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Tai malūnas... Pasaulio įvykiai
PASAULIS NEKANTRAUDAMAS LAUKIA VIETNAMO TAIKOS SUTAR
TIES, kuri gali būti pasirašyta jau šią ar sekančią savaitę. Naujų 
vilčių teikia Vašingtone ir Hanojuje paskleistos H. Kissingerio 
slaptų pasitarimų su L. D. Tho nuotraukos ir filmai televizijai, 
pranešimas, kad antradienį prasidėjusiame jų susitikime bus už
baigtas galutinis sutarties tekstas. Saigone ilgokai viešėjo H. Kis
singerio pavaduotojas gen. A. Haigas, nuvežęs P. Vietnamo prezi
dentui N. V. Thieu baigiamos ruošti taikos sutarties paskutiniuo
sius pakeitimus. Sutarties detalės tebėra nepaskelbtos — tylos po
litikos griežtai laikosi abi pusės. Prez. R. Niksonas ne tik sustabdė 
Š. Vietnamo visos teritorijos bombardavimą, bet ir įsakė iš kau
tynių zonos P. Vietname atitraukti prie vietnamiečių dalinių bu
vusius amerikiečius patarėjus,*---------------------- —--------- ------

Kaip ir kiekviena griežtai totalistinė, diktatūrinė santvarka, 
taip ir sovietinė, yra savotiška mašinerija, kurios viršūnėje stovi 
duče, fiureris, diktatorius. Tai matėm Mussolinio ir Hitlerio lai
kais, tai matome ir dabar maskvinėje Lenino-Stalino diktatūroje, 
kurios pobūdis nesikeičia kartu su besikeičiančiais asmenimis. 
Diktatūrinė mašinerija visur yra panašios konstrukcijos ir veikia 
iš esmės vienodai. Tai ypač krinta į akis pastaruoju metu, kai So
vietų Sąjunga užsimojo minėti savo 50 metų sukaktį. Diktatūrinė 
mašinerija taip pradėjo veikti, tarytum keli Goebbelsai būtų įsitaisę 
Maskvoje. Pakilo triukšmas visose srityse ir viską ėmė malti pakel
tomis propagandinėmis girnomis. Spaudos puslapiai mirgėte mirga 
partiniais šūkiais, mitinguose vyrauja tiktai jubilėjinė tema, mo
kyklose linksniuojama pasiekta sovietinė “laimė”, kariuomenėje 
kurstomas sovietinis kovingumas ir 1.1. Bet daugiausia propagan
dinio riksmo matyti įvairiose meno šakose. Visas menas liko tiek 
užgožtas komunistinės propagandos, kad iš jo beliko malūnas. 
Taip, jis mala meno vardu, bet jo gaminiai tėra malūno, bet ne 
meno padarai. Net ir žymūs vardai, pajėgūs reikštis meno pasau
lyje talentingais kūriniais, propagandos malūne nublunka. Jie ati
duoda savo duoklę malūnui, nes tai prievolė. Kaip paprastas pilie
tis privalo mokėti valdžios mokesčius, taip menininkas turi sumo
kėti jai savo duoklę kitu pavidalu, t.y. pagarbtinti visagalę partiją, 
jos vadus, iškelti laimėjimus, bet nekliudyti pralaimėjimų, neliesti 
nuoskaudų. Kadangi sovietinėje santvarkoje jų negali būti, taigi 
ir nėra.

★ ★ ★

Okupuotoje Lietuvoje sovietinis malūnas veikia gal net stip
riau nei kitur, nes čia reikia įtikinti partijos laimėjimais plačią
sias mases, kurios jais netiki. Nuolatinis propagandos šauksmas, 
kad suklestėjo “tarybinė Lietuva”, kad atėjo tokia gerovė, kokios 
amžiais nebuvo, — verčia manyti, jog tokios gerovės tikrovėje 
nėra. Jeigu ji būtų, nereikėtų niekam apie ją šaukti — visi ramiai 
džiaugtųsi ir gyventų atnešta laime. Ar pvz. saulėtą dieną reikia 
kalbėti apie saulę, įtikinėti žmones, kad ji yra? Juk Amerikoj nie
kas nešaukia apie gerovę, nes nėra reikalo. Pasiektas ekonominis 
lygis matyti aiškiai ir be propagandos. Tik ten reikia šaukti ir 
įtikinėti žmonės, kur tos gerovės nėra. Kai sovietiniai rusai okupa
vo Lietuvą 1940 m., visa gerkle šaukė apie “išvadavimą”, apie 
“laisvę”. Kodėlgi? Todėl, kad buvo priešingai — reikėjo krašto 
pavergimą pridengti “išvadavimu”, laisvės atėmimą — “laisve”. 
Anuomet visa mašinerija šaukė ta linkme, bet nieko neįtikino, nes 
ir galingiausia propaganda negali pakeisti tikrovės. Dėlto ir dabar, 
kai jubilėjinis propagandos šauksmas taip plačiai išsiliejo, lietuvių 
laimė nė kiek nepadidėjo. Nuo šauksmo kalėjimo sienos negriūva, 
vergija netampa laisve. Bandymas pakeisti esamą tikrovę propa
ganda niekad negali pavykti, juoba Lietuvoje, kur 'žmonės tuščių 
šūkavimų yra tiek prisiklausę, kad nebekreipia dėmesio. Panašiai 
kaip malūne: pradžioje kankina neįprastas triukšmas, vėliau gi nie
kas jo nebegirdi, o pats malūnininkas negali be to triukšmo nė 
užmigti...

★ ★ ★

Vienas žymiųjų sovietinės mašinerijos užmojų okupuotoje Lie
tuvoje yra Kryžkalnis. Ten pastatytas plataus masto paminklas 
šalies okupacijai pagarbinti ir ją okupavusiai sovietinei armijai 
pašlovinti. Paminklo centre matyti didelė figūra su ąžuolo lapų 
vainiku rankose. Esą tas vainikas skirtas raudonosios armijos “did
vyriams”, pavergusiems Lietuvą. Darbai atlikti lietuvių menininkų 
rankomis. Ar galėjo taip būti? Ne tik galėjo, bet taip ir buvo. Juk 
lietuvis vergas privalo garbinti savo valdovą. Jis privalo džiaug
tis laisve, nors jos ir nėra. Jis privalo gėrėtis valdovo įsakymu, nes 
persilpnas atsisakyti. Jis privalo nusilenkti, jei nori gyventi. Visais 
amžiais taip buvo: pavergtieji privalo garbinti pavergėją, valdiniai 
— valdovą. Sakoma, tik mažas vaikas, įėjęs valdovo salėn, išdrįso 
pasakyti tiesą, būtent, kad valdovas .. . nuogas. Šiuo metu pana
šią tiesą išdrįsta pasakyti tiktai toks Romas Kalanta ir jam panašūs. 
Visi kiti tą tiesą laiko savo širdyse, bet niekam negali atskleisti. 
Jie, matydami Kryžkalnio paminklą, jame pavaizduotus sovietinius 
karius, pergyvena gilią dramą, kuri jokios scenos pasiekti negali, 
būtent, Lietuvos pavergimo dramą. Tai aspektas, kurio paminklo 
statytojai — okupacijos vykdytojai, matyt, nepastebėjo. Rusams 
jis skelbia buvusią pergalę — Lietuvos pavergimą, o lietuviams jis 
skelbia būsimą pergalę — Lietuvos išvadavimą. Tasai paminklas 
nuolat kalbės lietuvių vaikams apie krašto pavergėjus ir būsimos 
laisvės viltį. Anas ąžuolo lapų vainikas priklauso ne pavergėjams 
rusams, o būsimiems laisvės nešėjams. Pavergėjui priklausys ne 
vainikas, o bausmė, kuri ištiko Hitlerį, Mussolinį ir kitus.

Kanados įvykiai

SUSIAURINO PAŠALPAS BEDARBIAM
Darbo jėgos ministeris R. 

Andras pateikė federaciniam 
parlamentui nedarbo draudos 
suvaržymus, kurie per metus 
išlaidas sumažins $100 milijonų. 
Nedarbo drauda nebus moka
ma tiems asmenims, kurie be 
rimtos priežasties patys pasi
traukia iš darbo, už prasižengi
mus būna atleidžiami darbda
vių, atsisako pasiūlyto darbo. 
Pagal ligšiolinį įstatymą iš dar
bo savanoriškai pasitraukusiems 
asmenims buvo taikoma trijų 
savaičių bauda — įskaitant lau
kiamąjį kvalifikacinį dviejų sa
vaičių laikotarpį, jie draudos ne
gaudavo penkias savaites. Da- 
bargi drauda jiems iš viso ne
bus mokama, kol nesusiras kito 
darbo ir jame neišdirbs draudai 
gauti nustatyto 8 savaičių mi
nimumo. Tačiau ir iš naujos dar
bovietės jie negalės pasitraukti 
be rimtos priežasties. Diskvali
fikuoti asmenys turės teisę 
kreiptis į apeliacinę nedarbo 
draudos tarybą ir jai įrodyti, 
kad nėra nažeidę nauiuiu nuo
statų. Praėjusiais metais perpla- 
čiai reformuota nedarbo drauda 
turėjo $1.999.000.000 išlaidų, 

kurių neįstengė padengti dir
bančiųjų ir darbdavių įmokos. 
Susidaręs $869^000.000 defici
tas buvo padengtas iš valstybės 
iždo.

Finansų ministerių konferen
cijoje Otavoje Ontario provinci
jos ministeris J. White pareika
lavo federacinį pajamų mokes
tį sumažinti 9%. PagaLjo pasiū
lytą planą mokestis būtų suma
žintas tik 5% visiem dirbantiem 
kanadiečiam, nes kitus 4% gau
tų provincijų vyriausybės. J. 
White premjerui P. E. Trudeau 
įteikė Ontario premjero W. Da
vis laišką, reikalaujantį bilijonu 
dolerių sumažinti asmeninius 
pajamų mokesčius kovai su ne
darbu. Atrodo, šis klausimas 
iškils ir premjerų konferencijo
je, kurią P. E. Trudeau pasiūlė 
sušaukti gegužės 23-25 d.d., jei
gu iki to laiko jam pavyks išsi
laikyti valdžioje.

Žemės ūkio ministeris E. Whe
lan federaciniame parlamente 
tartu žodžiu ragino Kanados ūki
ninkus kviečiais ir kitais grūdais 
užsėti visus turimus žemės plo
tus, nes pasaulinėje rinkoje mo
kamos pakankamai augštos kai-

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY

Lietuviai žygiuoja Lenkijos valdomuose Seinuose su savo orkestru "Trimitas”, kuris buvo atvykęs iš Vilniaus

Mums reikalingi lituanistai ir gydytojai
Lietuviai dabartinės Lenkijos valdomose srityse uoliai rūpinasi savo tautiniu išlikimu

Varšuvoje leidžiamo mokslo 
ir kultūros mėnraščio “Varsnos” 
1972 m. 9-10 nr., skirtas rugsėjo 
ir spalio mėnesiam, “TZ” redak
ciją pasiekė tik 1973 m. sausio 
pradžioje. Jame pateikiama 
1972 m. pirmojo pusmečio Len
kijos lietuvių kronika pradeda
ma Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugijos (LVKD) Vrocla
vo skyriaus dešimtmečiu gegu
žės 7 d. Šia proga skyriaus isto
riją atskleidžia Juozo Degučio 
rašinys “Tik po 10 metų”, pa
sikalbėjimas su pirm. dr. inž. 
Vytautu Markavičium ir sekr. 
Antanu Žukausku.

Gavo patalpas
Didžiausią problemą Vrocla

ve 1962 m. steigiamam LVKD 
rateliui sudarė patalpų trūku
mas. Steigiamąjį 12 narių susi
rinkimą gegužės 2 d. teko’šauk
ti Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
draugystės klube, kitus mėnesi
nius susirinkimus — vietiniame 
ukrainiečių klube. Vroclavo sa
vivaldybė remonto reikalingas 
patalpas lietuviams paskyrė tik 
1964 m. spalio 10 d. Veikla nuo
savoje pastogėje buvo pradėta 
patalpų remontu. Elektros švie
są įvedė P. Liachavičius, o ki
tus remonto darbus atliko K. 
Baranauskas, V. Marcinkevičius 
su talkininkais. LVKD centro 
valdyba Vroclavo rateliui sky
riaus teisę suteikė 1967 m. pra
džioje. Dabar Vroclavo LVKD 
skyrius turi dainų ir šokių an
samblį “Vilnelė”,’ rengia lietu
vių rašytojų minėjimus, bendra
darbiauja su kitomis etninėmis 
grupėmis, organizuoja ekskursi
jas, priima į svečius atvykusius 
tautiečius iš kitų Lenkijos mies
tų ir okupuotos Lietuvos.

