbury apyl. .valdyba

Poeto posmai
Poetas Vladas šlaitas, gyve

nąs Anglijoj, eilėraštyje “Mano 
nelaimė ir mano laimė” užbai
giamajame posme eiliuoja: “žo
džiu, aš nušneku ne pagal savo 
nosį (paprastai šnekant) bandau 
iššokti aukščiau savo bambos”.

ŠYPSENOS
Okupuotoj Lietuvoj

Du okupuotos Lietuvos mate
matikos mokytojai kalbasi tarp 
savęs ir apgailestauja, kad atė
jus sovietinei valdžiai sumažėjo 
galimybės užsidirbti duoną. Esą 
matematika taip suprastinta, 
kad beliko du veiksmai — su
dėtis ir daugyba, kurie yra rei
kalingi turtams skaičiuoti. At
imtį ir dalybą praktikuoja tik 
valdžia, kuri atima piliečių tur
tą ir pasidalina. Mokykloje to 
esą nereikia mokyti. Šaknies 
traukimas irgi atpuola, nes 
KGB rauna su šaknimis visus 
liaudies priešus. Laipsnių kėli
mas taip pat nereikalingas — 
tai atlieka partija.

Jieško reumatikų
Anglijos provincijos laikraš

tyje įdėtas skelbimas:
“Meteorologijos institutas jieš

ko reumatikų nuolatiniam bend
radarbiavimui”.

Logika
— Matai, Petrai, mūsų trau

kinys ką tik išvažiavo, — sako 
žmona.

— Onute, būk logiška! Jeigu 
mes į jį pasivėlinom, tai tu ne
turi teisės sakyti “mūsų trauki
nys”.

Pajieškojimai
Jieškomųjų sąrašuose minimas 

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

Jieškpmas Romas Petrauskas, gy
venęs Memmlngene, Vokietijoje, ir 
išvykęs Kanadon. Jį patį arba apie 
jį žinančius prašome atsiliepti "T. 
žiburiuęse”, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

R. Stasiulis
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

FOR SALE

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

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

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

NUO L 0 I H O S IKI DAHGORAlilOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSIL-iYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921 -3924
Darbo valandos' 9.30 v.r__ 6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

INSURANCE

Tėvų skaičius
Hollywoodo kino žvaigždės 

duktė susiginčijo su savo drau
gėmis:

— Ką? Aš neturiu tėvelio? — 
sušuko ji. — Aš turiu daugiau 
tėvelių, negu jūs visos kartu 
paėmus.

Autoriaus pasiūlymas
Literatas kreipėsi į humoris

tą M. G. Saphir, prašydamas pa
klausyti jo parašytos komedijos.

— Jūs, Sefirai, žinote, kad 
Moljeras parašydavo pjesę, per
skaitydavo ją savo tarnaitei. 
Moljeras manė, kad tos vietos, 
kurios prajuokins tarnaitę, pra
juokins ir žiūrovus. Todėl aš no
rėčiau perskaityti jums savo pje
sę. Kam jūs pritarsite, patiks ir 
visiems skaitytojams.

— Labai dėkoju tamstai už 
malonų komplimentą, — atsakė 
Sefiras, — bet kol tamsta dar 
nesate Moljeras, leiskite man 
nebūti jūsų sena tarnaite ...

• Vidutinis amžius yra tokia 
norma, kai vyras nebeina jau
nyn, o moteris senyn.

Parinko Pr. Alš.
PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ 

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus 

ir pataisyti sugadintus audinius. 
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, K.O 
Wlktoria BUKOWSKA, R < 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien in , 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie 

’•>,« mm 10 v ryto iki 6 v .v.

769-4512
2231 Bloor Street W.
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Visu laukiamas '"TĖVIŠKĖS ŽIBURIU" metinis

SPAUDOS BALIUS
PROGRAMOJ E:

• Mergaičių kvartetas "AUŠRA

iš Windsoro ir akordeonistė

Kristina Puidaitė

• Šokiai, bufetas

Dalyvaukime visi uoliai, kuriems rupi spaudos reikalai! Iki

Tėviškės Žiburiai 1973. I. 11 — Nr. 2 (1197)

H MONTKBAt"

• Lietuvių Žurnalistų Sąjungos paskirtų 

premijų įteikimas jauniesiems 

bendradarbiams

• Didžioji loterija, kurioje gali laimėti 

ir nedalyvaują baliuje

• Mažoji loterija tik baliaus dalyviams 

su Įėjimo bilietais

• Lietuviškas DIMSKIO orkestras

VASARIO 3, ŠEŠTADIENI, 
Prisikėlimo salėse ST
• Baliaus pradžia - 7 valandą vakaro
• programos - 7.30 v. v.

