Nr. 3 (1198) 1973 SAUSIO - JANUARY 18

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY

•

941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA

Maža garbe...

Viena didžiųjų kalbinės taršos blogybių yra ta, kad iš Lie
tuvos atvykusieji mano gerai moką savo kalbą. Jie net nejaučia,
nežino savo daromų grubių klaidų. Dėlto jie nekreipia dėmesio į
kalbos dalykus ir laikosi priežodžio “kaip pavadinsi, taip nepaga
dinsi.” Antra, jie perdaug lengvai pakeičia lietuviškus žodžius
svetimais net visai be reikalo. Pvz. turime visai gerą, prigijusį žodį
“mokesčiai”, bet daugybė tautiečių jau sako “taksai”. Tai elemen
tarinis nerūpestingumas, kuris daro didelę žalą lietuvių kalbai. Dėl
jo mūsij kalboje atsiranda tiek daug svetimybių, kad ji darosi jau
ne lietuvių kalba, o kažkokiu primityviu mišiniu. Tiesa, mūsų kal
bininkai stengiasi kalbos grynumą išlaikyti, bet jų balsas toks
silpnas, kad mažai kada girdimas. Be to, labai kenkia jų nesutari
mai. Ką vieni kalbininkai laiko teiktinu dalyku, kiti — vengtinu.
Jų ginčai pakenkė ypač periodinei spaudai, kuriai tenka gyventi
lietuviška kasdienybe. Ir rašybos nevienodumai didele dalimi atsi
rado dėl kalbininkų nesutarimo, kurio netrūksta ir dabartinėje
okupuotoje Lietuvoje. Ten stengiamasi giežtai laikytis jablonskinės rašybos, kuri pilna nenuoseklumų ir nevisus atvejus apima.
Dėlto ii' ten jau girdėti reformos balsų, nes ji būtina. Lietuvių kal
bos išlikimui ir jos tobulėjimui bene pagrindinis dalykas — suda
ryti visų kalbininkų priimtą bendrinės lietuvių kalbos vadovą, pa
remtą sisteminiu nuoseklumu. Jis turėtų būti norma, į kurią visi
galėtų atsiremti. Žinant ligšiolinę praktiką, tenka pripažinti, kad
tai sunkus dalykas, bet būtinas. Anksčiau ar vėliau jis turėtų at
sirasti anapus ar šiapus Atlanto. O kol kas svarbu išlaikyti lietuvių
kalbos grynumą tokį, koks mūsų sąlygose įmanomas. Pr. G.
Kanados įvykiai

IŠVENGTA PAŠTININKŲ STREIKO?
Paštininkų streiko pavojus yra
pašalintas, bet negalutinai. Tar
pininkų taryba paštininkų unijų
atstovams buvo pasiūliusi 1972
m. kovo mėnesį pasibaigusią su
tartį pratęsti iki 1974 m. pabai
gos. Tokiu atveju kiekvienas
pašto tarnautojas gautų po $400
už be sutarties praėjusį laiką ir
valandinį $0.65 atlyginimo padi
dinimą iki naujosios sutarties
užbaigos. Laiškanešių savaitinė
inaksimalinė alga tada pakiltų
iki $167.60, raštininkų ir kitų
tarnautojų — iki $173.60. Dery
bose su tarpininkų taryba daly
vavusieji unijų atstovai 6:4 bal
sų santykiu pasisakė už šių pa
siūlymų atmetimą, kuris jiem
būtų davęs teisę tęsti derybas
arba skelbti streiką, šį unijų at
stovų nutarimą balsavimo keliu
turėjo patvirtinti ar atmesti visi
paštininkai. Nežymia balsų dau
guma jie atmetė savo atstovų
nutarimą ir pasisakė už tarpi
ninkų pasiūlytą naująją sutarti.
Streiko problema vėl gali iškil
ti, jeigu valstybės iždo taryba
atmes tarpininkų tarybos pasiū
lytą sutarti, kuria neoficialiai
jau patvirtino paštininkai. Paš
to ministeris A.. Ouellet džiau

giasi, kad buvo išvengta strei
ko, bet negarantuoja, kad val
džia priims tarpininkų tarybos
pasiūlymą. Net ir jį priėmus,
paštininkai naująją sutartį tu
rės oficialiai patvirtinti dar vie
nu balsavimu, kuriame nevienas
gali pakeisti savo nuomonę.
Premjero P. E. Trudeau li
beralų mažumos vyriausybė lai
mėjo pirmąjį balsavimą pasiti
kėjimo klausimu 148:107, susi
laukusi NDP socialistų ir kreditistų paramos. Už nepasitikėji
mą balsavo tik jį iškėlęs R. Stanfieldas ir 106 jo konservatoriai.
Premjero P. E. Trudeau nuomo
ne, balsavimo pralaimėjimas
naujus įstatymus pateikiant ne
turi reikšti nepasitikėjimo vy
riausybe. Su šia nuomone neno
ri sutikti liberalus remiantis
NDP socialistų vadas D. Lewis.
Pasak jo, galutinį sprendimą to
kiu atveju turi padaryti opozici
ja. D. Lewis yra susilaukęs ne
mažų priekaištų spaudoje dėl
šiuo metu liberalams teikiamos
paramos. Kaikurie laikraščiai jį
laiko neoficialiu premjero P. E.
Trudeau pavaduotoju, bandan
čiu įgyvendinti liberalams prie(Nukelta į 8-ta prf.)
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Pasaulio įvykiai

Didžiai teisingas yra posakis: “Maža garbė svetimom kalbom
kalbėti, didi gėda savosios nemokėti.” Taip, gėda. Visi tai pripažįs
ta, bet nevisi jos vengia. Daugelis išeivijos lietuvių, besikurdami
svetimuose kraštuose, taip kibo i vietines kalbas, kad gimtajai
mažai dėmesio beliko. Svetimoji aplinka ilgainiui taip paveikė,
kad net atsineštinę gimtąją kalbą ėmė užgožti — pradėjo skverbtis
svetimi žodžiai, pavadinimai, terminai... Ir dabar, kai klausai
lietuvio išeivio kalbos po 30 metų gyvenimo svetimoje šalyje, girdi
kažkokį lietuviškai anglišką ar kitokį mišinį. Naujieji ateiviai, vos
atvykę Amerikon ar Kanadon, smagiai juokėsi iš senųjų ateivių
kalbos, o dabar ir jie tą patį daro. Ir jų kasdieninėje kalboje atsi
rado “garbičius”, “hauzas”, “taksai”, “ekspensai”, “floras” ir t.t.
Kai čiagimiai vaikai, bandą pramokti lietuviškai, girdi tokią už
terštą kalbą, aišku, nesusižavi savo tėvų kalba, laiko ją primity
via, neturinčia pakankamai terminų moderniam gyvenimui. O jei
gu jie ir išmoksta tėvų kalbos, pasisavina ir tas kasdien girdimas
kalbos šiukšles, štai pvz. būdingas atvejis. Paskambina tautietis
savo kaimynui. Atsiliepia duktė. Į klausimą, ar yra tėtis, atsako:
“Jis nėra. Išvažiavo downtown.” Į klausimą, gal mama yra namie,
atsakė: “Išvažiavo uptown." Kai tautietis paklausė, ką ji veikianti,
tarė: “Aš vatčinu hauzą.” Ir nėra ko stebėtis. Tokia kalba nėra
jaunųjų kūryba. Tai iš vyresniųjų paveldėti žodžiai ir posakiai,
kurie, kaip piktžolės, įslinko kadaise grynon lietuvių kalbon.

Žinoma, nevisi išeiviai taip žargoniškai kalba, bet jau dau
guma tam žargoniškumui daugiau ar mažiau pasiduoda. Norintieji
tokiam šiukšlinimui atsispirti turi gerokai pasitempti, kad išlai
kytų savo lietuvių kalbą gryną. Tai nėra lengva, kai visa aplinka
tam nepalanki. Ypač sunku jaunajai kartai, kuri nedažnai girdi
gryną lietuvių kalbą, šeimoje to grynumo nedaug tėra, o mokyk
lose taip pat girdi visokių mokytojų. Vieni kalba tarmiškai, kiti
vartoja gana daug netaisyklingų konstrukcijų, klaidingai išmoktų
žodžių. Pvz. visoje eilėje mokyklų girdėti žodis “mokinti" vietoje
mokyti ir panašiai. Klausantis lietuviškų radijo programų, girdėti
daugybė netaisyklingumų. Reta kuri programa turi gerai kalbą
mokančius pranešėjus. O per minėjimus dar blogiau. Kalbėtojai
vienas po kito žeria nelietuviškus išsireiškimus, netaisyklingus sa
kinius, žodžius. Net ir pamokslininkai nepasižymi kalbos grynumu.
Jie daug kam įkala klaidingus išsireiškimus, terminus, iškreiptas
sakinių konstrukcijas. Kiek geresnė yra rašytinė kalba. Joje ven
giama tokio grubaus žargono, kaip kasdieninėje kalboje, tačiau ir
joje netrūksta piktžolių. Laikraščių redaktoriai užterštą kasdie
nos kalbą apvalo, padaro grynesnę, bet nepasiekia vigiško grynu
mo. Matyt, ir redaktorių, ir bendradarbių ’gimtosios k’albos mo
kėjimas yra gana ribotas, taip pat paveiktas svetimosios aplinkos.
Kalbininkai bandė ir dar bando kalbines piktžoles išveisti iš mūsų
spaudos, tačiau pasirodė, kad piktžolės yra daug gajesnės už
kalbininkus.
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JAPONIJA PO 28 METŲ UŽMEZGĖ OFICIALIUS DIPLOMATINIUS RY
ŽIUS su Kinija, kurią dabar valdo komunistai, atidarydama amba

Kanados stalo teniso rinktinėje, kuri atstovaus Kanadai Britų Bendruomenės varžybose Cardiffe ir metinėse
pasaulio žaidynėse Jugoslavijoj, Sarajevo mieste, dalyvauja net keletas lietuvių. Nuotraukoje iš kairės: Derek
Wall, Flora Nešukaitytė, Violeta Nešukaitytė, Paulius Klevinas. Be to, kaip antrininkės rinktinėje dalyvauja
Elena Sabaliauskaitė-Simerl ir Birutė Pluėaitė

Šiaurėje-kraujas, pietuose-laukimas
Teroras Ulsteryje, kur airiai žudo airius, britams dalyvaujant

Ulsteryje, arba šiaurės Airi
joje, beveik kasdien sprogsta
bombos, pareikalaudamos aukų.'
Iš pasalų šaudomi žmonės. Su
naikinama galybė turto. Taip
vyksta jau ilgas laikas, ir nie
kas kol kas nesugeba rasti bū
dų, kaip visa tai sustabdyti.
Riaušių, maištų, žudymų ir nai
kinimo yra, žinoma, ir kitur,
bet kai Ulsteris yra dalis Didžio
sios Britanijos, kuri amžius ži
noma pasauliui kaip didelės de
mokratijos kraštas, tada jau yra
ko stebėtis.
Kai savivaldą turėjęs Ulste
ris ■ 1969 m. prigyveno padėtį
be išeities, Britanija pavedė sa
vo kariuomenei tvarką atstaty
ti. Kai 1972 m. paaiškėjo, kad
vietinė vyriausybė nebėra pa
jėgi susitvarkyti, Britanijos vy
riausybė perėmė ten valdžią vi
siškai į savo rankas, paskirdama
plačias teises turintį savo atsto
vą. Bet ir tas atstovas, šį ir tą
daręs, vistiek negali sustabdyti
šaudymų, sprogdinimų ir degini
mų. Padėtis tebėra beviltiška,
ir jau kuris laikas politiniuose
Britanijos sluogsniuose pasigirs
ta balsų, kad reikia tuo Ulsteriu nusikratyti. Palikti vieni,
tie pusantro 'milijono airių, sa
ko, tegu pagaliau išsipjauna, nes
su Airijos respublika turbūt net
du trečdaliai gyventojų nenorės
jungtis. Apie trečdalį gyvento
jų sudaro katalikai, ir dauguma
jų, be abejonės, norėtų būti Ai
rijos respublikos piliečiais ir tu
rėti ramų gyvenimą. Dalis ir
protestantų irgi bus pasiilgę ra
mybės tų kasdieninių šaudymų
ir sprogdinimų akivaizdoje. Res
publikoje juk nėra ko perdaug
maištauti.
Britanija atsakinga
Tačiau Britanija yra atsakin
ga už tuos Ulsterio airius ir ne
gali taip be niekur nieko palikti
jų pjautis. Tą atsakomybės pa
jutimą rodytų ne vien tai, kad
ji remia pinigais Ulsterio eko
nomiją. Ji juk Ulsteryje laiko
sukišusi jau turbūt netoli 20.000 kariuomenės. Tie kariuome
nės daliniai ten vis buvo papil
domi naujais tūkstančiais, teko
net gabenti iš Vokietijos, ir vie
nu metu laikraščiuose jau buvo
imta svarstyti, kas būtų, jei pra
sidėtų koks nors bruzdėjimas
Britų Bendruomenės kraštuose
ir Britanija būtų paprašyta ka
rinės pagalbos. Nebebūtų iš ko
jos duoti. Taip kalbėjusieji, ži
noma, turėjo džiaugtis, kad Bri
tanija palaipsniui yra atsikra
čiusi visokių maištaujančių pro
tektoratų ir ten nebereikia lai
kyti karinių dalinių.
Visi mato, kad ir kariuomenė
nieko nedali padaryti. Ulsterį
valdančio Britanijos atstovo-sekretoriaus Whitelawo visi ėjimai

KAZIMIERAS KRAUZĖ
Mūsų bendradą^bis, Britanijoj
ir bandymai surasti išeitį ligi
šiol nueina niekais. Dėlto dabar
tas valstybės sekretorius Ulsteriui Whitelawas paruošė įstaty
mą tos provincijos sienoms nu
statyti. Pagal tą įstatymą, nu
matoma 1973 m. pradžioje pra
vesti referendumą, kuriame bus
du klausimai. Vienas klausimas:
ar nori, kad Šiaurės Airija lik
tų Jungtinės Karalijos (Britani
jos) dalimi? Antras klausimas:
ar nori, kad Šiaurinė Airija įsi
jungtų į Airijos respubliką?
Dar galėtų būti ir trečias klau
simas: ar nori, kad Šiaurės Ai
rija nepriklausomai tvarkytųsi?
Tokių nepriklausomybinių bal
sų,- ypač protestantų tarpe, jau
girdėti, ir jie gali net stipriau
pradėti reikštis, jei ta provinci
ja ilgiau nenurims ar jei po
referendumo teks vykdyti refor
mas, duodančias daugiau teisių
katalikiškajai mažumai. Dabar
katalikams rodantieji didžiulę
neapykantą kaikurie kraštutinieji protestantų vadai gal ir ne
panorės aprimti'bei sutikti kata
likus laikyti lygiateisiais pilie
čiais, turinčiais, kaip ir protes
tantai, teisę į butą, darbą, atsto
vavimą.
Referendumas
Kol kas unionistai, ryšio su
Britanija norintieji protestantai,
palankiai sutinka įstatymą dėl
referendumo. Sudarydami du
trečdalius provincijos gyvento
jų, protestantai greičiausiai
teigiamai atsakys į pirmąjį re
ferendumo klausimą. Britanija
yra protestantiška, ji prireikus
gelbės iš ekonominių sunkumų,
kaip ir ligi šiol, ir po maištų ir
riaušių padės atsistatyti. Visiš
kos nepriklausomybės tokiam
mažam, tik apie pusantro milijo
no gyventojų turinčiam kraštui
gali trokšti tik kraštutiniai fana
tikai, norintieji išlaikyti amžius
trukusią tradicinę nelygybę.
Katalikai, jeigu ir balsuos už
įsijungimą į Airijos respubliką,
laimės bent tai, kad parodys sa
vo balsą, su kuriuo vistiek reikia
skaitytis. Jie ypatingų nuostolių
neturės ir tuo atveju, jei šiaurės
Airija—Ulsteris bus Britanijos
dalis, tik jei jų, banaliai šne
kant, niekas nesmaugs, neperse
kios ir nelaikys antrarūšiais ar
net kelintarūšiais čiliečiais, kaip
iki šiol. Juk ir Britanijoje yra
nemažai kataliku, ir šiais laikais
gal nebeįvyktu joks maištas, jei
katalikas pasidarytų net ministeriu pirmininku.
Demagogai
žinoma, dalį protestantų dar
gąsdina tolimesnė ateitis. Ta te
ma, ypač linkusių į demagogiją,
gąsdinamas! jau nebe nuo šian

sadą Pekinge. Jos reikalų vedėju paskirtas kiniečių kalbą okupaci
niais metais Kinijoj išmokęs Y. Hayashi. Premjeras K. Tanaka am
basadoriaus dar nėra pasirinkęs, bet jį Pekingan žada nusiųsti kovo
pradžioje. Tada bus pradėti pokalbiai prekybos ir tiesioginio susi
siekimo klausimais. Japonija ilgus metus kariavo su Kinija ir buvo
okupavusi nemažą dalį jos teritorijos. Komunistinį Kinijos režimą
užmiršti praeitį, atrodo, privertė Sovietų Sąjungos pradėti suarti
jimo bandymai su Japonija — užsienio reikalų ministerio A. Gro
myko vizitas 1972 m. pradžioje, Premjeras K. Tanaka, pakeitęs
liberalų-demokratų vadą E. Šato, praėjusį rudeni lankėsi Pekinge,
sekdamas prez. R. Niksono pa-«
vyzdžiu. Diplomatinių ryšių už tis stambiausiai “Al Fatah” gru
mezgimą jis tada sutarė su Ki pei. Nors konferencijoje buvo
nijos premjeru Cu En-lai, nors tikėtasi įsteigti bendrą partiza
detalės oficialiai nebuvo pa nų vadovybę ir centrinį iždą,
skelbtos. Ryšių užmezgimu su baigminiame pranešime nėra nė
komunistine Kinija premjeras žodžio apie šiuos du pagrindinius
K. Tanaka tikisi paskatinti san punktus, tik kalbama apie vie
tykių išlyginimui Sovietų Są nybę ateityje ir kovą iki galuti
jungą. Pagrindinė kliūtis Japo nio Palestinos išlaisvinimo.
nijos suartėjimui su Sovietų Są Egiptas iki sausio 27 d. dėl stu
junga yra pastarosios II D. karo dentų maištavimo uždarė 5 uni
pabaigoje užimtos keturios Ja versitetus ir 20 kolegijų. Prez.
ponijos salelės prie šiaurinės A. Sadatas studentams buvo da
Hokkaido salos. Jos Kremliaus vęs pilną laisvę mokslaviečių ri
vadams svarbios strateginiu po bose, bet jie išėjo į Kairo gat
žiūriu, nes vieną tų salelių nuo ves ir susikirto su policija. De
Hokkaido skiria tik dvi mylios monstracijų priežastys — nusi
vandens. Naujametinėje spau vylimas prez. A. Sadato žadamu
dos konferencijoje premjeras ir lig šiol neįgyvendinamu Iz
K. Tanaka reiškė viltį, kad šių raelio okupuotų sričių išlaisvini
metų pradžioje vėl bus atnau mu, menka galimybė gauti dar
jinti pokalbiai tarp A. Gromyko bą studijas baigus, nenoras atsi
ir M. Ohiros, abiejų kraštų už durti bunkeriuose prie Suezo
sienio reikalų ministerių. Krem kanalo. Prez. A. Sadatas vienai
lius šį kartą gali būti privers dienai buvo nuskridęs pas Jugo
tas padaryti didesnių nuolaidų, slavijos prez. B. Tito. Spėjama,
kad Japonija perdaug nesusibi jog jis nori susitikti su Krem
čiuliautų su komunistine Kinija, liaus vadais ir prašė B. Tito tar
pagrindiniu Sovietų Sąjungos pininkauti. Pasikartojantys Iz
priešu, reiškiančiu pretenzijas į raelio ir Sirijos susikirtimai ore
ir prie Golano augštumų vėl di
didelius Sibiro plotus.
dina įtampą. Sirija reikalauja,
SOCIALISTŲ KONFERENCIJA
kad kitos arabų valstybės keršy
Prancūzijos premjeras G. Pom tų Izraeliui. Toks spaudimas da
pidou ignoravo Paryžiuje vyks romas ir Egipto prez. A. Sadatančią neoficialią viso pasaulio tui. Tuo tarpu Izraelio vyriau
socialistų vadų konferenciją, sybė paskelbė rekordinį $4,7 bi
kurios dalyvių gretose buvo Iz lijono vertės biudžetą, kurio
raelio premjerė G. Meir, Dani trečdalis yra skiriamas kari
jos premjeras A. Jorgensen, niams reikalams. Jiems numa
Austrijos premjeras B. Kreisky tyta suma naujajame biudžete
ir Suomijos premjeras K. Sorza. padidinta $150 milijonų.
Nė vienas jų nesusilaukė oficia
KARAS AR TAIKA?
laus Prancūzijos vyriausybės su
Iš
Paryžiaus
taikos konferen
tikimo, nors pvz. Izraelio prem
jerė G. Meir Prancūzijoje lan cijos grįžęs H. Kissinger turėjo
kėsi pirmą ir turbūt paskutinį kelis susitikimus su prez. R.
kartą. Prez. G. Pompidou nuo Niksonu Floridoje. Saigonan bu
gąstauja, kad socialistų konfe vo išsiųstas H. Kissingerio pa
rencija gali turėti įtakos Pran vaduotojas A. M. Haig painfor
cūzijos parlamento rinkimams muoti apie derybų rezultatus
kovo 4 d., kuriuose šį kartą prez. N. V. Thieu. Paryžiuje li
bendrą frontą turės socialistai kęs S. Vietnamo vyriausias de
ir komunistai. Jie gali laimėti, rybininkas L. D. Tho prasitarė
nes ligšioliniuose rinkimuose už apie padarytą reikšmingą pa
juos balsuodavo beveik 45% rin žangą. P. Vietname 40 mylių
kėjų. Socialistų konferencijos nuotolyje nuo Saigono buvo su
metu prez. G. Pompidou išskri naikinti 4 komunistų tankai, pri
do į Sovietų Sąjungą ir tarėsi klausantys S. Vietnamo regulia
su kompartijos vadu L. Brež riai kariuomenei, kurios buvimą
nevu. Pasak prez. G. Pompidou, P. Vietname Hanojus vis dar
pokalbiai nieko bendro neturėjo stengiasi nutylėti net ir pačioje
su Prancūzijos vidaus reikalais taikos sutartyje. Kambodijoje
ir artėjančiais parlamento rinki komunistų daliniams pavyko at
mais, kuriuose rimtą pavojų kirsti Mekongo upę, vienintelį
gaullistams sudaro jungtinis so sostinės Phnom Penh tiekimo
cialistų ir komunistų frontas, ryšį su kraštu. Paskutinėmis ži
laimėjimo atveju planuojama niomis, prez. R. Niksonas su
stabdė visos S. Vietnamo teri
bendra vyriausybė.
torijos bombardavimą.

dien. Katalikai paprastai turi di
desnes šeimas, ir jų procentas
dėlto krašte didėja. Ateis diena,
kai jie sudarys pusę ir paskui
didesnę pusę gyventojų, ir tada
jokiomis demokratinėmis prie
monėmis nebesulaikysi jų spren
dimų. Jeigu jie norės, tai ga
lės nubalsuoti prisijungti prie
Airijos respublikos. Kol kas, at
rodo, tokia demagogija labiau
siai naudojasi Ian Paisley, nuo
presbiterininkų atkritęs ir savo
nepriklausomą bažnyčią turįs
kunigas, ypač piktas katalikų
priešas, pats mėgstąs su didžiu
le lazda išeiti į gatves muštis
ir savo sufanatizuotuosius išves
ti bei sugebąs demagogiškais pa
mokslais, kalbomis uždegti tam
suolius, tradicinius katalikų ne
kentėjus, ligšiolinės protestantų
palaikomos nelygybės rėmėjus.
Premjero nuotykis
Be kita ko, šį demagogą įdo
miai apibūdina vienu atsitiki
mu savo atsiminimuose buvęs
Šiaurės Airijos-Ulsterio ministe
ris pirmininkas dabar lordas Te
rence O’Neill. Tai buvo ministeis pirmininkas, kuris jieškojo su
gyvenimo būdų tarp protestan
tų ir katalikų, bandė pradėti re
formas. Siekdamas tokių tikslų,
jis, be kita ko, Antrimo apskri
tyje aplankė katalikišką mokyk
lą. Jis buvo pirmas toks provin
cijos ministeris pirmininkas, ku
ris ryžosi panašiam žygiui. Mo
kykla, sako, kaip mokykla; tik
toks skirtumas tarp valdinių,
kuriose protestantų vaikai mo
kosi, ir tos katalikiškos, kad
priekyje ties durimis yra kry
žius. Žinodamas, kad ministeris
pirmininkas lankys tą mokyk
lą, provincijos sostinės Belfasto
laikraštis išsiuntė fotografą ir
liepė jam padaryti būtinai kom
promituojančią nuotrauką. Kai
fotografas pamatė tą kryžių
ir ministerį pirmininką tarpdu
ryje, spustelėjo. O Ian Paisley
tą fotografiją paskui panaudojo
savo laikraštyje, kad ji būtų kuo
iškalbingiausia ir nuteiktų pro
testantus prieš minister! pirmi
ninką, taip pat protestantą, pa
rodžiusį taikų mostą katalikams.
Bet niekas negali užtikrinti,
kad ir po numatomojo referen
dumo staiga viskas aprims, kad
nebebus klausoma kraštutiniuju
balso, visi padės ginklus. O kol
dar bus tas referendumas, ga
lima žvilgterėti, koks gi galas
atsitiko, kad Šiaurės Airija-Ulsteris šitaip nežmoniškai sprogi
nėja.

Rusijos respublikos augščiausiasis teismas panaikino Riazanės vietinio teismo sprendimą,
davusį ištuoką Nobelio premijos
laureatui A. Solženicinui su jo
pirmąja žmona N. Rešetovskaja.
A. Solženicinas jau treji metai
gyvena su N. Svetlova čelisto
M. Rostropovičiaus vasarnamyje
prie Maskvos ir su ja turi du
sūnus. Nors Riazanės teismo
nuosprendį apeliavo A. Solženieino pirmoji žmona, labai gali
mas dalykas, į šį reikalą yra įsi
kišusi kompartija. Skyrybos So
vietų Sąjungoje yra įprastas
reiškinys, ir joms niekas nedaro
kliūčių. Atrodo, Rusijos respub
likos augščiausiojo teismo
sprendimas yra grynai politinio
pobūdžio. Gavęs ištuoką ir ofi
cialiai vedęs N. Svetlovą, turė
damas du vaikus, A. Solženici
nas galėtų reikalauti įstatymais
garantuojamo buto. Kadangi jis
dabar gyvena prie Maskvos, sa
vo nuolatine gyvenviete būtų
galėjęs pasirinkti Maskvą, o
kompartijos vadai Maskvoj jo
nenori matyti, turėdami pakan
kamai rūpesčių su kitais protes
tus reiškiančiais intelektualais.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” dė
kota visiem jau atnaujinusiem
1973 m. prenumeratą ir kviečia
tai padaryti dar neatsilyginu
sius.

Beveik savaitę trukusią kon
ferenciją Kaire turėjo Palestinos
taryba, jungianti arabų partiza
nu prupes. Vadu vėl buvo per
rinktas Y. Arafatas, vadovaujan-

NEDUODA IŠTUOKOS

TARĖSI PARTIZANAI

TEISMAS ZAKOPANĖJE

Lenkijos žiemos kurorte Za
kopanėje pastaraisiais metais
kaip grybai po lietaus dygo iš
taigingos vilos, kurioms eilinis
darbininkas turėtų skirti kelerių metų visą uždarbį. Nors pri
vati statyba Lenkijoj leidžiama,
kaltinamųjų suolan buvo paso
dinta eilė kyšius ėmusiij ir že
me spekuliavusių vietinių par
eigūnų. Šiame 30.000 gyvento
jų miestelyje atvirai juokiama
si: “Valdžios pareigūnas atvyks
ta tik su portfeliu, o po dvejų
metų jau turi automobili ir liuk
susinę vilą.” Lenkijos vyriausy
bė taipgi buvo priversta suvar
žyti savo piliečių keliones į R.
Vokietija. Panaikinus vizas 1972
m. pradžioje, pernai R. Vokie
tijoje lankėsi apie 7 milijonus
lenkų, kurie ten gerokai aptuš
tino krautuvių lentynas ir pali
ko didžiules zlotų sumas. Dėl pasireiškusio kaikurių gaminių
trūkumo vokiečiai ėmė kaltinti
lenkų antplūdį. Lenkijoje lan
kėsi apie 5 milijonus vokiečių,
bet ten jie tegalėjo apsirūpinti
pigiau parduodamu benzinu. E.
Giereko vyriausybė lenkam da
bar kasmet leis išsikeisti t’k
7.000 zlotų į komunistinių kraš
tų pinigus. Tie 7.000 zlotu yra
verti $320. Kelionės į R. Vokie
tiją nebus trukdomos, bet gami
nių graibstymą vokiečių krautu
vėse sumažins finansiniai varžtai.

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis

Mus pasiekė būdingas dokumen
tų nuorašas — kun. V. šauklio skun
das sovietų pavergtoje Lietuvoje
augščiausio teismo pirmininkui dėl
neteisingos baudos už nepilnamečių
jaunuolių dalyvavimą velykinėje pro
cesijoje, Jurbarko rajono liaudies
teismo sprendimas ir augščiausio
teisino atsakymas. Iš jų labai aiškiai
matyti stiprus skundo motyvavimas,
juokinga teismo logika ir žiauri ko
munistinė prievarta, kuriai tarnauja
ir teismas. Red.
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Lietuvos TSR Aukščiausiojo
Teismo Pirmininkui pareiškėjo
kun. Šauklio Viktoro, s. Petro,
gyv. Jurbarko raj. Girdžių apyl.
ir kaim.