Dešimtmečio minėjimas buvo 
pradėtas “Vilnelės” ansamblio 
dalyvavimu Vroclavo Kultūros 
Dienoje, programos atlikimu 
vienoje šio miesto aikštėje. Iš
kilmingas posėdis buvo sureng
tas sekančią dieną, dalyvaujant 
LVKD centro valdybos, Varšu
vos skyriaus, Slupsko ir Lodzės 
ratelių atstovams, valdžios ir 
partijos pareigūnams, ukrainie
čių ir graikų draugijų veikė
jams. Po posėdžio įvykusiose 
vaišėse buvo vedamos įdomios 
diskusijos, paįvairintoos lietu
viškomis dainomis.

Vroclavo miesto vadovybė, 
gegužės 27 d. pagerbdama kul
tūros darbuotojus, neužmiršo ir 
lietuvių. VLKD skyriaus pirm, 
dr. inž.’ V. Markavičiui ir sekr. 
A. Žukauskui buvo įteikti gar
bės raštai ir specialūs ženkliu- 
nos ir esąs didelis grūdų parei
kalavimas. Prieš porą’ metų 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė buvo įvedusi suvaržymus 
kviečių augintojams — mokėjo 
pašalpas už kviečiais neužsėtus 
plotus, nes tada Kanada turėjo 
apie bilijoną bušelių kvieSių at
sargų. Dabartinį ministerio E. 
Whelan optimizmą, atrodo, ska
tina pranešimai iš Maskvos. Per
nai labai blogą derlių turėjusi 
Sovietų Sąjunga įvedė premijas 
kolchozininkams ir sovchozinin- 
kams šiemetiniam derliui padi
dinti. Tačiau didžiulę grėsmę 
žiemkenčiams sudaro perplona 
sniego danga. Ukrainos ir cent
rinės Rusijos derlinguose plo
tuose, kur žiemkenčiais užsėda
ma apie 68 milijonus akru, iki 
š.m. sausio 1 d. iš viso nebuvo 

kai už nuopelnus kultūrai. Kitos 
rūšies ženkliuką gavo ir St. Žvi- 
rėla.

Baigusieji gimnaziją
Balandžio 29 d. Punsko gim

nazijoje buvo surengtas atsisvei
kinimas su būsimais abiturien
tais. Lenkijos švietimo sistemoj 
pradinė mokykla turi 7 skyrius, 
o gimnazija — 4 klases. Punsko 
gimnazijos trečiokai ketvirto
kams įteikė gėlių, kurias jie 
nutarė atiduoti savo mokyto
jams. Abiturientų ketvirtokų 
vardu žodį tarė Petras Zimnic- 
kas, trečiokų vardu — Teresė 
Krakauskaitė. Gimnazijos direk
torius Juozas Paransevičius per
skaitė pedagogų tarybos nutari
mą, leidžiantį brandos atestato 
egzaminus Laikyti: Romualdui 
Bendoriui, Alinai Bundzinskai- 
tei, Marytei Dobrovolskaitei, 
Onutei Gausaitei, Alicijai Jonuš- 
kaitei, Aldonai Jurkūnaitei, 
Anelei Kliučinskaitei, Stasei 
Kuliešiūtei, Aldonai Mukauskai- 
tei, Danutei Nevulytei, Natali
jai Ramanauskaitei, Jonui Sen
dai, Vitui Slovikui, Irenai Sutri- 
navičiūtei, Onutei ir Jūratei 
Šliaužytoms, Teresei Uzdilaitei, 
Marytei Vainaitei, Birutei ir Ni
jolei Valinčiūtėms, Onutei Vaz- 
nelytei, Romui Vitkauskui, Pet
rui Zimnickiui ir Broniui Žu
kauskui.

Brandos atestatai buvo įteikti 
gegužės 31 d. Iš minėtų 24 abi
turientų egzaminų nelaikė Vitas 
Slovikas, bet egzaminuojamųjų 
eiles papildė pernai gimnaziją 
baigę ir tada egzaminų nelaikę 
Marytė Miliauskaitė ir Vytas 
Vaznelis. Taigi, egzaminus laikė 
25 abiturientai. Direktoriaus J. 
Paransevičiaus įteikti 25 bran
dos atestatai liudija, kad visi 
abiturientai egzaminus išlaikė. 
Su šia abiturientų laida buvo 
peržengtas Punsko lietuvių gim
naziją baigusių jaunuolių 200 
skaičius. Apie egzaminų rezulta
tus “Varsnose” rašoma:

Trylika labai gerų pažymių įra
šyta į Romo Vitkausko brandos ates
tatą. Jam pripažinta ir įteikta pir
moji mokytojų tarybos dovana. Vie
nuolika labai gerų pažymių surinko 
į savo brandos atestatą Alicija Jo- 
nuškaitė. Petrą Zimnicką mokykla 
pasiūlė priimti be stojamųjų egza
minų į Balstogės Medicinos Akade
miją. Įteikta brandos atestatų ir be 
trejetų ir tokių, kurių vidurkis išei
na gerai: Onutei šliaužytei, Danutei 
Nevulytei, Romualdui Bendoriui, Jo
nui Sendai, Marytei Vainaitei, Bro
niui Žukauskui ir kitiems.

sniego, bet pasitaikė šiltas oras. 
Dabar jau prasidėjo šalčiai, o 
sniego tėra pora colių. Kaikur 
ir tą negausų sniegą nupūtė nuo 
dirvų vėjas. Pasėtiems žiemken
čiams gresia iššalimo pavojus ir 
sausra pavasario dienomis, jeigu 
nebus susilaukta daugiau sniego.

Medicinos seseris Ontario pro
vincijoje nuo sekančių mokslo 
metų pradžios ruoš ne ligoninės 
ar specialios mokyklos, o pritai
komojo meno ir technologijos 
kolegijos, kur jos turės išeiti 
dvejų metų kursą, šis Ontario 
sveikatos ministerio dr. R. Pot
ter su kolegijų ir universitetų 
ministerių J. McNie padarytas 
sprendimas nutraukia giliai įsi
šaknijusias tradicijas. Kandida
tės į medicinos seseris, mokyda-

(Nukelta į 7-tą psl.)

Trūksta lituanistų
Danutė Dziemionienė savo 

straipsnyje “Lietuvių inteligen
tų kadrai Suvalkijoje” pagrindi
ni dėmesį skiria mokytojams. 
Seinų apskrityje yra 8 pradinės 
lietuviškos mokyklos ir 9 mo
kyklos, kuriose dėstoma lietuvių 
kalba. Visos šios mokyklos lie
tuvių kalbai dėstyti turi tik vie
ną kvalifikuotą lituanistą. Tad 
ją tenka dėstyti šiai sričiai ne- 
pasiruošusiems kitų specialybių 
mokytojams. Iš pridėtos lentelės 
matyti, kad lietuvių kalbą tose 
mokyklose dėsto: 1’ lituanistas, 
4 lenkų kalbos mokytojai, 5 ru
sų kalbos mokytojai, 8 matema
tikai, 1 chemikas, 2 fizikai, 2 
geografai, 2 biologai ir 22 kitų 
specialybių pasiruošimą turin
tys mokytojai. Antrą kvalifikuo
tą lituanistą, atrodo, turi Puns
ko gimnazija. Taigi, visoje Seinų 
apskrityje yra tik du lituanistai, 
studijas baigę Vilniuje. Kiti lie
tuvių kalbos mokytojai — Puns
ko ar kitų gimnazijų absolven
tai, baigę Lenkijoje dvejų metų 
mokytojų institutus ar kitas 
augštąsias mokyklas.

D. Dziemionienė pabrėžia, kad 
vasarą sudaroma proga 14-kai 
mokytojų pasitobulinti Vilniuje: 

Bet šito viso per maža. Mes neži
nome paskirų mokymo dalykų lietu
viškos terminologijos, pati lietuvių 
kalba, bendrai imant, pas mus gero
kai šlubuoja, o ką jau ir kalbėti apie 
lietuvių kalbos mokymą. Kai kuriose 
Seinų krašto vietovėse yra pradžios 
mokyklos, kurias lanko daug lietuvių 
vaikų, bet ten visai nėra lietuvių 
kalbos. Ir tai ne tik dėl mokytojų 
stokos. Tų vaikų tėvai nepareiškia 
noro, kad jų vaikai mokytųsi gim
tosios kalbos (pvz. Seinuose, Ramo- 
niškėse). Lietuvių kalbos mokyma
sis ir jos lygis mūsų visuomenėje tai 
rimta problema ir reikia ieškoti bū
dų ją tinkamai išspręsti ..

Sąlygos studijuoti Vilniuje 
kasmet sudaromos penkiem abi
turientam. 1971-72 mokslo me
tais ten studijavo 4 Punsko gim
nazijos absolventai, bet nė vie
nas jų nebuvo pasirinkęs litua
nistikos. D. Dziemionienė siūlo 
Punsko gimnazijai imtis pastan
gų, kad pirmiausia Vilniun bū
tų siunčiami lituanistiką pasi- 
rėnkantys absolventai.

Nėra gydytojų
Antrą problemą sudaro lietu

vių gydytojų trūkumas. Medici
ną, tiesa, galima studijuoti ir 
Lenkijoje, bet dėl vietų stokos 
lig šiol nė vienam Punsko gim
nazijos absolventui nepavyko 
įstoti į medicinos fakultetą. A. 
Dziemionienės nuomone, puns- 
kiečus medicinos studijuoti taip 
pat reikėtų siųsti Vilniun ar 
Kaunan, nes tada jie grįžtų ir 
dirbtų Seinų krašte tarp lietu
vių. Baigimas medicinos studi
jų’Lenkijoje jaunąjį gydytoją 
gundo pasilikti Lenkijos gilu
moje, kur yra geresnės darbo 
sąlygos. Savo straipsnį D. Dzie- 
mioniejiė baigia prasmingais žo
džiais: “Taigi mums reikalingi 
visų pirma lituanistai ir gydy
tojai. Savas mokytojas ir savas 
gydytojas — išaugę gimtojoj 
aplinkoj ir stipriai su ja surišti 
— galės nuoširdžiai ir su pasi
aukojimu dirbti.”

Reikėtų pridurti, kad trūksta 
ir savų kunigų. Lietuviai kuni
gai, baigę mokslus Lenkijoj, 
siunčiami dirbti į lenkiškas pa
rapijas. V. Kst. 

nenorėdamas rizikuoti jų gyvy
bėmis pačioje karo užbaigoje. 
Sausio 20 d. prez. R. Niksonas 
Vašingtone buvo prisaikdintas 
antrajam ketverių metų termi
nui. Savo kalboje jis pabrėžė ar
tėjančią sunkiausio JAV istori
joje karo pabaigą ir pranašavo 
naują taikos erą pasaulyje. Ame
rika laikysis įsipareigojimų už
sienio kraštams, tačiau lauks ir 
jų pačių didesnių pastangų, re
spektuos jų vidaus reikalus. 
Prez. R. Niksono prisaikdinimo 
bei jo įvesdinimo iškilmes ko
munistai ir jų šalininkai panau
dojo dingstimi naujai demonst
racijų bangai pasaulyje, smerk
dami jo politiką ir reikalaudami 
taikos. Nejučiomis kyla klausi
mas, ką veiks tie komunistų su
klaidinti ilgaplaukiai jaunuoliai, 
kai bus pasirašyta Vietnamo tai
kos sutartis ir kai jie praras 
priežastį antiamerikietiškom de
monstracijom?

PASITARIMAI HELSINKYJE
Europos saugumo konfe

rencijos paruošiamiesiems posė
džiams Helsinkyje vėl susirinko 
34 valstybių ambasadoriai. At
lanto Sąjungos ir Bendrosios 
Rinkos kraštų atstovai atsivežė 
bendrą septynių puslapių pasiū
lymą Sovietų Sąjungai, reika
laujantį palengvinti turizmą, 
prekybinius ryšius, emigraciją 
ir net jungtuves tarp sovietinio 
bloko ir laisvosios Europos. Suo
mijos parlamentas įstatymo nu
statyta penkių šeštųjų dauguma 
patvirtino prez. U. Kekkoneną 
sekantiem ketveriem metam, at
sisakydamas prezidento rinki
mų, kurie galėjo sukelti įtam
pą su Sovietų Sąjunga. Prez. 
U. Kekkonen, 72 metų amžiaus, 
su šiuo pratęstu terminu prezi
dentūroje bus praleidęs net 22 
metus. Pratęsimą padiktavo Suo
mijos ryšiai su Europos Bend
rąja Rinka, paruošta, bet dar 
nepasirašyta sutartis, kurios dė
ka suomiški gaminiai į Bend
rosios Rinkos kraštus bus įsilei
džiami be muito. U. Kekkoneno 
patvirtinimas prezidentu yra ga
rantija Maskvai, kad Suomija, 
plėsdama ryšius su Bendrąja 
Rinka, laikysis lig šiol prakti
kuoto neutralumo.