Montrealio L. K. Mindaugo šaulių kuopa kviečia visus 
montrealiečius ir apylinkių lietuvius į jų rengiamą

METINĮ BALIU-VAKARIENĘ
1973 m. sausio 13 d., 7 valandą vakaro,
MONTREALIO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

i

f

Stalai rezervuojami iš anksto ' TŽ administracijoj, 
įėjimas — 3 doleriai, moksleiviams bei studentams

— 2 doleriai.

PROGRAMOJE;------------------------------- --------------------------
Vieno veiksmo komedija "Jokimas įkliuvo", atliekama 
L. K. Mindaugo šaulių kuopos scenos mėgėjų grupės, 
vadovaujamos šaulio V. Sušinsko. • Bufetas, vakarienė, 
šokiai, loterija. Bilieto kaina — $4.

L. K. Mindaugo šaulių kuopos valdyba

pasimatymo DIDŽIAJAME SUSITIKIME!

$ TORO NT
šv. Jono Kr. par. žinios
— Anapilio sodybos statyboje 

šiuo laiku vyksta salės balkonų for
mavimas. Mechanikos darbai paves
ti Woodword Mechanical Ltd., kur 
jau daug metų sėkmingai darbuoja
si Algirdas Banelis, kuris ir Anapi
lio statyboje vadovauja šios srities 
darbams. Elektros darbai pavesti p. 
Janauskui.

— Anapilio sodybos statybai au
kojo: $400: J. O. Ažubaliai: $200: 
M. Kazlauskienė; po $100: A. S. 
Petraičiai, M. Adams, S. Kryževi
čius; $50: P. O. Eidukaičiai.

— Praėjusį sekmadienį parapijos 
salėje buvo išdėstyti 1973 m. sek
madieninių rinkliavų vokeliai ir au
kų pakvitavimai už 1972 m. Dides
nioji dalis parapijiečių vokelius at
siėmė. Likusieji vokeliai salėje bus 
išdėstyti ir šj sekmadienį. Labai 
prašome negavusius juos atsiimti 
po pamaldų.

— Sausio 6 
palaidota a.a. 
iš Hamiltono,
neturint specialių mašinų, bus susi
laikoma nuo duobių kasimo. Miru
sieji, kaip ir daugelyje kitų vieto
vių, laikinai bus patalpinami kop
lyčios rūsyje.

— Po Kalėdų atostogų parapijie
čiai lankomi toliau. Šią savaitę lan
koma vakarinė Toronto dalis, prieš 
tai telefonu susitarus su paskiro
mis šeimomis.

— Pamaldos: šj šeštadienį, 8.30 
v.r., už a.a. Juozą Valešką; sekma
dieni: 10 v. už a.a. Teresę Mačiu
lienę, 11 v. už Melkaičių šeimos mi
rusius ir 12 v. už a.a. Motiejų Rekų.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sį sekmadienį pamaldos 9.30 

v.r. ir sekmadienio mokykla.
— Kadangi kun. A. Žilinskas 

penktadieni turi išvykti posėdžio, 
konfirmandams pamokų nebus. Se
kanti 
v. v.

savo 
ir dr.

svei-

— už

d. lietuvių kapinėse 
Morta Pliskevičienė 
Ryšium su šalčiais.

na-

ffl Maloniai kviečiame į Maironio šeštadieninės J

\\\ mokyklos tėvų komiteto rengiamą O* \\\VAKARA sausio 20, šeštadienį, 1
I
ii 4 Prisikėlimo parapijos salėje ///

į------------------------------------  MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:------------------------------------- )))

\\

Tautinių šokių grupė "Gintaras", 
vadovaujamas p. p. Karasiejų 

Tautinių šokių grupė "Ąžuolynas", 

vadovaujamas R. Tamulionio

Šokiams gros puikus DIMSKIO orkestras, \\\ 

veiks skanių vėdarų ir stiprių gėrimų bufetas, (u

Pradžia — 7 valandų vakaro. II
Įėjimas — $2.50, studentams — $1.00 \\

pamoka — sausio 19 d.. 6.30

Sausio 21 
v. p.p., nes

d. pamaldos bus 
kun. A. Žilinskas 
Faith Lutheran

d. bus įprastu laiku

31 d. mirė a.a. Irma 
Palaidota šv. Jono

12.30
sakys pamokslą
Church Downsvicw, Ontario. Pamal
dos sausio 28 
9.30 v.r.