® REUGIW GYMME

* Užkirsti žmogui kelią j Die
vą, anot popiežiaus Pauliaus VI,
reiškia uždaryti žmogų aklame ir
apgaulingame humanizme, stokojančiame augštųjų pažinimo,
meilės ir vilties motyvų ir to
dėl vedančiame į nesąmones.
Esą kiekvienas žmogus turėtų
save klausti: Ar yra Dievas? Kas
jis yra? Ką žmogus gali apie Die
vą sužinoti ir koks turi būti jo
santykis su Dievu? Dabar mo
dernusis žmogus dažnai užima
vieną iš dviejų pozicijų Dievo
atžvilgiu: agnosticizmo (nepaži
nimo) arba ateizmo. Pirmoji prie
eksperimentinių mokslų pratusio
žmogaus pozicija dažniausiai
esanti nuoširdi, kai jis tvirtina,
kad neįmanoma nieko apie Die
vą sužinoti. Visdėlto idinferentiškumas Dievo atžvilgiu nesąs
nei išmintingas, nei žmogiška
laikysena. Tai daugiau pozicija
tinginio, atsisakančio panaudoti
savo dvasines galias siekiant gė
rio ir tiesos. Antroji pozicija, at
eistinė, jokiu būdu nepateisina
ma, nes ji šiais laikais remiasi
propagandos ir prievartos meto
dais, paneigiančiais asmeninę
laisvę ir ardančiais viešąjį gyve
nimą.
* Vatikano krikščionių vieny
bės sekretoriato 7 nariai, vado
vaujami kard. Jan Willebrands,
padarė oficialų vizitą Pasaulio
Liuteronų Federacijos centrui
Ženevoje ir tarėsi ekumeniniais
reikalais su vadovaujančiais fe
deracijos asmenimis.
* Katalikai radikalai esą nori
iš pagrindų sunaikinti katalikiš
kosios doktrinos turinį ir pada
ryti žmogų vieninteliu savo gal
vojimo ir elgesio kelrodžiu. Jų
siekiama Bendrijos reformacija
iš tikro esanti Bendrijos defor
macija. Jų mintys randamos
įvairiose praeities herezijose bei
schizmose. Jie nori Bendrijos
be kryžiaus ir be Kristaus prisi
kėlimo. Jie siekia dvasinės
Bendrijos, kuri būtų abejinga
moralinėm ir socialinėm taisyk
lėm, nepaisanti hierarchijos, li
turginių dėsnių, asmens pasiau
kojimo. Taip išsireiškė popie
žius Paulius VI apie spaudoje
besireklamuojančius liberaliuo
sius katalikus.
* Katalikų Bendrijai reikia
Šventosios Dvasios — pareiškė
popiežius Paulius VI, kalbėda
mas bendrojoj audiencijoj. Mo
dernusis žmogus ypatingai esąs
reikalingas Sv. Dvasios, nes jis
yra pagautas žavinčio paviršuti
niškumo. Jam reikia pajusti iš
savo vidaus prasiveržiančią poe
ziją, maldą, giesmę, besimel
džiantį dvasinį balsą. Tuo pačiu
tačiau popiežius pasisakė prieš
tuos, kurie, šaukdamiesi Sv.
Dvasios, tampa apaštalais viso
kios kontroversijos ir supasau
lėjimo, atsisakydami paklusnu
mo Bendrijos įstatams bei nor
moms.
* Ispanijos karalienės Izabelės
beatifikacijos bylos 30 tomų
raštų bei dokumentų, surinktų
per paskutiniuosius 15 metų,
dabar pasiųsta Vatikanui. Tai

antroji beatifikacijos stadija. Ši
karalienė pasauliui žinoma tuo,
kad sudarė galimybes Kristupui
Kolumbui plaukti į Ameriką ir
paskui rūpinosi Amerikos gy
ventojų krikščioninimu.
* Krikščioniškoji pagalbos ir
šalpos veikla neturėtų ribotis
vien socialine, ekonomine bei
kultūrine pasaulio sritimi ir pri
valėtų pabrėžti Dievą kaip viso
šio gėrio šaltinį — pareiškė po
piežius Paulius VI, kalbėdamas
popiežiškajai “Cor Unum” tary
bai, besirūpinančiai labdara.
* Kun. James S. Rausch, 44
m., paskirtas naujuoju JAV vys
kupų konferencijos generaliniu
sekretoriumi, vietoj vysk. Jo
seph L. Bernardin, kuris tapo
naujuoju Cincinnati arkivysku
pu. Per paskutiniuosius dvejus
metus jis ėjo generalinio sekre
toriaus padėjėjo pareigas.
* Kun. Frank Bonnike, kont
roversinis JAV kunigų tarybų
federacijos pirmininkas, pasi
traukė iš pareigų. Jo vietą už
ims kun. Reid C. Mayo, 34 m.,
iš Burlington, Vermont.
* Lenkijos katalikų solidaru
mas buvo pagirtas popiežiaus
Pauliaus VI. Kalbėdamas 200
lenkų maldininkų būriui iš va
karinių Lenkijos sričių, anksčiau
priklausiusių Vokietijai, jis pa
reiškė, kad jų tikėjimas esąs
toks gyvas, nes niekas neįstengė
sugriauti juose savitarpinio vys
kupų, kunigų ir pasauliečių pasi
tikėjimo bei" ištikimybės.
* 15 katalikų profesorių šio
mis dienomis pasirašė pareiški
mą, smerkiantį prez. Niksono
politiką Indokinijoje ir ameri
kiečių kovą Vietname pavadino
nacių nusikaltimams prilygstan
čiu žiaurumu. Štai jų pavardės:
kun. Edward Schillebeeckx, OP,
kun. Gregory Baum, OSA, dr.
Rosemary Reuther, kun. Cristopher Mooney, SJ, kun. Gonzalo
Arroyo, iš jėzuitų išstojęs ir ku
nigystę metęs dr. Eugene C.
Bianchi, dr. Daniel Callahan, iš
jėzuitų išstojęs ir kunigystę me
tęs dr. Bernard Cooke, dr. Mary
Daly, kunigystę metęs ir iš Kat.
Bendrijos išstojęs dr. Charles
Davis, kun. Richard McBrien ir
kun. Kilian McDonnell, OSB.
* Katalikų kunigų okupuoto
je Lietuvoje šiuo metu yra 779,
o 1971 m. jų buvo 816. Kauno
arkivyskupijoje jų yra 178, Vil
niaus — 101, Vilkaviškio vysku
pijoj — 122, Telšių — 162, Pa
nevėžio — 159, Kaišiadorių —
77. Šventovių šiuo metu visoj
okupuotoj Lietuvoj yra 628;
Kauno arkivyskupijoje — 122,
Vilniaus — 85, Vilkaviškio vys
kupijoje — 94, Telšių — 142,
Panevėžio — 120, Kaišiadorių —
65.
* Sužalotąją Mykolo Angelo
skulptūrą “Pieta” berestauruo
damas, dr. Vittorio Federici
pastebėjo, kad Mykolas Angelas
panaudojęs skulptūroje Marijos
delno natūraliąsias linijas įrašy
ti savo vardo pirmajai raidei
“M”Kun. J. Stš.

SKUNDAS

Kadangi kasacine tvarka Jur
barko rajone liaudies teismo
1972 m. gegužės 16 d. sprendi
mo apskųsti negaliu, tai skun
džių šį sprendimą priežiūros
tvarka Aukščiausiojo Teismo
Pirmininkui, kad jis būtų užpro
testuotas ir panaikintas.
Skaitau jį neteisėtu, grubiai
pažeidžiančiu tarybinius įstaty
mus.
Jurbarko rajono DŽDT VK
Administracinė komisija savo
1972. IV. 20 nutarimu nubaudė
mane 50 rub. administracine
bauda. Tą baudą laikau neteisė
ta. Todėl kreipiausi į liaudies
teismą, kad ją panaikintų. De
ja, liaudies teismas savo spren
dimu paliko ją galioje.
Administracinė komisija savo
nuobaudą motyvavo tuo, kad aš
“panaudojau bažnyčioje prie vė
liavų nešimo ir gėlių barstymo
Girdžių mokyklos mokinius ne
pilnamečius”.
Laikau, kad už tai mane, Gir
džių kleboną, bausti nėra pagrirido.
1. Teismas neįrodė, kad aš
asmeniškai būčiau ruošęs proce
siją ar mokinęs merginas. Ve
lykų procesijos visose bažnyčio-
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Okupuotos Lietuvos kunigas nubaustas už jaunimo
se daromos nuo amžių. Parapi procesiją ar tvarkęs. Todėl
jiečiai žino, kaip jos daromos ir bausti neturi pagrindo.
Teismas sprendime nurodė,
patys tvarkosi.
Girdžiuose aš tebuvau išgyve kad “nepilnamečiai vaikai buvo
nęs tik du mėnesius nuo atsi įtraukti į darbą, nesusijusį su
kraustymo. Todėl kokių naujo kulto atlikimu”.
vių įvesti aš negalėjau, ką ir
Šie abu motyvai, kad mergi
kari. 1294 draudžia. Pakeisti esa nos dirbo ir kad Velykų procesi
mą tvarką ir diktuoti bažnyti ja nesąs kulto aktas, neatsako
niam vykdomam komitetui savą tikrovei:
tvarką aš neturėjau teisės. Ne
a) Bažnytinio teisyno kan.
pažindamas žmonių, tenkinausi 1290 ir Apeigynas Lietuvos vys
stebėtojo vaidmeniu, kaip čia kupijoms 1966, II d. Velykų
kas iš seno daroma.
procesiją laiko kulto veiksmu ir
2. Liudininkai parodė, kad įsako kaip privalomą. Taigi ir ji
7.30 vai. ryto aš sėdėjau klausy ne tik kad turi ryšį su kulto at
damas išpažinčių, kada bažnyčio likimu, o yra pats kulto veiks
je buvo tik prie klausyklos lau mas — viešas Dievo pagarbini
kiantieji. Čia išsėdėjau be per mas. Tą patvirtina viso pasaulio
traukos iki 8.30 vai., kada pro katalikų praktika.
cesija jau buvo susiruošusi. Tą
b) Kad merginos palaikė ne
matė ir apylinkės pirmininkė šamų vėliavų kaspinus ar kad
Kundrotienė, kuri buvo bažny barstė gėles/ tai nėra darbas, o
čioje ir sekė pamaldų eigą. dalyvavimas kulto apeigose, kaip
Kviesti žmones į procesiją man lygiai nelaikoma darbu dalyvau
nebuvo nei laiko, nei galimybės. ti liaudies vaikštynėse. Vieno
Tų merginų į bažnyčią spe das buvo “darbas” tų, kurie pro
cialiai nekviečiau, jokių susirin cesijos metu nešėsi maldaknygę,
kimų su procesijos dalyvėmis ir tų, kurios nešė vėliavos kas
nedariau, jų nemokiau, nes pa piną ar gėlių puokštę rankose.
laikyti nešamų vėliavų kaspinus Jeigu nebaudžiama už laikymą
ar pabert gėles nereikia apmo rankose maldaknygės procesijos
kymo.
metu, tai kodėl turi būti bau
3. Vėliavos yra ne mano, o pa džiama už kaspinų palaikymą ar
rapijiečių. Kai kurios įtaisytos gėlių bėrimą?
c) Kad nepilnametėms negali
atskirų šeimų. Jos, kaip tų vėlia
vų savininkės, pasirenka asme ma nešti kaspinų ar gėlių bars
nis, kurie joms patinka.
tyti, tokio įstatymo advokatai
Mockienė E. ir Bakšienė Br. sakėsi nežiną, juo labiau aš ne
paliudijo, kad jos pačios atvedė juristas. Jeigu toks įstatymas ir
savo dukteris į procesiją. Pana būtų, tai sunku būtų įvykdyti.
šiai darė ir kitos. Niekam klebo Tektų tikrinti pagal pasus, nes
nas nedarė spaudimo dalyvauti merginos besiveržiančios į pro
procesijoje. Pati liaudis senu cesiją dedasi pilnametėmis.
Kaip po pamaldų pastebėjau,
papratimu spontaniškai susiruo
šė.
visos procesininkės buvo auga
Teismas neturi įrodymų, kad lotos. Iš ūgio sunku buvo spręs
aš būčiau asmeniškai kvietęs į ti, ar ji darbininkė, ar studentė,

Lietuviu pėdsakai Montrealyje
Vyt. Sirvydas
tų kambarį ir pasamdytų lietu
Pagalba Lietuvai
vių kalbos mokytoją. Mūsų šal
Sunkiuoju pirmojo pasaulinio tiniuose ir šiuo atveju daug ne
karo metu Montrealio lietu aiškumų. “Lithuanians in Cana
viams ne tik teko statyti pirmą da” knygoje rašoma:
ją Kanados lietuvių bažnyčią
Pirmoji nuolatinė lietuviška mo
(antra Toronte — Šv. Jono Kr. kykla pradėjo veikti 1916 m. Ją
— atsirado 1928 m.), bet ir taL įsteigė Šv. Kazimiero klebonas kun.
kinti nepriklausomos Lietuvos J. Vyšniauskas. Katalikų mokyklų ko
atstatymui. Šis dalykas buvo misija jam leido naudotis viena šv.
labai artimas patrotiškam kun. Euzebijaus mokytos klase ir nusam
dė mokytoją p-lę M. Malinauskaitę.
Vyšniauskui.
Neišvardintais šaltiniais rem Mokinių buvo 40 (p. 96).
damasi, Liet. Enciklopedija
Knygoje įdėta ir šios mokyk
apie kun. J. Vyšniausko to meto los nuotrauka su parašu: “Pir
patriotinę veiklą Montrealy ra moji nuolatinė lietuviška mo
šo:
kykla Kanadoje, Montrealy,
Paskelbus nepriklausomos Lietu 1916”. Įdomu, kad mergaičių
vos atstatymą, surengė Montrealio buvo per 30, berniukų — tik 7.
gavėmis eitynes reklamuoti Lietuvos Nuotraukoje matyti ir pirmoji
vardui. Vertė i anglų ir prancūzų mokytoja M. Malinauskaitė (pir
kalbas įvairias žinias apie atgims moji paskutinėje eilėje stovin
tančią Lietuvą, jas skelbė kanadie čiųjų). Mokinių tarpe buvo ir
čių spaudoje. Liet. Informacijos Biu vėliau mokytojomis tapusios
ro atsišaukimus apie rinkliavą Lie Ona Bendžiūtė ir Marija Arlaus
tuvai siuntinėjo net Anglijos val kaitė.
džios žmonėms, parlamento atsto
Toliau pasakojama:
vams, aukštiems dvasininkams. Su
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

rinkęs apie 2000 lietuvių, anglų ir
prancūzų parašų, įteikė Anglijos vy
riausybei prašymą remti Lietuvos
nepriklausomybę (XXXIV, p. 355).

Gaila, šiuose pareiškimuose
daugiau retorikos negu tikslių
enciklopedinių datų. Pavyzdžiui,
kurio biuro? Vienas Liet. Infor
macijos Biuras veikė Šveicari
joj, kitas (nuo 1917 m.) Vašing
tone. Greičiausia šveicariško,
nes kalba apie rinkliavą Lietu
vai, kuri tuomet buvo organizuo
jama Šv. Tėvo leidimu katalikų
bažnyčiose. 1957 m. man teko
lankytis prancūziško Tėvų jėzu
itų vadovaujamo Sherbrooko
A+A
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universiteto bibliotekoje. Ten
radau tris knygas apie Lietuvą.
Nikolajus Windbergas
Viena buvo kun. A. Viskanto,
mirė 1973 metų sausio 3 dieną Niujorke. Kilęs nuo
|| Amerikos Lietuvių Tautos tary
bos pinigais 1917 m. Šveicarijoj
1,
Skaudvilės, Tauragės aps.
išleista “La Lithuanie dans le
Šią žinią praneša artima jo giminaitė Kanadoje —
g passė et dans le present” (Lie
r
i tuva praeityje ir dabartyje) Ki
Aleksandra Bugailiškienė
tų pavadinimų neprisimenu. Be
abejonės, jos į šį už šimto mylių
ir šeima
nuo Montrealio esantį miestą pa
7wii«inniMU.»JHMi|iii.iii'i in iiiih.i. riiffiWii it inii iii r
teko kun. Vyšniausko iniciaty
va. Galbūt jis pasiekė ir Lavalio un-tą Kvebeko mieste bei
vietinius universitetus Montrea
ly. šią temą vertėtų kuriam mū
sų akademikui patyrinėti.
Knygoje “Lithuanians in Ca
nada” sakoma, kad kun. Vyš
FURNITURE LTD.
niauskas, 1912 m. atvykęs į
Montreal}, “could not speak the
local languages” (p. 42), bet tur
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
būt per šešerius metus vietines
anglų ir prancūzų kalbas pramo
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
ko, jei įstengė duoti lietuviškų
žinių vertimų vietinei spaudai
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
(“Gazette”, “Montreal Star” ir
“La Presse’”). Būtų įdomu žino
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
ti, kiek ir kokių žinių apie lietu
vius ir Lietuvą to meto kitatau
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
čių spauda yra skelbusi. Istori
jai būtų įdomios ir tikslesnės
SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
smulkmenos apie minimas “ei
Nemokamas į namus pristatymas.
tynes” išgarsinti Lietuvai: kada
įvyko, kuria gatve ėjo, kokio di
KRAUTUVĖS:
dumo ir pan.
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
Lietuvių mokyklos
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444
Kun. J. Vyšniauskui rūpėjo,
>' Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
ir jaunimas. Pasirūpino, ' kad
miesto mokyklų vadovybė duo

MOHAWK

Teismas-partijos įrankis

Tais pačiais metais įsteigta Mont
realyje ir antroji mokykla Point St.
Charles mokyklos patalpose. Turėjo
apie 40 mokinių. Mokytojavo E. Bud
ri ūtė (Elzbieta Budrytė). Trečioji
1916 m. įsteigta mokykla naudojosi
Ville Emard mokyklos patalpomis.
Vėliau įsteigta ketvirta mokykla St.
Mary’s patalpose. Visos sėkmingai
veikė daugiau kaip 20 metų (p. 97).

Redaktorius J. Kardelis Liet.
Enciklopedijoj rašo: “Pirmoji
dviejų klasių lietuviška mokyk
la Montrealy buvo įsteigta 1918
m. kun. J. Vyšniausko iniciaty
va ir pastangomis. Vedėja buvo
Marieta Malinauskaitė, padėjė
ja Elena Bandžiūtė. 1919 m.
Point St. Charles atidaryta kita
mokykla, kurios vedėja buvo
Elzbieta Budrytė. Kun. Jurgio
Šimkaus rūpesčiu 1922 m. atida
ryta mokykla Ville Emard, kur
mokytojavo Pranas Tautkus ir
Petras Vaupša. Kun. Jono Bobino rūpesčiu 1929 m. atidaryta
mokykla
Rosemounte
(St.
Mark’s), kurios vedėja buvo Ma
rija Arlauskaitė. Mokinių skai
čiams sumažėjus, jos visos užda
rytos 1934 m.” (XIX, p. 242).
J. Kardelio informacija, atro
do, yra tikslesnė, negu “Lithua
nians in Canada”. Pirmoji mo
kykla buvo atidaryta rudenį
1918 m., todėl nuotrauka šioje
knygoje yra 1918 m., o ne 1916.
Lietuviu mokykla laikėsi vie
tinės katalikų mokyklų komisi
jos programos, tik Malinauskai-,•
tė lietuvių skyriaus pamokoms
naudojosi savo patirtimi, įgyta
seselių kazimieriečių akademi
joj Čikagoje, kurios abituriente
ii buvo. Akademija buvo įkurta
1911 m. Malinauskaitė buvo
Amerikoje gimusi ir, rodosi,
ruošėsi į seseles, bet kažkodėl
tikslo nepasiekė. Ji mėgo dėvėti
tamsius, beveik vienuoliškns
drabužius. I mokymo darbą ž'ūrėio labai rimtai ir šia nuotaiką
paliko įpėdinei Elenai Bandžiūtei.
Mokytojai
' '•
Vėliau, prieš lietuvišku mo
kyklų .Uždarymą 1934 m., Elena
Bandžiūtė,'jos sesutė Ona, Pė't-

ras ir Antanas Vaupšai, Marija
Arlauskaitė išėjo mokytojų kur
sus tam skirtoje mokytojų se
minarijoje ir buvo paskirti į
miesto
mokyklas.
Antanas
Vaupšas iškilo į augštus parei
gūnus — vienos mokyklos ve
dėju (principai). Elena Bandžiūtė ir Marija Arlauskaitė — da
bar pensininkės, šešiolikos me
tų lietuviškų mokyklų veikimo
laikotarpyje mokytojais yra
buvę: Jonas Valančauskas, var
gonininkas Jonas Aučius (dabar
gyvena Long Island, Niujorke),
Jurgis Alekna (ne A. Alksnis,
kaip “Lithuanians in Canada”
sako), Juzefina Staugaitytė, Ona
Leonaitė (ne J., kaip “L. in C.”
sako) ir J. J. Pocius. Budrytė
susituokė su Elenos Bandžiūtės
broliu Juozu ir dabar gyvena
Kalifornijoj. Ona Bandžiūtė
1941 m. susituokė su amerikie
čiu Jonu Buroku iš Cambridge,
Mass., ir gyvena netoli Bostono.
Programos
Pradžioje buvo tik “mažame
čių” ir “suaugusių” grupės, bet
vėliau buvo prisitaikyta prie
miesto mokyklų sistemos ir vei
kė keturi, o vienu atveju net še
ši skyriai. Lietuviai mokiniai tu
rėjo išeiti bendrą visoms miesto
mokykloms privalomą prancūzų
ir anglų kalbų kursą ir lietuvių
programą. Ją sudarė Damijonai
čio A-B-C, skaitymai, katekiz
mas, šventoji istorija, rašyba,
gramatika ir Lietuvos istorija.
Tokiu būdu lietuvių ano 16-kos
meti} laikotarpio jaunimas ge
rai išmoko tris kalbas: lietuvių,
prancūzų ir anglų. Savo mokėji
mu jie dažnai nustebindavo sve
čius amerikiečius. Visi dalyviai
turi gražių prisiminimų iš anų
laikų. Kuri. J. Bobinas 1937 m.
pabandė iš katalikų mokyklų ko
misijos gauti leidimą atnaujinti
lietuvišką mokyklą Rosemounte,
bet negavo, nes neatsirado rei
kiamo mokinių skaičiaus.
Grįžo Lietuvon
Lietuva kun. J. Vyšniauską
traukė. Negaudamas vyskupo
leidimo, išėjo iš Montrealio vys
kupijos ir būdingai pareiškė:
“Važiuoju namo!” Grįžo į Lietu
vą 1919 m., įstojo savanoriu ka
pelionu Lietuvos kariuomenėn,
dalyvavo kautynėse su lenkais ir
vėliau ramiai klebonavo poroje
parapijų (daugiausia Ilguvoje)
Kada ir kur mirė, nėra žinių.
Netrukus (1920 m.) į Lietuvą
nuvyko ir jo išrūpintos mokyklos pirmoji mokytoja Marieta
Malinauskaitė, gimusi Amerikoj.
Kun. J. Vyšniausko išvykimą
galbūt paspartino ir būdingas
Montrealio lietuvių parapijos is
torijoj atsiradimas “pozicijos” ir
“opozicijos”. Parapijiečiuose bū
rėsi sparnas, siekiąs klebonu
įstatyti “vietinį” Jurgį Šimkų,
kuris jau baigė ketverių metų
mokslus Montrealio seminarijoj
ir laukė šventimų. Kun. J. Vyš
niauskui gana staigiai su para
pija atsisveikinus, vyskupas bu
vo beveik priverstas Šv. Kazi
miero parapijos klebonu skirti
tik ką įšventintą kunigą Jurgį
Šimkų. Tai buvo 1919 m.
(Bus daugiau)

dalyvavimą procesijoj
ar gimnazistė. Pats gimnazijos
direktorius per protokolo sura
šymą apylinkėje pripažino, kad
jaunesnės mokinės kaip 15 me
tų nebuvo.
Jurbarko rajono ateistai, pa
sinaudodami savo privilegijuo
ta padėtimi, rodo nesveiko uo
lumo. Ii- štai dėl ko:
Lietuvos CK kompartijos pro
pagandos ir agitacijos skyriaus
vedėjas P. Mišutis ateistų ofi
cioze “Nauka i Religija” *1972
m. nr. 3, p. 34 rašo: “Šiuo metu
partinės organizacijos atidžiai
seka, kad nebūtų griebiamasi
administravimo, tikinčiųjų tei
sių varžymo, grubumo ir netaktirigumo jų atžvilgiu”.
Tai kodėl Jurbarko rajono pa
reigūnai, užuot kovoję idėjiniais
ginklais, griebiasi prievartinių
priemonių? Gal tuo nori parody
ti, kad ateistinė idėja yra men
kavertė ir kad be lazdos, vien
įtikinėjimo metodais, negali lai
mėti?
Ateistų oficiozo peikiamų ad
ministracinių priemonių ir gru
bumo buvo griebtasi ir Gruz
džių kulto tarnautojų atžvilgiu:
kleboną ir vargonininkę nubau
dė po 50 rub. Tas iššaukė didelį
tikinčiųjų nepasitenkinimą. Var
gonininkes nustebimui jie atne
šė jai pakvitavimą, kad uždėtą
baudą bankui jie jau sumokėjo.
Ta proga prisimena K. Mark
so ir Engelso knygos “Apie Reli
giją” p. 119 teiginys: “Persekio
jimai yra geriausia priemonė
nepageidaujamiems įsitikinimams sustiprinti”.
Tarybinė spauda rašo, kad ne
reikia įžeidinėti tikinčiųjų reli
ginių jausmų. O ar tai neįžeidimas, kad Girdžių gimnazijos
sienlaikraštyje buvo iškabintos
karikatūros mokinių, šiemet da
lyvavusių Velykų procesijoje?
Buvo išpieštos penkios aukštes
nių klasių pavyzdingos mokinės,
klūpančios su rožančiumi, o
apačioje padėtos jų pavardės ir
užrašas: “Meldžiasi už per me
tus padarytas nuodėmes’”. Ar
tai negrubus spaudimas?
Mes pratę gatvių skelbimų
lentose matyti karikatūras chu
liganų ir girtuoklių, bet šitaip
tyčiotis iš šventų įsitikinimų, ar
tai pedagogiška ir leistina?
Lietuvos TSR Aukščiausios
Tarybos Prezidiumo nutarime
Nr. 97 iš 1966. V. 20 d. dėl bau
džiamojo kodekso 143 str. tai
kymo pasalta, kad kliudantieji
atlikti religines apeigas bau
džiami. O Jurbarko rajono pa
reigūnai nubaudė mane ir var
gonininkę, ar tai nėra kliudy
mas kultui? Nebent Dievas
jiems kada pritaikys minėtą
straipsnį.
Man negalėjo būti pritaikytas
Lietuvos TSR Augščiausios Ta
rybos Prezidiumo Įsako “Dėl
administracinės atsakomybės už
įstatymų apie religinius kultus
pažeidimą” 3 p., nes Įsake aiš
kiai nurodoma, jog galima baus
ti už organizavimą tik tokių vai
kų ir jaunuolių specialių susirin
kimų, taip pat darbo, literatūros
ir kitokiu ratelių ir grupių, ku

rie neturi ryšio su kulto atliki
mu.
Vienkartinį Velykų procesijo
je dalyvavimą negalima laikyti
organizaciniu rateliu, nes tai ne
buvo pastovūs, o atsitiktiniai as
menys, kiekvienais metais vis
kiti. Kokio reguliariškumo ar
sistematiškumo čia nėra.
Turint galvoje visa išdėstyta,
prašau užprotestuoti neteisingą
Jurbarko rajono liaudies teis
mo sprendimą.
Priedas: Jurbarko rajono liau
dies teismo nuorašas. 1972. V.
30. Girdžiai.
Iš civilinės bylos Nr. 2-175/
72 m.
SPRENDIMAS

Lietuvos Tarybų Socialistinės Res
publikos vardu. Jurbarkas 1972 m.
gegužės mėn. 16 diena.
Jurbarko rajono liaudies teismas,
susidedantis iš pirmininkaujančio
liaudies teisėjo P. Belevičiaus ir liau
dies tarėjų: A. Jonaičio, A. Gabšio,
sekretoriaujant T. Regesienei, daly
vaujant prokurorui S. Radvilavičie
nei, pareiškėjui V. Šaukliui išnagri
nėjo viešame teismo posėdyje civili
nę bylą V. Šauklio skundą dėl admi
nistracinių organų veiksmų — nu
statė: pareiškėjas V. Šauklys skun
de nurodo, kad 1972 b. balandžio m.
20 d. nutarimų administracinė ko
misija prie Jurbarko rajono DŽDT
VK neteisingai nubaudė jį 50 rub.
pinigine bauda už Lietuvos TSR
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo
1966 m. gegužės mėn. 12 d. įsako
“Dėl administracinės atsakomybės
už įstatymų apie religinių kultų pa
žeidimą” pažeidimą, nes jis 1972.
IV. 2 nenurodė nepilnamečiams pi
liečiams dalyvauti atliekamoje pro
cesijoje ir nematė, kad dalyvaujan
tieji atliekamoje procesijoje yra ne
pilnamečiai. Dalyvavimas prie baž
nytinių vėliavų nešimo ir gėlių bars
tymo yra kulto atlikimas — viešas
dievo garbinimas. Iš pareiškėjo V.
Šauklio paaiškinimo ir liudytojų
Mockienės E., Bakšienės Br. parody
mų matyti, jog nepilnamečiai vaikai
dalyvavo 1972. IV. 2 atliekamoje pro
cesijoje. Tuo buvo pažeistos įstaty
mų nustatytos taisyklės organizuojant
eitynes ir kartu nepilnamečiai vai
kai buvo įtraukti į darbą, nesusijusį
su kulto atlikimu. Esant tokioms ap
linkybėms Jurbarko rajono DŽDT
VK administracinės komisijos 1972.
IV. 20 d. nutarimas skirti Šaukliui
50 rub. baudą yra teisėtas. Remda
masis išdėstytu ir vadovaudamasis
Lietuvos TSR CPK 265 str. nuspren
dė: V. Šauklio skundą, dėl 1972. IV.
20 Jurbarko rajono DŽDT VK admi
nistracinės komisijos nutarimo dėl
50 rb. baudos paskyrimo už 1966.
V. 12 Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo įsako “dėl admi
nistracinės atsakomybės už įstatymo
apie religinius kultus pažeidimo” pašeidimą atmesti. Sprendimas galuti
nis.
Pirmininkas (pas) P. Belevičius
Liaudės Tarėjai: () A. Jocaitis,
A. Bakšys.
Nuorašas tikras: Pirmininkas (pas)
P. Belevičius.
Aukščausio teismo atsakymas
Patikrinęs Jūsų skundą, pranešu,
kad užprotestuoti skundžiamą liau
dies teismo sprendimą pagrindo nė
ra.
Liet. TSR Aukščiausio Teismo pir
mininko pavaduotojas
(pas) M. Capskis.
1972. VI. 7.
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Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems mūsų
mylimo sūnaus Vytauto Ambako laidotuvėse, lankiusiems
jį koplyčioje ir visokeriopai talkinusiems. Dėkojame kun.
klebonui P. Ažubaliui, kun. J. Staškevičiui, atlikusiems
laidotuvių apeigas, ir laidotuvių dalyviams: p.p. Krilavičiams, J. ir O. Svetulevičiams, K. Cibui, P. Matulevičiui,
p.p. Mikšiams, p.p. Mikolainiams, p.p. Pranckiams ir vi
siem kitiem, kurių čia nepajėgiame išvardinti. Visiems
reiškiame pagarbą ir didelę padėką —
Zosė ir Bronius Ambakai
Keswick, Ont.