SUMAŽINS KARIUOMENES?
Atlanto Sąjunga buvo pasiū

liusi Varšuvos Sąjungai š. m. 
sausio 31 d. Ženevoje pradėti 
paruošiamuosius pokalbius ka
riuomenėms centrinėje Europo
je sumažinti. Dalyvauti buvo pa
siūlyta Sovietų Sąjungai, Rytų 
Vokietijai, Lenkijai, Vengrijai, 
Čekoslovakijai, JAV, Kanadai, 
Britanijai, V. Vokietijai, Olandi
jai, Belgijai, Liuksemburgui. 
Stebėtojų teisėmis taipgi buvo 
norėta įsileisti Norvegijos, Da
nijos, Italijos, Turkijos ir Grai
kijos atstovus. Maskvoje posė
džiavę Varšuvos Sąjungos kraš
tų užsienio reikalų ministerial 
pasiūlymą priėmė, bet pareika
lavo pokalbius rengti Vienoje ir 
į juos įsileisti visas suinteresuo
tas Europos valstybes. Spėjama, 
kad Sovietų Sąjungai atitinka
mą spaudimą darė į pokalbius 
nepakviesti du satelitai — Mask
vą garbinanti Bulgarija ir sa
vitos užsienio politikos siekianti 
Rumunija. Maskvos pasiūlymas 
dalyvių gretas papildyti visomis 
norinčiomis valstybėmis gali ati
tolinti paruošiamųjų pasitarimų 
pradžią ir sukomplikuoti pačią 
konferenciją.

ISTORINIS SUSITIKIMAS
Popiežius Paulius VI Vatika

ne turėjo istorinį susitikimą su 
Izraelio premjere G. Meir. Pa
sikalbėjime buvo plačiai palies
tos Artimųjų Rytų problemos 
ir taikos klausimas. Nesutari
mas išryškėjo dėl Jeruzalės, ku
ria Izraelis laiko savo sostine, 
o Vatikanas nori padaryti tarp
tautiniu miestu, kad būtų pilnai 
užtikrintos krikščioniu, žydu ir 
Mahometo garbintojų teisės.

Papildomoj spaudos konferen
cijoj Vatikano atstovas F. Al- 
lessandrini pabrėžė, kad popie
žiaus Pauliaus VI susitikimo su 
premjere G. Meir siekė ne Va
tikanas, bet Izraelis per savo 
ambasadorių Romoje. Pati au
diencija nereiškia kokios nors 
naujos Vatikano linijos ar iš
skirtinio dėmesio Izraeliui Ar
timųjų Rytų konflikte. Šį F. Al- 
lessandrinio pareiškimą aštrokai 
kritikavo Romos vyr. rabinas E. 
Toaff, sudarydamas įspūdį, kad 
premjerė G. Meir iš susitikimo 
su popiežium Paulium VI tikė
josi politinės naudos prieš ara
bus propagandos fronte.

NAUJA TAKTIKA?
Kremlius išleido biologą Z. 

Medvedevą su žmona ir sūnumi 
vieneriem metam į Britaniją 
dirbti mokslinio darbo Londo
no medicininių tyrimų institute. 
Z. Medvedevas, vienas pagrindi
nių kovotojų už žmogaus teises 
Sovietų Sąjungoje, 1970 m. bu
vo uždarytas psichiatrinėje ligo
ninėje, bet greit išleistas, kai 
kilo protesto banga visame pa
saulyje. Draugai nuogąstauja, 
kad Kremlius jam neleis grįžti 
į Sovietų Sąjungą, nes butas jau 
yra atiduotas kitai šeimai. Prieš 
Kalėdas į JAV buvo išleistas 
skaityti paskaitų fizikas V. čali- 
dzė, taip pat pasižymėjęs kovo
je už žmogaus teises. Augščiau- 
siojo sovieto prezidiumas jam 
atšaukė pilietybę, o Sovietų Są
jungos ambasada atėmė pasą, 
nors V. čalidzė norėjo grįžti.

ŽYDŲ KONFERENCIJA
Pasaulinis žydų kongresas su

rengė Britanijos sostinėje Lon
done pirmąją Europos žydų kon
ferenciją, kurioje dalyvavo 200 
atstovų iš 20 kraštų, įskaitant 
Rumuniją ir Jugoslaviją. Kon
greso pirm. N. Goldmannas ra
gino konferencijos dalyvius ug
dyti pasitikėjimą, solidarumą, 
prisitaikyti prie pasikeitusių po
litinių sąlygų. Partizanines’ pa
stangas kovoje už žydų teises 
Sovietų Sąjungoje ir emigraciją 
Izraelin jis siūlė pakeisti sutelk
tinėmis pastangomis tarptauti
niu mastu. Konferencijos daly
viai priėmė rezoliuciją, reika
laujančią kompensacijos iš tarp
tautinio pripažinimo susilauku
sios R. Vokietijos už jos terito
rijoje nacių nusavintą žydų tur
tą, už kančias ir sveikatos pra
radimą koncentracinėse stovyk
lose, už pokarinio įsikūrimo iš
laidas. Nuo 1952 m. V. Vokie
tija nacių aukoms Izraelyje ir 
už jo ribų yra sumokėjusi apie 
$12 bilijonų, o komunistinė R. 
Vokietija lig šiol nedavė nė 
cento. Nemažos kompensacijos 
iš R. Vokietijos gali pareikalau
ti ir kitos valstybės už nacių ir 
pokariniais laikais nusavintą sa
vo piliečių turtą. JAV sąskaita 
siekia apie $50 milijonų, Švei
carijos — $25 milijonus. Suo
mija nori, kad abi Vokietijos at
lygintų karo metų nuostolius.

TIRIA MĖNULĮ
Sovietų Sąjunga įgulos netu

rėjusiu “Luna XXI” erdvėlaiviu 
mėnulin nuleido robotinį auto
mobilį “Lunochod II”, aprūpin
tą televizijos siųstuvu ir kitais 
prietaisais mėnulio paviršiui 
tirti. “Lunochod II” buvo nu
leistas į Lemonnier kraterį, apie 
120 mylių nuo Taurus-Littrow 
augštumų, kur 1972 m. gruo
džio 11-14 d.d. buvo nusileidę 
amerikiečių “Apollo XVII” erd
vėlaivio astronautai E. Cernan 
ir H. Schmitt. “Lunochodo II” 
pirmtakas “Lunochod I” 1971- 
71 m. po mėnulio Lietaus jūrą 
važinėjo 10 mėnesių, kol menu
lio nakties didžiulis šaltis pa
žeidė jo baterijas ir instrumen
tus. Sovietų Sąjungos robotinis 
mėnulio tyrimas turi šiek tiek 
propagandinės naudos, bet 
moksliniu požiūriu negali lygin
tis su amerikiečių astronautų 
mėnulyje atliktu darbu.
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TĖVAI KOVOJA
Okupuotoje Lietuvoje sovietinė 

valdžia, sauvaliaudama mokyklose, 
verčia mokytojus skleisti bedievybę, 
nesiskaitant su vaikų tėvais. Čia 
spausdinamas dokumentinis raštas 
aiškiai rodo Valkininkų tėvų drąsų 
bandymų pasipriešinti bedievybę 
skleidžiantiems mokytojams. Raštas 
buvo rašytas 1971 m., bet mus pa
siekė tik dabar. RED.

Valkininkų parapijos (Varė
nos raj.) tėvai kreipėsi į rajono 
valdžią dėl savo vaikų diskrimi
navimo mokykloje šiuo raštu.

Varėnos raj. D2DT vykdomo
jo komiteto pirmininkui

PAREIŠKIMAS
Š. m. rugsėjo mėn. mūsų vai

kai, grįžę iš mokyklos, skundėsi, 
kad mokykloje jie buvo tardo
mi, ar jie eina į bažnyčią, kas ki
ti eina, ir bauginami, kad už ėji
mą į bažnyčią bus sumažintas el
gesys, įrašyta į charakteristiką.

Mano, J. Griežės, dukrą Val
kininkų vidurinėje mokykloje 
klausinėjo mokytoja Kliukaitė, 
mokytoja Butkienė, direktorė, 
ar einanti ji, jos mažesnė sesuo 
į bažnyčią, kada eina išpažin
ties. Prieš metus jai buvo pri
minta, jei eisianti jį bažnyčią, 
nepaleis prie egzaminų.

Urkionių aštuonmetėje m-lo- 
je mokytoja Saulėnienė baugino 
mano, Andriuškevičienės S., 
dukrą, kada buvusi pirmosios 
Komunijos, ar einanti į bažny
čią. Kartu baugino, kad už ėji
mą į bažnyčią bus įrašyta į cha
rakteristiką 
bo.

Mano, 
(Plekštorės 
klausinėjo mokytoja Kliukaitė, 
direktorė ir iš rajono, ar buvo 
pirmos Komunijos, kas iš ber
niukų ir mergaičių eina į baž
nyčių, kas privedė prie pirmos 
Komunijos.

Mano, Blažulionienės J. (Už- 
perkasės kaimas), sūnų ir dukrą 
klausinėjo mokytoja Butkienė, 
direktorė ir iš rajono, kada bu
vo pirmos Komunijos, kas moki
no, kokios mergaitės buvo.

S. Naniškių mokykloje per tė
vų susirinkimą buvo pareikalau
ta, kad tėvai nevestų vaikų į 
bažnyčia. Mano, Jurgelevičiaus, 
sūnus (Mištūnų kaimas), parė
jęs iš mokyklos, pasakojo, kad 
mokytojai sakę, jog jei vaikai

ir negausianti dar-

J.Kazlauskienės 
kaimas), abu sūnų

SU MOKYTOJAIS
eisite į bažnyčią, klebonas gaus 
dvejus metus kalėjimo. Dar ir 
kiti buvo klausinėjami po valan
dą ir daugiau. Mums atrodo, 
kad niekas negali mūsų vaikų 
be mūsų klausinėti, ar eina i 
bažnyčią ir bauginti. Vaikai ver
kia ir nemiega naktimis. Jau 
pats klausinėjimas juos įbaugina 
ir yra nusikaltimas prieš sąžinės 
laisvę ir mūsų, tėvų, teises. Jei 
vaikas nusikalstų, tai mus kal
tintų ir baustų. Mūsų šventa pa
reiga auklėti vaikus. Mes, tikin
tieji tėvai, jaučiame ir supranta
me, kad mūsų tikėjimas daug 
padeda gražiai auklėti vaikus. 
Visai kiti vaikai grįžta iš bažny
čios, dalyvavę pamaldose. Čia 
vaikai tiek gražaus mato ir gir
di.

Ar turi teisę minėti mokyto
jai taip elgtis su mūsų vaikais — 
juos tardyti ir bauginti tik dėl
to, kad eina į bažnyčią ir daly
vauja prie altoriaus pamaldose? 
Jie eina mūsų vedami ir įparei
gojami. Juk pagal prigimtį ir 
konstituciją mes turime teisę 
vesti vaikus į bažnyčią ir parei
gą gražiai juos auklėti. Kodėl 
taip elgiamasi su mūsų, tikin
čiųjų tėvų, teisėmis?

Prašytume Gerb. Pirmininką 
painformuoti mus, ar taip gali 
tardyti mūsų vaikus, ir padėti, 
kad daugiau taip nepasikartotų.

Valkininkai, 1971. X. 10.
Pasirašė 9 vaikų tėvai. Po 10 

dienų buvo gautas toks atsaky
mas:

Patikrinus jūsų pareiškimą, 
nenustatyta, kad jūsų vaikai bū
tų tardomi. Mokytojai klausinė
jo vaikus, kaip jie praleidžia sa
vo laisvalaikį ir ką jie veikia už 
mokyklos ribų, ir tas natūralu, 
nes mokytojai privalo žinoti, 
kuo užsiima jų mokiniai, ir nuo
lat rūpintis jų auklėjimu.

Be to, jūs neturite teisės rei
kalauti, kad mokytojai propaguo
tų tikėjimą, nes jūs puikiai ži
note, kad bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės ir visose mokyklo
se yra vedamas ateistinis moki
nių auklėjimas, kaip to reika
lauja dabartinis mokslo išsivys
tymas.