— Gruodžio 
Puodžiūnienė.
lietuvių kapinėse sausio 3 d. Vasa
rio 7 d. ji būtų sulaukusi 80 m. 
amžiaus. Velionė buvo aktyvi para
pijietė, dalyvavusi parapijoje bei 
moterų draugijoje nuo pat įsikūri
mo. Velionė paliko liūdinčius: duk
rą Kertą Klimienę, sūnus — Jur
gi ir Viktorą Toronte. Ilsėkis ramy
bėje!

Domininką Asevičicnė, staiga 
susirgusį. sausio 4 d. išvežta į 
$v. Juozapo ligoninę (508 kam
barys). — Stasys Kniukšta, ap
degęs darbovietėje ir gydęsis šv. 
Juozapo ligoninėje, grįžo į na
mus. bet kurį laikų dar negalės 
dirbti.

Prisikėlimo par. žinios
— Atšventusius sidabrinį 

santuokos jubllėjų — Joną 
Oną Gustainius nuoširdžiai 
kiname.

— Mišios: trečiad., 7.30 v.
Anupro ir Salomėjos vėles, užpr. P. 
A. Ledų; penktad., 7.30 v. — už 
a.a. A. Ramanauskienę, užpr. L. E. 
Norvaišų; sekmai!., 9 v. — už šei
mos mirusius, užpr. K. S. Simonai
čių; 11.15 v. — už a.a. M. Dervi
nį, užpr. S. Dervinienės; 12.15 v. — 
už a.a. P. Adomavičių, užpr. O. Ado
mavičienės.

— Lankomos šeimos, su kurio
mis iš anksto susitarta.

— Pirmosios Komunijos ir reli
gijos pamokos vaikams — sekma
dieniais po 10 v. Mišių.

— Bendra choro repeticija 
ketvirtadienį, 7.30 v. v.

— Lituanistinis seminaras 
penktadieniais, 7 v.v. parapijos 
tnuose.

— Religijos kursas suaugusiems 
•— šį trečiadienį, sausio 10 d., 7.30 
v.v., Parodų salėje. Paskaitos ir dis
kusijų tema —• “Mišios ir Komuni
jos priėmimas”. Visi maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

— Pensininkų laisvavakaris — 
kitą trečiadienį, sausio 17 d., 6.30 
v.v. Parodų salėje. Bus rodomas 
įdomus filmas. Visi kolonijos vyres
nieji kviečiami atsilankyti.

K. L. K. Moterų Prisikėlimo 
skyrius 1972 m. gruodžio 10 d. 
surengė metinę savo šventę — 
organizuotai dalyvavo Mišiose 
ir agapėje. Dvasios vadas Tėv. 
Placidas, OFM, tarė žodį bei 
pasveikino visas susirinkusias 
šventės proga. Skyriaus pirm. L. 
Murauskienė padėkojo visoms 
prisidėjusioms prie agapės pa
ruošimo ir prie ankstyvesnių 
skyriaus parengimų. Pasivaiši
nusios dalyvės klausėsi seselės 
Teresės paskaitos tema “Mote
rų vieta dabartinėje Bažnyčio
je”. D.

Gintaras Karosas ir Rimas 
Ignaitis iš Bostono, Mass., ap
lankė keletą miestų, jų tarpe ir 
Torontą. Jiedu rūpinasi jauni
mo laikraščio “Lietuvių Jauni
mas” leidimu, spausdinimu ir 
platinimu. Savo kelionėje jiedu 
išvežiojo naujausią numerį 
(1972 m. 8-9) platintojams. To
ronte jiedu aplankė “TŽ” redak
ciją ir kitas lietuvių instituci
jas.

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 
Ronccsvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.

IŠNUOMOJAMI du kambariai, vir
tuvė ir prausykla su atskiru įėjimu. 
Skambinti tel. 766-3886; 126 Glen- 
lake Avė., Toronto.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS, ga
ražas, Galima naudotis virtuve. 
Skambinti tel. 536-6480.
JIEfiKAU PIRKTI tautinių drabužių 
1214 dydžio. Tel. 233-2722.