Mylimom vyrui ir tėvui
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Juozui Čelkui

mirus, jo žmonai O. ČELKIENEI, dukroms — GRAŽI
NAI KAŽEMĖKIENEI ir DANUTEI MAČIKŪNIENEI bei
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą —

Kęstutis ir Nelė Dumčiai

Watertown, Conn

Pirmoji kasdieninė lietuvių mokinių klasė Sv. Euzebijaus mokykloje 191°
1919 m. Montrealyje. Jos mokytoja buvo Marija Malinauskaitė

Rašytojo Solženicino lietuviai
1972 m. Vakaruose išleista ra
šytojo Aleksandro Solženicino
654 psl. knyga “August 1914”
susilaukė nemažai skaitytojų.
Viešose bibliotekose ji eina iš
rankų į rankas — reikia laukti
2-3 rnėn., kol ją gauni paskaityti.
Aprašomi dalykai yra žinomi iš
karo istorijos, bet autorius tuos
dalykus perteikia romano for
ma, pridėdamas daug detalių ir
pasakojimų, panašiai kaip L.
Tolstojus savo veikale “Karas ir
taika”.
1914 m. rugpjūčio 10-20 d.d.
vokiečiai apsupo ir sunaikino
Rytprūsiuose antrąją rusų ar
miją, o jos vadas gen. Samsono
vas iš nusiminimo nusižudė. Tad
visas romano turinys ir sukasi
apie tos armijos žygį bei jos
vado tragišką mirtį. Skaityda
mas tą knygą stebiesi, kaip auto
rius galėjo ją parašyti gyvenda
mas Sovietų Sąjungoje, nes kny
goje yra daug antisovietinių
niuansų, rusų armijų prisiriši
mo prie Dievo, caro ir tėvynės
aprašymų. Atrodytų, kad romaną
parašė ne sovietinis rašytojas,
o koks nors rusų nacionalistas,
monarchistas ar ortodoksas. So
vietų valdžia neleido jo spaus
dinti Sov. Sąjungoje, todėl jis
išleistas Bidley Head, London,
Sidney, Toronto, leidyklų. Į ang
lų kalbą išvertė Michael Glenny.
Gal nevertėtų to romano ko
mentuoti, jei ten nebūtų kele
to tendencingų ir abejotinų ži
nių apie lietuvius bei Lietuvą.
VII sk. įdėta daug ištraukų ir
skelbimu iš 1914 m. rusų laik
raščių (“A random selection
from the newspapers”). Pvz. 65
psl.:

P. LELIS
Liepos 26 d. triumfinė sesija vals
tybės dūmoje. Tą istorinę dieną visų
tautybių ir partijų sujaudinti atsto
vai pareiškė: “Salin rankas nuo Šven
tosios Rusijos! Mes pasiruošę auko
tis ir ginti vienos nedalomos Rusijos
garbę ir didybę.” — Lietuvių tauta
eis į šį karą ir gins šventąjį reika
lą ... — Mes, žydai, ginsime savo
tėvynę su didžiausiu pasiryžimu ...
— Mes, vokiečiai kolonistai, visad
laikome Rusiją savo tėvyne ... —
Mes, lenkai.. . Mes, latviai ir es
tai ... Visas kraštas telkiasi apie sa
vo mylimą carą. Dievas, caras ir tė
vynė — pergalė mūsų. (Klausimas,
ar lietuvių atstovai dūmoje galėjo
tokią tautos valią pareikšti? P.L.).

224 psl. sako, esą antroji ru
sų armija artinosi prie tos vie
tos, tarp Hohenstein ir Usdau,
kur 1410 m. slavų karinės jėgos,
prie Tannenbergo kaimo, su
triuškino teutonų ordiną. 236
psl. rašoma, jog lietuvių leib
gvardijos pulkas atvyko trauki
niu į Mlavą ir buvo įjungtas į
gen. Artamonovo korpusą. 265
psl. sakoma, kad lietuvių pul
kas laukė miške, bet pulkinin
kas buvo jau tiek pavargęs, kad
negalėjo nueiti pas lietuvius ...
(Jokio lietuvių pulko caro armi
joje nebuvo; buvo tik pavadini
mas. P.L.). 622 psl. tvirtinama,
kad po katastrofos caras atsiun
tė karo vadui Palaimintosios
Mergelės pasirodymo ikoną. Ji
buvo nupiešta ant Šventojo Sergieįaus karsto lentelės. Arki
vyskupas, įteikdamas ja Nikolojui Nikolajevičiui, pasakęs: “Per
tris šimtmečius toji ikona ly
dėjo mūsų armijas į mūšius, kai

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VEIKLA
V. ŠLIOGERIS

Leidinys "Australijos lietuviai”. A.
L. B. krašto valdyba yra pavedusi
Melburno vienam iš žymesnių kul
tūrininkų Albertui Zubrui sureda
guoti apžvalginį, įvertinamąjį leidi
nį “Australijos lietuviai”. Jis lei
džiamas paminėti 25-rių metų sukak
čiai nuo mūsų kiek gausesnio įsikū
rimo. Kuria kalba — lietuvių ar ang
lų jis bus išleistas, dar galutinai ne
paaiškėjo. Tuo reikalu reiškiamos
įvairios nuomonės. Leidinio turiniui
sudarytas ir paskelbtas planas. Lei
diniui paruošti jau pakvieta eilė
bendradarbių. Daugelio temų bend
radarbiai (dalis jų — viduriniosios
kartos atstovai) jau dirba. Tačiau
dar daugelį bendradarbių redakto
rius A. Z. vis kalbina. Mat, norima
apimti visų mūsų gyvenimo sričių
apraiškas. Spaudoj iškeltas to leidi
nio finansavimo klausimas. Žadama
prašyti paramos ir iš valdžios.
Australijos Lietuvių Fondo steigi
mo reikalas buvo iškeltas
krašto tarybos suvažiavime. Dar to
Fondo neturint, Melburno tautietis
J. Normantas, rodydamas iniciatyvą,
įmokėjo $100 — pirmąjį įnašą į spe
cialią Fondo sąskaitą Melburno liet,
kredito draugijoj “Talka”.
Vieninteliai Australijoj lietuvių
kalbos kursai, veikiantieji Melburne
valstijos švietimo ministerijos ži
nioj, 1972 m. gruodžio 10 d. Lietu
vių Namuose paminėjo mokslo metų
užbaigimą atitinkamomis iškilmėmis.
Sydnėjaus “Plunksnos” klubo po
sėdyje 1972. XII. 10 vienas iš Aust
ralijos lietuvių žymesnių poetų J. A.
Jūragis skaitė paskaitą “Lietuvių
poezija Australijoj". Klausytojai su
žinojom, kad Australijoj turime net
23 plačiau savo kūryba pasireiškusius
poetus, kurių keletas išleido ir savo
kūrybos knygas, vienas — net anglų
kalba. Paskaita buvo ypač gerai ir
nuodugniai paruošta, su poezijos pa
vyzdžiais, įdomiai pateikta.
Melburno tautinių šokių grupė
“Klumpakojis” 1972 m. gruodžio 9 d.
koncertavo Sydnėjuje ir stebino žiū
rovus savo puikia, originaliai ir gy
vai atlikta programa. Grupės vado
vas — Vyt. Straukas. Grupė, sudary
ta ir 27 asmenų, pašoko 27 šokius,
kurių 9 Australijoj dar nebuvo ma
tyti. Programa truko virš 2 valandų
tik su 15 min. pertrauka. Tokio
mūsų šokių pasirodymo neteko ma
tyti nuo pat išvykimo iš Lietuvos.
Koncerto mecenatas ir rengėjas Vik
toras Sliteris apmokėjo visas išlai
das Tai bus pirmas lietuvis Aust
ralijoj, padaręs tokią stambią auką
lietuvybei.
ALB vienintelis garbės narys An
tanas Baužė savo šeimoj Sydnėjuje
paminėjo 75 metų amžiaus sukaktį,

Tai vienas iš nedaugelio senųjų lie
tuvių, atvykęs čia 1930 m. Jis visą
savo gyvenimą reiškiasi mūsų visuo
meninėj veikloj. Lietuvoj anksti pra
dėjo karinę tarnybą artilerijoj (ke
letą metų buvo XI baterijos viršila).
Ilgesnį laiką nuo 1932 m. buvo Aust
ralijos Lietuvių Dr-jos pirmininku.
1950 m., ALD persiorganizuojant į
Bendruomenę, jis buvo organizacinio
komiteto pirmininku, t. y. pirmu
ALB kr. valdybos pirmininku. Pa
dedamas žurnalisto J. Žukausko, jis
įsteigė ir apie dvejus metus leido
"Mūsų Pastogę” iki jos perdavimo
ALB kr. valdybai.
Tasmanijos (sala į pietus nuo Aust
ralijos) tyrinėtojas naujas ateivis
tautietis Olegas Truchanas, vietos
australiečių spaudai . pageidaujant,
buvo pagerbtas. Jo vardu pavadintas
didelis miško plotas “Truchanas
Huon Pine Reserve". Dideli Tasma
nijos plotai iki šiol buvo neištirti dėl
labai sunkaus prieinamumo — kal
nai, miškai, pelkės, sraunios upės.
Per eilę metų O. Truchanas juos ty
rinėjo ir ten žuvo. Šiuo metu austra
liečių redakcinė komisija, norėdama
jį pagerbti, ruošia knygą su jo iš
tirtų Tasmanijos plotų aprašymu bei
paveikslais.
Steigiamasis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Sydnėjaus skyriaus
susirinkimas įvyko 1972 m. gruodžio
16 d. Įsteigtas skyrius ir išrinkti
pirmieji valdomieji organai. Po su
sirinkimo įvyko BBQ. Jaunimas pasi
linksmino.
Pasaulio Lietuvių Gydytojų S-gos
pirm. dr. F. V. Kaunas lankėsi Syd
nėjuje ir Melburne. Svečio paragin
ti Melburno lietuviai gydytojai nu
tarė atgaivinti savo būrelį. Sydnėjaus
lietuviai gydytojai ir dantų gydyto
jai Dr-jos skyrių suorganizavo prieš
keletą metų, nors viešumoj iki šiol
mažai tepąsireiškė.
Lietuvių Skautų Sąjungos Austra
lijos rajono 25-čio jubilėjinė stovyk
la buvo suruošta 1973 m. sausio 1-13
d.d. netoli Sydnėjaus prie Ingleburn,
kur lietuviai skautai turi nuosavą,
didoką, mišku apaugusią stovykla
vietę. Dalyvavo skautai bei skautės
iš visos Australijos. Čia jie stiprino
savo kalbos mokėjimą, pabendravo,
pasilinksmino ir pagilino savo tauti
nį susipratimą.
Sydnėjaus Lietuvių Klubas 1972
m. gruodžio 23 d. senose savo patal
pose suruošė paskutines Kūčias. Da
lyvavo daugiausia viengungiai. Nors
buvo ypač karšta diena (+40° C), tačau susirinko apie 100 asmenų. Klu
bo naujo, modernaus pastato staty
ba eina prie pabaigos — atliekami vi
daus įrengimai. Naujas pastatas kainuos virš $200.000.

caras Aleksiejus kovojo prieš
Lietuvą, Petras Didysis prieš
švedus Poltavoje, caras Alek
sandras — Europoje, o vyr. ka
ro vadas — prieš japonus.”
Autorius žino apie caro Alek
siejaus kovas prieš Lietuvą, bet
jis nepaminėjo, kad tas caras
1655 m. rugpjūčio mėn. įsiver
žęs Lietuvon, žudė gyventojus,
plėšė ir naikino kraštą penkerius
metus. Atvykęs pats į Vilnių,
matė kaip jo “družinos” ir ka
zokai išžudė Vilniuje 25.000 gy
ventojų. Užėmęs Kauną ir Gar
diną, tą patį darė.
Minėdamas 1410 m. Žalgirio
mūšį, autorius iškelia tik sla
vus, tarsi lietuvių ten visai ne
buvo. Tiek slavų, tiek vokiečių
istorijos šaltiniai galėjo auto
riui pasakyti tiesą. Žalgirio mū
šyje prieš teutonų ordiną daly
vavo 40 lietuvių ir 50 lenkų vė
liavų. (Tada kariniai vienetai
buvo sudaryti vėliavomis — 250
kovotojų). Lietuvių vėliavų tar
pe buvo ir slavų (rusų, gudų, uk
rainiečių) daliniai, kuriuos atve
dė sritiniai Lietuvos kunigaikš
čiai iš Polocko, Smolenskp, Kle
vo, Starodubo ir kitų sričių. Vi
sos tos vėliavos sudarė Lietu
vos kariuomenę, kuriai vadova
vo Vytautas. Lenkų kariuome
nei vadovavo Zindramas. Nomi
naliniu karo vadu skaitėsi kara
lius Jogaila. Lietuvių ir lenkų
kariai buvo geriau apginkluoti
ir tik jie pakėlė sunkiausius
kryžiuočių smūgius bei laimėjo
mūšį. Kiti slavai buvo tik kaip
pagalbinė kariuomenė.
Jei Solženicinas laiko save ko
votoju už tiesą, tai jis ir savo
romane turėjo parašyti tiesą bei
jos pajieškoti istoriniuose šalti
niuose, ne vien tik rusiškuose
raštuose. Jei negalėjo prieiti
prie minėtų šaltinių, turėtų bū
ti kritiškesnis skaitydamas vie
našališkus rusiškus raštus.

P. Amerikos
lietuvių kongresas
Penktasis P. Amerikos lietu
vių kongresas įvyks vasario 22
—25 d. d. Sao Paulo mieste.
Meninę programą atliks ne tik
vietinės meno pajėgos, bet ir Či
kagos tautinių šokių grupė
“Grandis”, solistės — Prudencija Bičkienė, Audronė Simo
naitytė. Sol. P. Bičkienė be solo
dainų, su Lietuvių Katalikų
Bendruomenės choru atliks Br.
Budriūno “Mano protėvių že
mė.” Sol A. Simonaitytė yra
nauja ir jauna pajėga, pradedan
ti kilti meno pasaulyje.
Iš Argentinos ir Urugvajaus
taip pat atvyks tautinių šokių
grupės. Argentinos lietuvių cho
ras negalės atvykti, tačiau pa
vieniai choristai, atvykę kongresan, galės prisijungti prie L. K.
Bendruomenės choro.
Kongresinė jaunimo stovykla
bus vasario 15—22 dienomis. Ji
bus daugiau studijinio pobū
džio, nors netrūks ir pramogų.
Kongresan pakviesti — VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, PLB
pirm. St. Barzdukas, dr. V.
Dambrava.
Kongreso reikalu laiškus ra
šyti šiuo adresu: Rev. P. Gavė
nas, Caixa Postal 4118, Sao Pau
lo, Brazil.
Į Sao Paulo atvykus, informa
cijų reikalu skambinti 63-5975
arba 63-2003.
Kongreso organizacinio komi
teto adresas: Rua Inacio 671,
Vila Zelina. Iš miesto centro va
žiuojama automobiliu 10 minu
čių. Inf.

Australijos lietuvių krepšinio rinktinė, kuri praėjusią vasarą lankėsi š.
Nuotr. Daniliūno
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Broniui Čepaičiui
mirus, jo brolį APOLINARĄ ir kitus šeimos narius
nuoširdžiai užjaučiame —
Mama ir J. D. Kaunaitės
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Feliksui
|

neužmirškite aplankyti
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436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
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Šv. Jono Kr. PašalpinėDraugija
Windsoro lietuvaičių kvartetas “Aušra”, koncertavęs daugelyje Kanados ir
JAV miestų, atliks meninę programą “T. žiburių” spaudos baliuje Toron
te vasario 3 d.
Nuotr. J. Garlos
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Mišios už velionį —vasario
Šv. Jono Kr. bažnyčioje.

Pranui

Vladas Ramojus
ADV. Z. BUTKUS IR ALTA
Sausio 7 d. “Lietuviai televizijoje”
programa buvo skirta adv. Z. But
kui, praėjusią vasarą su šeima pa
bėgusiam iš Lietuvos ir nuo rugsėjo
mėn. pabaigos gyvenančiam Čikago
je. “Lietuviai televizijoje” progra
mos vedėjas T. Siutas paprašė, kad
pokalbį su adv. Z. Butkum pravestų
LŽS cv nariai. Kaikuriems LŽS cv
nariams gulint ligoninėje ar namuo
se gripo bei kitų ligų prispaustiems,
o LŽS cv sekretoriui atsisakius tele
vizijos programoje dalyvauti, vienin
telis kandidatas pokalbiui beliko čia
rašantis. Ilgai nelaukus į talką buvo
pakviestas tos srities specialistas, L.
Ž. S. narys bei “Margučio" radijo
programos vedėjas Petras Petrutis.
Adv. Z. Butkui vienam, be kitų šei
mos narių, atvykus į studiją, mums
trims ir teko atlikti pusvalandžio pro
gramą su trumpais komercinių skel
bimų įtarpais. Kadangi mes, LŽS at
stovai, veiksnių atžvilgiu esam neut
ralūs asmenys, stengėmės pateikti
įdomesnius klausimus, liečiančius
ypač Butkų kūrimosi pradžią ir jų
nuotaikas bei lūkesčius šiame krašte.
Mums visai nė neįtarus, atsitiko taip,
kad ALTa, kuri Butkus globojo pir
mosiomis atvykimo savaitėmis, iš
adv. Z. Butkaus lūpų susilaukė pa
stabų. Esą, Butkai neprašę, kad jų
paramai ALTa rinktų aukas, bet ši
rinko ir įteikė tik dalį jų. Iš adv. Z.
Butkaus atsakymų į klausimus susi
darė įspūdis, kad juos globoja ame
rikiečių įstaigos. Tik jų dėka adv.
Z. Butkus buvęs pasiųstas į žmogaus
teisių konferenciją Belgijoje, kur jis
liudijo apie religijos persekiojimą
Lietuvoje ir kitus dalykus, buvo iš
kviestas į vieną universitetą Niujor
ke ir t.t. Amerikiečių valdžios įstai
gų dėka Butkai galėję atsivežtus rub
lius išsikeisti į dolerius. Kaip ten be
būtų, atrodo, kad Butkai turi stiprų
užnugarį Amerikoje. Adv. Z. But
kaus pastabos apie buvusią savo glo
bėją ALTą Čikagos lietuvių yra įvai
riai komentuojamos. ALTos žmonės
sako, kad jie Butkams labai daug
padėjo. Dalis visuomenės pabrėžia,
kad Butkai teisingai pasielgę, atsisa
kydami ALTos globos. Man, einant į
televizijos programą, tie reikalai ne
buvo žinomi. Todėl kaikurių ALTos
žmonių pyktis, kad LŽS cv atstovai
sąmoningai išprovokavo adv. Z. But
kų, neturi pagrindo. Mums buvo
svarbu tik pateikti klausimus, kurie
žiūrovams būtų įdomūs. Mes jokių
komentarų dėl adv. Z. Butkaus pa-

N. ir J. VAZNELIŲ

Telefonas 471 -1424

PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančiu
hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus
ir pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra
do nepaprastą gydomąją medžiagą,
sugebančią sutraukti hemorojus be
skausmo. Ji per kelias minutes su
mažina niežėjimą ir nepatogumus
bei pagreitina uždegimo pažeistų au
dinių gijimą.
Visais tyrimo atvejais švelnėjant skausmams, įvykdavo hemorojų
susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.
To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms
ir sužadina naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinu.

v.r.,

M

Penkauskui

šeimų nuoširdžiai užjaučiame didžiame skausme —

L. Skripkutė

S. Skripkienė

SU ALOYZU BARONU

lės naudotis studentija ir kiti suin
teresuotieji. Teismas pastatė vieną
sąlygą: ši medžiaga turi būti laiko
ma muzėjuje ir niekad nepardavi
nėjama.
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Detroite mirus, seserį GENOVAITĘ TRINKIENĘ ir jos

sisakyinų nedarėm.
Neutraliems
spaudos žmonėms vienodai svarbi
yra ALTa, VLFKas, Lietuvių Bend
ruomenė.
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos cv
jau antri metai žiemos metu organi
zuoja vadinamas trečiadienių kultūri
nes popietes, kuriose kalbama apie
žurnalizmą, literatūrą, muziką, bale
tą, dailę ir kitas meno šakas. Daž
niausiai į tas popietes susirenka ta
meno šaka besidomintieji žmonės,
kuriai panagrinėti yra kviečiamas pa
skaitininkas. Jaunieji Čikagos daili
ninkai ypač gausiai dalyvavo paskuti
nėse dviejose popietėse, kuriose apie
Amerikos dailės raidą kalbėjo jų kar
tos atstovai — dailininkai D. Reklytė-Alcknienė, A. Batukas ir Vyt. Virkau. Sausio 3 d. popietė buvo skirta
mūsų kritikos netobulumams aptar
ti. Ta tema kalbėjo rašyt. Al. Baro
nas. Jis detalėmis įrodė, kiek fakti
nių klaidų recenzuodami įvairias
knygas padarė Vyt. A. Jonynas, A. T.
Antanaitis, prof. R. Šilbajoris ir kiti.
Al. Barono žodis buvo stropiai do
kumentuotas, nes jis prieš save tu
rėjo tų recenzijų ištraukas ir taip
pat recenzuojamus veikalus, kurių
turinį ar veikėjus cituodami bei ap
tardami kritikai kartais taip susimai
šė, jog nukalbėjo visai ne apie tą,
kas liečiama jų recenzuojamuose
veikaluose. Gerai, kad klausytojų tar
pe buvo ir kritikas A. T. Antanaitis.
Jis vietomis save teisingai apgynė,
kad dažnai pasitaikančios korektū
ros klaidos iškraipo recenzentų
straipsnius, o taipogi kiekvienas re
cenzentas turi savo stilių, kuriame
Al. Baronui atrodžiusieji tušti recen
zentų plepalai turi savo reikšme bei
atspalvį. Aplamai, paskaita ir disku
sijos buvo gyvos, įdomios ir prieita
išvados, kad mūsų kritikai bei re
cenzentai ateityje turėtų vengti ken
kiančio neatidumo.
Pasibaigus popietei, valandėlei
stabtelėjoin atgaivai. Čia buvo N. ir
Al. Baronai, A. T. Antanaitis, rašyt.
A. Kairys, knygų leidėjas J. Karve
lis, muzikos kritikas B. Chomskis. Ir
vėl tęsėsi diskusijos Al. Barono pa
skaitoje ryškinta tema. Jos darėsi
kiek karštesnės, negu prieš tai salė
je. Vienu metu Al. Baronas čia ra
šančiam prasitarė, kad rytoj vakare
šiuo metu jau žinosim “Draugo” ro
mano premijos laimėtoją. Nė neįta
riau, kad konkurse dalyvavo ir Al.
Baronas. Kitą vakarą, vos grįžus iš
darbo, žmona pasakė girdėjusi per
“Margučio” radiją, kad šiemetinę
"Draugo” romano premiją laimėjo
Al. Baronas.
BALZEKAS IR RANKRAŠČIAI
Prieš kiek laiko Čikagoje mirė
spaudos darbuotojas bei archyvaras
Jonas Rimašauskas. Pats perėjęs oku
pantų kalėjimus, pokaryje atidžiai
rinko medžiagą, liečiančią lietuvių
tautžudystę. Jos surinko be galo daug.
Tik paskutinių kelerių metų laiko
tarpyje buvo visai dingęs iš lietuvių
gyvenimo ir, atrodo, vengė betką iš
lietuvių susitikti. Nesiimu spręsti, ar
prasiskolinimai, ar kitokie reikalai jį
atskyrė nuo lietuvių. Kai staigiai mi
rė, nepalikęs jokio testamento, jo
per metų metus rinkta medžiaga,
liečianti lietuvių tautžudystę ir kitus
okupantų padarinius Lietuvoje, atsi
dūrė valdžios varžytinių vietoje. Lie
tuvos gen. konsulės J. Daužvardienės,
K. Baltramaičio ir kitų dėka laiku
buvo paimtas adv. J. Zuris, kad jis J.
Riinašausko paliktą archyvą išgelbė
tų nuo galimos nepageidaujamos glo
bos ir jį pervestų į tinkamas rankas.
Teismui besprendžiant bylą, mirė
adv. J. Zuris, mirė L. Prapuolenis,
kurio dalis medžiagos buvo J. Rimašausko archyve. Bet laimei praėjusio
mis savaitėmis amerikiečių teismas
taip išsprendė šią bylą, kad visą J.
Rimašausko archyvą, liečiantį lietu
vių tautžudystę, už $275 galėjo nu
pirkti St. Balzekas, jn., ir tą medžia
gą sudėti jo turimame Lietuvių Kul
tūros Muzėjuje. Ją suklasifikavus, ga

25, sekmadienį,
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Čikagos lietuviu horizonte i

čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.
----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------

Turner & Porter
laidotuvių namai

K
užuojautų reiškia —

GIFTS INTERNATIONAL INC
2501 W. 71st Street,
CHICAGO, ILL. 60629.