1971. XI. 9.
Varėnos raj. Vykdomojo Ko

miteto Pirmininkas Z. Voronec- 
kas.

Airiai turi tokią organizaciją, 
kuri sutrumpintai vadinama IRA 
(Airijos Respublikos Armija). Ji 
kovojo prieš anglus, kol dar ne
buvo Airijos respublikos. Ji ko
vojo prieš anglus ir dėl Britani
jos globoje likusio Ulsterio, kad 
jis būtų prijungtas prie respub
likos. Ta IRA niekada nebuvo 
masinė organizacija, o jos vyk
domasis teroras įkyrėdavo ir ka
talikams gyventojams, už kurių 
reikalus ji kovojo. Dėlto ir Ul
steryje, keletą metų stipriau pa
sireiškusi, 1956 m. ji nutilo, dar 
pabandė atsigauti 1959 m., bet 
jau nebeišvystė stipresnės veik
los.

Ginklais ši organizacija apsi
rūpindavo daugiausia užpulda- 
ma britų kariuomenės būstines. 
Tokie užpuolikai dažnai patek
davo ilgiems metams į kalėji
mus. 1956 m. britai nutarė su
gaudyti visus labiau pasireišku
sius IRA veikloje airius ir in
ternuoti (iš pradžių buvo surink
ta daugiau kaip 100, per ęorą 
metų dar prisidėjo kelios dešim
tys).

Kadangi IRA vargino ir Airi
jos respubliką, tai ir jos vyriau
sybė ėmėsi internavimo priemo
nės. Palaipsniui tokia prievar
tos priemone buvo apraminti sa
los pietūs ir šiaurė. IRAai tai 
buvo smūgis, po kurio ji plačiau 
jau nebepasireiškė ir 1961 m. 
pati nutarė sustabdyti savo tero
ro veiksmus. Liautis šaudyti ir 
sprogdinti IRAą paskatino ir tai, 
kad visuomenė nepalaikė jos. 
Ulsterio katalikai, nors ir nepa
tenkinti buvo protestantų val
dymu ir iš to valdymo išplau
kiančiomis skriaudomis bei ne
teisybėmis, nenorėjo, kad tero
ru būtų jieškoma išeities.

Tada dar ir IRA vadai buvo 
susipešę. Karingieji buvo nuga
lėti, ir valdžią perėmė marksis
tai. Jie pradėjo skelbti savo 
mokslą, kad Ulsterį Britanija 
laiko kolonijos padėtyje, kad 
Ulsterio ir Britanijos valdan
čiuosius riša ekonominiai sume
timai, kad religiniai skirtumai 
yra toksai šūkis, kuriuo mielai 
naudojasi valdantieji, palaiky
dami nuolatinį karą tarp dir
bančiųjų protestantų ir dirban
čiųjų katalikų.

Tokia evangelija buvo skel-

Socialinė kova, tapusi teroru
Kas yra toji IRA? • Socialinės skriaudos Ulsteryje • Bandymas įvesti reformas 

biama neatlaidžiai, tarytum no
rint visiškai užmiršti, kad ir Ai
rijos respublika buvo iškovota, 
o ne geruoju duota. Bet naujo
ji pažiūra į reikalus, pasirodo, 
patraukė dėmesį ir daugelio 
Ulsterio IRA vadų. O tie berne
liai, kurie troško kovoti — šau
dyti ir sprogdinti, nebeturėjo 
vadų. Nepatenkintieji naujuoju 
mokslu vadai išsijungė iš visko, 
kad vėl atgytų dabar.

Neteisybių neteisybės
O kad vėl užėjo Ulsteriui bai

saus teroro metai, apkaltinti bu
vo katalikai, kurie leistinomis 
priemonėmis pradėjo reikalauti 
sau teisių. Katalikai pradėjo ju
dėti, o protestantai jų sujudime 
įžiūrėjo sau pavojų ir ėmė prie
šintis.

Ligi 1960-ųjų metų IRA siekė 
savo veiksmais Ulsterį prijung
ti prie Airijos respublikos. O 
dabar katalikai pradėjo veikti 
prieš protestantų valdymą. Ul
steryje viskas buvo atsilikę, ir 
protestantai unionistai priešino
si betkokioms reformoms. Unio
nistų partija baisiausiai prieši
nosi, kai buvo įvestas sveikatos 
apsaugos įstatymas. Kaikuriais 
atvejais jų valdymo politika tie
siog stebinanti savo atsilikimu.

Tuo tarpu Ulsteryje pradėjo 
daugėti katalikiškos šviesuome
nės. 1944 m. švietimo įstatymas 
atidarė katalikų vaikams kelią į 
mokyklas. Mokyklas išėjusi 
šviesuomenė ėmė ryžtis kalbėti 
ir veikti už beteisius savuosius. 
Jei iki tol katalikas tegalėjo bū
ti paprastu darbininku ir tai 
vien ten, kur atlyginimai men
kesni ir darbo sąlygos bjaures
nės, tai pilietinių teisių sąjūdis 
reikalavo pakeitimų, daugiau 
teisių ir lygybės. Argi teisinga, 
jei Fermanagh grafijoje, kur 
maždaug po lygiai gyventojų yra 
katalikų ir protestantų, savival- 
dybinę tarybą sudaro 35 unionis
tai protestantai ir tik 17 neunio- 
nistų? Jei iš tos savivaldybės 
samdomųjų 370 visokių parei
gūnų net 332 yra protestantai? 
Jei iš mokyklinius autobusus 
vairuojančių 75 šoferių tik 7 tė
ra katalikai?

KAZIMIERAS KRAUZĖ 
Mūsų bendradarbis Britanijoj

Kaip tai įvyko?
1920 m., kai buvo sudaryta 

Ulsterio provincija, katalikai 
laikėsi atšakiai ir niekur nėjo. 
Bet tai buvo tik ano momento 
laikysena. Valdantieji labai greit 
pradėjo naudotis antikatalikiš- 
ka politika ir ginti ją. Katalikų 
priekaištaujami, jie sau apginti 
dažnai pakišdavo argumentą, 
kad katalikai yra valstybės prie
šai.

To tyčinio darbo Ulsteryje 
būta jau tada, kai buvo vedama 
provincijos siena su Airijos res
publika. Siena buvo taip praves
ta, kad protestantai turėtų pato
gią daugumą prieš katalikus. 
Jie nuo to laiko sauvaliauja net 
ir tose vietovėse, kur katalikai 
sudaro daugumą gyventojų, štai 
Londonderryje, kur katalikų žy
miai daugiau negu protestantų, 
savivaldybės tarnyboje protes
tantai turi 12 atstovų, o katali
kai tik 8. Demokratijoje šitaip 
negalėtų būti. Bet čia protestan
tams pasitarnavo apylinkių sie
nas miestuose nustačiusieji pa
reigūnai. Tirštai katalikų apgy
ventoms apylinkėms jie nustatė 
po tiek pat atstovų, kaip ir ma
žesnį gyventojų skaičių turin
čioms protestantų apylinkėms. 
Dėlto katalikiškų apylinkių su
daryta mažiau, nepaisant gyven
tojų skaičiaus apylinkėse. Šitaip 
yra daugelyje Ulsterio vietų.

Demokratiniame krašte
Žinoma, keista, kad demokra

tiniame krašte verslininkas dar 
neseniai savivaldybių rinkimuo
se turėdavo du balsus, o dauge
lis neturtingų katalikų nė vie
no. Verslininkai, aišku, daugiau
sia yra visi protestantai. Tas 
įstatymas neseniai buvo panai
kintas, bet užtat jo vietoje irgi 
buvo paskelbtas toks, kuris 
bendrovėms leidžia pasirinkti 
šešis papildomus balsuotojus. O 
balso teisės neturi, kas iš kito 
nuomoja butą ar kambarį, vai
kai, jeigu gyvena pas tėvus, 
nors pagal amžių tokia balsavi
mo teisė jiems priklausytų, taip-
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Kodėl grįžo?
Turiningą veiklą Montrealy 

kun. J. Vyšniauskas staiga nu
traukė 1919 m., tiesmukai kai- 
kuriems veiklesniems parapijie
čiams pareikšdamas: “Važiuoju 
namo!” Jo namai buvo prieš vie
nerius metus nepriklausoma 
valstybe tapusi Lietuva, kuriai 
jautė gilią meilę ir rūpestį.

Be abejonės, kartėlio teikė 
ir nelengva parapijos finansinė 
būklė. Lietuvių tuo metu Mont
realy vargu ar buvo 300 suau
gusių. Kolonija negausėjo, nes 
sumanesni vis taikstydavosi į 
Ameriką, kadangi vietiniai už
darbiai tesiekdavo 15 centų i 
valandą, o jei kas uždirbdavo po 
17, tai skaitydavosi “geras už
darbis”. Tokiu būdu, jei sek
madienio rinkliava pasiekdavo 
$5, būdavo gerai.

1919 m. rugsėjo 7 d. šv. Ka
zimiero bažnyčioje pamaldų jau 
nebuvo. Jų nebuvo kokius 3 ar 
4 sekmadienius, kol arkivysku
pija sutvarkė reikalus su nese
niai Montrealio seminarijoj 
įšventintu 
kurni.

Kun. J. 
numylėtą 
nesulaukęs oficialaus vyskupo 
leidimo palikti parapiją, o rug
pjūčio 9 d. Įšventintas kun. Jur
gis Šimkus buvo išvykęs mėne
siui pas brolį Joną į Worcester, 
Mass., sveikatos sustiprinti, ku
ria nuo mažens skųsdavosi. Be 
to, gal norėjo pasidairyti vietos 
kurioje nors lietuvių parapijoje 
Amerikoje.

Kitą pavasarį į Lietuvą išvy
ko ir pirmosios lietuvių mokyk
los vedėja Marija Malinauskai
tė, apie kurios tolimesnį likimą 
žinių nepavyko surinkti.

Lietuvoje
Apie Lietuvon grįžusio kun. 

J. Vyšniausko gyvenimą Lietu
vių Enciklopedija rašo:

1919 m. grižo į Lietuvą ir įstojo 
savanoriu kapelionu į kariuomenę, 
dalyvavo mūšiuose su lenkais, gel
bėdamas ir globodamas sužeistuosius 
kareivius. Už nuopelnus kariškoje 
tarnyboje buvo apdovanotas Vyčio 
kryžiumi. Nuo 1921 m. buvo naujai 
įsteigtos Aleksoto parapijos klebo
nas. Čia pastatė medinę bažnyčią ir 
kleboniją. Po kelerių metų paskir
tas Ilguvos klebonu, daug prisidėjo 
prie vietos gyventojų kultūrinio ir 
ekonominio gyvenimo lygio kėli
mo” (XXXIV, p. 355).

Br. Kviklio "Mūsų Lietuva” 
pasakoja: “Brolių Vailokaičių 
rūpesčiu 1921 m.‘Aleksote pa
statyta medinė bažnyčia ir mies
telis virto parapija.” (II, p. 292). 
Apie Ilguvą III t. pasakoja:

seminarijoj 
kun. Jurgiu Šim-

Vyšniauskas išvyko į 
Lietuvą, rodos, net

1923 m. bažnytkaimyje ar dvare 
buvo 32 sodybos ir 122 gyventojai. 
Kun. Juozas Vyšniauskas nuoširdžiai 
dirbo su parapijiečiais, rūpinosi jų 
kultūrinimu ir gerove. Miestelyje 
1959 m. buvo 366 gyventojai (p. 321).

Jei gyvas, kun. Vyšniauskas 
sausio 10 d. sulaukė 92 metų. L. 
Enciklopedijoj yra jo nuotrauka 
karinėje uniformoje, su Vyčio 
kryžiumi ant kaklo. Montrealio 
vyskupas Bruchesi, turėdamas 
vargo su klebonu kun. Vanagu, 
parašė laišką kun. J. Vyšniaus
kui Lietuvon, prašydamas grįž
ti į Sv. Kazimiero parapiją. Laiš
ke sakė: “I have not forgotten 
your dedicated and outstanding 
services to the people” (laiškas 
rašytas 1923 m. gegužės 14 d.).