Beauty Salon 
Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor • Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
(vairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir t.t. Prieinamos kainos.

GERAI ĮSIKORĘS LIETUVIS norė
tų susipažinti su kultūringa lietuve 
apie 42 metu amžiaus. Rašyti: 
Lietuviai, "Tėviškės žiburiai", 941 
Dundas SL W., Toronto 3, Ont.

ČESNAKAS-

FOTOGRAFAS Įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tet 
767-4737.
ATLIEKU VISU8 NAMU REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
Ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
Kauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujas pristatvmus, 
Išvalymus rūsių, kiemų Ir perkraus- 
tymo darbas. Skambinti po S v. p. p. 
tel. 535-4329.

eras vaistas 
C«tnokas (garlic) yra natūraliu krau
tą valantis vaistas — padeda |am 
talfvtatf tekėti, apsaugoja nuo nefva« 
'Umiį, nuo puvimo bakterijų bei |oi 
unalklna."ADAMS GARLIC PEARLES” 
turi savyje reikalingos domoko alyvos, 
kuri <edlclno|e |au seniai vartojama, 

litisus ilmtmedlus milijonai imo- 
nly vartojo čotaakg kaip valttq, tikė- 
lomi |o gydomojo bei stiprinamęio 
ąolla. Stenkis boti stiprus Ir sveikos. 
Dar ilondien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" ddiutg vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau Ir maliau slogų tu. 
risi Jlos tatnako kopiulėt nehir 
*ei kvapo, nei skonio.

“T. Žiburių” metinis spaudos 
balius — vasario 3, šeštadienį, 
Prisikėlimo salėse. Meninei pro
gramai pakviestas Windsoro lie
tuvaičių kvartetas “Aušra” su 
žymia akordeoniste K. Puidaitė. 
Baliuje ketina dalyvauti ir du 
Liet. Žurnalistų Sąjungos cent
ro valdybos nariai. Jie įteiks jų 
valdybos paskirtas tris žurna
listines premijas jauniesiems 
“TŽ” bendradarbiams (žiūr. 3 
psl.). Bus vertingų laimikių lo
terija, kurioje gali dalyvauti vi
si “TŽ” skaitytojai, atsiuntę bi
lietų šakneles iki vasario (Feb
ruary) 1 d. arba pirkę bilietus 
baliaus metu. Loterijai gauti pa
veikslai šių dailininkų: E. Stan
kuvienės, A. Tamošaičio, L. Ur
bono, T. Valiaus; medžio šaknų 
skulptūra — Pr. Baltuonio. Be 
to, laimikių tarpe bus televizi
jos priimtuvas ir nemokama ke
lionė į Bermudą (V. Bačėno “Ali 
Seasons Travel Agency” dova
na). Bus ir mažoji loterija, skir
ta vien spaudos baliaus daly
viams pagal įėjimo bilietų nu
merius. Stalai spaudos baliui re
zervuojami iš anksto “TŽ” admi
nistracijoj. Sudaromos specialios 
sąlygos dalyvauti jaunimui pre
mijų įteikimo proga jo atsto
vams.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos Tėvų Diena — 
šeštadienį, sausio 13. Bent vie
nas iš tėvų maloniai prašomas 
atvykti į mokyklą 12 valandą 
punktualiai ir pasikalbėti su 
klasės auklėtojais. Mokinių pa
žymėjimai bus įteikti tėvams.

Vedėjas
Gen. konsulas dr. J. žimtidzi- 

nas, St. Catharines šaulių valdy
bos kviečiamas, skaitys paskai
tą Klaipėdos atkovojimo 50 m. 
sukakties proga sausio 14 d.

KLK Moterų Dr-jos Šv. Jono 
Kr. par. skyriaus narių susirin
kimas — šį sekmadienį, sausio 
14 d., po 11 v. pamaldų parapi
jos salėje. Dalyvaukime! V-ba

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos metinis susirinkimas — 
šį sekmadienį, sausio 14 d., 
1.30 v.p.p., salėj virš “TŽ” re
dakcijos. Bus renkama valdy
ba ir svarstomi neužbaigti rei
kalai. Visų narių būtina parei
ga dalyvauti. Valdyba

E. Sudikas, Hamiltono lie
tuvių kredito unijos pirminin
kas, susituokęs su Adele Stanio- 
nyte-Šapokiene, persikėlė į To
rontą. Sausio 6 d. dr. J. ir A. 
Sungailų iniciatyva jų namuose 
abiem p.p. Sudikam buvo su
ruoštos sutiktuvės. Gausiam bū
riui artimųjų tautiečių dalyvau
jant, sveikinimo žodį tarė dr. J. 
Sungaila ir kun. P. Barius, OFM. 
Nuoširdžiu ir kartu humoristi
niu žodžiu atsidėkojo abiejų var
du E. Sudikas.