Gikiui

mirus, jo giminėms ir artimiesiems nuoširdžių

iĮ

Viešėdami Čikagoje,

Tel. 533-7954

Amerikoje

Mielam kaimynui

A. ir J. Asmenavičiai
rK’P'y
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Irmai Puodžiūnienei
mirus, dukrą HERTĄ KLIMIENĘ, sūnus — JURGJ,

VIKTORĄ, jų šeimas ir kitus gimines bei artimuosius
jų skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame —

Dr. Antanas ir Birutė Saikai
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Mūsų kredito unijos nariui
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Jurgiui Mackoniui

mirus, jo žmonai EMILIJAI, dukrai JANETEI ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVO
PRANEŠIMAS
Toronto Prisikėlimo Parapijos Kredito Kooperatyvo 1972
finansiniai metai užbaigti pasigėrėtinai gerais rezultatais.
Per metus kooperatyvo aktyvai padidėjo $1,091,414.00 ir
1972 m. gruodžio 31 d. balansas pasiekė $5,1 13,613.00. Va
dovybė ir nariai turi pagrindo didžiuotis šia lietuviška įstaiga,
nes ji 10 metų laikotarpyje išaugo į tikrą banką, kuris nesie
kia pelno, bet turi tikslą padėti ir patarnauti lietuvių bend
ruomenės nariams bei organizacijoms. Metams pasibaigus ir
išryškėjus pelnui, pagal valdybos 1972 m. rugsėjo mėnesio nu
tarimą, 1972 m. gruodžio 31 d. nariams buvo išmokėta ir įra
šyta į jų sąskaitas:
1. TAUPYTOJAMS už paskutinį metų ketvirtį metinių pa
lūkanų už čekių sąskaitas 6.05% ir taupomąsias (sav
ings) s-tas 6.6% (pakeltos mokėtos palūkanos 10%).
Palūkanos už taupomąsias sąskaitas buvo skaičiuoja
mos kalendoriniais mėnesiais ir įrašytos du kartus: bir
želio 30 d. ir gruodžio 31 d.
2. SKOLININKAMS grąžinta 10% gautų palūkanų 1972
m. už asmenines ir mortgičių paskolas.
Be to, sumokėtas mokestis po $1.50 už kiekvieną narį
Kooperatyvų Sąjungai (OCUL), kuris anksčiau buvo nurašo
mas iš asmeninių sąskaitų. 10 centų mokestis už narių išra
šytus čekius panaikintas nuo 1972 m. gegužės 15 d. ir išlaidos
apmokėtos iš pajamų.
Pagal valdybos nutarimą, nuo 1973 m. sausio 1 d, taupy
tojoms bus mokamos sekančios palūkanos:
1. Už depozitų-čekių s-tas ..................................... 53%%
2. Už taupomąsias (savings) s-tas ....................... 614%
3. Už termininius indėlius — vienerių metų
6)4%
dvejų metų .............. 7%
trejų metų ..............7%
Nuo 1973 m. sausio 1 d. už naujas ir senas paskolas bus
imamos sekančios palūkanos:
1. Už asmenines paskolas ..........................................8%
2. Už mortgičių-nekiln. turto paskolas ....................8%
3. Už paskolas, garantuotas įkeistais mortgičiais
(assignment of mortgage) ..................................... 8%
Grąžinus 10% gautų palūkanų, mūsų nariai 1972 m. mo
kėjo palūkanų už asmenines paskolas 7.65%, už mortgičius
— 7.42%. Be to, asmeninės paskolos yra apdraustos iki
$10,000 mirties ir invalidumo atvejais. Mūsų kooperatyvo
palūkanos už paskolas 1972 m. buvo žymiai mažesnės už
kitų kooperatyvų ir finansinių įstaigų imamas palūkanas.
Didėjant operacijoms ir apyvartai, narių knygelės pasidarė
netinkamos. Dėlto jau atspausdintos naujos taupymo ir pa
skolų knygelės. Spausdinami ir nauji čekiai. Visiems doku
mentams laikyti kiekvienas narys gaus patogų ir gražų viršelį.
Kooperatyvo vadovybė atidžiai seka Kanados ekonominį
gyvenimą, bendradarbiauja su kitais kooperatyvais, palaiko
ryšius su įvairiomis finansinėmis ir valdžios įstaigomis bei
stengiasi savo nariams patarnauti palankiausiomis sąlygomis
pagal laiko reikalavimus. Kviečiame visus lietuvius jungtis
į lietuviškus kooperatyvus-bankus, taupyti ir skolintis, nelai
kyti santaupų svetimtaučių finansinėse įstaigose, nes Kana
dos lietuvių gyvenime mūsų kooperatyvai yra ne verslo institu
cijos, bet lietuvybės išlaikymo organizacijos ne vien tik eko
nominiu, bet ir tautiniu atžvilgiu. Prašome tėvus ir visuome
ninių organizacijų vadovus skatinti priaugantį jaunimą įstoti
nariais ir aktyviai dalyvauti kooperatyvų veikloje. Ypač jaunos
šeimos yra labai pageidaujamos, nes tik mūsų kooperatyvai
gali padėti įsigyti baldus ir namus lengviausiomis sąlygomis.
J. Varanavičiui,

vedėjas

|

4 psi, • TėviSkės Žiburiai

® PAVERGTOJE TEVYlilEJE
PILNAMETYSTĖS ŠVENTĖ
Raudonajai armijai "išvaduotojai”
Kryžkalnyje pastatytas paminklas
vis labiau įkinkomas į sovietinės pro
pagandos vežimą. Čia priesaiką kom
partijai ir “plačiajai tėvynei” duoda
Sovietų Sąjungon išsiunčiami naujo
kai atlikti karinės prievolės. Rasei
nių rajono komjaunimo komitetas ir
"Komjaunimo Tiesos” redakcija prie
paminklo suorganizavo pirmąją pil
nametystės šventę, kurią planuojama
paversti tradicine. Geriausiai dirban
tys ir besimokantys jaunuoliai, su
laukę IX metų amžiaus, šventės me
tu prisiekė būti ištikimi "plačiajai
tėvynei”, ginti jos laisvę ir nepri
klausomybę, sąžiningai dirbti ir mo
kytis, visą gyvenimą laikytis “didžių
jų komunizmo idealų”. Darbo žmo
nių deputatų tarybos vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas Z.
Butkus vaikinams ir merginoms įtei
kė pilnametystės ženklus.

jusiom rajonų komjaunimo organiza
cijom, 12 pereinamųjų gairelių kol
chozų ir sovehozų komjaunimo orga
nizacijom ir 12 gairelių mechaniza
torių komjaunimo brigadom. Rajo
nų komjaunimo organizacijom prie
Raudonosios vėliavos dar bus pridė
ta ir 400 rb. premija. Geriausių re
zultatų 1973 m. laukininkystėje pa
siekę traktorininkai, kombainininkai
bei kiti mechanizatoriai gaus 105 pi
nigines premijas: 34 pirmąsias po
150 rb., 35 antrąsias po 100 rb. ir 36
trečiąsias po 80 rb. Premijų įvedimą
paskatino skandalingai blogas 1972
m. derlius Sovietų Sąjungoje. Kana
dos spaudoj pasirodė pranešimų iš
Maskvos, kad ir 1973 m. žemkenčių
derliui nemažos žalos gali padaryti
permenka sniego danga, jeigu užeitų
didesni šalčiai.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į mūsų ruošiamu

L A. Valstybės

SAUSIO 20
Hamiltone, Jaunimo Centro salėje
• Įvairūs gėrimai • Karšta zuikiena
• Staliukų ir piniginė loterija
• Taurių įteikimas pasižymėjusiems
medžiotojams-šauliams ir žvejams
• PRADŽIA — 6.30 valandą vakaro
Įėjimas — 82.50, studentams — $1-00

• Meninę programos dalį atliks
Londono mergaičių kvartetas "RASA
• Linksmoji dalis — grojant
puikiam orkestrui "HIGHLIGHTS"
Hamiltono Lietuvių Žūklautoji! ir Medžiotojų

- »

Klubo "Giedraitis" valdyba
-M
NEPRISTATO PREKIŲ
“Tiesa” 1972 m. 280 nr. paskelbė
prekių trūkumus rajoninėse parduo
tuvėse atskleidžianti laišką, pasira
BALTIECIŲ KLUBAS
'Y'
TILLSONBURGO Medžiotojų-Meškeriotojų Klubas "VILKAS" ir
Leningrado aug.štosiose mokyklose šytą Lietkoopsąjungos valdybos mais
to
prekių
viršininko
S.
Blocho,
Pane

studijuojantys lietuviai, latviai ir es
DELHI Lietuvių Katalikių Moterų Draugija maloniai kviečia Jus i TRADICINĮ
tai turi klubą "Baltikumas”, kurio vėžio tarprajoninės didmeninės pre
vadovybę sudaro prezidentas, taryba kybos bazės direktoriaus M. Žvirblio,
ir respublikų seniūnai. Klube veikia Alytaus rajkoopsąjungos valdybos
trys balliečių ansambliai — estradi pirm. J. Baliukonio ir Anykščių raj
nis, dainų ir šokių. Didžiausio dėme koopsąjungos valdybos pirm. V. Pur
sio kasmet susilaukia pirmakursių lio. Prekybos organizacijos pasirašo
imatrikuliacijos šventė, jos metu tiesiogines sutartis su gamyklomis,
duodama prasminga priesaika: “Aš, kurios, deja, nevisos laikosi įsiparei
BROADWAY NORTH
7 v. vakaro
studentas iš Pabaltijo, iškilmingai ir gojimų laiku tiekti savo gaminius.
šventai prisiekiu siekti mokslo, būti Laiške “Tiesos” redakcijai skundžia
darbštus, gerai lankyti paskaitas, gar masi: “Dėl šios priežasties rajkoopbingai tęsti pirmtakų baltikumiečių sąjungų parduotuvės nepatenkinamai
tradicijas...” Po naujų narių pri prekiauja net maisto prekėmis, kuo
(prie Fair Grounds)
ėmimo ir priesaikos ataskaitinius pra visiškai pagrįstai nusiskundžia gy
ventojai.
Tokia
padėtis
susidarė,
pa

nešimus padaro klubo vadovybė, ku
• Hamiltono "Aukuras
Rožių valsas
rią pakeičia naujai išrinkti asmenys. vyzdžiui, Alytaus rajkoopsąjungoje
vien
dėl
to,
kad
Vilniaus
grūdų
pro

Praėjusiais mokslo metais klubo pre
• Skani zuikiena ir
Įvairūs gėrimai
HALL
HARDY AVE.
zidentu buvo Reinas Maesalas, o šie duktų gamyklų valdyba laiku nepa
tenkina
kruopų,
žuvies
realizavimo
met vadovauja Edgaras .-Masas.
kiti valgiai
Orkestras
bazė — šaldytos žuvies paraiškų.
NAUJASIS BIUDŽETAS
Kauno konservų fabrikas netiekia
"Sky Larks"
Augščiausiasis sovietas Maskvoje šio rajono parduotuvėms vaikiškų ty
FAIR GROUNDS
patvirtino 1973 m. biudžetus respub relių, o biskvitų fabrikas — sausai
Įėjimas ir vakarienė: suaugusiems — 3 dol., studentams — 2 dol.
likoms. Okupuotai Lietuvai su 1.706.- nių. Labiausiai mums nerimą kelia
818.000 rublių biudžetu bendrojoj tai, kad panašiai elgiasi ne tik minė
lentelėj tenka VI vieta, Latvijai — ti tiekėjai. Ką galvoja, sakysim,
IX su 1.154.767.000 rb., Estijai — “Starto” fabriko vadovai, jeigu per
XV su 695.287.000 rb. Lietuvai į sa visą spalio mėnesį į Eišiškių, Jurbar
vo biudžetą bus leidžiama atskaityti ko, Kaišiadorių, Lazdijų, Molėtų, Pa
91,1% apyvartos mokesčio ir 100%
svalio rajonus nepristatė nė vienos
gyventojų pajamų mokesčio. Latvija dėžutės degtukų. Jonavos, Širvintų,
VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTA mokestis pakeltas iki $30 metams
turės tenkintis 43,3% pajamų mo Švenčionių rūkoriai spalio mėnesį
kesčio, Estija — 50,9% pajamų mo negavo iš tabako fabrikų cigarečių. DIENINĖS MOKYKLOS Kalėdų eg nuo šeimos. Tėvai, kurie jau yra su
kesčio. Šimtaprocentinis gyventojų Šiuose rajonuose sparnuotas posakis lutė įvyko gruodžio 17 d., 4 v.p.p., mokėję po $25, prašomi prisiųsti pa
pajamų mokesčio atskaitymas į savo “išėjo degtukų” jau visai nebejuo Jaunimo Centre. Vakarą pradėjo mo pildomai dar $5. Nuo š.m. sausio 6
biudžetus leidžiamas tik Lietuvai, kingas. Anykštėnai turi savo preten kyklos vedėjas J. Mikšys, pakvies d. rųokykla persikėlė į šv. Juozapo
damas atvykusį Kalėdų senelį su do mokyklos patalpas vakarinėje Hamil
Uzbekijai, Kazachijai ir Tadžikijai.
zijų Vilniaus duonos kepimo pramo
vanomis j sceną. Programos pranešė tono dalyje prie Locke S ir Herki
nės įmonių susivienijimui, konditeri
VARPŲ MUZIKA
ja pakvietė X sk. mokinę Rūtą Šių- mer g-vių kampo. Vedėjas
Naujuosius metus daug kauniečių jos fabrikui “Gegužės Pirmoji”, ku lytę. Programos eigą tvarkė mokyt.
A. A. MORTA PLISKEVICIENĖsutinka prie buvusio Vytauto Didžio rie laiku nepristato pažadėtų gami A. Mikšienė. II sk. mokiniai, paruoš KALINSKAITĖ po .ilgos ir skaus
nių.
Blogai
tiekia
alų
Tauragės,
Ra

jo muzėjaus, kuris dabar yra vadina
ti mokyt. D. Grajauskaitės, pasveiki mingos ligos sausio 4 d. rytą mirė
mas istoriniu muzėjumi. 1972 m. seinių ir kitoms rajkoopsąjungoms no senelį eilėraščiu “Ačiū tau, se Šv. Juozapo ligoninėje. Palaidota
gruodžio 31 d„ artėjant vidurnak Šiaulių “Gubernijos” alaus darykla. neli”. Darželio mokyt. L. Stungevi- sausio 6 d. Missisauga liet, kapinėse.
čiui, muzėjaus sodelį užpildė kau Su didelėmis pertraukomis gauname čienės, I sk. mokyt. G. Repčienės ir Velionė buvo tik 41 metų amžiaus,
niečiai ir turistai pasiklausyti pusva augalinį aliejų, kurį mums privalo II sk. mokyt. D. Grajauskaitės moki ištekėjusi jaunuose metuose ir jau
landį trunkančios varpų muzikos. pristatyti Maisto pramonės ministe niai padainavo su judesiais šias dai spėjusi užauginti 5 vaikų šeimą. Gi
Aštuntą kartą naujų metų sutikime rijos žinioje esantis “Raudonosios neles: “Dainininkai mes maži”, “Gar musi Klaipėdoj. Kaip tremtinė su
kompozitoriai Viktoras ir Giedrius žvaigždės” fabrikas. Į mūsų ragini nys”, “Zuikis tupėjo”, “Alfabetas” ir tėvais gyveno Vokietijoj BraunKuprcvičiai varpais skambino klasi mus tiekėjai paprastai atsako: “Vež- “Šiaudiniai batai”. III sk. mokyt. K. schweigo stovykloje. Emigravo į
kų kūrinius, lietuvių liaudies dainas kitės savo transportu". Bet juk su Gedrimaitės mokiniai padainavo “Tas Anglija, kur Nottinghame susipažino
ir šokius, G. Verdi operos "Traviata" tartyse tai nenumatyta. Be to, leis mažasis traukinukas” ir kitas. II sk. ir ištekėjo už A. Pliskevičiaus. Po to
ariją "Augštai mes pakelkime taurę kite paklausti, kokiu transportu tada mokinė V. Juodelytė skambino pia šeima atvažiavo į Kanadą ir apsigy
linksmybės”. Naujametinė varpų mu mes išvežiosime prekes į parduotu ninu, o jos broliukas Arūnas, IV sk., veno Hamiltone. Ji priklausė AV pa
zikos programa buvo užbaigta liau ves? Argi vartotojui bus geriau, jei pritarė akordeonu. VIII sk. mokinės rapijai, savo vaikus leido j liet, šeš- A.a. Morta Pliskevičienė-Kalinskaitė
dies daina “Eisim, broleliai, namo”. gu prekės gulės ne gamyklos sandė D. Gedminaitė, T. Kochankaitė ir A. tad. mokyklą, pakviesta visad nuo
lyje, o, sakysim, rajkoopsąjungos ba Krivinskaitė, vadov. mok. A. Mikšie
širdžiai talkindavo liet, organizacijų dėtas: operų ištraukos, kurias atliks
PREMIJOS ŽEMDIRBIAMS
zėje? ...” Laiško autoriai prinema, nės, skaitė savo kūrybą “Mūsų gyvu
parengimuose. Hamiltono liet, kolo choras su solistais, lietuvių ir kompo
Maskvinės kompartijos pradėta ak kad dėl šios netvarkos Lietuvos ko
lėliai”. VI sk. mokiniai, vadov. mo nija gedi netekus dar jaunos ir nuo zitorių kūriniai. Choras padidėjo vie
cija pagerinti 1973 m. derlių pinigi operatyvų sąjungos valdyba jau ne
kyt. K. Pareštytės, suvaidino vaizde širdžios tautietės.
nu geru tenoru — į dainininkų eiles
nėmis premijomis ir visokiais garbės kartą kreipėsi į maisto, paruošų, bal lį “Aldutės sapnas”; IV sk. mokiniai,
ATEITININKAI sausio 7 d. su vėl įsijungė A. Paulius.
raštais jau pasiekė ir okupuotą Lie dų, medžio apdirbimo ministerijas, vadovaujami mokyt. A. Matulienės,
rengė senelių vakarą, kuriame da
tuvą. Kompartijos ir valdžios posė reikalaudama atitinkamo spaudimo
BUVUSI APYLINKĖS VALDY
padainavo kupletus. R. Jurgutytė. IV lyvavo nemažas skaičius vyresnio
dyje Vilniuje buvo nutarta plėsti so sutarčių nesilaikančiom gamyklom, sk., padeklamavo eilėraštį, gitara pa
BOS pirmininkė a.a. Genė Skripkutė
amžiaus
tautiečių.
Sukviestieji
buvo
cialistinį lenktyniavimą, įsteigti res bet reikalai nepagerėjo: “Prekysta lydint D. Jurgutytei, VII sk.; VIII
sekmadienį buvo visų prisiminta Mi
publikinio komiteto diplomus briga lio darbuotojams ir toliau tenka rau sk. mokyt. A. Mikšienės mokinės R. pavaišinti ir pralinksminti įdomia šiose. Nuo jos mirties suėjo 7 metai.
doms ir skyriams, keturias vilniškio donuoti prieš pirkėjus, kurių preten Kybartaitė, A. Krivinskaitė ir A. Sta- menine programa, kurią atliko jau Šiuo metu Bendruomenei sumaniai
nieji ateitininkai. Tai originalus ir
komjaunimo centrinio komiteto per zijos, matyt, ne visada pasiekia tik bingytė judesiais išreiškė žodžius
vadovauja kita Skripkutė — Liucija.
einamąsias Raudonąsias
vėliavas ruosius susidariusios padėties kalti — “Linksmų švenčių”; L. Morkūnai- gražus ateitininkų sumanymas, kurio
K. M.
vykdyme daug pasidarbavo E. Gulabiausiai grūdų paruošoj pasižymė- ninkus.”
V. Kst.
tė, VI sk., pagrojo akordeonu. Užbai dinskienė.
KL KARO VETERANŲ “RAMO
gus meninę dalį, mokyklos vedėjas
VELIONIES POVILO SAVICKO VĖS” Hamiltono skyrius nepasižymi
padėkojo klebonui mons. dr. J. Tada- įsteigtas liet. Šachmatininkų klubas narių gausumu, tačiau 1972 m. gy
LONDON, ONT.
Thunder Bay, Ont.
rauskui už visokeriopą globą ir ka savaitgaliais rengia susitikimus ir vai dalyvavo bendroje lietuvių veik
PADĖKA
PAPILDYMAI IR PATAISOS.
lėdinę dovaną mokyklai — $750, treniruotes. Sausio 7 d. toks susiti loje bei tautinėse lietuvių šventėse ir
Reiškiame nuoširdžiausią padėką Lietuvių Fondui už $200 auką, p.
Lietuvis radijo pranešėjas yra Vy
kimas įvyko Pr. Sakalų namuose. surengė Lietuvos kariuomenės atsteitautas Kiaupa (ne Kilpa, kaip “TŽ" londoniškiams tautiečiams už mum Krivinskams už $5, Tėvų komitetui Vyt. Leparskas išrinktas naujuoju gimo ir “Ramvoės” Hamiltono sky
š. m. 1 nr. parašyta) — “Flea Mar suruoštą staigmeną — įkurtuves. už rūpestingai atliktus darbus eglu klubo pirmininku. Klubas savo narių riaus dešimtmečio minėjimą. Karo
ket" taip pat talkino Zuzana Danė- Mes nesitikėjome, kad turime tiek tės proga, programos ruošėjams ir' tarpe turi ir moterų šachmatininkių. veteranai, kurie dar nesate įsijungę
nienė. — Laura Simonaitytė yra be draugų. Lietuviškas ačiū klebonui jos atlikėjams.
Visi norėtų savo tarpe turėti ir jau į mūsų veiklą, prašome tapti sky
baigianti muzikos mokyklą (paskuti kun. B. Pacevičiui už pašventinimą,
NAUJAI IŠRINKTAS mokyklos nosios kartos atstovų.
riaus nariais.
o
visiems
kitiems
už
aplankymą
ir
niai metai). Vargonuoja bažnyčiose,
tėvų komitetas pasiskirstė pareigo
PARAPIJOS CHORAS intensyviai
AUKURIECIAI sausio 5 d. buvo
dalyvaujo
mokyklų
koncertuose. gražią dovaną: p.p. Zabulioniams, mis: D. Vaitekūnienė — pirmininkė, ruošiasi savo metiniam koncertui ge
Viename tokių koncertų gavo dovaną Aušrotams, Paulionienei, Jonui Poš J. Pleinys — sekretorius, V. Kveda gužės 5 d. Ir šiais metais koncer susirinkę pas M. ir Z. Kalvaičius
už gražų pasirodymą. Linkime jai kai iš Toronto, Gudeliams, Chainaus- ras — ižd., Z. Gedminas ir A. Gra tas bus jungtinis dviejų chorų — pasidalinti mintimis apie praėjusių
geriausios sėkmės. — P. Banienė kams, Genčiams, Jakaičiams, Kisie jauskas — nariai. Tėvų susirinkimo, Ročesterio Liet. Bendruomenės ir metų veiklą ir aptarti naujų planų.
Seimininkams Kalvaičiams vedybinės
gydosi Westmount ligoninėje. — K. liams, Buračienei iš Ošavos, Lindai kuriame dalyvavo 39 tėvai, nutarimu
mūsų AV parapijos. Repertuaras ruo
Klovai sulaužyta koja miškų darbuo ir Henrikui Buračams, Grinkiams iš nuo 1972-73 m. mokyklos išlaikymui šiamas visiškai naujas ir dar negir- sukakties proga įteikta dovana. Ska
nias vaišes paruošė M. Kalvaitienė,
se. Gydosi McKellar ligoninėje. Montrealio.
V. Stanevičienė, D. Švažienė, E. Ku
Dar kartą visiems nuoširdus ačiū —
Abiem ligoniam linkime greitai pa
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
dabienė. Negalėjo dalyvauti Žilvi
Irena ir Juozas Grybai
sveikti. E. J.
čiai, H. Rickienė, A. Riekus, nes tu
KOOPERATYVAS “TALKA”
rėjo dalyvauti artimos giminaitės p.
830 Main St. East, tel. 544-7125
Jasinskienės
laidotuvėse
Rodney
Darbo valandos:
Mokame už:
miestelyje.
pirmadieniais
10 — 5 v.p.p.
depozitus __________
5% %
“AUKURAS” sausio 26 d. vyks į
antradieniais
10 — 5 v.p.p.
šėrus ir sutaupąs____ _ 61% %
Tillsonburgą atlikti linksmavakario
už vienų metų terminuotus
trečiadieniais
10 — 5 v.p.p.
programos. Kviečia katalikės mote
ketvirtadieniais
10 — 5 v.p.p.
indėlius _ _______________ 7%
rys ir medžiotojų klubas. Kovo mė
10 — 7 v.vak.
penktadieniais
ir 3 metams________ ___ 7%% %
nesį “Aukuras” vyks į Klcvelandą
9 — 12 v.p.p.
šeštadieniais
Duodame:
su “Audrone”. Jau pradėtos repeti
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir
asmenines paskolas iš
10%
cijos 3 v. komedijos ir vaikų pasa
prieš ilgus savaitgalius “Talka'
šeštadieniais uždaryta.
___nekiln. turto paskolas iš 81%%
kos. J. Pt.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Kapitalas — virš $3,800,000

ZUIKIU BALIU

sausio 26, penktadienį,

naujoje ir erdvioje Tillsonburgo
Community Hall salėje

® HAMILTON™

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,

Mėsos ir puikūs dešros geminiai

kiekvieno skoniui

Londono lieutvaičių kvartetas “Rasa”, koncertavęs daugelyje vietovių, at
liks meninę programą Hamiltono lietuvių žūklautojų-mcdžiotojų klubo me
tiniame baliuje sausio 20 d. Jaunimo Centro salėje. Iš kairės: R. Bliskytė,
I. Jakubaltytė, L. Ir V. Petrašiūnaitės
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LIETUVIŲ KULTŪROS PARODA
Detroito centrinėje bibliotekoje po
pusantro mėnesio buvo uždaryta sau
sio 14 d. Ji turėjo aštuonis skyrius,
lankytojus supažindinančius su Lie
tuvos istorija, muzika, medžio droži
niais, gintaro dirbiniais, knygomis,
pašto ženklais, pinigais ir tautiniais
šokiais. Pastariesiems atstovavo G.
Gobienės vadovaujama “Šilainė”, pa
rodos atidarymo dieną įstrigusi su
keltuvu tarp II ir III augšto ir dėl
to pavėlavusi visą valandą, kol paga
liau buvo išlaisvinta. Šią sėkmingą
parodą surengė Lietuvių Kultūros
Klubas, St. Butkaus šauliai ir LB
Detroito apylinkės valdyba, bet pa
grindinė našta teko Antanui Musteikiui, Vincui Tamošiūnui ir Stefai
Kaunelienci.
ILLINOIS VAISTININKŲ SĄJUN
GOS pirmininku pirmą kartą buvo
išrinktas lietuvis Edmundas P. Bar
čus. Jis yra gimęs Brighton Parke,
studijas baigęs 1949 m. Illinois uni
versitete, 1951 m. sukūręs lietuviš
ką šeimą su Elena Šepaityte. Anks
čiau E. P. Barkus turėjo savo vais
tinę Oak Lawn, o pastaruoju metu
yra vyriausias vaistininkas didžio
joje Cook apskrities ligoninėje.

Urugvajus
TAUTŲ FESTIVALĮ Montevideo
miesto Prado parke 1972 m. gruo
džio 8-10 d.d. surengė labdaros tikslu
prezidento žmonos Josefinos Herran
de Bordaberry vadovaujama moterų
organizacija, kurioje veikliai reiškia
si diplomatų žmonos, jų tarpe — ir
Lietuvos atstovo žmona L. Grišonienė. Lietuvos paviljone buvo nemaža
tautodailės — audinių, drožinių, juos
tų, medinis Lietuvos žemėlapis, pa
puoštas atstovo A. Grišono rankų
darbo kryželiais ir kanklėmis, kny
ga “Lituania entre fuego cruzado”
(“Lietuva kryžminėje ugnyje”). Fes
tivalį gruodžio 7 d. diplomatams ati
daręs Urugvajaus prez. Juan M. Bor
daberry ilgėliau stabtelėjo prie lie
tuviškų eksponatų. Kai Lietuvos at
stovas A. Grišonas jam priminė, kad
šie rūdiniai yra pagaminti vietinių
lietuvių, prez. J. M. Bordaberry lin
kėjo Lietuvai atgauti laisvę ir ry
šius su pasauliu. Gruodžio 8 d. vaka
rą festivalyje septynis liaudies šo
kius pašoko “Ąžuolyno” ansamblis.
Darbu ir dovanomis A. L. Grišonams
paviljono įrengime talkino dr. A. Sta
nevičiaus vadovaujama grupė jaunuo
lių, kun. J. Giedrys, SJ, ir eilė kitų
tautiečių.

Brazilija
P. AMERIKOS LIETUVIŲ V kon
greso rengėjų finansų komitetas Sao
Paulo mieste lėšoms telkti surengė
N. Metų sutikimą V. Zelinos seselių
pranciškiečių salėje, kur lietuviškus
ir nelietuviškus šokius vargonėliais
grojo televizijoje pasižymėjęs muzi
kas Fernando Miranda. Dalyvių eilė
se buvo septynios lietuvaitės, kandi
datuojančios į kongreso karalaitės
vardą. Sausio 6 d. buvo surengta še
šis laimikius turėjusi loterija, kurios
bilietus platino lietuvių organizacijos
ir pavieniai lietuviai. Kongrcsan yra
pakviesti VLIKo, ALTo, PLB, BALFo pirmininkai. Lietuviai vyskupai
kongrese negalės dalyvauti dėl tuo
pačiu metu vykstančio eucharistinio
kongreso
Australijoje,
Melburno
mieste. Iš Romos žada atvykti Šv.
Kazimiero kolegijos vadovas prel. L.
Tuiaba. Tikimasi susilaukti ekskur
sijų iš JAV ir Kanados, nes sekan
čią savaitę po kongreso Rio de Ja
neiro mieste prasidės visame pasau
lyje išgarsėjęs karnavalas.
BALTIECIŲ KOMITETAS Sao
Paulo mieste 1972 m. pabaigoje iš
leido biuletenio “Boletim Baitico”
3 nr.
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA
buvo surengta sausio 5-11 d.d. Santa
Isabel miestelyje. Paauglių stovyk
la rengiama sausio 25 — vasario 5
d.d. Ubatubos pajūryje. Abiejų sto
vyklų vadovas — kun. H. Šulcas,
SDB. Prieškongresinė studijų savai
tė P. Amerikos lietuvių jaunimui bus
vasario 15-22 d.d.
SU PALMEIRAS KLUBO krepši
nio komanda Kalėdų laikotarpyje Is
panijoje viešėjo ir rungtynėse daly
vavo krepšininkas Radvilas Guraus
kas.
KPT. ANTANAS MAJUS, 77 metų
amžiaus, mirė 1972 m. gruodžio 21 d.
Velionis yra buvęs organizatorium
1927 m. Tauragės sukilimo prieš
tautininkų režimą. Savo ideologija
buvo artimas socialdemokratams ir
liaudininkams. Brazilijoje redagavo
kairiosios krypties savaitraštį “Gar
sas”, dirbo banke, vėliau įsigijo vieš
butį Guaraza pajūryje, rėmė lietu
višką veiklą.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA
NIZACIJŲ ir Spaudos Taryba, vado
vaujama pirm. A. Mičiūdo, prieš Ka
lėdas Buenos Airese įvykusiame po
sėdyje apžvelgė 1972 m. veiklą. Apie
pavergtų tautų savaitę lapkričio 1926 d.d. kalbėjo Pavergtų Tautų Ar
gentinoje pirm. Z. Juknevičius, apie
Imigrantų Dieną gruodžio 3 — kun.
A. Steigvila. Kazimiero šlapelio laiš
kas iš Sarmiento pranešė, kad jau
yra gautas oficialus sutikimas vieną
gatvę pavadinti Lituania vardu Coinodoro Rivadavia mieste prie aero
dromo. ALOS Tarybos pirm. A. Mičiūdas posėdžio dalyvius supažindi

no su rengiamu Vasario 16 minėji
mu. Tos dienos vakarą bus padėtas
vainikas prie San Martino paminklo.
Pats minėjimas bus vasario 17 d.
Susivienijimo Lietuvių Argentinoje
salėje Lanuse, iškilmingos pamaldos
Santo Domingo bazilikoje — vasario
18 d. Po jų bus padėtas vainikas prie
Laisvės piramidės. Svarstant prel. P.
Ragažinsko laišką iš Sao Paulo P.
Amerikos lietuvių V kongreso reika
lais, paaiškėjo, kad jame iš Buenos
Aires ruošiasi dalyvauti apie 20 jau
nuolių ir 10 suaugusiųjų.