Naujas klebonas
Kun. Jurgis Šimkus gimė 

1887 m. lapkričio 28 d. Juodai
čiuose. Pasakojama, kad jau jau
nystėje linko būti kunigu ir, kiek 
galėdamas, ruošėsi. Amerikoje 
gyvenančio brolio atkviestas, 
1908 m. atvyko Į Worcesterj, 
Mass., bet tuojau' pajuto, kad 
nei sveikata, nei pasiruošimas 
neleidžia imtis tuomet ateiviams 
siūlomų sunkių darbų. Brolio 
padedamas, pasuko kunigystėn. 
Vakarinėse mokyklose pramoko 
anglų kalbos, o po to išėjo pa
ruošiamąjį kursą Šv. Bernardo 
kolegijoj, Alabama valstijoje. Į 
tėvų siulpicijiečių kunigų semi
nariją Montrealyje atvyko 1914 
m., jau būdamas 27 metų.

Be dviejų klebonų šv.‘Kazi
miero parapijai, Grand semina
rija Montrealyje išauklėjo visą 
eilę lietuvių kunigų. Beveik visi 
buvo amerikiečiai, išskyrus kun. 
J. Bobiną, kuris buvo Anglijoj 
gimęs kanadietis. Pirmuoju lie
tuviu klieriku bene buvo 1909 
m. gruodžio 18 d. įšventintas 
kun. Jonas Jeronimas Jakaitis, 
kurį Springfeld, Mass., vyskupas 
šion seminarijon nukreipė 1905 
m. Dauguma čia kunigo mokslus 
išėjusių lietuvių buvo Spring
field vyskupijos, nes jos vysku
pai mėgo šią seminariją dėl jos 
drausmės ir prancūzų kalbos, 
reikalingos kunigams, dirban
tiems tarp gausėjančių pran
cūzu.

Montrealio kunigų seminariją 
baigė šie lietuviai: 1909 m. kun. 
Jonas J. Jakaitis, 1919 — kun. 
Jurgis Šimkus, 1920 — kun. 
Lionginas Kavaliauskas, 1921 
kun. Juozas A. Lipkus, 1929 — 
kun. Jonas Bobinas. 1930 — 
kun. J. Bakanas, 1940 — kun. 
J. Jutkevičius-Jutt. 1942 — 
kun. Br. Mažukna, 1943 — kun. 
Mykolas Tamulevičius, 1945 — 
kun. Alfonsas Voluneis. 1946 — 
du broliai — dvyniai kun. Anta
nas ir kun. Julius Jutkevičiąi,

1947 — kun. Juozas Pauliuka
ms ir kun. Albinas Jankauskas- 
Jankus.

Klierikas J. Šimkus dažnai 
lankydavo kleboną J. Vyšniaus
ką, bet ypač artimai susidrauga
vo su Arlauskų šeima, kuri, ga
lima sakyti, jį paėmė savo glo
boti ir visaip remdavo. Be to, 
Montrealy gyveno ir jo gimtinio 
kaimo kaimynė, 1912 m. atvy
kusi Ona Girdauskienė, su ku
rią per gyvenimą palaikė kores- 
pondencinius ryšius iki vėliau
sių laikų. Naujai įšventintam 
kunigui klebonas J. Vyšniaus
kas surengė iškilmingas primi
cijas, į kurias atvyko kun. Šim
kaus draugų iš Worcesterio 
(1919 m. rugpj. 17 d.). Be abejo
nės, kun. Vyšniauskas matė ja
me savo įpėdinį.

Tuo metu Montrealyje jau 
pastoviai buvo įsikūrusios šios 
seimos: Andriukaitis, Arlaus
kas, Bagdonas, Balsis, Bandžius, 
Bielskis, Buzas, Dainius, Du
bauskas, Girdauskas, Jotkus, 
Juškevičius, Kajeckas, Kali
nauskas, Kleiza, Klisevičius, 
Kreivys, Lesevičius, Milašaus- 
kas, Mikalauskas, Paznokaitis, 
Pundzius, Rugienius, Ruzgaitis, 
Stankevičius, Vaupša, Zubris, 
Žemaitis, Žilinskas, Žvingila ir 
kiti.

Be patirties
šaltiniuose neteko rasti tiks

lios datos, kada kun. J. Šimkus 
buvo paskirtas Šv. Kazimiero 
par. klebonu. Yra žinoma, kad 
jis buvo įšventintas 1919 m. 
rugpjūčio 9 d. (taip rašo laiške 
mokyt. M. Arlauskaitė; L. En
ciklopedijoj nurodyta klaidinga 
data rugpjūčio 15). Jo primici
jos buvo rugpjūčio 17 d. Po jų 
kun. J. Šimkus išvyko mėnesiui 
atostogų pas brolį Joną Worces- 
tery, Mass. Taip pat nežinoma, 
kokiu būdu jis buvo paskirtas 
klebonu — kun. J. Vyšniausko 
pasiūlymu, kitų iniciatyva ar be 
jos. Kaip ten bebūtų, kun. J. 
Šimkui, kaip ir vėliau kun. J. 
Bobinui, teko klebono pareigos 
neturint vikaro patirties. Vos 
išėjus iš seminarijos, reikėjo va
dovauti parapijai. Dėlto darbo 
pradžia nebuvo lengva, juoba, 
kad kun. J. Šimkus buvo dau
giau linkęs į pamaldumą, studi
jas, kalbas. Praktinė veikla bei 
administracija jam 'sunkiau se
kėsi. Jo idealus nušviečia pasi
rinkti Šv. Rašto žodžiai, atspaus
dintuose primicijų paveikslė
liuose: “Per Dievo malonę esu 
tuo. kuo esu — kunigas per am
žių” (Korintiečiams. XV, 15) ir 
“Vieno meldžiu Viešpaties ir 
ieškau — gyventi Viešpaties na
muose per visas mano gyvenimo 
dienas” (ps. XXXXV, 4).

(Bus daugiau)

gi tarnai. Dėl tokio įstatymo 
daugiausia nukenčia katalikai.

Butais savivaldybės pirmiau
sia stengiasi aprūpinti protes
tantus. Jeigu katalikas gauna 
butą, tai prastesnį, o nuoma iš 
jo imama tokia pat, kaip iš ge
resniame bute gyvenančio pro
testanto. Darbu aprūpinimo rei
kalą gražiai pavaizduoja Belfas
to laivų statyklos pavyzdys: ka
talikų darbininkų ten tėra 400 
iš dešimties tūkstančių!

Šitokiai padėčiai esant, net ir 
apdairesni unionistai protestan
tai galvoja, kad reformos reika
lingos. Toksai buvo ir Terence 
O’Neill, kuris 1963 m. perėmė 
Ulsterio ministerio pirmininko 
pareigas. Bet jo norai vis atsi
mušdavo į kietą unionistų pro
testantų pasipriešinimo sieną.

Kova už savo teises
Apie tuos pat 1963 m., kai 

Ulsterio ministerių pirmininku 
pasidarė O’Neill, gimė ir pilie
tinių teisių sąjūdis. To sąjūdžio 
tėvais laikytini dr. McClukey ir 
jo žmona. Pačią pradžią padarė 
daktaro žmona. Ji savo Dun- 
gannono mieste pradėjo kovą su 
protestantiška savivaldybe dėl 
butų katalikams. Buvo pastatyta 
naujų gerų namų, o katalikai 
gyveno susigrūdę' senuose lau
žuose. Ji suorganizavo benamių 
piliečių lygą, kuri reiškė protes
tus Stormontui, vyriausiajai pro
vincijos valdžiai, be to, katalikai 
buvo pradėję savavališkai už
iminėti naujųjų namų tuščius 
butus. Pagaliau jų reikalavimas 
buvo patenkintas.'

Jos vyras pradėjo rinkti me
džiagą apie Ulsteryje žmonėms 
daromąsias skriaudas. Vienas 
jis negalėjo visko aprėpti, tai 
sudarė grupę daugiausia iš pro
fesijas turinčių žmonių, nebi
jančių spaudimo.

Ian Paisley
Matyt, nepakęsdamas tokios 

padėties, kad ministeris pirmi
ninkas O’Neill yra už reformas 
bei nuolaidas katalikams ir kad 
patys katalikai jau kelia galvas, 
kun. Ian Paisley pradėjo šaukti 
apie protestantų reikalų išdavi
nėjimą popiežininkams. Jis mo
kėjo prieiti ir prie Ulsterio val
dančiųjų, ir prie protestantų 
darbininkų, kuriems patiko kal
bos apie sutramdymą aktyviųjų 
katalikų. Jo iniciatyva 1966 nu 
birželio mėn. Belfaste protes
tantai suruošė demonstraciją. 
Demonstracijos tikslas, tiesa, 
buvo lyg ir nepolitinis: protes
tuoti prieš presbiterininkų artė
jimą su Romai Bet jis demon
straciją vedė tuo miesto ruožu, 
kur gyvena katalikai ii’ kur savo 
metu yra buvusios žiaurios kau
tynės tarp protestantų ir katali
kų. Nuo 1935 m. ten buvo už
drausta pražygiuoti betkokioms 
protestantų procesijoms, bet 
Paisley nepaklausė to draudi
mo, ir, žinoma, įvyko riaušės, 
nors ir nežiaurios.

Demonstracijos sukeltosios 
nuotaikos neatvėso: po kelių 
dienų buvo vienas katalikas nu
šautas, du sužeisti. Užpuolikai 
buvo nubausti, bet kas jie tokie 
buvo? Pasirodo, visi protestan
tų oranžininkų ordino nariai. 
Kai sekančiais metais žygiavo 
per miestą oranžininkai. tai su
stojo prie Balfasto kalėjimo ir 
atidavė pagarba ten sėdintiems 
nuteistiesiems žudikams.

Teisių draugija
Tada katalikai įsteigė pilieti-

i

nių teisių draugiją, kuri iš pra
džių rūpinosi atitaisyti vienam 
kitam katalikui padarytą skriau
dą, bet 1967 m. rudeni suruošė 
apie 4000 žmonių sutraukusį žy
gi iš Coalislando miestelio į 
Dungannoną. Žygis baigėsi ra
miai, bet kai kitų metų rudenį 
panaši demonstracija buvo pa
kartota Londonderryje, tada pa
aiškėjo, kad apie šią organizaci
ją jau yra susibūrusios masės 
žmonių. Provincijos vidaus rei
kalų ministeris Craigas tvirtino, 
kad tai organizacijai vadovauja 
IRA, bet toks tvirtinimas buvo 
nepagrįstas.

Pilietinių teisių draugija pri
ėmė ir programą. Ji reikalavo, 
kad vietiniuose rinkimuose bū
tų vadovaujamasi dėsniu: vie
nas žmogus—vienas balsas; kad 
būtų baigta su visais gudravi
mais nustatinėjant rinkiminių 
apylinkių ribas; kad būtų pra
vestas įstatymas, kuris neleistų 
vietiniams organams savava- 
liauti ir t. t.

Muštynės
1968 m. spalio 5 d. pilietinių 

teisių sąjūdis suruošė demons
traciją Londonderryje, nepaklau
sydamas policijos draudimo. 
Viskas baigėsi muštynėmis su 
policija, kuri žygiuojantiems 
užkirto kelią. Dėl policijos žiau
rumo rytojaus dieną studentai 
Belfaste išėjo reikšti protesto. 
Ian Paisley tuoj suorganizavo 
savo šalininkus žygiuoti prieš 
studentus, ir policija turėjo dar
bo nesuleisti tų abiejų grupių. 
To įkarščio įtakoje studentai su
darė savo sambūrį, pavadino jį 
liaudies demokratija, ir Berna
deta Devlin buvo to sambūrio 
įgaliota atstovauti jam. Nuo ta
da ji išgarsėjo, buvo išrinkta į 
Britanijos parlamentą, už daly
vavimą muštynėse demonstraci
jų metu buvo nuteista kalėti, o 
parlamente apipešė Britanijos 
vidaus reikalų ministerį Maud- 
iingą.

Reformos
Ulsterio ministeris pirm. 