Lietuvių bankeliai — “Para
ma”, “Talka” ir Prisikėlimo pa
rapijos išleido sieninius kalen
dorius su spalvotais viršeliais.

Patikslinimas. Papildomai 
pranešama, kad a.a. Vyt. Kiau- 
pa mirė ne kepenų vėžiu, o šir
dies liga. Paliko šeimą: dvi duk
ras — Danutę ir Birutę, žentą 
Raimundą, seserį Aldoną ir bro
lį Algį. — Niunevų šeimos užuo
jautoje vietoj pavardės Darkaus- 
kus turėjo būti Barkauskus (klai
da įvyko priimant užuojautą te
lefonu).

STUDENTU EKSKURSIJA Į ŠIAURĘ
KADA
KUR
KAINA
KAS

Rašyti

sausio 19 - 21 d. d

sirodo ir įvairiuose lietuvių parengi
muose.

— N. Metų sutikimo pobūvyje pa
rapijiečiai įsigijo sol. G. čapkauskie. 
nės įdainuotą plokštelę, kurios kai
na yra $6. Ta proga solistė pasirašė 
autografus kiekvienam, kuris to pa
geidavo.

— Kaikuriem parapijiečiam gal
būt bus sunku pamiršti gruodžio 
10 dienos visuotinį parapijiečių su
sirinkimą, kuriame turėjome išrink
ti 2 naujus par. k-to narius. Būtų 
nemalonu ateityje sekti tuo keliu.

— A. a. Barbora Pundziuvienė- 
Gudaitė, 86 m., mirė š.m. sausio 2 
d., palaidota sausio 4 d. iš Šv. Ka
zimiero šventovės Cote-des-Neiges 
kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo jos 
giminės iš Toronto ir kitų vietovių. 
Velionės sūnus Alfonsas Pundzius 
yra regijoninės Chambly mokyklų 
komisijos personalo skyriaus direk
torius.

— Mirė Alf. Romanski, 63 m.; pa
laidotas gruodžio 26 d.; J. Kelmins- 
kas, 79 m.; palaidotas gruodžio 30 
d.; M. Teresevičius, 82 m.; palaido
tas sausio 4 d.; B. Pundziuvienė, 86 
m., palaidota sausio 4 d. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Choristų suruoštas N. Metų su

tikimas sutraukė daug dalyvių, ypač 
jaunimo. Vyriausiais vakaro šeimi
ninkais ir vaišintojais buvo Jonas 
Ladyga ir Antanas Keblys. Jie suma
niai rūpinosi valgiais ir svečiais. 
Jiems ir visiems padėjusiems labai 
dėkojame. Mūsų choristų įdėtas dar
bas ir rūpestis buvo vainikuotas gra
žiu pasisekimu.

— Gruodžio 31 d. staiga mirė Jur
gis Mačionis, prekybininkas. Reiškia
me gilią užuojautą mirusio žmonai, 
dukrai, broliui ir kitiems giminėms 
bei artimiesiems.

— A V parapijos visuotinis susirin
kimas įvyko sausio 7 d. Klebonas 
kun. J. Kubilius, SJ, pateikė 1972 m. 
finansinę apžvalgą. Parapijiečiai tu
rėjo progos pasisakyti. Buvo pateik
ta keletas sumanymų bei pasiūlymų. 
Klebonas pažadėjo svarstyti komite
to posėdžiuose. Išrinkti du nauji ko
miteto nariai — A. Vaupšas ir A. 
Ališauskas. Pirmasis praeityje dau
gelį metų dirbo parapijos komitete. 
Jis eina atsakingas pareigas katalikų 
mokyklų komisijoje. A. Ališauskas 
yra buvęs lietuvių mokyklos vedėjas 
Montrealyje, šiuo metu 
siją.

— Klebonas kun. J. 
vyksta ilgesniam laikui 
katos patikriniti Arizonos ligoninėje.