Australija
MELBURNO LIETUVIAI, suauko
ję $57, nupirko ir padovanojo ABC
radiofonui lietuviškų plokštelių, no
rėdami sudaryti galimybę lietuviš
kai muzikai ir lietuviams solistams
pasiekti šio radijo klausytojus. Ra
diofonui įteikta: Niujorko vyru ok
teto plokštelė, lengvos muzikos rin
kinys “Gimtinės dangus”, kompoz.
D. Lapinsko “Ainių dainos”, Vil
niaus vyrų choro “Varpas” įdainuo
ta plokštelė “Sodauto”, Stasio Baro,
Vacio Daunoro ir Virgilijaus Norei
kos plokštelės.

Turkija
A. P. BRAŽINSKŲ BYLA, turėju
si įvykti 1972 m. gruodžio 30 d. sos
tinėje Ankaroje, vėl buvo atidėta iki
vasario 13 d. Tai yra jau kelintas šios
bylos atidėliojimas, liudijantis Tur
kijos vyriausybės ir teisėjų neapsi
sprendimą bei sovietų pastangas lai
mėti bylą arba ją kiek galint ilgiau
nudelsti. Bylos eigą seka VLIKas,
ypač jo pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas.

Graikija
KAMP LAVRION EMIGRANTŲ
STOVYKLOJE prie Atėnų yra du
lietuviai pabėgėliai: sovietų žvejų lai
vo “Višera” radistas Vytautas Gadiiauskas ir iš turistinio laivo “Lat
vija” pabėgęs Antanas Mockapetris,
kaunietis technikas fotografas, dirbęs
statybos projektavimo institute, tau
tinių šokių ansmblio “Rasa” narys,
folkloro mėgėjas. Iš Lietuvos atsto
vo Vatikanui S. Lozoraičio, jn., gavę
kelis čikagiškės "Laisvosios Lietu
vos” numerius, jiedu parašė laišką
redakcijai, kurio didžioji dalis yra
skirta A. Mockapetrio praeičiai. Jis
sakosi esąs Kauno įvykių tiesioginis
liudininkas. Planuoja atvykti Klevelandan pas giminaitį Edmundą
Juodėną. Ar kas rūpinasi V. Gadliausko atvežimu į JAV, laiške ne
rašoma. Jiedu jau yra atlikę visus
emigracinius formalumus ir laukia
leidimo išvykti. Pabėgėlių adresas:
Kamp Lavrion, Athen, Greece. Gyve
nimas stovykloje esąs nepavydėtinas.
Atrodo, jiems reikėtų tautiečių pa
ramos ir lietuviškos spaudos. Yra ir
daugiau pastaruoju metu pabėgusių
tautiečių iš okupuotos Lietuvos
Austrijoj ir Italijoj, bet saugumo su
metimais jie nesiskelbia.

Italija
ROMOS DIENRAŠČIO “IL TEM
PO” 1972 m. 311 nr. žurnalisto Gio
vanni Bensi aštrios kritikos susilau
kė Sovietų Sąjungoje, okupuotoje
Lietuvoje ir Latvijoje viešėjęs Avellino vyskupijos generalinis vikaras
vysk. Ferdinando Renzulli ir katali
kų organizacijos ACLI veikėjas Vit
torio Villa. Apie jų viešnagę Vilniu
je jau buvo rašyta š.m. “TŽ”lnr. “Pa
vergtoje tėvynėje”, remiantis “Gim
tojo Krašto” paskelbtu pranešimu.
Žurnalistas G. Bensi primena “II
Tempo” skaitytojams, kad kelionę
organizavo Italijos ir Sovietų Sąjun
gos bičiulių draugija. Pasikalbėjime
su sovietinės “Novosti” agentūros at
stovais vysk. F. Renzulli teigęs, kad
jam kelionės metu neteko matyti jo
kios religinės priespaudos, nes Sovie
tų Sąjungoje esanti respektuojama
sąžinės ir tikėjimo laisvė. Pasipik
tinęs tokiu vysk. F. Renzulli nesusi
gaudymu, žurnalistas G. Bensi pri
mena du kankinius Lietuvos vysku
pus — 1947 m. sušaudytą vysk. V.
Borisevičių ir 1967 m. Vladimiro ka
lėjime įnirusį vysk. M. Reinį. Jis taip
gi klausia, kur dingo prieš 10 metų
suimtas vysk. V. Sladkevičius. To
liau žurnalistas G. Bensi pateikia eilę
faktų apie bažnyčių pavertimą ma
žėjais, deginimą, kunigų bylas ir pro
testo raštus. Tokiose aplinkybėse pa
darytas vysk. F. Renzulli pareiški
mas apie religijos pilną laisvę Sovie
tų Sąjungoje yra propagandinė pa
slauga nekaltus avinėlius 'vaidinan
tiems religiios persekiotojams. Jis
jau paskelbtas sovietinėje spaudoje
ir bus naudojamas užsienyje.

Belgija
TARPTAUTINIS KOMITETAS
ŽMOGAUS Teisėms Sovietų Sąjun
goje Ginti 1972 m. gruodžio 18-20 d.
d. Briuselyje surengė simpoziumą,
kurin buvo pakviesti adv. Zigmas
Butkus ir dr. Danutė Butkuvienė.
Simpoziumo dalyviams adv. Z. But
kus skaitė pranešimą “Pagrindinės
Sovietų Sąjungos piliečių teisės ir
kaip jos įgyvendinamos”, plačiai pa
liesdamas Lietuvos klausimą ir su
silaukdamas gyvų diskusijų. Adv. Z.
Butkus susitiko su spaudos atstovais,
kalbėjo per V. Vokietijos televiziją
ir “Laisvės” radiją. Simpoziumas su
silaukė nemažo dėmesio Europos
spaudoje. Sovietų Sąjungos ambasa
da Briuselyje nepalankias simpoziu
mo mintis bandė atsverti specialia
spaudos konferencija.
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"Brolio Mykolo gatvė"
Belgijoj gyvenančio rašytojo Eduardo Cinzo romanas
yra lietuviai. Ir tai ne šimatproSakoma, kad nederlius ištin
VYTAUTAS A. JONYNAS
centiniai, nes Jonas mylisi su
ka vidurio Indiją maždaug kartą
į trejus metus; kas septyneri ją krašto buitis, kartu persišviečia žyde, o Paulius vėlgi nelabai
ištinka visiškas badmetis. Ne- ir paties kūrėjo asmenybė, jo tradicinių bruožų dvasininkas—
kažinkiek nusmailintume saky santykis su pasauliu. O toji as “kunigas-darbininkas”’. Tiesa,
dami, kad panašios sausros kan menybė (tai pirmoji staigmena) autorius nepašykšti pastangų
dialogo forma atskleisti jų vidų,
kina ir išeivijos literatūrą.
labai patraukli.
bet tų veikėjų paskirtis visvien
Atrodytų, reikia džiūgaut iš
Patyręs tremtį kur kas skir vadovinė. (Pastaruoju metu ku
vydus kiekvieną grūdą, žadantį tingesnėse aplinkybėse, negu
želmenį. Keista, bet taip nėra. tūkstančiai likimo draugų, kurių nigai tapo dažnu personažu mū
Nors Eduardo Cinzo romanas akultūrizaciją, pažiūrų raidą lė sų raštijoj. Tenka pastebėti,
“BROLIO MYKOLO GATVE” mė naujojo kontinento ir stam kad bandymuose tvirto kun.
pasirodė dar 1972 m. rudeniop, biųjų kolonijų getukų sąlygos, Pauliaus vaizdas išlaikytas.)
Veikalą sulydo visumon ne
iki šiol jis nesusilaukė skardes- — Cinzas imponuoja savo apsi
nio kritikos atgarsio. O gaila, skaitymu, atvirybe .socialinėm paskirų personažų pergyveni
nes šiuo romanu debiutuojantis problemom, ilgėjimus! viltin mai, nė sumani intriga, bet (ir
autorius prisistato kaip tikrai gesnių visuomeninės santvarkos tai norėtųsi vadinti romano lie
pajėgus, savitas rašytojas.
formų. Nors stiliaus atžvilgiu tuviškąja ' dvasia) viską gau
Tiesa, kai ėmė rodytis perio “Brolio Mykolo gatvė” neretai bianti, viską persmelkianti auto
dikoj pirmosios Cinzo novelės primena Škėmą, vakarietiška riaus meilė ujamam varguoliui.
(“Antrojoj pradalgėj”, “Metme savo dvasia ji artima taip pat J. Cinzo talento požymiu laikytina
nyse” ir kitur), nepraėjo nepa Savickio ir Ign. Šeiniaus kūry savitvarda, sugebėjimas išveng
stebėtos. Spėjo atkreipti į save bai. Kiekvienu atveju ji stovi ti grasaus moralizavimo, senti
dėmesį. Galbūt net elementais, kažkur mūsų literatūros dirvo mentalizmo, neretai dengiant vi
kurie jų autoriui nevisai esmin nų galulaukėj, begaliniam nuo dinį kartėlį patirštinto humoro
gi — nelaukta fabula, neįpras toly nuo išmalto vieškeliuko, ar net sarkazmo kauke. Jis pui
tu, aštroku žodynu. Kaikuriem kurį pavadintume, sakysim, kiai, kartais pasigėrėtinai, indi
vidualizuoja vaizduojamų perso
(ir šias eilutes rašančiam) jos Alanto - Barono ašim.
nažų kalbą. Kaikurios scenos,
pasirodė knygiškos, pernelyg
Sunku būtų tvirtinti, kad Cin pvz.
tarp Pauliaus ir Magi, kai
pretenzingos, kažkaip nesiekian zo romanas tobulas. Ypač kom
čios kojomis žemės. Sunku bu pozicine prasme. Kaikurios jo Paulius nusibraukia kraują nuo
vo iš jų susidaryti vaizdą apie scenos, kaikurie gabalai, laikosi prakirstos lūpos ir taria “Dabar
Belgijoj gyvenantį autorių, apie “ant garbės žodžio”. Kaikas pa mes abu sumuštomis lūpomis,
tai, kas jį maudžia kaip žmogų, šėlusiai dirbtino, kaip sakysim Magi”, yra tikrai tvirtai apvalkoks jo vidaus pasaulis. Primi “Deus ex machina” lietuvio Jo džiusio savo amatą rašytojo kū
nė tos novelės kažką panašaus į no pasirodymai, “nužengimai į ryba. Pasirinkęs vaizduoti “ma
kelionių albumo nuotraukas, liu pragarus” kritiškuose momen žojo žmogaus” buitį, autorius
dijančias, kad nepažįstamo žmo tuose. Bet kas žavi skaitytoją, lengvai galėjo patekti į grubų
gaus kažkur būta, lankytasi, tai romano platuma. Palaipsniui schematizmą. Tačiau nei jo pro
kažkas pasiimta atminimui, bet autorius nuveda jį (anaiptol ne stitutės yra hoviludiškos “gege
su aukso širdele”, nei prole
nežinia kodėl.
turistinėn apžiūron) į praban les
tariatas — taurybės bonios. Au
Nors debiutinį E. Cinzo roma gaus viešbučio pusrūsius, į ope toriui nesvetimas lyriškumas,
ną galima būtų palaikyti “nove ros ir intelektualų mailiaus šū bet jis sugeba iššaukti jį natū
liniu romanu",' nes jo struktūra kavimus, į vidurnakčio mergai raliai, pasigaudamas meistriškai
netolima
novelių rinkiniui, čių kvartalus, pagaliau į anglies įkomponuoto “flash-back”, kaip,
gausu fotomontažinio reportaži šachtų mirties viešpatiją. Saky sakysim,
toj vietoj, kur Armė
nio elemento. Tai autobiografiš- tumei, tai nepatraukli, nesava, nas prisimena dvikojį žvėrioką
kesniais ataudais išaustas audi kasmandarbo svetimtaučių bui Hitlerjugendą. Skyrelis apie
nys. Jame atskleidžiama tikro tis. Ir iš tiesų tik du veikėjai, Armoną yra tvirčiausiai parašy
viškoj, nenusaldintoj, ne “tech tos ekskursijos vadovai — rašy ta knygos dalis. Cinzo humaniz
nicolor” šviesoj gyvenamojo tojas Jonas ir kunigas Paulius mas suliepsnoja akinančiai gra
žiai eilėj trumpų epizodėlių,
kurių galbūt gražiausias yra tas,
kur Stepana taiko tėvukus. Ten
ka pripažinti, kad visas skyrelis,
kuriame vaizduojamas Stepanos
suvedžiojimas (pavadintas bana
lokai “Raudonkepuraitė ir vil
kas”), nestokoja stiprių kontras
tų, psichologinio įžvalgumo ii’
dramatiškumo,
Vaiduodamas dokumentuotai
ir įtikinamai Belgijos angliaka
sių buitį, autorius nepagaili kar
čių tiesos žodžių kapitalistinei
santvarkai. Neteisinga būtų ta
čiau tvirtinti, kad Cinzo pilieti
nis užsiangažavimas nusmukdo
“Brolio Mykolo gatvę” į propa
gandinės literatūros lygį. Gal jo
esama nepagydomai užkietėjusio liberalo - svajotojo, kuriam
kunigo-darbininko, atseit, krikščionies-kovotojo figūra simboli
zuoja vienintelę išeitį suniuku
siame mūsų pasaulyje. Gal jo,
kaip dažno jauno rašytojo, perplačiai vienu mostu užsimota,
bet jo romanas yra džiugus įna
šas išeivijos ir aplamai lietuvių
literatūron.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

6. Vienuolio vaidmuo
išganymo istorijoje
Evangelinių įžadų sklaida,
nors ir labai trumputė, rodo,
kad tobulybė, siejama su šiais
patarimais, nėra subjektyvus
šventumas ar dorinė elgesio tai
syklė dabartinėje pasaulio tvar
koje: ji nėra subjektyvus šven
tumas, kadangi jo galima pa
siekti ir be evangelinių patari
mų, o evangeliniai patarimai pa
tys savaime jo nelaiduoja; ji nė
ra nė dorinė elgesio taisyklė,
nes vykdoma šioje žemėje ji
virsta arba neatsakinga utopija
(neturtas), arba patogumų jieškojimu (skaistybė), arba atsa
kingumo vengimu (klusnumas).
Su evangeliniais patarimais ri
šama tobulybė reiškia objekty
vią perkeistosios būties tobuly
bę, kurią evangeliniai patarimai
skelbia, į ją nurodo ir ją kaip
prasmenys jau šioje tvarkoje iš
reiškia. Kitaip sakant, visi evan
geliniai patarimai turi eschato
loginės prasmės. Čia glūdi jų
reikšmė Kristaus moksle ir jų
vertė Bažnyčios gyvenime. To
dėl pastarojo dešimtmečio teo
logija kaip tik ir stengiasi vis
aiškiau kelti krikščionies sąmonėn eschatologinę vienuolinės
būsenos savybę7, kadangi tik ši
savybė vienuolius kaip luomą iš
ganymo istorijoje pateisina ir
Bažnyčios sąrangoje įteisina.
Ši savybė atskleidžia mum ir
vienuolio vietą bei vaidmenį pa
čioje išganymo istorijoje kaip
žemiškajame vyksme. Būdami
eschatologinio pobūdžio ir kar
tu sudarydami vienuolinio gy
venimo turinį, evangeliniai pa
tarimai savaime padaro, kad vi
sas vienuolinis luomas tampa
perkeistosios būsenos arba išga
nymo atbaigos prasmenimi. Kal
bėdamas apie Bažnyčia dabar
tiniame pasaulyje, ii Vatikano
Susirinkimas pačioje pradžioje
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MITIWliJE VEIKIOJE

ALOYZAS BARONAS laimėjo
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“Draugo" romano XXII konkursą
LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
bei mecenatų dr. Antano ir Elenos
JUNGA
1972 m. pabaigoje buvo pa
Razmų $1.000 premiją, kurią jam pa
skyrė Kalifornijoje, Santa Monica pildyta keturiais naujais nariais:
mieste, sudaryta vertintojų komisija kompozitoriais Povilu Dikčium, Jonu
— pirm. Alė Rūta-Arbienė, sekr. Domarku, muzikologais Marcelinu
Juozas Kojelis, nariai Bernardas Slipkum, Loreta Tamulyte. Pirmie
Brazdžionis, Jurgis Gliaudą ir Da ji du yra baigę prof. E. Balsio kom
ilia Mackelienė už “Abraomą ir sū pozicijos klasę Vilniaus konservato
nų". A. Baronas yra dvigubas "Drau rijoje. P. Dikčius (g. 1933 m.) yra
go" romano konkursų laureatas, pir sukūręs romansų, dainų, kamerinio
mą kartą premiją gavęs 1961 m. už pobūdžio instrumentinių kūrinių ir
“Lieptus ir bedugnes”. 1966 m. jam simfoninę poemą “Mindaugas”. J.
taipgi buvo paskirta “Giedros” kor Domarkas (g. 1934 m.) Vilniaus kon
poracijos premija už romaną “Tre servatoriją baigė du kartus — muzi
čioji moteris”. Premijuotąjį romaną kos teoriją ir vėliau kompoziciją.
“Abraomas ir sūnus” tikimasi išleis Dirbdamas Šiaulių pedagoginio insti
ti iki premijos įteikimo kovo 4 d. tuto Klaipėdos muzikos fakultete,
Marijos Augštesniosios Mokyklos sa yra sukūręs kompozicijų simfoniniam
LIETUVA TAUTŲ FESTIVALYJE URUGVAJUJE. Montevideo mieste lėje. Koncertinę programos dalį at orkestrui, fortepijonui, pučiamie
įvykusiame tautų festivalyje Lietuva buvo pakviesta dalyvauti ir turėjo sa liks sol. Gina Čapkauskienė ir sol. siems, sonatą smuikui ir fortepijo
nui. Muzikologas M. Slipkus (g. 1937
vo paviljoną kaip nepriklausoma valstybė. Tautodailės ir kitus tipiškus Kazys Yakutis.
eksponatus suaukojo ar paskolino vietos lietuviai. Atidarymo dieną res
INŽ. JUOZAS V. DANYS dirbąs m.) yra M. K. Čiurlionio meno mo
publikos prezidentas Juan M. Bordaberry su žmona ir ministeriais buvo Kanados susisiekimo ministerijoj kyklos dėstytojas, Vilniaus miesto
susidomėjęs lietuvių tautodaile ir per Lietuvos atstovą palinkėjo mūsų ša Otavoj, dalyvavo kaip vienas Kana liaudies universiteto muzikos fakul
liai atgauti laisvę. Iš kairės: prezidentienė Josefina Herran de Bordaber dos atstovų 1972 m. rugsėjo 26—29 teto dekanas, radijo laidų, konferen
ry sveikinasi su L. Grišoniene, atstovas A. Grišonas ir pasiuntinybės spau d. d. Leningrade įvykusiame tarptau cijų, metodinių seminarų dažnas da
dos attache K. Čibiras, kuriam šiame poste šiemet sueina 25 metai
tiniame simpoziume, kuris nagrinėjo lyvis, šiuo metu rašantis disertaciją
“Nacionalinio stiliaus formavimasis
ledo jėgų veikimą į hidraulines kon
strukcijas. Ten inž. J. V. Danys skai lietuvių muzikoje”. Muzikologė L.
Tamulytė (g. 1940 m.) dirba vyr.
tė referatą tema “Ledo jėgų veiki
dėstytoja
Vilniaus pedagoginiame
mas į kaikuriuos izoliuotus įtvarus
ALGIRDAS GUSTAITIS
Šv. Lauryno upėje”. Tai santrauka institute, yra paskelbusi studiją apie
K. Galkausko kūrybą, daug straips
Kultūringos valstybės daug gios organizacijos nesistengia 15 metų tiriamojo darbo su 22 švy nių spaudoje, ruošia kompoz. Vytau
turiais,
pastatytais
Kanados
susisie

dėmesio teikia filmams ir sten tokius filmus apsaugoti, padau
to Klovos monografiją.
giasi turėti, palaikyti savą filmų ginti, platinti, rodyti įvairiose kimo ministerijos. Dauguma tų švy
VIKTORO MILIŪNO apsakymų
turių
yra
projektuoti
inž.
J.
V.
Da

gamybą, bandydamos plėsti ją kolonijose. Jais būtų galima
rinkinį
“Eine Ohrfeige und noch
praplauti raudonais sakais už nio ir pastatydinti jo priežiūroje. viele andere
iki pramonės lygio.
” (“Vienas antausis ir
*
1972
m.
gruodžio
5-6
d.
d.
įvyko
žie

Filmas išsivystė iš teatro ir krekančias akiratininkų bei pa mos navigacijos konferencija Detroi daug kitų”) išleido R. Vokietijos
fotografijos. Jei stengiamasi pa našių asmenų ausis, akis, jei ne te, kur Kanados delegicijoj taip pat leidykla “Aufbau”. Įvadas skaitytojus
kliūti į teatro sceną, norima ge sąžines.
supažindina su V. Miliūno novelių
Kalbant apie A. Smetoną fil dalyvavo J. V. Danys, kuriam tenka problematika. Viršelio 2 psl. patei
rų bei įvairių nuotraukų, juo
dirbti
atitinkamoje
Kanados
komisi

labiau siekiama būti sugautam muose, tenka pastebėti, kad į tai
Be to, jis turi visą eilę savo kiama trumpa autoriaus biografija.
filmo kameros akies, nes tada nekreipė dėmesio nė A. Merke joje.
profesijos studijų, kurias ketina pa Knygą į vokiečių kalbą vertė Vilhel
galima lengviau pasiekti įvai lis, parašęs 740 puslapių knygą ruošti
mas Plakmejeris ir Šarlota Košut.
spaudai.
riausias žiūrovų mases skirtin apie buvusį Lietuvos preziden
LEIDYKLA “CIIUDOŽESTVENINDOEUROPIEČIŲ TAUTŲ Eu
tą. Nė žodeliu neužsiminė apie
giausiose vietose.
NAJA
LITERATŪRA” išleido seri
ropoje
ir
vakarinėje
Azijoje
kultū

Lietuviams labai svarbu turė 1959 m. pagamintą filmą “Lie
jos “Pasaulinės literatūros bibliote
ros
ir
kalbos
istoriją
nagrinės
JAV
tuva
—
Europos
nugalėtoja
”
,
ti kiek galint daugiau dokumen
ka” tomą “Sovietų Sąjungos tautų
tinių filmų apie savo istorinius kur A. Smetona yra nufilmuo pradedamas leisti žurnalas “The IV—XVIII amžių poezija”, kurio 22
Journal
of
Indo-European
Studies
”
.
tas
sakąs
kalbą
1938
m.
liepos
asmenis, kultūrinius įvykius li
puslapiai yra skiriami D. Brodskio
kt. Viena tokių temų yra pirmas 17 d. Kaune atidarant pasaulio Redakcinę kolegiją sudaro: archeolo rusų kalbon išverstoms K. Donelai
gijai
atstovaujanti
Marija
Gimbutie

lietuvių
olimpiadą.
1961
m.
ir paskutinis Lietuvos respubli
University of California at Los čio “Metų" ištraukoms ir keturioms
kos prezidentas Antanas Smeto “Lietuvių Dienų” leidykla at nė,
Angeles,
kalbotyrai — Raimo Antti pasakėčioms.
na, kuris buvo ir paliks nepri spaude iliustruotą leidinį, kuria
KOMPOZITORIŲ NAMUOSE Vil
la,
Suomijos
Helsinkio universitetas,
me
buvo
įdėta
nemaža
dalis
to
klausomos Lietuvos vienu iš pa
— Edgar Polome, Uni niuje kauniečio V. Švedo naująjį vo
grindinių simbolių. Tik lietuvių filmo teksto. Tenai keliose vie mitologijai
Texas, socialinei antropolo kalinį ciklą “Išjojo brolis medžioti”,
tautos priešai gali jo asmenybę tose minimas A. Smetona. Bet versity—of Roger
Pearson, University tris sutartines balsui ir pučiamųjų
žeminti, niekinti. Klaidas visi A. Merkelis ir to nepastebėjo. gijai
of
Southern
Mississippi.
Keturių nu trio, atliko mezzo-sopranas D. KaspaGal
kolega
A.
Merkelis
laiko
pil

daro — jas padarytų ir didieji
merių metinė prenumerata skaityto riūnaitė, fleitistas A. Vizgirda, klar
nai
atlikęs
savo
darbą.
Bet
ko

kritikai.
— $7.50, institucijom ir biblio netistas J. Černius ir fagotistas J.
Nepriklausomos Lietuvos lai dėl kas nors iš užgrūdintų tauti jams
tekom
— $15. Trejiem metam — Slankauskas, J. Fledžinsko naująją
ninkų
neranda
filminių
duome

kais veikė valstybės remiama
ir $40. Leidėjas ir redaktorius — “Sonatą fortepijonui” — pianistas
lietuviškos kronikos filminė stu nų, dokumentų apie prez. Sme $20
Roger Pearson. Žurnalo adresas: V. Korys.
dija, pagaminanti nemažai ak toną?
Journal of Indo-European Studies
M. K. ČIURLIONIUI SKIRTĄ VA
tualijų bei užfiksuojanti tauti
Anais
metais didžiajame c/o University of Southern MissisipKARĄ
Pskove surengė A. Golubevo
nių švenčių iškilmes, eisenas, Websterio žodyne radau klaidin pi, Box 5224, Hattiesburg, Mississip
meno parodas, kariuomenės pa gų žinių apie Lietuvą, mūsų isto pi 39401, USA. Pirmąjį numerį nu vadovaujarmas Meno Mylėtojų Klu
radus, naujų gimnazijų pašven riją, geografiją ir kt. Taip pat ir matoma išleisti sausio mėnesį. Jame bas. Didžiojo dailininko ir kompozi
toriaus kūrybinį kelią nušvietė M.
tinimus, tiltų, paminklų atiden prez. A. Smetona buvo klaidin bus
M. Gimbutienės straipsnis K. Čiurlionio memorialinio muzėjaus
gimus ir t. t. Dabar tokie filmai gai aptartas. Parašiau Webste apie prof.
senosios Europos kultūrą.
vedėjas A. Nedzelskis ir Vilniaus
rusų yra griežčiausiai uždraus rio leidyklai laišką, gavau pa
JURGIO KRASNICKO MONOGRA konservatorijos vyr. dėstytojas R.
ti, gal sunaikinti.
lankų atsakymą. Tą reikalą bu
redaguotą Vincento Liulevi- Kontrimas. Pirmasis vakaro dalyvius
Paskirų filmų yra ir pas užsie vau iškėlęs ir spaudoje. Paskuti- FIJĄ, išleido
Studentų Ateitininkų taipgi supažindino su Lietuvos dai
nio lietuvius. Tikrai puikų, spal nioje Websterio laidoje netiks čiaus,
Sąjunga.
Knyga
skirta J. Kras- lininkų pastarųjų metų laimėjimais,
votą filmą iš nepriklausomos lus Lietuvos respublikos prezi nicko 50-tosiomsyranužudymo
meti antrasis — su muzikiniu Lietuvos
Lietuvos šviesiųjų gyvenimo ir dento aptarimas visdėlto palik nėms.
Ji
supažindins
dabartinį
išeivi
 gyvenimu. R. Kontrimas savo prane
džiaugsmo metų mačiau Buenos tas. Kodėl lietuvių institucijos
jaunimą su auometinio Lietuvos šimą papildė keliais fortepijonu at
Aires, Argentinoje, idealisto lie neorganizuoja tautai kenksmin jos
rūpesčiais ir siekiais. Mono liktais M. K. Čiurlionio kūriniais ir
tuvio Gilvydžio namuose. Kele gų žinių atitaisymų? Gyvendami jaunimo
grafija,
turinti
192 psl. kietais vir jo didelio gerbėjo bei propaguotojo
Eduardas Cinzas, BROLIO MY tas vertingų filmų yra pas JAV- svetimuose kraštuose, turėtume šeliais, kainuoja $4. Galima įsigyti Balio Dvariono fortepijoninėmis pje
lietuviškai
tvarkytis
ne
tik
savų