O’Neill matė, kad padėtis pai- 
nėja ir reikia ką nors konkre
taus daryti. Bet ir jo ministerių 
kabinetas buvo panašus į aną 
pasakėčios kvartetą, kuris nie
kaip nepajėgė susiderinti. Vi
daus reikalų ministeris Craigas 
į pilietinių teisių gynėjų sąjūdį 
žiūrėjo su tikra neapykanta. 
Prekybos ministeris Brian 
Faulkner laukė progos O’Neil- 
lui pakišti koją. O į pilietinių 
teisių sąjūdį tuo tarpu įsijungė 
dar viena ypač aktyvi siela — 
John Hume, mokytojas, kuris tą 
profesiją iškeitė į lašišų rūky
mo verslą. Jis jau buvo pasireiš
kęs kaip geras organizatorius: 
savo Londonderryje jis buvo jau 
suorganizavęs kredito sąjungą 
ir žmonėms namais aprūpinti 
draugiją. Jis savo judrumą pa
rodė ir pilietinių teisių sąjūdy
je. Sakoma, tik dėl jo sugebėji
mo tvarkyti žmones 1969 m. 
lapkričio 16 d. buvo išvengta 
riaušių, kai apie 15.000 katali
kų ir pilietinių teisių draugijos 
rėmėjų išėjo demonstruoti, ne
paklausydami vidaus reikalų 
ministerio draudimo. O’Neillui 
to ir užteko. Jis lapkričio 22 d. 
paskelbė reformų planą: bus 
žiūrima, kad savivaldybės skirtų 
butus pagal reikalą, bus paskir
tas pareigūnas priiminėti ir aiš
kinti skundus, bus peržiūrėtos 
pirmiausia Londonderryje rinki
minių apylinkių sienos, kurios 
taip akiplėšiškai neteisingai nu
statytos katalikų gyventojų ne
naudai.
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SAULĖS ŠALYJE - FLORIDOJE
Australijos Lietuvių Dienas 

Sydney mieste 1972. XII. 26— 
31 d. d. organizavo specialus ko
mitetas. Visi, matę įvairius pa
rengimus, turime prięažinti, tai 
buvo labai šviesus, džiaugsmin
gas ir ypač reikšmingas mūsų 
kultūrinių pastangų bei lietuviš
kumo pasireiškimas. Nesukly
siu pareiškęs, kad įvairių paren
gimų žiūrovai buvo tikrai paten
kinti galėję atgaivinti savo tau
tinius jausmus. Visų parengimų 
organizatoriai, artistai, šokėjai, 
(’.ainininkai, sportininkai, nors 
turėjo ilgai, kruopščiai ir daug 
dirbti, apsčiai turėjo dvasinio 
pasitenkinimo, nes žiūrovai labai 
entuziastingai visus renginius 
priėmė.

Pradėta pamaldomis
ALD pradėjome XII. 26 spe

cialiomis iškilmingomis pamal
domis, kuriose, be kelių mūsų 
kunigų, dalyvavo ir Sydnėjauš 
vyskupas Kelly. Patriotinį pa
mokslą pasakė kun. dr. P. Ka
činskas. Žodį tarė ir pats vysku
pas. Jis pareiškė gerai supran
tąs, kad mes dirbame savo pa
vergtos tėvynės labui ir padėko
jo už lietuvių įnašą Australijai 
kultūros srityje, darbštumą, są
žiningumą ir savo vaikų tinka
mą religinį auklėjimą. Pamaldo
se dalyvavo neįprastai daug vi
sokio amžiaus jaunimo ir švie
suomenės.

Dailės paroda
XII. 26 Woollahra Gallery 

įvyko parodos atidarymas. Da
lyvavo daug mūsų šviesuome
nės ir australiečių dailės mylė
tojų. Parodoj po keletą savo kū
rinių rodė mūsų žymesnieji dai
lininkai: V. Kabailienė, E. Kub- 
bos, N. Meškėnaitė, V. Meškė
nas, V. Ratas, H. Šalkauskas, 
Ad. Vingis, L. -Čygas, L. Urbo
nas, V. Jomantas, I. Pociuvienė, 
J. Janavičienė ir kiti. Atskiroj 
salėj jaunieji dailininkai parodė 
savo kūrinius. Jaunųjų dailinin
kų darbai australiėčio dailės 
prof. Bern. Smith buvo taip 
įvertinti: R. Keraitis už metalo 
skulptūrą gavo I premiją, R. 
Kabaila už skulptūrą — II pre
miją, Paulauskaitė už paveikslą 
— III premiją. Pastaroji išstatė 
tik vieną paveikslą ir pirmą kar
tą dalyvavo liet, parodoj. Nors 
vyravo modernaus žanro meno 
darbai, tačiau jautėsi, kad šioji 
kryptis keičiasi. Jau daugelį pa
veikslų buvo galima suprasti ir 
paprastam mirtingajam žmogui. 
Iš viso parodoj vyresnieji išsta
tė apie 40 kūrinių, o jaunieji 
dailininkai — apie 20. Parodą 
organizavo dantų gyd. G. Kazo- 
kienė. Australiečių spaudoj pa
roda irgi buvo paminėta.

Iškilmingas atidarymas
XII. 26 L. Namuose įvyko 

sporto klubų atstovų susirinki
mas. Vakare ukrainiečių salėj 
buvo suruošti sportininkų bend
ri pietūs ir linksmas susipažini
mo pobūvis. Dalyvavo ir kitas 
jaunimas. Sporto parengimus 
organizavo Sydnėjauš klubas 
Kovas.

Lietuvių Dienų ir sporto 
šventės atidarymas įvyko XII. 
27, 2 v. p. p., didelėje Basket 
Ball patalpoje. Gražiai įžygiavo 
ir paradui išsirikiavo visos 6 šo
kėjų grupės — apie 140 asme
nų ir virš 200 sportininkų su sa
vo klubų ženklais. Mažos mer
gaitės žygiuodamos kiekvienos 
grupės priešakyje, nešė plaka
tus su šokių grupės, sp. klubo 
pavadinimu. Muzika — 4 akor

Melburno, Australijoj, lietuvių tautinė šokių grupė “Klumpakojis”, daly
vavęs Australijos Lietuvių Dienose Sydnėjuje

M
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 NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

a. a. Juozę Valeškę
lankiusiems ligoninėje, mus parėmusiems moraliai ir pager- 

II busiems velionį. Taip pat nuoširdžioj dėkojame: kun. A. 
į Žilinskui už maldas koplyčioje ir bažnyčioje, palaidojimą 

bei prasmingus žodžius; kun. P. Ažubaliui už maldas kop
lyčioje, įsijungimą į laidojimo apeigas ir prasmingus žo
džius; karsto nešėjams; visiems dalyvavusiems pamaldose, 
užprašiusiems šv. Mišias, pagerbusiems velionį gėlėmis, 
palydėjusiems į amžiną poilsio vietą, pagelbėjusiems mums 
laidotuvių metu, pareiškusiems užuojautas spaudoje, laiš
kais ir žodžiu mūsų liūdesio valandose.

įvertindami Jūsų nuoširdumą, giliai dėkojame —
Žmona Aleksandra Valeikienė 
Sūnus Edvardas Valeika

deonistų orkestras. Žiūrovus 
(apie 1000) džiugino gausus ir 
darnus jaunimo paradas. Po 
himnų atidarymo kalbas pasakė 
ALD komiteto pirm. gyd. B. 
Vingilis, ALFAS (sportininkų) 
pirm. J. Tamošiūnas, Sydnėjauš 
Kovo klubo pirm. VI. Daudaras 
ii- apyl. pirm. A. Reisgys.

Po kalbų visas jaunimas iš sa
lės išžygiavo. Po trumpos per
traukos vėl įžygiavo visos taut, 
šokių grupės ir darniai pašoko 
du taut, šokius.

Tuo atidarymas baigėsi. Seni
mas džiaugėsi, kad dar turime 
daug jaunimo, kuris dalyvauja 
liet, veikloje. Po atidarymo iš
kilmių toj pat salėj įvyko spor
to klubų krepšinio rungtynės.

Jaunimo vakaras
XII. 27 Chatswood Town Hall 

didesnių ir mažesnių vietovių 
jaunimas parodė savo sugebėji
mų muzikoj, dainoj, deklamaci
joj'. Adelaidės jaunimas pasiro
dė net su savo vaidinimu “Pus
antro metro”, o Pertho šokių 
grupė“Šatrija”pasirodė su “Ves
tuvių šokiu”. Ypatingų talentų 
gal ir nebuvo parodyta, bet se
nimui vistiek buvo džiugu ma
tyti savo vaikučius scenoje. 'Po 
koncerto jaunimas linksminosi. 
Koncerto organizatorė ii’ vado
vė — D. Labutytė-Bieri.

Tautinių šokių šventė
Ji įvyko XII. 28 Basket Ball 

patalpoje. Organizatorė ir vado
vė — M. Osinaitė-Cox. Progra
mos koordinatorė — V. Bitinai- 
tė. Dalyvavo šios taut, šokių 
grupės: Adelaidės “Žilvinas”, 
vad. . R. Bielskytės; Melburno 
“Gintaras”, vad. H. Statkuvie
nės; Hobarto “Venta”, vad. G. 
Statkaus; Melburno “Klumpa
kojis”, vad. V. Strauko; Sydnė- 
jaus taut, šokių grupė, vad. M. 
Osinaitės-Cox; Pertho “Šatrija”, 
vad. Kateivienės ir Miliauskie
nės.

Šokių festivalis pradėtas 
Australijos ir Lietuvos himnais, 
kurie buvo sugiedoti visoms šo
kių grupėms įžygiavus ir išsiri
kiavus salėje. Atidarymo žodį 
tarė vyr. kartos t. šokių moky
toja M. Baronaitė-Grėbliūnienė. 
Tik su viena pertrauka atlikta, 
net 20 šokių. Kiekviena šokių 
grupė pašoko paskirai po du šo
kius. Kiti šokiai buvo atliekami 
arba visų grupių kartu, arba 
vien mergaičių, arba vien vyrų. 
Šokėjų buvo apie 140. Iš dides
niųjų šokių grupių, mano aki
mis, savo gyvumu ir šokio grakš
tumu išsiskyrė pirmoj vietoj 
Melburono “Klumpakojis” ir 
Adelaidės “Žilvinas”, o iš ma
žesnių grupių — Pertho “Šat
rija”, kuri pirmą kartą mūsų is
torijoj dalyvavo Lietuvių Die
nose. Ypač savo grakštumu vien 
tik merginų sušokta minėtina 
Sadutė ir Melburno “Klumpako- 
jo” Našlė. Gražiai pasirodė ir 
Sydnėjauš Šokių grupės. Mergi
nos grakščiai pašoko Kepurinę.

Kaip įdomią naujieną tenka 
paminėti ir tautinių drabužių 
pristatymą. Linkėtina šį naują 
dalyką praplėsti. Gražūs drabu
žiai, gražių moterų dėvimi, gal 
paskatins mūsų merginas daž
niau su jais pasirodyti.

Festivalis užbaigtas šokių 
grupių vadovų pristatymu ir do
vanėlių įteikimu, kurį atliko 
ALD komiteto pirm. gyd. B. 
Vingilis. Tuo metu visos šokių 
grupės dar sušoko bendra pa
siutpolkę ir išskrido — išbėgo 
iš salės.

(Bus daugiau)

i
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Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos parapijos naujieji pastatai, suprojektuoti arehit. dr. A. Kulpos-Kulpaviėiaus. 
Projekte matyti šventovė, kultūros centras ir klebonija

Taip gimsta lietuviu centras
Pasikalbėjimas su dr. Adolfu Damušiu, aktyviai dalyvaujančiu naujos statybos organizavime

Neseniai spaudoje skaitėme išsa
miai aprašytus VI. Ramojaus įspū
džius iš lietuviškosios Pensilvanijos 
dalies. Jei greitai ten nebus gaivaus 
pūstelėjimo, be jokių pranašysčių 
galima jau tarti, kad saulėlydis toje 
apylinkėje netolimas. Užtat visada 
džiugu, kai tenka išgirsti ir apie 
priešingus reiškinius, kur lietuviš
kieji įsipareigojimai, tautiniai ir re
liginiai motyvai yra gyvi, gajūs ir 
veržlūs. Daug kam įdomu, kaip De
troito lietuvių kolonijoje pavyko 
įkurti naują ir tvirtą židinį: švento
vę ir jaunimo centrą. Pateikiame ta 
tema pasikalbėjimą su dr. Adolfu 
Damušiu.

— Kaip kilo sumanymas sta
tyti Detroite lietuvių religinį bei 
kultūrinį centrą ir kaip jis pra
dėtas vykdyti?

— Dievo Apvaizdos lietuviško
sios parapijos pastatai-šventovė 
ir klebonija, Schafer ir Grand 
River sankryžoje, tūrėjo būti 
nugriauti 1971 m. pavasarį, tie
siant naują Jeffries greitkelį. 
Tokiu būdu susidarė patogi pro
ga perkelti parapiją toliau į De
troito vakarinį priemiestį South- 
field’ą, kur jau kūrėsi visa eilė 
jaunųjų čia mokslus baigusių 
šeimų.