L. K. Mindaugo kuopa rengia 
pobūvį su vaidinimu “Joakimas 
įkliuvo”. Kuopos mėgėjų vaidin
tojų ratelis kasmet pastato nau
ją veikalą. Pernai dalyvavo 
Amerikos šaulių savaitėle. Vai
dinto!ams buvo suruoštos pa- 
gerbtuvės. Kuopai šiuo metu va
dovauja S. Barauskas, meno mė- 
gėiu rateliui — V. Sušinskas. 
Veikalą režisuoja B. Malaiškie- 
nė. — L. K. Mindaugo šaulių 
kuooos valdyba ir Neringos jū
rų šauliu kuopos vadovai nutarė 
koordinuoti veikla. Ateityje abi 
kuonos dirbs kartu.

Lietuvių radijo pusvalandžio 
vedėjas L. Stankevičius, statybi
ninkai p. Genteman ir P. Joku- 
bauskas grįžo iš atostogų Meksi 
koje. J. L.

“Litą s” sėkmingai užbaigė 
1972 m. Valdyba gruodžio mė
nesio posėdyje nutarė išmokė
ti taupytojams už taupomąsias 
sąskaitas 6.5%, vietoje anksčiau 
skelbtų 6%. Kadangi “Lito” na
riai taupomosiose sąskaitose 
1972 m. turėjo virš 2 milijonų 
dolerių, tai 0.5% palūkanų padi
dinimas reiškia $10,000 priedą.

Už taupomąsias sąskaitas “Li
tas” skaičiuoja palūkanas kas 
mėnesį, bet prirašo tik kartą į 
metus gruodžio mėnesio gale. Ši
toks palūkanų skaičiavimas įga
lina “Litą” tą patį palūkanų nuo
šimtį taikyti visiems taupyto- 
jams, nežiūrint kuriame_ mėne
syje iie savo santaupas būtų įdė
ję. Pirmieji $2000 taupomosio
se sąskaitose turi gyvvbės drau- 
dą, kurios mokestį (0.65%) su
moka “Litas”.

Kredito unija “Litas” užbaigė 
septynioliktuosius savo veiklos 
metus su 1,500 narių ir 3.8 mili- 
iono doleriu- Tačiau vis dar yra 
lietuvių, ypač iš senesniosios 
kartos, kurie netiki, kad “Lite” 
už savo santauDas jie gautų 
50% iki 100% daugiau nei lai
kydami jas bankuose. Pr. R.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Mūsų parapijos 60 metų su

kaktį pradėjome švęsti gruodžio 31 
d., 8.30 v., šv. Mišiom, kurių laike 
giedojo sol. G. čapkauskienė. Klebo
nas pasakė pamokslą. Šventovė bu
vo pilnutėlė tikinčiųjų, kurie vėliau 
suėjo į svetainę. Pamaltas buvo už
baigtos Tautos himnu. Svetainėje sol. 
G. čapkauskienė padainavo keletą 
dainų, kurias klausytojai palydėjo 
garsiais plojimais. Akompanavo Eg. 
Petrauskaitė. Koncerto pabaigoje so
listė ir akompanuotoja gavo po rau
donų rožių puokštę. Po to prasidėjo 
vakarienė ir vėliau šokiai. Dėl ne
palankaus oro parengime atsilankė 
tik apie 250 asmenų. Labai gaila, kad 
svetainėje vakarienės metu nebuvo 
nė vienu žodžiu užsiminta, jog šven
čiame savo parapijos 60 m. sukaktį. 
Vakarionė parapijai davė $703 pelno.

— Ch. Ambrasas, 60 m. mūsų pa
rapijos sukakties proga, parapijai 
paaukojo $60. Nuoširdus ačiū.

— Buvęs par. k-to narys K. Rašy
tinis padarė du gražius gėlėms-eg- 
lutėms padėklus. Šias gėles-eglutes 
mūsų šventovei paaukojo St. ir J. 

' Laimikiai. Jos puošia mūsų didįjį al
torių.