ių lietuvius.
KOLO GATVE. Išleido Algiman
Tragiškai gaila, kad Lietuvių jų gretose, bet ir svetimiesiems pas knygų platintojus ir red. V. Liu- sėmis. Buvo rodomi du filmai: Mask
to Mackaus Knygų Leidimo Fon Fondas, Bendruomenės švieti neleisti klaidingai rašyti apie levičių, 6540 So. Campbell Ave., Chi vos televizijos — apie M. K. Čiurlio
cago, III. 60629, USA.
nį, Vilniaus studijos — “Miške”.
das Čikagoj 1972. $6.00.
mo institucijos bei kitos pajė- mūsų tautą.
AKADEMINĖS SKAUTUOS LEI Profsąjungų kultūros rūmų priesalyDYKLOS pranešimu, Čikagoje 1972 je pskoviečiai turėjo progą susipa
mas, niekas Dievo Veido regėti m. lapkričio pabaigoje 1.500 egz. ti žinti su M. K. Čiurlionio paveikslų
negali, bet jis gali būti šios re ražu išleista gen. Stasio Raštikio at reprodukcijomis.
BRONZOS PAMINKLĄ F. Engel
gimybės išraiška visa savo būse siminimų knyga “Įvykiai ir žmonės”
na — jis gali būti šios regimy jau išparduota. Leidykla yra pasili sui ruošiamasi statyti Engelso mies
Vienuolinio gyvenimo prasmė ir vertė —-----------------------bės prasmuo. Viršine savo lyti kusi 100 egz. pakartotiniams platin te, Saratovo srityje. Jo projektą pa
mi vienuolio veiksmai yra tokie tojų užsakymams iš užjūrio kraštų ir ruošė du vilniečiai — skulptorius
džio.
Tuo
atžvilgiu
vienuolių
AN TANAS MACEINA
pat,
kaip ir visų žmonių, tačiau amerikiečių bibliotekoms. Norintieji Gediminas Jokūbonis ir architektas
luomas anaiptol nėra protestas
rašyta, ypač vokiečių protestan prieš dvasiškių ėjimą į pasaulį vykdomi Viešpaties akivaizdoje, įsigyti šį leidinį prašomi kreiptis į Vytautas Čekanauskas. Užsakymą
tų ir prancūzų katalikų teolo imperatoriaus Konstantino su jie virsta palaimintojo regėjimo vietinius knygų platintojus, kurie jiedu gavo iš kultūros ministerijos
gų0. Mūsų reikalui galime čia teiktos laisvės keliu, kaip kai užuobėga (anticipatio) prasmens dar gali turėti neparduotų egzemp Maskvoje.
KAUNO TEATRAI 1972 m. užbai
tik trumpai pridurti, kad pirmie kas vienuolių išsivystymą mėgi lytimi. “Vienuolis, vistiek ar jis liorių.
siem krikščionim visa istorija, na aiškinti, bet tąsa ano pradinio gyventų vienas ar bendruome
TRADICINE DAILĖS PARODĄ gė trim premjerom. Dramos teatre
kaip tai gražiai apibūdina O. eschatologinio atžvilgio. Tai ne nėje, yra ateisiančios Kristaus Vasario 16 proga rengia LB Niu pastatytą moldavų rašytojo I. Drucės
Cullmannas, atrodė esanti “iš krikščioniškosios kultūros pa karalystės liudytojas ir prana jorko apygardos valdyba. Parodoje dviejų dalių dramą “Mūsų jaunystės
ganymo istorijos interim (kol neigimas, bet šios kultūros nu šas”, — šitaip apibūdina vienuo norinčius dalyvauti dailininkus re paukščiai” režisavo L. Zelčius ir R.
kas)”, nepaisant kaip ilgai ji už švietimas perkeitimo spindu linę būseną Rytų Bažnyčios teo gistruoja valdybos vicepirm. Paulius Tumpa. Muziką sukūrė kompoz. A.
truktų10. Naujojo Testamento liais. Visa vienuolių kuriama logas J. Meyendorffas11.
Jurkus, 84-03 91 St., Woodhaven, N. Kubilinskas, scenovaizdžius — dail.
J. Malinauskaitė. Muzikiniame teat
tyrinėtojai svarsto, ar Kristaus kultūra, kurios yra tokia gau
Y. 11421, tel. 441-6078.
mokiniai bei pirmieji Jo sekė sybė11, vyksta kaip tik anos 7 Plg. Dom Garcia M. Colombas, Pa
TORONTO CHORAS "VARPAS”, re baleto triptiką “Akimirkos” pasta
radis et vie angelique. Le sens
tė baletmeisteris A. Kondratavičius,
jai iš tikro laukė Jo antrojo at “paskutinės valandos” akivaiz
eschatologique de la vocation chrė- vadovaujamas muz. A. Ambrazaičio, panaudodamas kompozitorių S. Pro
ėjimo savos kartos trukmėje. doje ir todėl įgyja ypatingai
vasario
4
d.,
3
v.
p.
p.,
turės
koncer

tienne, Paris 1961, p. 244-52; Uta
Greičiausiai yra taip, kad jie ge skaidraus pobūdžio.
tą Detroite, Mercy kolegijos McAu kofjevo, J. Riatso ir J. Juzeliūno kū
Ranke - Heinemann, Das fruehe
rinius. Lėlių teatras repertuarą ma
rai suvokė, jog istorija po Kris
Tai gražiai išreiškia viena
Moenchtum, Essen 1964, p. 65-82. ley auditorijoje. Koncertą rengia L. žiesiems papildė savo vadovo S. Rat
taus yra įžengusi į paskutinį sa graikiškų apeigų Bažnyčios mal
B. Detroito apylinkės valdyba.
vos eigos tarpsnį, vadinasi, ga da vienuolio įžadų metu. Ja pra 8 Oscar Cullman, Christus und die
kevičiaus pjese “Kas geresnis”, re
NIUJORKO LIETUVIŲ VARDY žisuota paties autoriaus.
lo tarpsnį, nors paties galo dar šomas Viešpats padaryti, kad Jo
Zeit. Die urchristliche Zeit — und
nėra. Po Kristaus yra prasidėju išrinktasis tarnas “taptų skam
Geschichtsauffassung, Zuerich 1948, NĄ, redaguotą Jadvygos KregždieMENO MOKSLŲ DOKTORATO di
nės, išleis ALTa. Jame bus lietuviš sertaciją “Akordo sandaros klausi
si “paskutinė valanda” (1 Jo 2, biomis Šventosios Dvasios kank
p. 186-87.
18). Kada ši valanda iš tikro lėmis (psalterium) ir kad jis, ° Gerą šio klausimo bibliografiją pa kų parapijų, organizacijų, profesijo- mu” Leningrado M. Rimskio-Korsabaigsis, žino “tik vienas Tėvas” dirbdamas, budėdamas, ilsėda
teikia mum Oscar Cullman, Heil nalų ir visuomenininkų lietuvių ad kovo konservatorijoje apgynė Vil
(Mk 13, 32). Tačiau ji baigsis masis, — vis prabiltų psalmė
niaus konservatorijos prof, kompoz.
als Geschichte. Heilsgeschichtli- resai bei telefonai.
tikrai (plg. Mk 13, 31). Todėl rei mis bei giesmėmis angelų būdu
POETO PRANO LEMBERTO pen- Julius Juzeliūnas. Jo oponentais bu
liche Existenz im Neuen Testa
kia budėti (plg. Mk 13, 33-37), Dievo akivaizdoje.”12 Čia litur
kerių metų mirties sukaktis? buvo vo profesoriai A. Dimitrijevas, G. ’
ment, Tuebingen 1965, p. 10-46.
vadinasi, laukti ir šiuo lūkesčiu giškai keliama ta pati mintis, ku 1 ° Oscar Cullmann, Christus und paminėta vakaru-koncertu Los An Tigranovas ir S. Vainiūnas. J. Juze
nuolatos gyventi. Juo tad pradi rią teologiškai kėlė Konstanti
geles Sv. Kazimiero parapijos salėje. liūnas yra pirmasis lietuvis kompozi
die Zeit, p. 188.
nė krikščionija ir gyveno, ne nopolio patriarchas Jeremijas II i ’ Plg. Jean Decarreaux, Les moi- Velionies literatūrinio palikimo torius, įsigijęs meno mokslų dokto
sistengdama nustatinėti kalen savo susirašinėjime (1578) su
nes et la civilisation en Occident, trumpą apžvalgą padarė poetas Ber ratą.
dorinių šiai pabaigai terminų.
protestantų teologais M. CruVILNIAUS DAILĖS PARODŲ
Paris' 1962; Jean Leclercq, Wis- nardas Brazdžionis. Jo eilėraščių pa
Nūn, skaidantis pirminei Baž sium ir J. Andrea, abejojančiais
senschaft und Gottverlangen, deklamavo vaikaitės Audra ir Brigi RŪMUOSE buvo surengta japonų
nyčiai į tris luomus — dvasiš vienuolinės būsenos verte. Pat
ta, dramos sambūrio rež. D. Macke dail. Ueno Makoto šimto grafikos
Duesseldorf 1963.
kių, vienuolių ir pasauliškių, riarchas teigia, esą vienuolis,
lienė. Keletą lietuvių kompozitorių darbų paroda. Pernai vasarą Japo
1Plg.
Julius
Tyciak,
Oestliches
vienuolių luome šis pabaigos lū pasirinkęs “angelų gyvenimą”,
dainų ir duetų, sukurtų Pr. Lember- nijoje viešėjusiam dail. V. Jurkūnui
Christentum, Warendorf/W., 1947, to eilėraščių tekstais, atliko solis jis padovanojo 20 savo darbų, o vė
kestis liko ryškiausias. Dar dau turįs “nepajudinamai bei nuola
p. 65.
giau: vienuolių luomas tiesiog tos žvelgti į dieviškąjį Veidą.”13
tai B. Dabšienė, R. Dabšys, A. Pa liau parodai atsiuntė dar 80. Dalis
įsipareigojo eschatologinę nuo Vadinasi, tai, ko krikščionybė i a Wort und Mysterium. Der Brief- vasaris, moterų sekstetas — D. Mac darbų yra skirta Hirošimos ir Naga
wechsel zwischen den Tuebinger kelienė, Z. Cėsnaitė, B. Dabšienė, O. sakio tragedijai. Dabartinio gyveni
taiką arba aną atbaigos lūkes laukia asmeniškai po mirties, o
Theologen und dem Patriarchen Deveikienė, R. Urbanienė ir J. čeka- mo temose prasikiša neapykanta
tį Bažnyčioje gaivinti, jį savo istoriškai po visuotinio perkei
von Konstantinopel 1573-1581, nauskienė. Akompanavo ir programą amerikiečiams ir karui. Parodos ap
gyvenimu reikšti ir būti regimu timo, būtent, regėti Dievą kaip
Witten/R. 1958, p. 119.
jo nešėju žemiškosios istorijos Jis yra savyje (plg. Apr 22, 4),
F. Šuberto kūriniu papildė pianistė rašyme dail. U. Makotas pristatomas
eigoje; įsipareigojo tuo, kad pri vienuolis turįs lyg ir paankstin 14 Johannes Meyendorff, Die ortho- R. Apeikytė. Pr. Lemberto prisimi kaip humanistas, kovojantis už taiką
doxe Kirche gestern und heute, nimo vakare dalyvavo ir Lietuvos ir pažangą, iliustruojantis japonų
siėmė minėtus tris evangelinius ti (anticipare). Be abejonės, tai
Salzburg 1963, p. 92.
patarimus, kurie visi, kaip sa negalima tikroviškai, bet tai ga
operos veteranė Vincė Jonuškaitė- “pažangius” laikraščius bei žurnalus.
(Bus daugiau)
kyta, yra eschatologinio pobū lima prasmeniškai. Gyvas būda
Leskaitienė.
V. Kai.

A. SMETONA IR LIETUVIŠKI FILMAI

Gramatika ar eschatologija?
pastebi, kad pasaulis “yra pate
kęs į nuodėmės vergiją” (I, 170),
tačiau yra “nukryžiuotojo ir pri
sikėlusiojo Kristaus išvaduotas,
kad būtų perkeistas ir atbaig
tas” (t.p.). Šie žodžiai yra aiškus
nurodymas, kad dabartinė pa
saulio padėtis, nors Kristaus ir
išvaduota, nėra galutinė, kad ji
yra praeinanti ir kad todėl ir po
Kristaus visi esame pakeliui (in
via). Tuo būdu ir Bažnyčia, sako
Susirinkimas, “bus pilnai atbaig
ta vien dangaus garbėje, kai
ateis visų dalykų atnaujinimo
metas” (I, 81). Ši atbaiga yra
visos išganymo istorijos, tuo pa
čiu ir Bažnyčios, galutinis sie
kinys. Be abejonės, kaip paste
bi Susirinkimas, mes “nežinome,
kokiu būdu pasaulis bus per
keistas” (I, 207), tačiau mes tik
rai žinome, “kad Dievas ruošia
naują buveinę ir naują žemę”
(t.p.). Tai vienas pagrindinių
krikščioniškojo tikėjimo lūkes
čių. Atbaigos sąmonė niekad ne
turi išblėsti krikščionyje, nes ki
taip išganymo istorija tučtuojau
virstų “beprasme begalybe” (S.
Bulgakov), vadinasi, neturinčiu
galo vyksmu žemėje, net jeigu
šį vyksmą ir laikytume atpirk
tu. Atnirkimas be perkeitimo
kaip atbaigos yra išganymo isto
rijos sekuliarizacija. štai kodėl
mes ir kalbame: “Laukiu miru
siųjų prisikėlimo ir būsimo am
žinojo gyvenimo”.
Šis laukimas, paprastai vadi
namas eschatologine nuotaika,
buvo, kaip žinome, ypatingai gy
vas pradinėje krikščionijoje.
“Pasaulio galas netoli — štai
pradinės krikščionijos įsitikini
mas”, sako O. Cullmannas8.
Apie šį įsitikinimą bei jo pras
mę yra pastaraisiais metais daug
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UNITED TRUST
BABY POINT, $24,900 prašoma
kaina. 5 kambarių mūrinis na
mas. Jvažiavlmas 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 jmokėjimu 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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
TORONTO 4,

999 COLLEGE ST.,

TEL. 532-3400

MOKA:

Kasos valandos:
Pirmad..........10 - 3

už termlninlus indėlius —

trejų metų
7%
dvejų metų
7%
vienerių metų
6Pį%
už taupomąsias (savings) s-tas 614%
Ketvirtad......... 10-7
už depozitų-čekių sąskaitas . 534%
Penktad......... 10-8
DUODA PASKOLAS:
Seštad.......... 9 - 12
asmenines iki $10.000
8%
nekiln. turto iki $50.000
8%
Sekmad. ... 9.30 - 1
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.006
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
Antrad..........10-3
Trečiod. uždaryta

PROGRESS
LTD.

ESTATE

REAL

REALTOR

1072 Bloor St. W.

Tel. 534-9286

INDIAN RD. — GLENLAKE AVE., gerame stovyje, 7 kambariai per
du augštus, 2 virtuvės, alyva-vandeniu šildomas namas. Geras pri
važiavimas. vieta garažui. įmokėti tik $3.000 ir viena 10-čiai metų at
vira skola išmokėjimui.
JANE — ANNETTE, mūrinis namas-krautuvė ir 5 kambarių butas.
Ideali verslo vieta. Dabartinė nuoma $400 mėnesiui. Priimtinas betkoks pasiūlymas su maždaug $7.000 jmokėjimu.
KING — JAMESON, apartamentų rajone, 5 butų namas. Viskas įreng
ta atskirai: trys didesni ir du mažesni butai. Visą laiką išnuomotas,
$700 mėnesiui. Privatus įvažiavimas, vieta penkiem automobiliam.
Arti puikaus susisiekimo ir krautuvių. įmokėti apie $20.000. Namas
be skolų.
JANE — DUNDAS, naujesnės statybos originalus tributis (triplex),
14 kambarių, prašo $48.500 su maždaug $15.000 įmokėjimu.
BRADFORD PRIE 11 GREITKELIO, apie 30 mylių į šiaurę nuo To
ronto parduodama didžiulė daržovių ir maisto prekyba (market, gar
den stand a. grocery). Du namai: viename 7 kamb. ir krautuvė,
kitame — 4 kambariai. Be to, 5 akrai žemės su maždaug 300 pėdų
prie pagrindinio kelio. Metinė prekybos apyvarta — virš $200.000.
šiame versle tie patys savininkai jau 25 metai. Parduodama dėl se
natvės. Reikalingas didesnis įmokėjimas.
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. Fel. 535-1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS

PRISTATYMAS

|

YOUNG a. BIGGIN Ltd.

NAMUS

Realtor

• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose
Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- UVT v r'lPFiAlKk
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus
1576 Bloor St. Weal • Telefonai: (įtaigos: 537-3431

Toronto 165, Ontario

•

Namų: 279-5988

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti
J. GUDAS
T#*1 ^34
863 BLOOR St. W., Toronto 4, OnL
1 el*

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS Karkct=:

259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. * . ase
(Worden & 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. Užaakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.
Nemokamas pristatymas.

SPORTAS VISUR
Stalo teniso turnyre Paryžiuje da
lyvavo daug pajėgių žaidėjų. Vyrų
vienetą laimėjo vengras I. Joneris,
baigmėje įveikęs pasaulio meisterį
švedą S. Bengston 3:0. Moterų vie
netą laimėjo kinietė Hu-Ju-lan. Ko
mandinių varžybų baigmėje švedai
nugalėjo vengrus, o Kinija nugalėjo

ruses 3:1.
Pasaulio šachmatų meisteris ame
rikietis R. Fisher numato rungtis su
naujai kylančia žvaigžde braziliečiu
E. Meking, jei bus pasiūlytas $200.000 prizas.
Pasaulio jaunių šachmatų pirme
nybėse Groningene pirmauja rusas
O. Romanišin su 5 t.
Tradicinį N. Metų bėgimą Sao
Paulo laimėjo kolumbietis Vik. Mo
ra. Devynių kilometrų nuotolį jis
nubėgo per 23:24,6.

SPORTAS LIETUVOJ
Kauno Žalgirio krepšininkai nau
jojo sezono pirmenybes pradėjo la
bai sėkmingai. Iki šiol žaidė 6 rung
tynes ir visas laimėjo. Dabar jie yra
I vietoje. Kitos komandos jau turi
pralaimėjimų. Iš viso augščiausios
grupės pirmenybėse žaidžia 10 ko
mandų. Be to, dalyvauja Vilniaus
Kibirkšties komanda, bet jai nelabai
sekasi. Vilniaus vyrų Statyba žaidžia
antroje lygoje.
Geriausiu Lietuvos sportininku ir
šiais metais išrinktas krepšininkas
Modestas Paulauskas (septintą kar
tą)Tarprespublikiniame bokso turnyrč Vilniuje dalyvavo Pabaltijo ir Gu
dijos boksininkai. Lietuviams perga
les iškovojo, pradedant sunkiuoju
svoriu, V. Garbulis, J. Muraška, Jo
nas Juocevičius, V. Kisielius ir Juo
zas Juocevičius.
VYČIO ŽINIOS
Jauniai A draugiškose rungtynė
se pralaimėjo Hamiltono Kovui 62:
64. Vytiečiai turėjo galimybę laimė
ti prieš labai gerai žaidžiančius koviečius, bet, žaidynių pabaigoje už
baudas netekę dviejų žaidėjų, pra
laimėjo. žaidė Vyčio komandoje: Nacevičius 13, Ramanauskas 2, Kaknevi
čius 6, Vitkus 21, Miečius 8, Duliūnas; Kovo — Butkevičius 20, šešto
kas 4, Lukošius 7, Gudinskas, Stukas
2, Tirilis 19, Adomauskas 2, Rusinevičius, Urbonavičius.
B-C lygos pirmenybėse Vyčio jau
niai neužtarnautai pralaimėjo Auš
rai 68:78. Vytiečiai iki paskutinio
ketvirčio vedė 10 taškų, bet pasku
tiniame ketvirtyje sužaidė nesėkmin
gai ir pralaimėjo. Žaidė: Lorencas 4,
Vitkus 10, Kaknevičius 7, Nacevičius 8, Ramanauskas 20, Jurevičius
2, Saplys 10, Miečius 6.
Naujais nariais į klubą įstojo Jo
nas Karpis, Rimas Karpis, Andrius

Kanados Lietuvių
Fondas

Abramonis, Karen Velyvytė ir Ona
Poškutė. Visi įsijungė j jauniausių
krepšininkų eiles.
Mūsų rėmėjams Vladui Bakūnui,
K. Kaknevičiui, P. Gulbinskui ir A.
D. nuoširdžiai dėkojame.
Tinklininkėms. Vyčio sporto klu
bas vėl organizuoja moterų tinklinio
komandą. Treniruotės vyks James
Culnan mokyklos salėje penktadie
niais nuo 8 v.v. Treneriu pakviestas
iš Čikagos Underys. Norinčios pradė
ti žaisti tinklinį prašomos atvykti į
treniruotę arba kreiptis pas Ramūnę
Underytę. A. S.

AUSROS ŽINIOS
Klubo narių visuotinis susirinki
mas įvyko sausio 14, d., pirmininkau
jant V. Birietai ir sekretoriaujant J.
Petroniui. Negalėjo dalyvauti dau
giau jaunimo, nes šį sekmadienį vy
ko net ketverios “Aušros” klubo
krepšinio rungtynės. į naują valdybą
išrinkti: L. Baziliauskas, A. Grigonis,
A. Nausėda, A. Žaliauskas, J. Petro
nis, K. Grigaitis ir J. Chvedukas. Na
riais liko: K. Šapočkinas, V. štuikys
ir A. štuopis.
Atnaujinta mintis
steigti Aušros sporto klubo rėmėjų-globėjų sekciją. Tam parinkti: V.
Birieta, B. Genčius, J. Tamulionis, V.
Simonaitis, Ign. Jurevičius, V. Taseckas ir St. Plučas. Sporto klubo glo
bėjas — Tėv. Tadas Degutis, OFM.
Draugiškos krepšinio rungtynės
įvyko sausio 11 d. tarp Aušros jaun.
B kl. ir latvių YMCA. Laimėjo Auš
ra 40:35. Žaidė: R. Grigonis, L. Rautinšas, V. Raab, S. Stončius, R. Ža
bas, R. Sriubiškis, T. Stauskas, T.
Abromavičius, T. Sodonis, S. Arlaus
kas, J. Gutauskas. — Sausio 14 d.
Prisikėlimo par. salėje lygos žaidy
nėse Aušros A kl. jaun. komanda
žaidė su Vyčio krepšinio komanda.
Aušra laimėjo 78:68. Aušrai taškus
iškovojo S. Didžbalis 23, V. Radžiū
nas 14, J. Grigonis 11, B. Stončius
10, K. Bartusevičius 9, D. šalvaitis 7,
A. Nakrošius 4, E. Stravinskas, P.
Gorys.
Aušros mišri vyrų ir jaun. A kl.
krepšinio komanda sausio 14 d. žaidė
draugiškas rungtynes su Ročesterio
Sakalo komanda. Aušra laimėjo 88:
74. Žaidė: A. Stankus 30, A. Nak
rošius 17, P. Žutautas 12, J. Grigo
nis 10, B. Akelaitis 6, V. Radžiūnas
7, E. Stravinskas 6. Sausio 27 d.
Aušros mišri vyrų ir jaun. A kl. ko
manda vyks į Ročesterį žaisti drau
giškų rungtynių su Sakalu.
Toronto miesto atvirame stalo te
niso turnyre Paulius Klevinas laimė
jo dvi pirmąsias vietas: jaunių (17
m.) klasėje ir kartu su L. Lee vyrų
dvejete. Vyrų vienete jis pasiekė pusbaigmj. Birutė Plučaitė laimėjo I v.
jaun. mergaičių (15 m.) klasėje. Ji
iškovojo II v. vyr. mergaičių (17 m.)
klasėje ir kartu su L. Forgo laimėjo
II v. moterų dvejete.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-ino psl.)

šingą savo programą, ir prime
na skaitytojams, kad paralamento rinkimuose socialistai tėra
gavę 17% balsų. Gyventojų dau
guma nepritaria jų programai,
bet premjeras P. E. Trudeau,
norėdamas išlikti valdžioje, yra
priverstas skaitytis su socialistų
reikalavimais.
Sveikatos ministeris M. Lalon
de pažadėjo gerokai padidinti
pensijas, bet iš jo pareiškimo
neaišku, ar jis turėjo galvoje
pagrindinę mėnesinę $82.88
pensiją, ar galbūt tik šalutinių
pajamų neturinčius asmenis,
gaunančius specialų papildą. To
kiem viengungiam dabar kas
mėnesį mokama po $150, vyrui
ir žmonai — po $285. Pagal da
bartinį įstatymą, pensijos kas
met pakeliamos 4,5% infliacijai
ir kainų padidėjimui išlyginti.
Nuo š.m. balandžio 1 d. pagrin
dinė pensija būtų susilaukusi
$3.73 papildo, priedus gaunan
tys viengungiai — $6.75, vyras
ir žmona — $12.82. Atrodo,
sveikatos ministerio M. Lalonde
pažadėtas gerokas pensijų padi
dinimas greičiausiai palies visas
tris pensininkų grupes, nes jo
reikalauja ir konservatoriai, ir
socialistai, ypač pasisakydami už
pagindinės mėnesinės $82.88 pa
didinimą, kuri iš tikrųjų yra la
bai menka.
1972 m. gruodžio 29 d. pasi
baigusį mirties bausmės panaiki
nimą penkeriem metam vėl no
rima pratęsti tokiam pačiam lai
kotarpiui, nors žmogžudysčių
skaičius yra gerokai padidėjęs ir
kanadiečių dauguma pasisako už
mirties bausmę žmogžudžiams.
Pagal buvusį ir dabar federaci
niam parlamentui vėl įteiktą
įstatymo projektą mirtimi galės
būti baudžiami tik tarnybos par
eigas einančiu policininkų ir ka
lėjimo sargų žudikai. Iš tikrųjų
pastarųjų pėnkerių metų laikot
tarpyje premjero P. E. Trudeau
vyriausybė visiems tokiems nu
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sikaltėliams mirties bausmę pa
keitė kalėjimu iki gyvos galvos,
o tai reiškia, kad jie po 10-15
metų yra išleidžiami is kalėji
mų. Pristačius parlamentui mir
ties bausmės pratęsimą sekantiem penkeriem metam, Toronte
buvo nušautas policininkas J.
Lothian, bandęs sustabdyti tris
automobiliu važiavusius jaunuo
lius. Vėliau jie buvo surasti su
draugais privačiame bute, kur
du iš jų — 22 metų D. Brian
ir 25 metų W. E. McVicar nusi
šovė, o su jais automobilyje bu
vusi aštuoniolikametė paauglė
K. B. Wilson buvo suimta. Ji
dabar kaltinama žmogžudyste, už
kurią gresia mirties bausmė.
Nuo 1900 m. Toronte buvo nu
šauti 8 policijos tarnautojai, per
pastaruosius nepilnus metus —
3. Tai aiškiai liudija tokių nu
sikaltimų staigų padidėjimą.
Bendrasis žmogžudysčių skaičius
Toronte taip pat yra padidėjęs:
1971 m. buvo nužudyti 38 asme
nys, pernai — 41. Spauda savo
vedamuosiuose, pritardama mir
ties bausmės suspendavimui,
reikalauja jos vykdymo polici
ninkų ir kalėjimų sargų žudi
kams, o visus kitus nuteistus iki
gyvos galvos kalėti žmogžudžius
pataria laikyti izoliuotus kalėji
muose pagal įstatymo raidę.
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geras vaistas
usnakou (garlic) yra natūralus krau
ti valantis vaistas — padeda jam
aisviau tekėti, apsaugoja nuo nem
ūmų, nuo puvimo bakterijų bei |o
□naikina."ADAMS GARLIC PEARLES
uri savyje reikalingos česnako alyvos
<uri medicinoje jau seniai vartojamo
Jer iitisus šimtmečius milijonai imo
ių vartojo česnako kaip voistg, tikr
and jo gydomąja bei stiprinamąja
.alio. Stenkis būti stiprus ir sveikos.
>ar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC.
‘EARLES" dėžutę vaistinėle. Jauste*
įeriau, stipriau ir mažiau slogų tu
esi
ilos česnako kopsuSės

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

Robert Soucie, d. i.

photography,

29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

Nauji nariai ir įnašai:
$100
519. Danaitis, J.
520. Macijauskienė, Marija
100
100
521. Bastienė, Stasė
522. Stankus, Antanas
100
100
523. Kirstukas, Povilas
524. Klypas, Julius
100
525. Liet. Sporto Klb. “Vytis’ ’ 100
Stirblys, Pranas
25
Miniota, Stasys
30
Prisikėlimo parapijos
tretininkų kongregacija
40
Įnašus papildė:
424. Dr. V. A. Mickus iki
200
289. Dr. V. Suima iki
400
77. Liet. Kredito Kooperatyvas
“Taika” iki
1000
SĮ kartą, išskyrus hamiltoniškį Ju
lių Klypą, naujųjų narių sąraše vy
rauja Toronto lietuviai. Jų tarpe, ša
lia pasiturinčių ir gražiai įsikūrusių,
yra ir tokių, kurių ištekliai labai ri
boti. Tačiau į Lietuvių Fondo narių
eiles juos visus suvedė didelis lietu
viškų reikalų supratimas ir įvertini
mas. Gražiu žodžiu minėtini dr. V.
A. Mickus iš Renfrew (Ont.), dr. V.
Suima iš Lumsden (Sask.) ir Lietu
vių Kredito Kooperatyvas "Talka”
Hamiltone. Jie savo reguliariu įnašų
kėlimu stiprina ne tik Lietuvių Fon
do pozicijas, bet ir jo užsibrėžtą veik
lą. Galima pasidžiaugti, kad L. Fon
do kapitalas sparčiai auga ir šimtas
tūkstančių jau nebetoli. Vien tik per
praėjusių metų gruodžio mėn. gauta
$4,565. Bereikia tik 104 šimtininkų ir
toji riba bus pasiekta. Už gražią tal
ką ir lietuviškų reikalų rėmimą K. L.
Fondas yra didžiai dėkingas.
Nauji įnašai priimami lietuvių kre
dito kooperatyvuose Montrealyje,
Hamiltone ir Toronte arba siunčiami
iždininkui šiuo adresu: 140 Glendale
Ave, Toronto, Ont., M4R 1M9.
P. BASTYS, ižd.