Tuo metu Dievo Apvaizdos pa
rapijoje buvo vos kelios tremti
nių šeimos. Bet joje buvo stipri 
ir lietuviškai sąmoninga Lietu
vos vyčių grupė. Jie visi buvo 
gimę Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Jų dauguma su tėvais, 
susipratusiais lietuviais, iš Pen
silvanijos anglių kasyklų persi
kėlė į Detroitą ir susibūrė apie 
savo lietuviškąsias parapijas. 
Dabar jie patys stebisi, kad tarp 
jų ryšiai nenutrūko persikėlus ir 
į naują vietą. Jų nuomone, juos 
jungė lietuviška vyčių organiza
cijos dvasia ir jų parapija. Čia 
taip pat veikė stipri Amerikos 
Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos kuopa ir kitos lietuviškos 
religinės organizacijos.

1967 m. gegužės pradžioje 
dvylikos organizacijų atstovai, 
patyrę, kad jų parapijos pasta
tai bus nugriauti, išsirinko ko
mitetą naujosios parapijos sta
tybos reikalams. Įėjo Antanas 
Dainius, Juozas Kazlauskas, Ral
fas Valatka, Elzbieta Paurazie- 
nė, Ona Valatkienė, Frank Za- 
ger-Zagreckas, Juozas Chaps ir 
kiti, daugiausia vyčiai ir katali
kės moterys. Iš tremtinių įėjo 
Adolfas Damušis, šio pasikalbė
jimo autorius.

Jau tais pat metais birželio 
20 d. komiteto atstovai su kle
bonu kun. Mykolu Kundrotu 
nuvyko tartis naujosios parapi
jos reikalais su arkivyskupu 
Jahn Dearden, o vėliau su kanc
leriu prelatu Arthur Valade. Ir 
arkivyskupas, ir kancleris pata
rė steigti teritorinę parapiją, ku
ri aptarnautų lietuvius. Komite
tas su tuo nesutiko ir po tų pa
sikalbėjimų sudarė savo veiklos 
kelių punktų planą: 1. gauti iš 
kurijos leidimą perkelti parapi
ją į vakarinį priemiestį, išlaikant 
jos lietuvišką statusą; 2. pa
kviesti vikaru kunigą, gerai kal
banti lietuviškai; 3. sutelkti di
desnį lietuvių tremtinių skaičių 
prie šios parapijos; 4. surasti 
lietuvį architektą, kuris paruoš
tų Detroito lietuvių religinio ir 
kultūrinio centro projektą iš tri
jų pastatų: šventovės, kultūri
nio centro ir klebonijos.

1967 m. rugpjūčio 18 d. po
sėdyje komitetas taip formula
vo savo nusistatymą ir persiun
tė Detroito kurijai:

We request that our church be 
legally called Lithuanian, with the 
canonical and ecclesiastical status, 
title, rights and privileges of a 
Lithuanian Roman Catholic Church, 
as now enjoyed by the Divine Pro
vidence Lithuanian R. Catholic 
Church with no territorial bounde- 
ries for the Lithuanians ...

Man teko imtis pirminės ini
ciatyvos telefonais kviesti nau
juosius ateivius - tremtinius pri
sidėti prie Dievo Apvaizdos pa
rapijos ir aktyviai jungtis į nau
jojo lietuvių religinio" bei kul
tūrinio centro steigimą Detroi
te. Tų raginimų dėka prisidėjo 
apie 40 šeimų, daugiausia jau-

AL. GIMANTAS

nosios kartos, kurios oficialiai 
jokiai lietuviškai parapijai dar 
nepriklausė. Tada ir statybos 
komitetas buvo praplėstas, 
įtraukiant iš tremtinių tarpo 
prof. Justiną Pikūną ir dr. Vy
tautą Majauską.

Leidimo klausimas steigti lie
tuvišką neteritorinę parapiją iš
sisprendė 1968 m. gruodžio 2 d., 
kai į gausų parapijiečių susirin
kimą atvyko kardinolo Dearden 
vyskupas pagalbininkas Thomas 
Gumbleton, klebono kun. Myko
lo Kundroto pakviestas. Prieš 
tą susirinkimą įsakmiai prašėm 
parapijiečius su vyskupu vesti 
mandagų, gerai argumentuotą 
pokalbį. Pradžioje vyskupas 
bandė įtikinti, kad būtų steigia
ma teritorinė parapija ir būtų 
atsisakyta nuo tautinės parapi
jos statuso. Mūsų jaunosios kar
tos atstovai ir vyčiai sugebėjo 
taikliais argumentais vyskupą 
įtikinti lietuviškos neteritorinės 
parapijos reikalingumu. Komi
teto pirmininkas Antanas Dai
nius pakvietė susirinkusius pa
sisakyti balsavimu. Vienbalsiai 
pakilo rankos už tautinę parapi
ją. Baigiant pokalbį, vyskupas 
pasakė: “Bus taip, kaip jūs no
rit.”

1968 m. gruodžio 30 d. laišku 
kun. Mykolui Kundrotui buvo 
pranešta, kad yra duodamas lei
dimas steigti tautinę lietuvių 
parapiją vakariniame Detroito 
priemiestyje vien lietuvių kil
mės parapijiečiams be teritori
nio apribojimo.

Atrodo, mūsų sugebėjimo dė
ka vesti argumentuotą, manda
gų pokalbį vyskupo Thomo 
Gumbletono asmenyje įsigijo
me draugišką mūsų siekimų rė
mėją. Be abejonės, prie to prisi
dėjo ir didelis vyskupo Gumble
tono pažiūrų platumas.

Lengvai buvo gautas leidimas 
pakviesti lietuviškai gerai mo
kantį vikarą. Klebonas M. 
Kundrotas juo pasirinko kun. 
Alfonsą Baboną, 1962 m. baigu
sį Šv. Kazimiero kolegiją Romo
je. Jis pradėjo eiti savo, parei
gas 1968 m. spalio 25 d.

Pravedus vajų, parapijon įsi
rašė apie 100 naujų šeimų. Sta
tybos komitetas 1969 m." buvo 
vėl papildytas tremtiniais Algiu 
Rugieniumi ir propagandos rei
kalams — Jonu Urbonu. Vėliau 
buvo pakviestas Viktoras Vesel
ka. Nuo 1967 m. iki 1970 m. pa
baigos komitetui pirmininkavo 
Antanas Dainius, o vėliau Algis 
Rugienius. 1969 m. vyko pagrin
dinis projekto paruošimas ir 
svarstymas.

— Kas yra religinio-kultūrinio 
projekto autorius?

Projekto autorius yra toron- 
tietis architektas dr. Alfredas 
Kulpa-Kulpavičius. Statybos ko
mitetas jam pavedė paruošti vi
sų naujosios parapijos pastatų 
projektą. Kadangi Kanados ir 
JAV architektų sąjungos neturi 
darbų pasikeitimo sutarties, tad 
dr. Kulpa projektą paruošti ga
lėjo, bet statybų vykdyti Jungt. 
Am. Valstybėse neturėjo teisės. 
Dėlto statybai vykdyti buvo an
gažuota vietinė “Fischer, Cian- 
ciola ir Associates” bendrovė.

Vėliau komitete kilo klausi
mas: ar statyti iš karto visus tris 
pastatus: šventovę, kultūros 
centrą-, kleboniją, ar tiktai šven
tovę ir kleboniją. Po ilgesnių 
diskusijų laimėjo pirmoji nuo
monė. Darbo brėžiniai tiktai 
bažnyčiai ir klebonijai, paruošti 
“Fischer, Cianciola ir Assoc.” 
bendrovės, ilgai nebuvo tvirti
nami Southfieldo statybos sky
riaus. Vėliau statybos komitetas 
nutraukė sutartį su ta bendro
ve, o dr. Alfredui Kulpai pave
dė paruošti kultūros centro pra
dinius brėžinius. Nuo to laiko 
buvo einama prie visų trijų pa
statų statybos vykdymo iš kar
to, kultūros centro statybos ne
atidėliojant nežinomam laikui. 
Tų visų pastatų vykdymas iš 
karto buvo tapęs principiniu 
nusistatymu, nes aiškiai jausta 
—jeigu bus statoma tiktai šven
tovė ir klebonija, tai lietuviško
ji visuomenė nebus suburta į 

savo religinį bei kultūrinį cent
rą, ir lietuviškoji parapija ne
atitiks savo paskirties ir neatliks 
uždavinių pagal II Vatikano san- 
tarybos dvasią.

Visų trijų pastatų statyboms 
vykdyti buvo pakviestas inž. A. 
J. Kerelis iš Čikagos. Kaikurių 
projekto detalių teko atsisakyti, 
stengiantis išsilaikyti kurijos 
nustatytos sąmatos ribose.

— Gal galėtumėt duoti šiek 
tiek žinių apie pagrindinius pa
status ir kuriam tikslui jie ski
riami.

— Šventovėje numatoma apie 
440 sėdimų vietų. Architektūriš
kai ji įdomi: trikampis bokštas 
vaizduoja lyg veržimąsi į erdvę. 
Viduje' numatyta eilė meniškų 
dalykų, tiktai nuo kaikurių jų 
vykdymo susilaikoma dabar^ 
taupant lėšas.

Kultūros centras susidaro iš 
kelių didesnių kambarių chorų 
repeticijoms, tautinių šokių pra
tyboms, susirinkimams. Pada
linus juos judomomis pertvaro
mis, susidarys aštuoni kamba
riai lituanistinei mokyklai. Salė 
yra didelė, pritaikyta vaidini
mams, įvairiems parengimams, 
o kartu ir krepšiniui. Scena yra 
labai erdvi — 56 pėdų pločio ir 
29 pėdų gylio. Šalia salės yra 
moderni virtuvė ir kavinė.

Klebonija yra dviaugštė, pa
kankamai erdvi. Ji galės pri
glausti ir kunigus svečius, atvy
kusius rekolekcijoms ar šven
tėms.

— Kokioje padėtyje šiuo me
tu yra visi religinio-kultūrinio 
centro statybos darbai?

— Parapijos kunigai jau nuo 
1972 m. pradžios gyvena naujo
joje klebonijoje. Šventovės ir 
kultūros centro pamatai bei 
grindys išlieti, plieno rėmai su
konstruoti, sienos iškilusios, lan
gai įdėti, stogas dengiamas. Ti
kimasi, kad žiemos metu bus 
vykdomi vidaus įrengimo dar
bai. Turbūt apie 1973 m. rug
pjūčio ar rugsėjo mėnesį bus 
pradėta naudotis naujaisiais pa
statais.

— Kaip verčiamasi su lėšo
mis?

— Kurija, duodama leidimus 
statybai vykdyti, nustatė sąma
tų ribas ir pageidauja, kad jos 
nebūtų peržengtos. Toji riba 
šventovei yra apie $300,000, 
kultūros centrui — apie $250, 
000. Klebonija pastatyta už $67, 
000. Sklypas (10 akrų) kainavo 
$38,000. Visokie papildomi dar
bai statyboje, lauko darbai, kaip 
elektros tinklo, vandens linijų, 
drenažo pravedimas prie pasta
tų bei prijungimas prie veikian
čių sistemų, autoaikštės įrengi
mas, rajono aptvarkymas dar 
pareikalaus apie $100,000. Mo
kesčiai už projektus ir pradi
nius brėžinius turbūt sieks 
$36,000. Be to, įvairių vidaus iš
baigiamųjų įrengimų medžia
gos, kuriuos teks patiems at
likti, pareikalaus dar apie $50, 
000. Taip ir susidaro $750,000 
sąmata.

— Iš kur tas lėšas pavyks 
gauti?

(Nukelta į 7-tą psl.)

“Ar bus lietuviškų parapijų 1984 
metais?” Šia tema kalba inž. Algis 
Rugienius Klevelande surengtame 
simpoziume. Rengėjas — Jaunimo 
Žygis už Tikėjimo Laisvę

Nuotr. VI Bacevičiaus

Pasidžiaugę pirmu sniegu Ka
nadoje, paglostyti šalčio ledinių 
delnų, planuojame jieškoti vasa
ros nors per švenčių atostogas.

Kelionė į Floridą
Pervažiuojant sieną į JAV, 

džiaugsmas užlieja krūtinę pa
galvojus, kaip čia lengva keliau
ti! Tavęs niekas neklausia, kodėl 
ar pas ką tu važiuoji. Pasakius 
kokios esi pilietybės, tau dar pa
linki gražių atostogų. Kalba ta 
pati, taip kad ir paklysti nėra 
kaip. Keliaujant reikia tik gerų 
akių, o jei jos silpnos — gerų 
akinių, kad galėtum pakelėse 
parašus ir nurodymus greitai 
perskaityti.

Kelias tolimas, bet įdomus, 
daug žadantis ir viliojantis. Grei
tai paliekam žiemą, ir sniego 
ruožas, mažėdamas pakelėse, vi
sai išnyksta. Aplinkui rudens 
nuotaika.