— Sol. G. čapkauskienė yra įdai
navusi stereo plokštelę. Solistė dai
navimą studijavo pas garsius muzi
kos mokytojus — prof. P. Donaldą 
ir L. Narducci — Montrealyje; 1960- 
61 m. ji dalyvavo Toronte Kiwanis 
muzikos festivalyje ir vėliau Mont
realio muzikos festivalyje. Abiejuose 
pasirodymuose ji pasiekė gražių re
zultatų. Nuo 1962 m. ji jau pasirodo 
kaipo profesionalė dainininkė ir da
lyvauja įvairiose CBC radijo bei 
televizijos programose. Ji plačiai pa-

■įsnssasBBSi

Uoft Outing Club Cabin (Collingwood) 

57.00 (atsivežkite miegmaišius) 

žiemos sportas ir inž. E. Čuplinsko 
paskaita "Lietuviai ir Multiculturalism 

iki sausio 12 d.: Algis Senkus, 
72 Morningside Ave., Toronto 159, Ont.

Skambinti Antanas Šileika 244-0080 Toronte

Myliniai Mamytei

a. a. Irmai Puodžiūnienei
mirus, jos dukrai HERTAI KLIMIENEI ir sūnui 

VIKTORUI su šeimomis, sūnuj JURGIUI bei visiems 

giminėms reiškiame mūsų gilią užuojautą —

V. J. Jasinevičiai

Ontario Place generalinis di
rektorius L C. McLennan pra
nešė, kad planavimo, statybos ir 
priežiūros direktoriumi paskyrė 
J. C. Purves, baigusį 1962 m. 
McMaster universitete Hamilto
ne ekonominius mokslus. Jis, at
rodo, yra latvių kilmės ir su šei
ma gyvena Burlingtone. Redak
cijai atsiųstoje biografijoje kil
mė visai neminima, tik sakoma, 
kad jis labai sėkmingai vadova
vo Kanados paviljono įrengimui 
Japonijoj surengtoje pasaulinė
je parodoje.

išėjęs į pen-

Prisikėlimo parapijos kredito 
unija, įvertindama lietuviškos 
spaudos svarbą, paskyrė “TŽ” 
$100. Taip pat $100 auką pasky
rė Hamiltono lietuvių kredito 
unija “Talka”. L. K. Moterų Dr- 
jos Prisikėlimo skyrius paauko
jo “TŽ” $25. Savaitraščio leidė
jai nuoširdžiai dėkoja už pa
ramą.

Inž. Mykolui Gvildžiui, palai
dotam prieš keletą metų lietu
vių kapinėse, jo žmonos rūpes
čiu pastatytas meniškas pamink
las.

Vytautinių proga Sigitos ir 
Vytauto Aušrotų namuose atsi
lankė gausus būrys šeimos bi
čiulių. Ta proga tėvai pranešė, 
kad jų dukra Aldona susižieda
vo su Petru Šimonėliu, baigusiu 
universitetą Montrealyje ir dir
bančiu federacinės valdžios tar
nyboje Toronte.

Iš Lietuvos kilęs ir pagarsė
jęs skulptorius Lipšicas (Jac
ques Lipshitz) Naujų Metų die
ną kalbėjo televizijos V kana
le apie vieną valandą. Pasisa
kė gimęs Lietuvoje, Druskinin
kų miestely. Tėvas buvęs staty
bos rangovas. Norėjęs, kad ir 
sūnus tą profesiją pasirinktų, 
bet šis norėjęs būti menininku. 
Petrapilio ir Maskvos meno mo
kyklos jo, kaip žydo, nepriėmu- 
sios; 1909 m. išvykęs Paryžiun 
ir ten baigęs meno mokyklą ati
darė savo studiją. Kartą atėjęs 
rašytojas Romain Rolland ir, pa
matęs jį lipdant figūrą, paklau
sė: “Ką čia darai”. Jis atsakęs: 
“Aš pats nežinau, tik noriu 
įpūsti į šią medžiagą gyvybę”. 
Kitas jo draugas, pamatęs jo 
darbą, pasakęs: “Tu gadini tau 
duotą Dievo dovaną”. Apspjovė 
nulindytą figūrą ir išėjo. Bet 
Lipšicas nenustojęs vilties ir tą 
darba tęsias iau 60 metų. L.

Latvių teatras sasio 7 d. St. 
Lawrence Centre salėie suvaidi
no latvių kalba veikalą “Gyva
tė”, kuriame vaizduojamas Dio
genas su savo svečiais. Sausio 25 
ten koncertuos pian. A. Zirnite.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Kubilius iš- 
į JAV svei-

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

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

___ 8.5%
__ -8.5%
___ 9.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 
Nekiln. turto______
Čekių kredito_____
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir narni} inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantin!, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

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

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