Ateitininkų žinios
SUSIRINKIMAI. Sekmadienį, sau
sio 21, bus šie susirinkimai:
Jaun. berniukų ir mergaičių —
2 v. Mergaitės renkasi L. V. Namuo
se, berniukai — ateitininkų kamba
ryje;
Vyr. moksleivių — 5 v. ateitininkų
kambaryje. Bus nagrinėjama centro
valdybos pateikta metinė tema “Esa
me ateitininkai — atsinaujinkime”.
Kalbės kuopos globėjas K. Manglicas.
Vyr. moksleiviai — kandidatai, ku
rie dar nėra davę įžodžio, renkasi
egzaminų pasiruošimo pamokai į atei
tininkų kambarį pirmadienį, sausio
22 d., 7 v.v.
Tėvų komitetas pasiskirstė parei
gomis: pirm. — Z. Girdauskas, vicepirm. — L. Dūda, sekretorė — p.
Vaitonienė, ižd. — V. Kulnys, nariai:
p. Budrienė, p. Padolskienė, p. Kuprevičienė, p. Bubelis ir p. Prakapas.
Studentai ir vyr. moksleiviai kvie
čiami ir raginami susidomėti prof.
Viktor Frankl paskaita, kuri Įvyks
sekmadienį, vasario 11 d., 7 v. v.,
Massey Hall auditorijoje. Viktor
Frankl yra austras psichiatras, žino
mas visame pasaulyje, parašęs kele
tą knygų, iš kurių žinomiausia yra
“Man’s Search for Meaning”. Jis yra.
išbuvęs daug metų nacių koncentra
cijos stovykloje. Bilietai jau beveik
išparduoti. Lietuviškam jaunimui bi
lietų turi V. Kolyčius. Kas galvoja
eiti, prašom greitai paskambinti tel.
654-5481.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų
vadovų posėdyje sausio 14 d. nutarta
Vasario 16 sueigą rengti vasario 11
d., 4 v v.p.p., L. Namų apatinėje sa
lėje. Organizuotai pamaldose tuntai
dalyvaus, derindamiesi prie KLB mi
nėjimų datų. Kaziuko mugė — ko
vo 4 d. Prisikėlimo salėse.
• Aukoję Romuvai ir norį gauti
oficialius pakvitavimus pajamų mo
kesčiams kreipiasi į s. V. Sendžiką,
19 Bermuda Ave., Tor. 18, tel. 2334188.
• Sausio 8 d. Dariaus-Girėno oro
skautų dr-vės sueigoje apie ginklų
rūšis kalbėjo p. Usvaltas. Ačiū jam.
Sekanti dr-vės sueiga — sausio 22 d.
skautų būkle.
• šį sekmadienį, sausio 21, Min
daugo dr-vės žiemos iškyla. Rinktis
8.45 v.r. prie Dominion Plaza šalia
St. Joseph’s gimnazijos. Išvykstama 9
v.r. punktualiai į Albion Hills. Grįž
tama 5 v.p.p. Pasiimti žiemos spor
to reikmenis. Maitinimasis — iš bend
ro katilo.
• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vės
sueigos — kas antrą šeštadienį re
guliariai po liet, mokyklos pamokų L.
Namuose. Sį šeštadienį, sausio 20,
sueiga įvyks.
• Jūrų skautų — gintarių ir bu
džių sueiga įvyko sausio 17 d. skautų
būkle.
• Sk. vyčiai ir vyr. skautės atski
rose savo sueigose ruošia visų S.
Amerikos sk. vyčių ir vyr. skaučių
suvažiavimą Romuvoje rugsėjo 1-23 d.d.
• XI-toji Romuvos stovykla bus
liepos 14-29 d.d. Vadovai-vės yra pra
šomi jau dabar savo atostogas taip
sutvarkyti, kad galima būtų stovyk
lauti. Romuvoje nuo liepos 1 iki 8
d. stovyklaus latvių skautai.
• Sesę Jūratę ir brolį Kastytį Ba
tūras, šiuo metu gyvenančius Van
kuveryje, sveikiname, sulaukus sū
naus Gintaro. C. S.

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

6 psl.
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GARBENS
REAL

ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
7 KAMBARIU, dviejų augštų namas su garažu ir 6 kambarių vasary
namis netoli T. T. Pranciškonų stovyklos. Pirkimo kainon įeina avi
krosnys, trys šaldytuvai ir visi baldai. Našlė savininkė išvyko gyventi
į JAV. Apie 200 pėdų nuo vandens. Įmokėti apie $10.000, viena
hipoteka.
GAZOLINO STOTIS, krautuvė ir užkandinė prie Barrie miesto ribų.
Sklypas 370’x300’. Vietos pakanka statyti 20 vienetų moteliui. Gazo
lino parduodama 170.000 gal. Prašoma kaina $125,000 grynais. Labai
gražiai įrengtas 10 kambarių namas, garažas ir dvi kabinos.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-alyva
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau į pietus nuo
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
HIGH PARK AVE., 10 originalių dvibučių (duplex), prašoma kaina
už kiekvieną $42.000, apie $8.000 įmokėti. Modernios virtuvės, kili
mai, šildymas vandeniu, platus įvažiavimas ir vieta automobiliams.

AL. GARBENIS
NAMŲ TEL. H U 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
IMA
53/i% už depozitus
8% už asm. paskolas
6% už šėrus
6% už taupymo s-tas
6’/2% už 1 m. term. dep.
8% už mortgičius
7’/i% už 2 m. term. dep.

PARAMA

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

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
Ontario fr Toronto Real Estate Board narys
ROGERS RD. — CALEDONIA, $2.000 įmokėti, atskiras, 6 kambariai,
2 virtuvės, garažas, pagrindinis planas. Prašoma $26.900.
ST. CLAIR — OAKWOOD, pajamų namas, $15.000 įmokėti, 14 kam
barių, atskiras plytinis. Savaitinės pajamos — $169.00. Be to, 4 kam
bariai sau, 3 prausyklos, 4 virtuvės, šoninis įvažiavimas, didelis skly
pas su ekstra sklypu už namo.
ROYAL YORK RD. vienaaugštis (bungalow), atskiras plytinis, van
deniu šildomas, sklypas 45 x 190’. Palikimas. Priimami pasiūlymai.
INDIAN RD. — SUBWAY, $7.000 Įmokėti, atskiras, plytinis, 9 kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, vandeniu šildomas. Garažas. 8% %
mortgičius.
PARKDALE rajone, $2.500 įmokėti, 6 kambarių plytinis namas, nau
ja šildymo krosnis, moderni virtuvė, įvažiavimas. Prašoma $21.900.

1

1U82 BLOOR St W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių Įvairiose
vietose ir įvairia kaina.----------- Prašome tik kreiptis pas mus.
VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas
1113 Dundas St. W., _ .
Toronto 3, On,.
Tel- 533-5454
Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

DANISH

CUSTOM

FURNITURE

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 4-50S6
Hamiltono įkyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

Tel. 549-2005

Čia gauiite tekstilės gaminiui pigiauiiomii kainomis;

didelis pasirinkimai skarelių, megrtinių ir kitų dalyku,
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugi*!-

♦

7 psi. • Tėviškės Žiburiai

•

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE

MARKET

335 Roncesvalles Ave., - .
-ja r n
TORONTO, ONTARIO
I 61. UUU"I4UO
• (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 mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
maisto

• Importuoti

• ------

gaminiai •

UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •

• -------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------- •

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483

Lakeshore

Blvd. West, Toronto

14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

---- TV-H I- F I ---Taisomi ir parduodami paprasti ir
spalvoti televizijos priimtuvai.
Prieinamos kainos.

Tel. 532-7733

1613 DUNDAS Street West

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •
• Statom ir taisom antenas •

* Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Lansdowne Ave.

• Tel.-531-6I65

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

=
tip-topMEATS
kas savaite
r
r delicatessen
1727 BLOOR STREET WEST
YORKDALE SHOPPING CENTRE

cpriei keele požeminio stoto

•

FAIRVIEW MALL

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (QUEEN
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE

ELIZABETH ir 27 kelios)
(Cooksviiie, 10 ir 5 kaii«)

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu.
Dovanot be muito: Motociklai, skalb. motinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates),
už kuriuos gavėjos goli pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvairius siuntinius iki 19% svarų
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų Ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais,
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakoro.
LIETUVIŲ
4so roncesvalles avė.,
IŠTAIGA
TORONTO 3, Ontario

Baltic Exporting Co.

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. Užbalii
Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas

Bloor Autorite Garage
_______________________________ ”,

2 96

brock.

avė.

(tarp Dundas ir College)

Savininkas FRANK PETIT________ Tel. 531-1305
Autorite sales and service, 1636 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
IDnrbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1001

WINNIPEG, MANITOBA
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BALTIC MOVERS

KALĖDŲ NAKTĮ. Kai pačiame vi
durnaktyje žingsniuojame į bažny
čią, man vis prisimena Jono Biliūno
“Piestupys”, kuriame autorius apra
šo broliuką ir sesutę, žygiuojančius
per girgždantį sniegą į ankstyvąsias
rarotų Mišias. Šiais metais Winnipege sniegas negirgždėjo po kojom,
nes nebuvo šalta — beveik atodrė
kis. Sv. Kazimiero lietuvių šventovė
atrodė nekasdieniškai. Visiem krito į
akis ilgas kilimas, paaukotas Antano
Kuzino ir jo žmonos — naujųjų at
eivių. Dešinėje pusėje — E Sarauskienės meniškai įrengta prakartėlė.
Mišių metu giedojo parapijos cho
ras, sudarytas daugiausia iš jauni
mo, kuriam talkina ir vyresnieji —
E. Januškienė, G. Fedarienė, V.Stan
kevičius, Vyt. Galinaitis ir kt. įspū
dinga buvo aukojimo procesija, kuri
pas inus daroma per didžiąsias šven
tes, nors kitose šventovėse — kas
sekmadienį. Po pamaldų visi turėjo
progos pasveikinti kleboną kun. J.
Bertašių.
TAUTYBIŲ KONCERTAS. Naujų
metų išvakarėse, 2 v.p.p., Man and
Nature muzėjaus salėje įvyko jung
tinis koncertas, kurio programą atli
ko latviai, lietuviai, ukrainiečiai ir
škotai. Koncertą pradėjo ukrainietė
M. Nyznik, muzėjaus talkininkė. Ji
pristatė latvę ponią, kuri pasakė įžan
ginę kalbą ir pakvietė į garbės pre
zidiumą 1972 m. Folkloramos kara
laitę Kristiną Stafecki ir jos tėvelį.
Latvė Landro paskaitė rašinį apie
šv. Ceciliją anglų kalba. Po to aplink
salę ėjo įspūdinga procesija — šv.
Cecilija su degančių žvakių vainiku
ant galvos, lydima palydovių su žva
kėmis rankose. Visos buvo apsiren
gusios ilgomis baltomis sukniomis.
Choras tuo metu giedojo “Santa Lu
cia”. Antrąją programos dalį atliko
lietuviai. Sv. Kazimiero par. choras
labai darniai pagiedojo kalėdines
giesmes: “Tyliąją naktį”, “Kalėdos”
ir “Linksmą giesmę mes užtrauk
sim”. Dirigavo D. M. Januškaitė,
akompanavo P. Stankevičius. Visos
choristės buvo pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Trečiąją dalį atliko
ukrainiečių vaikų choras, davęs gies
mių ir deklamacijų pynę. Galėjo bū
ti mažiau giesmių ir deklamacijų. Po
pertraukos giedojo ukrainiečių senių,
daugiausia moterų, ir lenkų grupė,
kuri neturėjo nei dirigento, nei mu
zikinės palydos. Giedojo ilgai, tad
klausytojai pradėjo išeidinėti iš sa
lės. Tai buvo silpnoji koncerto pusė.
Matyt, rengėjai nebuvo padarę tin
kamos atrankos koncerto progra
mai. Užbaigos dalį puikiai atliko vo
kiečių prapijos choras, vad. Mrs. Pol
son.
A.A. ANTANAS KUZINAS, sulau
kęs 79 metų amžiaus, mirė N. Metų
SKAUTŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS
susirinkimas įvyko sausio 7 d. Daly
vavo nemažas skaičius tautiečių. Iš
dėsčius visus reikalus, prieita išva
dos, kad mūsų jaunimo veiklos rė
mimas eina labai gerai. Ilgiau susto
ta prie tradicinių Joninių rengimo.
Pasirodo, kad per klaidą spaudoje
buvo paskelbta, jog praeitos Joninės
davė nuostolį. Iš tikrųjų ne tik nuos
tolio nebuvo, bet atsirado ir gana
gražus pelnas. Būtų buvęs dar dides
nis, jei nebūtų pamaišęs didelis ren
ginys Toronte ir nemažos vestuvės
St. Catharines. Užpraėjusiais metais
gerokai pamaišė Tillsonburgas. Visi
turėtų žinoti, kad Joninės Niagaros
pusiasalyje yra rytinės dalies Kana
dos lietuvių didelis kultūrinis - tau
tinis renginys, ruošiamas jau arti 20
metų. Šią vasarą Joninės numatytos
birželio 23 d. Senoji valdyba, kad ir
sunkokai, sutiko likti ir šiems me
tams. Ją sudaro: A. Setkus, P. Polgrimas ir A. Kuraitis. Be to, visą
technišką loterijos darbą pasiėmė
šio krašto skautų vadovybė. Vieti
ninku šiais metais yra mokytojas E.
Gudaitis. Revizijos komisijon įėjo A.
Gverzdys ir S. Setkus. Kor.
BROLIAI LIETUVIAI — ŠAL
ČIAU! Mūsų susirinkimai prasideda
labai darbingai, bet, žiūrėk, pabaiga
jau nekokia. Atsistoja kuris nors tau
tietis, pasako puikiausią mintį, bet
netinkamais žodžiais ir ne švelniau
siu tonu. Atsiranda rezoliucija, pra
sideda žodžių rungtynės, nieko nau
dingo neduodančios, tik gaišinančios
laiką ir erzinančios silpnesnių žmo
nių nervus. Susirinkimai galėtų būti
maloniu lietuvių pasižmonėjimu, bet
dabar jie darosi nemalonūs. Nevie
na bėga nuo susirinkimų. Laikas pa
keisti taktiką iš pagrindų. Stipres
nius sumanymus reikia įgyvendinti
įstojant į kurią nors valdybą ir juos
ten pravedant. Vien tik žodžiais yra
grįstas kelias į pragarą. Kitas daly
kas tai kritika. Tas padarė tą nege
rai, kitas tą netaip atliko. Vėl gi:
stok i darbą ir padaryk taip, kaip no
ri! Visi gi dirba taip, kaip sugeba, ir
už tai jie yra verti susirinkimuose
tik padėkos ir pagarbos. Tada netruks
mums veikėjų. Taip pat dažnai pik
tumas kitą paima ne tiek už tai, ką
kas pasako, bet kaip pasako. Kas
nori būti kitų mėgstamas ir gerbia-

— Genę Fedarienę. 1972 m. veiklos
apžvalgą padarė valdybos pirm. V.
Januška. Valdybos ižd. J. Demereckas
pranešė, kad ižde yra $482. Vasario
16 gimnazijai remti būrelio atstovas
T. Lukas pranešė, kad 1971 m. su
rinkti pinigai perkelti j 1972 m. Už
paskutinius metus gimnazijai pasiųs
ta $66. Baltiečių Federacijos ižd. T.
Lukas pranešė, kad jos ižde yra $150.
Lietuvių Fondo atstovas Povilas
Liaukevičius apibūdino Fondo reikš
mę ir kvietė, kad daugiau lietuvių
jame dalyvautų. Vincas Januška kal
bėjo apie Lietuvių Enciklopediją, ku
ri leidžiama anglų kalba. E. šarauskienė nušvietė jos reikšmę lietuviš
kam jaunimui, o ypatingai jo ateičiai.
Ji siūlė užsisakyti Enciklopediją pas
jos vyrą Mečį Šarauską, kuris šiam
reikalui mielai patarnaus. Perėjus
prie rinkimų, pirmininkaujantis pa
siūlė pasilikti senajai valdybai. Su
sirinkimas pritarė, bet pirm. V. Ja
nuška atsisakė. Tuo būdu išrinkta
nauja valdyba: Kostas Strikaitis —
pirmininkas, Vidutis Januška, jn„ —
vicepirmininkas jaunimo reikalams,
Genė Fedarienė — sekretorė, J. Demereckas — iždininkas ir šalpos
Fondo atstovas, V. Stankevičius —
Tautos Fondo atstovas. Revizijos ko
misija: Mečys Šarauskas, Valentinas
Rutkauskas ir Vincentas Marozas. At
stovai Baltiečių Federacijoj: Algir
das Januška, jn., ir Tadas Lukas. Dis
kusijų metu buvo daug kalbėta apie
XX Kanados Lietuvių Dienos ren
gimą 1974 m. Winnipege, apie Folk
Arts Council of Manitoba, kuris 1973
m. rengia Folkloramą. Čia įvairios
tautybės turės vėl progą pasirodyti
su savo menu ir t.t. Winnipego lie
tuviai 1972 m. iš šios programos bu
vo išėję. Taip pat kilo klausimas ir
dėl naujai išrinktos v-bos kadencijos
— vienerių ar dvejų metų, nes atei
na Kanados Lietuvių Dienos rengi
mas Winnipege. Buvęs v-bos pirm.
V. Januška paaiškino, kad krašto ta
rybos suvažiavime šis klausimas bu
vo keltas ir siūlyta valdybas rinkti
dvejiem metam, tačiau mano, kad
valdybų taisyklės nėra pakeistos. Dėl
to ir ši valdyba tegu būna tik vieneriem metam. Jo pasiūlymas priim
tas, o susirinkimas liko patenkintas,
kad šiaip taip susiklijavo nauja val
dyba.
Valdybos narys

FRANK
BARAUSKAS,

DELHI, ONT.
LITUANISTINĖS MOKYKLOS
Kalėdų eglutė buvo surengta sausio
7 d., tuojau po pamaldų parapijos
salėje. Žmonėms užkandžiaujant prie
kavutės, mokiniai, mokytojai Birutei
Vytienei vadovaujant, padainavo ke
letą liaudies dainelių, padeklamavo,
paskambino pianinu, paskaitė savo
kūrinius ir pasisakė kuo norėtų būti
užaugę. Be to, suvaidino vaizdelį
“Kalėdų jieškant”. Jiems bejieškant
Kalėdų, einant per kalnus ir miškus,
atsirado Kalėdų senelis, kuris prie
gražiai papuoštos eglutės su vaiku
čiais pasidalino įspūdžiais iš savo ke
lionės ir dabartinės padėties oku
puotoje Lietuvoje. Kalėdų senelis
vaikučius už jų gražų pasirodymą ir
lietuviškas dainas apdovanojo net iš
Lietuvos atneštom dovanom. Kun. dr.
Jonas Gutauskas padėkojo mokytojai
Birutei Vytienei už jos gražų darbą
lietuviškoje mokykloje, triūsą be
ruošiant eglutę ir vaidinimėlį. Š. J.

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

•
•

231-2661

231-6226

mas, turi pats kitus gerbti ir mylėti.
J. Ragaišis
KALĖDŲ EGLUTĖ praėjo labai
gražiai — susirinko rekordinis skai
čius vaikučių ir suaugusių. Kalėdų
senelis atnešė pilną maišą dovanų,
bet 4 vaikučiai jų negavo, nes sene
SUDBURY, ONT.
lis netitikėjo, kad tokioj mažoj ko
NAUJOJI KLB SUDBURIO APY
lonijoj bus tiek daug vaikučių. Kalė LINKĖS VALDYBA 1973 m. sausio
dų senelis labai atsiprašo ir kitais 7 d. Christ the King parapijos mažo
metais žada daugiau atnešti. Progra
joj salėj tuoj po pamaldų turėjo sa
mą atliko vien mūsų jaunimėlis, va vo posėdį ir pasiskirstė pareigomis:
dovaujamas darbščios tautinių šokių pirmininkas — Juozas Kručas, sek
vadovės Stasės Zubrickienės ir pa
retorius — Aleksas Kusinskis, pirm,
dedamas talkininkių — šeštadieninės
pavaduotojas švietimo ir kultūros
mokyklos mokytojos Jūratės Zubricreikalams — Silvija Martinkutė, ant
kaitės, mokytojos Danos Dainoraitės,
rasis pirm, pavaduotojas santykiams
Nidos Zubrickaitės ir Kristinos Lan- su valdžia ir kitomis organizacijomis
gaitės. Apylinkės valdyba joms nuo — Algis Kručas, iždininkas — Juo
širdžiai dėkoja ir prašo, kaip ir 1972
zas Bataitis. K. A. S.
m. taip ir 1973 m. talkinti Bendruo
menės veikloje. Taip pat dėkojame SaultSte. Marie,Ont.
kun. J. Liaubai, OFM, už patalpas,
TAUTOS FONDUI, kuris finan
visiems dalyviams ir svečiams, pri- suoja Lietuvos laisvinimo veiklą,
sidėjusiems prie Kalėdų eglutės pa 1972 m. aukojo:
sisekimo. Visiems linkime sėkmės
$20: Skaržinskas, Vitas;
naujaisiais metais, sveikatos ir gra
$15: Simkevičius, Antanas;
žaus bendradarbiavimo.
$10: Druskis, Stasys, Matijošaitis,
APYLINKĖS VALDYBA svarstė, Henrikas;
kaip sudominti jaunimą Bendruome
$5: Aukštikalnis, Napolis, Balčiū
nės gyvenimu, kad atėjus laikui ga nas, Antanas, Barvydas, Vincas, Gaslėtų perimti pareigas. Nutarta į esa perienė, Jadvyga, Galinienė, Regina,
mą v-bos sudėtį pakviesti: Nijolę Grigelaitis, Stasys, Kvaščiauskas,
Gverzdytę, Vaidilutę šetikaitę ir An Juozas, Kramilius, Vitas, Minauskas,
taną Baroną. Jie visi sutiko įeiti į Vincas, Meškys, Jonas, Mockus, Vla
esamą valdybą ir dalyvauti posė das, Malskis, Juozas, Pūdymaitis, V.,
džiuose. Sėkmės jums.
Rutkauskas, Antanas, Skardis, Jur
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks gis, Skardžius, Aleksas, Staškūnienė,
vasario 17 d. slovakų salėj. Paskai Jadvyga, Umbrasas, Laimutis;
tą skaitys mokytojas Vytautas Tasec$3: Gasperas, Rimas, Genys, Ig
kas iš Toronto. Dėl programos ir ki nas, Goldbergas, Vacys, Motuzas, An
tų reikalų dar tariamasi.
tanas, Vainutis, Vitas, Valas, Jurgis,
Valdybos sekretorius Vanagas, Albinas:
$2: Duoba, Jonas, Druskis, Romas,
Dabulskis, Benius, Bružas, Pranas,
Pajieškojimas
Girdzevičius, Ignas, Jokumaitis, Vla
Jieškoma Stasė Armonaitė, prieš das, Kaminskas, Bronius, LiudaviII D. karą gyvenusi Lietuvoje, Ma čius, Vincas, Motiejūnas, Adolfas,
rijampolės mieste, Kudirkos gatvėje. Okmanas, Julius, Poškus, Vitas, Pu
Manoma, kad dabar ji gyvena To teikis, Juozas, Petronis, Anicetas,
ronto mieste ir yra ištekėjusi už dan Riauka, Martynas, Sližys, Kazys,
tų gydytojo. Jieško mokyklos drau Skaržinskas, Vincas, Švilpa, Balys,
gė Kudrevičiūtė. Ji pati ar žinan Umbrasas, Pranas, Žebraitis, Jurgis,
tys apie ją prašomi rašyti: Lithuania, Žemaitis, Adolfas, Žurauskas, Vincas;
$1: Gronskis, Stasys, Trakinskas,
Veronikai Kudrevičienei, Kapsukas,
Tarpučiai 23 a (arba J. Kasperui, Alfonsas. Iš viso surinkta $210.
373 Charlton Ave. W., Hamilton,
Visiems didelis ačiū.
St. Druskis, įgaliotinis
Ontario).

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

Raidžių reikšmė
Vienas monsinjoras po savo
pavardės visuomet pridėdavo
raides LL.B., B.A. Tai reiškia
teisių bakalauro ir humanitari
nių mokslų bakalauro laipsnius.
Kartą kažkieno buvo paklaustas,
ką tos raidės reiškia paprastoje
kalboje. Monsinjoras atsakė:
— LL.B reiškia “Looks like
Bishop; BA — “But ain’t..

ruošimui ir programai vadovavo jau
na, energinga skautė Aldona Tautkesypsenos
vičiūtė. Jai talkino sesės skautės.
Windsore yra 12 skaučių ir 5 skautai.
Penkmečio proga
Dingo motoras
Kūčių vakarienės programa pra
Viena moteris, pirmą kartą
Grižo pavargęs vyras iš dar
dėta momentui pritaikintu eilėraš
čiu, kurį skaitė Aldona Tautkevičiū- važiuojanti Volkswagenu, susto bo, tačiau jo veidas nušvito ati
tė, o jai talkino sesutė Laimutė, Vir jo pakelėj ir, atsidariusi prieki darius namų duris, kai pamatė
ginija ir Dana Giedriūnaitės ir Ju- nį dangtį, žiūri į vidų. Sustoja ant stalo puikų tortą su penkio
siūtė. Sesės skautės prisiminė taip ir kita moteris, taip pat važia mis žvakėmis.
— Ką — gimtadienis? Ir kie
pat sunkią brolių bei sesių Sibiro vusi Volkswagenu.
— Kas atsitiko? — klausia no gi?
tremtinių dalią. Simbolinė vieta to
kiam tremtiniui buvo rezervuo pastaroji.
— O, tai mano suknelei, tavo
— Motoras kažkur dingo,
ta prie stalo. Po žvakučių uždegimo,
pirktai. Šiandien kaip tik suka
— No problem, — atsako ki ko jai penkeri metai, — atsakė
kurias turėjo kiekvienas dalyvis,
dvasios vadas paskaitė Kalėdų evan ta. — Aš ką tik žiūrėjau ir ma žmona ...
geliją ir palaimino Kūčių valgius. čiau, kad mano bagažinėje yra
• Kai direktorius kritikuoja
Tradiciniu papročiu sesės skautės da ekstra motoras ...
lijosi plotkelėmis su tėveliais ir sve
• Nepamokančių knygų iš valytoją — humoras, kai va
čiais, linkėdamos linksmų Kalėdų. viso nėra: vienos žmonėms ke lytoja direktorių — satyra.
Kūčių vakarienės metu sesės skautės lią, kitos — šunkelius parodo.
Parinko Pr. Alš.
labai gražiai ir sutartinai pagiedojo
kalėdines giesmes. Malonu buvo pa
• Namai
bendrauti su kultūringu jaunimu.
Tėvų geromis pastangomis auga ir
• Vasarnamiai
bręsta susipratęs, geras lietuviškas
jaunimas. Būtų labai pageidautina,
• Investacijos
kad mielos sesės sekančiais metais
F. R. I.
suruoštų bendras Kūčias visiems,
• Viešbučiai
norintiems jose dalyvauti.
FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor
• Moteliai
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS, reng
tas apylinkės valdybos, praėjo labai
FRANK BARAUSKAS INSURANCE
• Mortgič'iai
geroje nuotaikoje. Gražus būrelis
tautiečių linksmai užbaigė senuosius
• Ūkiai
38 2 8 Bloor St. W., ISLINGTON
ir sutiko 1973 metus. Visą organiza
vimo darbą atliko Joana Kurienė ir
• Žemės
mokyt. Marija Dumčiuvienė. Joms
šauniai talkino darbščiosios Bend
sklypai
ruomenės narės. Visi labai dėkingi
mieloms organizatorėms už taip gra
žiai suruoštą Naujų Metų sutikimą.
Kor.
ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

•
•

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

Kaimiečio pastabos
Vienas
viršininkas niekuomet
"GRAŽINOS” SKAUČIŲ DRAU
dieną. Palaidotas iš šv. Kazimiero
šventovės 1973 m. sausio 6 d. Br. B. GOVĖ 1972 m. gruodžio 17 d. suruo nemūvėdavo pirštinių — net
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. šė parapijos salėje savo tėveliams stipriausiame šaltyje. Pamatę jį
du kaimiečiai medžioklėje be
1972 m. gruodžio 10 d., tuojau po bendras tradicines Kūčias. Dalyvavo
pirštinių
nusistebėjo. Vienas iš
virš
40
asmenų,
jų
tarpe
dvasios
va

pamaldų, lietuvių parapijos salėje
įvyko KLB Winnipego apylinkės lie das klebonas kun. D. Lengvinas ir jų pastebėjo:
— Nėr ko stebėtis: jam ne
tuvių visuotinis narių susirinkimas. svečiai iš Detroito — tuntininkas
Jį pradėjo pirm. V. Januška, kuris Heiningis su žmona. 1971 m. tokios šalta, nes jis labai dažnai laiko
pirmininkauti pakvietė krašto tary Kūčios buvo suruoštos skautininkės savo rankas mūsų kišenėse. (Iš
bos narį Juozą Grabį, sekretoriauti O. Jusienės iniciatyva, šį kartą pa lietuvių tautosakos).

ST. CATHARIN ES, ONTARIO

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turias pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 ■ 1403
30 DEWSON St.. Toronto, Ont

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

WINDSOR, ONT.

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Geriausias Amerikoj Ir Europoj "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko
plaukų slinkimų, naikina pleiskanos, pašalina niežčjimų, plaukų skilimų,

į stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB vari todami nebūsite nei žili, nei pilki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj,
i JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

i 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
! J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,
Illinois 60650, U. S. A.
Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.

•

Pirkėjams sąžiningas patarnavimas.

•

X!4!;”“

R. Stasiulis

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

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 morkų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų
L 0 I N O S

NUO

IKI

DANGORAIŽIO!

VERSLO DEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS

įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Petras Prakas

Tel. 489-5425

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Namų: 920-2501

A & B

TAILORS

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 pastatai)

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

MEDUS reikalingas
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas

Induose ar koriuose. Iš bityno:
30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

PLUMBING and HEATING

OKULISTAS

J. LISAUSKAS,

S. BROGOWSKI, O.D.

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR
APŠILJYMO DARBUS

412 Roncesvalles Avo. (prie
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vaL ryto Iki 6.30 vai
vak. Šeštadieniais nuo 10 vaL ry
to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-519]

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

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

OKULISTĖS

Rr Bukowska-BEJNAR, K.O
Wiktoria BUK0WSKA. R.O
274 RONCESVALLES AVĖ
(prie Geoffrev St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 1 <‘>
ryto iki 9 vai. vak.; šešta d u*
•nic nito 1 n v rvto iki 6 v v

INSURANCE
DŪDA

769-4612

2231 Bloor Street W.

8 psl.

•

Tėviškės Žiburiai •

Aušros Vartų par. žinios

Šv. Kazimiero par. žinios

VASARIO 3, ŠEŠTADIENJ,
Prisikėlimo salėse

------ P ROGRAMOJE:---—
• Mergaičių kvartetas "AUŠRA"

• Didžioji loterija, kurioje gali laimėti

iš Windsoro ir akordeonistė

toronto)LEGE st

• Baliaus pradžia - 7 valandą vakaro,
• programos - 7.30 v. v.

ir nedalyvaują baliuje

Kristina Puidaitė

• Mažoji loterija tik baliaus dalyviams

• Lietuvių Žurnalistų Sąjungos paskirtų

Stalai rezervuojami iš anksto "TŽ" administracijoj,
įėjimas — 3 doleriai, moksleiviams bei studentams
— 2 doleriai.

su įėjimo bilietais

premijų įteikimas jauniesiems

• Lietuviškas DIMSKIO orkestras

bendradarbiams

* Šokiai, bufetas

Dalyvaukime visi uoliai, kuriems rūpi spaudos reikalai! Iki pasimatymo DIDŽIAJAME SUSITIKIME!

TORONTO

$v.

Prisikėlimo par. žinios

Jono Kr. par. žinios

— Anapilio sodyboje statybos dar
bai vyksta be didesnių kliūčių.
— Inž. H. Lapas parapijos vado
vybei rašo: “Kaip esu Jums anks
čiau minėjęs, aukoju Anapilio elekt
ros projektą ir dar pridedu šį čekį.”
Tai $500 auka. Mielam inžinieriui ir
Poniai už viską nuoširdi padėka.
— Anapilio sodybai aukojo $200:
P. Rudys; po $100: C. Stungurys, A.
D. Bajorinai, L. Urbonienė-Karbūnienė, buvusi torontiškė, dabar gyvenan
ti Edmontone, Albertoj.
— Statybai gauta paskola iš An
tano ir Eugenijos Spranaičių bu
vusių torontiškių, dabar gyvenančių
JAV.; be anksčiau atsiųstų $10.000
statybai paremti, šią savaitę gauta
$10.000 paskola. Tomas Užupis be
nuošimčių paskolino $2.500. Visiems
geradariams nuoširdus ačiū.
— ŠĮ sekmadienį antroji rinklia
va daroma katalikų imigracijai ir
Afrikos misijoms.
— Sausio 13 d. iš par. bažnyčios
liet, kapinėse palaidotas a.a. Adolfas
Portofiejus. Sausio 18 d. 10 v. iš par.
bažnyčios laidojamas a.a. Stasys Per
minąs. Velionių šeimoms ir visiems
giminėms gili užuojauta.
— Kat. moterų draugijos susirin
kime nutarta suruošti parengimą,
kurio pajamos būtų skirtos Anapilio
statybai.
— Pamaldos: šį šeštadienį 8.30 v.
r. už a.a. Juozą Valešką; sekmadie
nį: 10 v. už a.a. Joną ir Liudą
Girčius, 11 v. už a.a. Mariją ir Vla
dą Stungurius, 12 v. už a.a. Teresę
Mačiulienę.

— Mirus a.a. Adolfui Portofiejui,
velionies artimuosius giliai užjau
čiame.
— Mišios: trečiad., 8.40 v. — už
a.a. F. Gikį, užpr. B. Trukanavičiaus;
ketvirtad., 8.20 v. — už a.a. A. Bal
nį, užpr. T. Rainienės; šeštad., 8.30 v.
— už a.a. J. Baltakį, užpr. I. Vadauskienės; 9.30 v. — už a.a. J. Gilmaną, užpr. K. Gilman-Gaidamavičienės; sekmad., 9 v. — už a.a. F.
Girdauską, užpr. J. J. Šarūnų; 10 v.
— už a.a. M. Matušaitį, užpr. E. Matušaitienės; 11.15 v. — už a.a. E.
Bubelį, užpr. velionies šeimos 4-jų
mirties metinių proga; 12.15 v. —
tretininkų intencija.
— Parapijoje lankėsi Prancūzijos
lietuvių kapelionas kun. J. Petrošius.
Mielam svečiui nuoširdi padėka už
sekmadienį atlaikytas pamaldas.
— Sekmadienį daroma speciali
rinkliava Afrikos misijoms ir Kanadon atvykusioms imigrantams parem
ti. Naudojami vyskupijos vokeliai.
— Pirmosios Komunijos ir religi
jos pamokos vaikams, lituanistinis
seminaras ir choro repeticija —
įprasta tvarka; šį sekmadienį po Su
mos — repeticija vyrų balsams.
— Pensininkų vakaras — šį trečia
dienį, sausio 17 d., 6.30 v.v. Be
įprastų pramogų — įdomus filmas.
— Religinis kursas suaugusiems —
trečiadienį, sausio 24 d., 7.30 v.v. Pa
rodų salėje. Tema — “Bažnyčios vadovybės-hierarchijos vaidmuo”.
— Lankomos šeimos Etobicoke
pašto zonoje, t.y. į vakarus nuo 427
greitkelio.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios

AUKOS TAUTOS FONDUI

— Pamaldos šj sekmadienį, sau
sio 21 d., prasidės 12.30 v.p.p., nes
kun. Alg. Žilinskas sakys pamokslą
Faith Lutheran bažnyčioje, Downsview, 10.30 v.r. ir 6 v.v. Agricola suo
mių liut. bažnyčioje.
— Penktadienį, 6.30 v.v., bus pa
mokos konfirmandams.
— Pamaldos sausio 28 d. bus įpras
tu laiku, t.y. 9.30 v.r.

VIENINTELE KANADOS VALDŽIOS 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
Roncesvalies Avė., Toronto 154, Ont.
Tel. LE 3 • 8008.
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė be baldų — yra tik virimo
krosnis ir šaldytuvas. Skambinti tel.
LE 4-3470.
JIEŠKAU NAMŲ RUOSOS ir namų
priežiūros darbams nerūkančios mo
ters, kuri galėtų gyventi kartu. Mėne
sinis atlyginimas $200. Skambinti tel.
783-9507.
GERAI ĮSIKŪRUS LIETUVIS noretų susipažinti su kultūringa lietuve
apie 42 metų amžiaus. Rašyti:
Lietuviui, “Tėviškės žiburiai", 941
Dundas St W., Toronto 3, Ont.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms.
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel.
767-4737.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMONTO medžio darbus, taip pat darau
Ir naujus įrengimus. Pas mane galite
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros.
TeL 839-4894. KAZYS CIBAS.

JONAS BANYLIS atUeka visus statybos remontus, naujus pristatymus,
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraustymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p.
tel. 535-4329.
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BARONESSA

Beauty Salon
Savininkė Alė Kerberienė

■

2265 B L O O R St. W.,
kampas Bloor ■ Durie gatvių

Telefonas

762-4252 :

įvairaus stiliaus sušukavimai,
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir t.L Prieinamos kainos. ■

Tautos Fondui 1972 m. Toronte
dar aukojo; $110: A. Firavičius (pa
pildomai); $75; P. Augustinavičius;
$30: S. Kėkštas (papildomai); $25;
Alg. Dūda, J. Gustanis (papildomai),
H. Šmitas; $20: St. Miniota; $10; A.
Plėnys, J. Racickas (papildomai),
Br. Rakauskas (papildomai), V. Šaltmiras (papildomai), Giliaras Urbo
nas; $5: V. Augėnas, P. Barbatavičius, V. Endzelis, St. Jokubauskas
(papildomai), K. Lukošius, V. Na
rušis, St. Plučas; $2: A. Jonušas. Iš
viso — $397.
1972 m. aukų surinkta $8284,89.
Nuoširdi padėka aukotojams. Tiki
me, kad šiais metais aukos dar pa
gausės didžiajam tikslui — Lietuvos
laisvei.
TF Toronto apylinkės atstovybė
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už mums
suruoštas įkurtuves. Ypatingą padė
ką reiškiame pobūvio organizato
rėms — O. Ažubalienei ir A. Stungurienei. Taip pat dėkojame kun.
J. Staškui už dalyvavimą ir visiems
kitiems, dalyvavusiems bei prisidėjusiems: O. J. Ažubaliams, V. J.
Aleknevičiams, J. A. Bacevičiams, G.
J. Bacevičiams, V. L. Balaišiams, L.
S. Baltrušaičiams, A. K. Cirušiams,
O. P. Derliflnams, A. V. Dobilams,
p.p. Didžbaliams, N. Grigutytei, M.
B. Genčiams, A. Godeliui, A. Kudir
kai, p.p. Kazlauskams, P. Kalesins
kui, O. V. Marcinkevičiams, L H.
Matušaičiams, D. B. Mačiams, N.
Nevulytei, L V. Pečiuliams, L Pe
čiulienei, A. K. Pajaujams, B. S.
Prakapams, A. A. Stunguriams, A.
R. Trumpoms, M. J. Vaseriams, A.
Zimnickui.
Visiems nuoširdžiai dėkingi —
Anelė, Jaunutis ir Marytė
Kuncaičiai
PADĖKA

Visiems brangiems bičiuliams,
bendradarbiams, šv. Jono Krikštyto
jo par. kat. moterų dr-jai bei mie
liems giminėms, kurie prisiminė ma
ne mano rimtesnės ligos atvejyje,
aplankydami mane ligoninėje bei vė
liau namuose, pareikšdami užuojau
tas ir linkėjimus žodžiu bei laiškais,
guosdami gėlėmis bei kitomis dova
nomis, — savo ir savo mielos šeimos
vardu tariu nuoširdų ir gilų ačiū. Ma
lonią padėką reiškiu mane lankiu
siems ir dvasiškai stiprinusiems —
kun. klebonui P. Ažubaliui, kun. J.
Staškui, Tėvui Tadui, OFM, kun. A.
Žilinskui.
Dėkodamas, mielieji, Jums vi
siems, su nauju ryžtu žvelgiu į skais
čią ateitį.
Adolfas Bajorinas
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Maloniai kviečiame į Maironio šeštadieninės
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mokyklos tėvų komiteto rengiamą

VAKARA

49b

sausio 20, šeštadienį,

|)
•
4
Prisikėlimo parapijos salėje
|------------------------------------ MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:-----------------------------------\\\
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•
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Šokiams gros puikus DIMSKIO orkestras,

\\\

vadovaujamas p. p. Karasiejų

veiks skanių vėdarų ir stiprių gėrimų bufetas,

m

Tautinių šokių grupė "Ąžuolynas",

Pradžia — 7 valandą vakaro.
Įėjimas — $2.50, studentams — $1.00

\\

Tautinių šokių

vadovaujamas

grupė "Gintaras",

R. Tamulionio

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos tėvų komitetas
maloniai kviečia Toronto ir apy
linkės lietuvius atsilankyti i jo
rengiamą šokių vakarą sausio
20, šeštadieni, Prisikėlimo sa
lėje. Meninę programą atliks To
ronto lietuvių jaunimas, bus ver
tingų laimikių loterija, šis pa
rengimas yra vienas iš pagrin
dinių pajamų šaltinių. Lėšos pa
naudojamos mokyklai ir litua
nistiniam seminarui išlaikyti
bei mokymo priemonėms įsigyti.
Jūsų atsilankymas bei parama
yra geriausia investacija į mū
sų tautos ateitį ir paskatinimas
lietuviško jaunimo tolimesniam
tautos darbui. Tėvų komitetas
Dail. Jūratė Batūraitės tapy
bos parodos atidarymas įvyks
sausio 18, ketvirtadienį nuo 7
iki 10 v.v., Gallery Seventy Six,
76 McCaul St. (tarp Dundas ir
Queen). Paroda bus atidaryta
sausio 19 — 28 savaitgaliais tarp
12 — 5 v. p.p. o šiokiom dienom
nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p.
- K. L. K. Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas —
sausio 21, sekmadienį, po Su
mos Parodų salėje. Bus meti
nis valdybos pranešimas ir revi
zijos komisijos pranešimas bei
valdybos rinkimai. Visos narės
prašomos dalyvauti. Valdyba
Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas — sausio 21, sekma
dienį, 3 v.p.p., pas Iz. Kandrotienę ir M. F. Yokubynienę, 207
Quebec Ave. Tel. RO 2-0498. Vi
sos narės ir viešnios maloniai
kviečiamos atsilankyti. Valdyba
Lietuvių Namų moterų būre
lio laikinoji valdyba kviečia vie
šą susirinkimą sausio 21, sek
madienį, 4 v.p.p., L. Namuose
1573 Bloor St. W. Bus renkama
valdyba ir aptariami veiklos rei
kalai. Tautietės kviečiamos gau
siai dalyvauti.
SLA 236 kuopos susirinkimas
įvyks sausio 28 d., 12.30 v. p.p.,
salėje virš “T. Žiburių”. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, nes
yra svarbių reikalų. Valdyba
“TŽ” metiniame spaudos ba
liuje vasario 3 d. vietų užteks
visiems, nes išnuomotos visos
trys Prisikėlimo salės. Vietos iš
anksto rezervuojamos “TŽ” ad
ministracijoj. Programa jau pa
ruošta. Šiuo metu telkiami lai
mikiai loterijai.
Klevelando “Grandinėlės”
koncertą rengia N. Pradėtosios
Marijos seserų rėmėjai balan
džio 1, sekmadienį, 3 v. p. p.,
Ryersono Instituto salėje.
“Birbynės” choras reguliariai
repetuoja antradieniais 7 v. v.
Lietuvių Namuose. Nauji nariai
priimami repeticijų metu. Tai
gera proga pramokti lietuviškų
dainų.
Šv. Jono Kr. Pašalpinė Drau
gija, kuriai daugiausia priklau
so vyresniosios kartos ateiviai,
savo susirinkime sausio 14 d.
nutarė paskirti “TŽ” $25 auką
ryšium su laikraščio patarnavi
mais draugijai. KLK Moterų
Dr-jos Delhi skyrius paaukojo
“TŽ” $25. Jonė ir Domą Kaunaitės — $28 ir užmokėjo rėmė
ju nrenumeratą. Už tą paramą
“TŽ” leidėjai taria nuoširdų
ačiū. Tenka pastebėti, kad dau
gelis organizacijų naujų metų
proga neužmiršta spaudos.
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mirus, jo žmonai
užuojautą —

VAN DAI

reiškiu

gilią

Jurgis Demikis

Parama Vasario 16
gimnazijai
Iš 1972 m. Toronte, iš dalies
St. Catharines ir Wellando apy
linkėje sutelktų aukų Vasario
16 gimnazijos bendrabučio sta
tybai gimnazijai yra pasiųsta
$3,700.00. Toji statyba pareika
lavo didelių išlaidų, kurių dalį
padengė Vokietijos valdžios įstai
gos, o didelė dalis tenka sutelk
ti laisvojo pasaulio lietuviams.
Užsimoti statybos darbai dar
galutinai nebaigti. Jų baigimas
pareikalaus dar stambių sumų.
Todėl minėtiems reikalams ati
kų telkimo vajus bus tęsiamas ir
šiais metais.
Jaučiu pareigą išreikšti nuo
širdžią padėką mieliems tautie
čiams uz praeitų metų gausias
aukas ir aukų teikėjams už ma
lonų talkinimą telkiant lėšas.
Turiu viltį, kad ir šiais metais
vienintelė lietuvių gimnazija
emigracijoje iš savo tautiečių
susilauks reikiamos paramos.
Šiam reikalui lietuvių ban
kuose Toronte yra atidarytos
einamosios sąskaitos: “Paramo
je” nr. 3690 ir Prisikėlimo pa
rapijos banke nr. 2380.
Reiškiu pagarbą —
J. RINKEVIČIUS, Vasario 16
gimnazijos bendrabučio statybai
lėšoms telkti įgaliotinis Toronte,
13 Geoofrey St., Toronto 3, Ont.
Tel. 535-2724.
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Pietų Amerikos lietuvių kon
greso proga KLB krašto valdy
ba organizuoja ekskursiją į Bra
ziliją ir kitus kraštus. Kongresas
įvyks š.m. vasario 22-24 d.d. Sao
Paulo mieste. Jei susidarys pa
kankamas skaičius važiuojančių,
bus gauta žymi nuolaida. Kelio
nė užtruks nemažiau kaip 7 die
nas. Šiuo reikalu informacijų
teirautis iki sausio 31 d. pas V.
Bačėną tel. 278-7261. Nuo vasa
rio 1 d. skambinti kr. valdybos
vicepirm. J. R. Simanavičiui
tel. 534-1274. Iš tolimesnių vie
tovių prašoma rašyti kr. valdy
bai: 1011 College St., Toronto
4, Ont. 1
Toronto Maironio šeštad. mo
kykla išleido savo mokinių nau
ją numerį (9) laikraštėlio “Ki
birkštis”. Jis buvo skirtas kalė
diniam laikotarpiui, tad dalis
rašinių yra susiję su Kalėdų
šventėmis. Laikraštėlis yra gau
sus savo puslapiais, gražiai
iliustruotas ir švariai atspaus
dintas duplikatoriumi.
Prisikėlimo kredito koopera
tyvas nuo š.m. pradžios yra įve
dęs visą eilę pagerinimų savo
nariams. Pranešimą apie tai
žiūr. 3 psl.
“Paramos” valdyba nutarė:
nuo š.m. sausio 1 d. pakelti pa
lūkanas už depozitus (chequing
acc.) nuo 51/2% iki 5%%, už
dvejų metų terminuotus indė
lius nuo 6%% iki 714%, suma
žinti palūkanas už mortgičius
nuo 8Y4% iki 8%. Tuo būdu Pa
ramoje mokama už; depozitus
5%%, šėrus — 6%, taup. s-tas
(savings) — 6%, 1 metų term,
dep. — 6 Va%, 2 metų term. dep.
— 714%. Imama už asm. pasko
las 8%, mortgičius — 8%. Už
1972 m. “Parama” grąžino sa
vo nariams 5% išmokėtų palū
kanų (rebate) už mortgičius (iš
viso $13,621.35) ir už asmenines
paskolas (iš viso $2,719.59). Tuo
būdu skolintojams grąžinta $16.340.94. Taupytojams už depozi
tus ir taup. s-tas (savings) pri
mokėta 10% prie palūkanų. Skolinkitės ir taupykite “Paramo
je”! Vedėjas
Kun. J. Petrošius, Prancūzi
jos lietuvių kapelionas ir jų
Bendruomenės pirmininkas, lan
kosi Toronte, telkdamas medžia
gą ir lėšas Prancūzijos lietuvių
istorijai paruošti bei išleisti. Tuo
tikslu jis lankėsi ir JAV.
Ligoniai, šiuo metu Šv. Juo
zapo ligoninėje gydosi: Vyt. Jo
naitis, Dom. Asevičienė, Juozas
Kalinskis (sužeidė policijos au
tomobilis), Apolinaras Sakus,
Emilija Petruševičienė, inž. St.
Vaitiekūnas, p. Litvinskas. Šv.
Mykolo ligoninėje gydosi Genė
Senkuvienė.

Lietuvių pavardės gana daž
nai minimos didžiosios spaudos
sporto skyriuje. “The Globe a.
Mail” sausio 11 d. platokai ap
rašė gimnazijų krepšinio rung
tynes, kuriose ypač iškėlė Stan
Didžbalį, žaidžiantį “Gilden
Bears” komandoje. Esą jis vie
nas iškovojęs 24 taškus ir nulė
męs pergalę prieš Central Tech
komandą. Jaunesniųjų žaidėjų
grupėje pažymėti kaip geri žai
dėjai — Bruno Stočkus ir Alex
Gregonis.
A. a. Adolfas Portofiejus, 80
m., mirė sausio 11 d. pasivaikš
čiojimo metu — užėjęs į krau
tuvę sukrito. Velionis kurį lai
ką tarnavo karininku caro armi
joje. Buvo nukentėjęs nuo bolše
vikų. Atvykęs j Kanada vyres
niam amžiuje, pats užsidirbo
sau pragyvenimą iki gilios se
natvės. Laidotuvėmis rūpinosi
B. Marijošiaus šeima. Palaido
tas iš Šv. Jono Kr. bažnyčios
liet, kapinėse sausio 13 d.
A. a. Stasys Perminąs, 65 m.
mirė po sunkios ir ilgos ligos
Our Lady of Mercy ligoninėje
sausio 14 d. Velionis buvo bai
gęs Kaune teisės fakultetą ir
kurį laiką buvo teisėju Plun
gėje. Kanadoje buvo gražiai įsi
kūręs. Pašarvotas Porter ir Tur
ner laidotuvių namuose. Laido
jamas sausio 18, ketvirtadienį, Lietuviška baldų
10 v .r., iš Šv. Jono Kr. liet. par.
bažnyčios lietuvių kapinėse. Pa dirbtuvė Toronte
liko žmoną Vandą, kuri uoliai P. Lubys. Tel. WA 2-7981. 261-0537
rūpinosi velioniu jo ilgos ligos Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
metu.

— Sausio 7 d. po pamaldų parapi
— Sausio 6 d. įvyko par komiteto
posėdis. Jam pirmininkavo klebonas jos salėje įvyko mūsų parapijiečių
kun. dr. F. Jucevičius. Jis supažin susirinkimas. Susirinkusieji iš 5 pa
dino su finansine par. apyskaita ir siūlytų kandidatų išrinko du naujus
pakvietė išrinkti naują k-to pirmi komiteto narius — Antaną Vaupšą ir
ninką. Iš pertvarkytos kartotekos pa Augustiną Ališauską. Antanas Čepu
aiškėjo, kad mūsų parapijai priklau lis, Petras Girdžius ir Leonas Gurecso 332 šeimos arba 761 asmuo. Iš kas liko nariais. Naujai sudarytas ko
jų — 114 viengungiai-ės. Vidutiniš mitetas išrinko Bronių Staškevičių
kai per metus miršta 25 parapijiečiai. pirmininku ir Augustiną Ališauską
Už kelerių metų skolos bus baigtos sekretorium. Visi, kurie sielojasi pa
mokėti, bet parapijiečių skaičius bus rapijos gyvenimu, iškėlė labai gerų
gerokai sumažėjęs. Jiem sunku bus sumanymų: pertvarkyti salės virtu
išlaikyti parapiją. Klebonui pasiū vę, kad šeimininkėms nereikėtų augšlius, priimtas nutarimas kreiptis į ar tai vaikščioti laiptais, pataisyti van
kivyskupiją, prašant praplėsti para dens nutekėjimo vamzdžius, kad van
duo netekėtų ant vargonų ir kt. Ko
pijos ribas.
— Prieš 12 metų, kai dabartinis mitetas nutarė visus parapijiečių pa
mūsų klebonas kun. dr. F. Jucevi geidavimus posėdyje persvarstyti ir,
čius perėmė parapiją, rado $170.000 kiek galima, įgyvendinti. Dabartinį
skolos. Beliko išmokėti $35.000 sko parapijos komitetą sudaro: pirm. B.
los. Taigi, dabartinio klebono dėka Staškevičius, sekr. A. Ališauskas,
išmokėta $135.000 skolos ir didelė Anelė Ūsienė, Jurgis Kliševičius,
suma nuošimčių.
Antanas Vaupšas ir P. Vilėniškis. Iš
— S.m. parapijos komitetą sudaro: ėjusiems nariams — Jonui Ladygai
J. Staniulis, A. Norkeliūnas, A. Smi ir Petrui Vaupšui — visi labai nuotas, V. Giriūnas, J. Asipavičius, K. šiddžiai padėkojo už jų atliktus dar
Ambrasas — pirm.
bus parapijai. Susirinkime buvo iš
— 1972 m. buvo 11 krikštų, 4 rinktos ir komiteto garbės narės Ona
santuokos, 26 laidotuvės.
Dauderienė ir Marija Leknickienė.
— “TŽ” sausio 4 d. nr. po nuo Jos buvo visų dalyvių pagerbtos. Ku
trauka par. žiniose turėjo būti ne riantis Aušros Vartų parapijai, jos
Merkevičiūtė, o Milda Markauskaitė. buvo pirmosios moterys mūsų komi
— Tradicinė Kazimierinių vaka tete, bet dėl tuo metu veikiančių
rienė bus kovo 3 d. K. A.
įstatymų negalėjo eiti pareigų. Susi
rinkimo metu buvo pateikta praėju
SV. KAZIMIERO PARAPIJOS
1972 M. FINANSINĖ APYSKAITA sių metų apyskaita, kuri daug nesi
skiria nuo 1971 m.
I. Pajamos
— šeštadienį, sausio 20 d., 7 v.
1. Rinkliavos __ ________ $8.139.78
v.,
parapijos salėje “Neringos” jūrų
2. Parapijos mokestis ____ 3.744.00
3. Aukos Mišioms _______ 1.430.00 šaulių kuopa ruošia 50 metų Klaipė
dos atvadavimo minėjimą. Labai nuo
4. Sutuoktuvės, laidotuvės ir
krikštai _____________ 1.631.00 širdžiai kviečia visus atsilankyti.
— Sausio 21 d. po pamaldų šau
5. Votyvinės žvakės ___
980.71
kiamas
Šv. Onos Draugijos narių su
6. Palūkanos ____________ 235.62
7. Aukos_______________ 5.652.00 sirinkimas parapijos salėje. Visos na
8. Salės nuoma ________ 1.468.75 rės prašomos dalyvauti.
— Didžiosios Savaitės metu mūsų
9. Parengimai _____
7.227.38
bažnyčioje misijas ves žinomas pa
Iš viso $30.509.24 mokslininkas ir rašytojas kun. A.
Grauslys.
II. Išlaidos
— Seselė Paulė sutiko paruošti
1. Algos ____ _________ $6.106.47 vaikučius pirmajai Komunijai. Re
2. Provinciniai ir federaci
gistracija jau vyksta. Vaikai mokomi
niai mokesčiai__ .. 217.78
šeštadieninėje mokykloje. Labai pra
3. Giedoriai, patarnavimai
šome tėvus leisti vaikučius paruošti
ir honorarai ....._______ 1.996.00 pirmajai Komunijai pagal mūsų pa
4. Maistas _____________ 1.375.00 pročius. Skambinkite seselei Paulei
5. Kulto reikmenys ir
telefonu 766-9397.
žvakės ___
1.192.03
— Užpraėjusį sekmadienį suauko
6. Raštinė ir telefonas __
592.11 jote $225.70. Didesnę sumą vokeliais
7. švara, taisymai ir
įteikė: V. Stankevičienė $11, V. R.
miesto mokesčiai ..i____ 1.190.80 Ottai $10, J. Mališka $10, A. Kličius
8. šildymas ir šviesa ___ 2.443.80 $5, E. H. Cotė $5. A. Drevinskienė
9. Palūkanos už skolas __ 2.552.59 paaukojo bažnyčiai $20. Vytautas
10. Mokestis ir grąžintos
Valka iš karto įteikė $50 vokeliais
rinkliavos ___ ____ ___ 850.00 ir par. mokestį.
11. Atmokėta skolų _____ 12.000.00
— Gruodžio 22 d. par. salėje skau
tės ir skautai surengė lietuviškas tra
Iš viso $30.516.58 dicines Kūčias. Dalyvavo gana daug
Imigracija Kanadon iš Pabal jaunimo. Į skautus vyčius pakelti
tijo kraštų labai menka. Pagal Rimas Ališauskas ir Gintaras Nagys.
— Bernelių Mišiose bažnyčia ir
naujausius duomenis, 1972 m.
per pirmuosius 9 mėnesius imi salė buvo pilna žmonių. Labai įspū
gravo tik vienas asmuo (iš Lat dingai giedojo parapijos choras. Kle
vijos). Per tą patį laikotarpį Lie bonas kun. J. Kubilius klebonijoje
tuvos, Latvijos ir Estijos pilie chorui suruošė priėmimą. Be choris
čių atvyko 6. Galimas dalykas, tų, dalyvavo daug mūsų studijuojan
ši Kanados darbo ir imigracijos čio jaunimo, kurių dauguma yra kun.
ministerijos statistika nėra tiks J. Kubiliaus pakrikštyti.
— Klebonas kun. Kubilius prane
li — dalis imigrantų iš Pabalti
jo kraštų galbūt priskirta Sov. šė, kad “Gintaras” ir jo vadovas inž.
Sąjungai, nes imigrantų skaičius Z. Lapinas sutiko dalyvauti 10 v. Mi
iš Sov. Sąjungos nurodytas 246. šiose bei giedoti liet, giesmes. A.A.

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

A D A M O N I S
C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

tel. 727-3120
Nnmu 376-3781

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS”

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

MOKA 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 apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
8.5%
Nekiln. turto_________ ___ 8.5%
Čekių kredito
9.0%
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.
KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