Pasiekę Tennessee, gauname 
lietaus. Nors ir be saulės, vaiz
dai gražūs. Rausva apdžiūvusi 
žolė, minkštaspyglės pušys, kur- 
ne-kur žali vijokliai. Kelias vin
giuojąs! per kalnus. Vietomis 
matosi raudona žemė, lyg sutru
pėję uolynai. Temperatūra apie 
50 1., taip kad nei šilta, nei šal
ta. Vakare pasiekiame Floridą. 
Su džiaugsmu dairomės, kad ir 
patamsyje. Prie apšviestų nak
vynės namų pamatėme pirmas 
palmes!

Pasakų pasaulis
Mūsų kelionės tikslas — ap

lankyti gražias vietoves. Pirmo
ji jų — Walt Disney pasaulis. 
Vaikams — tikra pasaka. Įdo
mu ir suaugusiems. Įsijungiame 
į mažą ekskursiją, kuri užtrun
ka apie tris su puse valandos. 
Maloni vadovė viską aiškina ir 
primena nepamiršti šypsotis. 
Mus stebina ne tik pastatai ir 
įdomios programos, bet ir auga
lai. Matosi daug medžių, atvežtų 
iš įvairių kraštų. Pastebėję dre
bulę, prisimename savo namus! 
Begalės įvairiausių krūmų ir de
koratyvinių augalų. Daugelis iš 
jų dar tik sodinami. Matosi jie 
įdėti į duobes žemėje, dar net 
neužpilti. Walt Disney pasauly
je statyba ir įrengimai planuoja
mi dar penkeriem metam, nors 
bus visą laiką kas nors naujo 
įrengiama. Tam yra paskirta 
27.000 akrų žemės.

Pagrindinėje gatvėje stebi
mės nepaprasta Kalėdų eglute. 
Ji — 80 metų amžiaus, atvežta 
iš Kalifornijos, 60 pėdų augščio. 
Ant jos šakų žiba 3000 švieselių 
ir 2.500 kalėdinių papuošalų. 
Žiūrime į tą eglutę — milžiną ir 
džiaugiamės užmiršę, kiek my
lių keliavome, kad galėtume ją 
pamatyti. Nors šventės jau čia 
pat, nėra jokio susigrūdimo. 
Daug malonių patarnautojų ir 
nepaprasta tvarka sudaro jaukią 
nuotaiką lankytojų tarpe.

Norint viską apžiūrėti nuo
sekliai, vienos dienos neužten
ka. Vakarui artinantis, su gailes
čiu širdyje (ypač vaikai) važiuo
jame tolyn, tikėdami dar kada 
nors čia sugrįžti. Walt Disney 
pasaulis — garsiausia ir įdo
miausia lankymo vieta, tikrai 
verta pamatyti.

Kūčios
Skubame į Miami, norime su

spėti į lietuvių ruošiamas Kū
čias. Apsistojame pas lietuvius, 
kurių čia yra nemažai. Jaučia
mės čia kaip namie “New Castle 
Villa” pastogėje ir džiaugiamės 
šeimininkų lietuvišku nuoširdu
mu.

Į lietuvių klubą atvažiuojame 
laiku, bet, deja, bilietai išpar
duoti. Kiek palaukę gauname 
vietas prie Kūčioms paruoštų 
stalų. Baltos staltiesės, žalios 
žvakės ir lietuviški veidai. Ran
dame pažįstamų iš Toronto. 
Pranešėja ę. Kuodaitienė kvie
čia visus uždegti žvakutes, kad 
tėvynės meilė klestėtų visų šir
dyse. Žuvusiems pagerbti "susi
kaupiame tylos minutei. Sol. 
Antanina Dambrauskaitė gieda 
“Marija, Marija”, akomponuo- 
jant muz. G. Grigaliūnui. Klubo 
prezidentas J. Gužauskas sukal
ba maldą. Laužydami plotkeles, 
svfeikiname vieni kitus, prisime
name artimuosius Kanadoje ir 
Lietuvoje. Paragavę skanių Kū
čių valgių, sekame toliau vaka
ro’programą. Jauna pianistė 
Nemyra Grigaliūnaitė skambina 
Beethoveno “Fuer Elise.” V. Se
maška skaito vaizdelį “Belau
kiant”. Mintimis skrendame į 
Lietuvą, pajutę Kūčių vakaro il
gesį ir lietuviškų pušų šakelių 
kvapą.

Pranešėja nuoširdžiu žodžiu, 
gražia suvalkietiška tarena ragi
no visus giedoti kalėdines gies
mes. Skamba solistės vedamas: 
“Gul šiandieną”, “Sveikas, Jė
zau gimusis’” ir “Piemenė
liams.” Pabaigoje Kūčių inicia
torius P. Šilas dėkoja visiems už 
atsilankymą, rengėjams už darbą 
ir rūpestį. Primena, kad įėjimo 
auka skiriama BALFo siunti
niams, kurie “nubrauks ašarėlę 
kam nors Sibire ar Lietuvoje.” 
Vietoje Kūčių vakaro burtų, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio loteri
ja visus vilioja išbandyti laimę.

Ilgai dar šnekučiuojasi neti
kėtai susitikę pažįstami prie 
tuštėjančių stalų. Smagu, kad 
lietuviai, kur jie bebūtų, kaip 
tie pelikanai, matyti būriais prie 
Miami pakrančių, suskrenda pa
būti kartu ir pabusti lietuvišką 
nuotaiką. Ir plačiame pasaulyje 
tarpe daugybės įvairių tautų 
nesijausi vienišas, jeigu jieškosi 
savųjų. O jų šiandien visur gali 
rasti.

Bendri įspūdžiai
Atostogos saulėtoje Floridoje 

prabėgo ^palikdamos atmintyje 
daug gražių vietovių, Atlanto 
bangas, beriančias vaikams be
galybę kiautelių, vaismedžių so
dų plotus ir auksinę saulę, švie
tusią kiekvieną dieną ir padova
nojusią mums tiek spindulių, 
kiek tik galėjome jų su savimi 
pasiimti. Geriausias laikas čia 
lankytis — žiemos metu. Turis
tų vis daugėja, bet vietų yra už
tenkamai. Statomi nauji namai. 
Šią žiemą yra nemažai atvažia
vusių žmonių iš Europos laisvų
jų kraštų. B*. V.

AR JAU ATNAUJINOT 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 

PRENUMERATĄ?

ONTARIO
HOVINCE OF OmiTUNITY j

Government 
Information

Švietimo 
ministerijos 
pranešimas
Ontario provincijos vyriausybė sa
vo memorandume visoms Ontario 
švietimo vadyboms pranešė: švieti
mo ministerija netvirtins naujų mo
kyklų statybos planų, kol bus Įrody
ta, kad statyba reikalinga ir kad ne
įmanoma gauti patalpas iš kitos švie
timo vadybos toje pačioje geografi
nėje aplinkoje.

šis potvarkis yra dalis programos, 
siekiančios užtikrinti, kad viešosios 
ir atskirosios švietimo vadybos regu
liariai tartus! dėl mokinių priėmimo 
ir toje apylinkėje esamų patalpų.

Vyriausybė pabrėžė nesiekianti, kad 
viešųjų ir atskirųjų mokyklų moki
niai naudotųsi tomis pačiomis klasė
mis, nes esminis dalykas yra išlai
kyti kiekvienos grupės tapatybę. Ta
čiau vyriausybė yra nusistačiusi ne
finansuoti naujos mokyklos statybos, 
jei netoliese yra pakankama nenau
dojama patalpa. Dėlto švietimo va
dybos nebegali spręsti patalpų klau
simo, nekreipdamos dėmesio Į savo 
aplinką. Jos turi žvelgti plačiau ir 
mažiau teikti dėmesio vienos ar ki
tos švietimo vadybos teisinėms ri
boms.

Tuo būdu norima išvengti lėšų švais
tymo bei mokyklų patalpų dvigubini- 
mo ir kartu užtikrinti tinkamą mo
kinių aprūpinimą bei jų auklėjimą.

Vyriausybė yra nusistačiusi sulaiky
ti visus naujų statybų patvirtinimus, 
kur aiškiai matyti, kad planavimas ir 
sprendimas padarytas neatsi
žvelgiant i viešąją gerovę ir kur aiš
ku, kad nauja statyba nėra reikalin
ga.

Pagal naują potvarkį, vadybos turi 
bendrai apsvarstyti mokinių skaičių, 
kartu planuoti ir nustatyti skaičių 
mokinių, lankančių viešąsias ir at
skirąsias mokyklas jų gyvenamoje 
apylinkėje. Tuomet jos turi sudaryti 
planą, rodantį, kokių patalpų reikia.

Vyriausybė taipgi pranešė apie su
darymą studijinės grupės, kuri tirs 
problemas, susijusias su bendru nau
dojimu mokyklų patalpų arba su mo
kinių perkėlimu iš vienos sistemos 
kiton. Studijinė grupė taipgi tirs vė
lyvą mokinių perkėlimą iš vienos 
sistemos kiton.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PREMIER OF ONTARIO

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Alfonsas LE6-2805.
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SAKOS IR EGLUTĖS
Kalėdines eglutes okupuotoje Lie

tuvoje oficialiai pakeitė naujameti
nės, bet tik miestų aikštėse ir įstai
gose. Privačiuose namuose eglutės 
dažniausiai papuošiamos jau prieš 
Kalėdas. Miestuose jas pardavinėja 
prekybininkai, tačiau vis dar netrūks
ta žmonių, kurie jas nelegaliai pa
tys nusikerta miškuose. “Tiesos” 
301/72 nr. Aleksandras Kezys skun
džiasi: “Miškeliuose apie Vilniaus 
Karoliniškes pokši kirviai. Iš koto 
virsta ir dešimtmetės eglutės, ir vos 
spėjusios pakilti nuo žemės. Nukirto, 
apžiūrėjo, o jei nepatiko — į šalį 
ir prie kitos. .. Toks vaizdas daž
name miške. Gamtos saugotojai 
pluša, drausdami miško žalotojus...” 
Toks besaikis eglučių nakinimas, at
rodo, paskatino Šiaulių moterų tary
ba ir gamtos apsaugos darbuotojus 
“Saulės" kino teatro priesalyje su
rengti paroda “Nauji metai — su 
eglės šaka”. Jos dalyvės prie kelme
lio pritvirtintas ar į krepšelį, deko
ratyvines vazeles įstatytas eglės ša
kas papuošė natūralia medžiaga — 
kankorėžiais, kerpėmis, samanomis, 
beržo, erškėtrožės, dumblainės, gip- 
sofilės šakelėmis, paparčio, begoni
jos lapais, įrodydamos, kad su vienu 
eglišakių galima papuošti butą.

GERIAUSIAME DEŠIMTUKE
Mindaugas Barysas “Tiesos” sau

sio 7 d. laidoj džiaugiasi pernykščiais 
lietuvių rutulio stūmėjų laimėjimais. 
Toliausiai pernai rutulį Sovietų Są
jungoje nustūmusių sportininkų pir
majame dešimtuke yra net 4 lietu
viai: Miuncheno olimpiadoje dalyva
vęs Rimantas Plungė — II, Arūnas 
Vitkevičius — V, Eugenijus Skapas 
— VII ir už juos žemesnį rezultatą 
pasiekęs Zenonas Kondratavičius. 
Pasak M. Baryso, tai nėra atsitikti
numas, nes rutulio stūmimas Lietu
voje jau seniai yra viena populia
riausių rungčių, kuria sportininkus 
sudomino Algimanto Baltušniko ir 
ypač Adolfo Varanausko laimėjimai.

V. ALSEIKOS ATSAKYMAI
Jau esame rašę apie Vilniuje su

rengtą antrąjį V. Alseikos susitiki
ma su spaudos ir radijo darbuoto
jais. Jo atsakymai į žurnalistų klau
simus paskelbti “Gimtojo Krašto” 
sausio 4 d. laidoje. Paklaustas “Kom
jaunimo Tiesos” atstovo A. Semaš
kos, kaip jam pavyko surinkti Vil
niuj! atvežtus dokumentus, V. Alsei
ka atsakė: “Jau minėjau, kad nuo 
1953 m. dirbau Vokietijoje VLIKo 
Vykdomojoje Taryboje. Jos įstaigo
je ne tik aš, bet ir visa eilė bend
radarbių visai lengvai galėjo stebėti 
ar susipažinti su VLIKo dokumen
tais, bylomis ar archyvais. Man, Vo
kietijoje apie aštuonerius melus re
dagavusiam Eltos biuletenį ar ruo
šusiam skriptus, vis tekdavo pasinau
doti įstaigos archyvais. Pagaliau vi
sa eilė VLIKo vadovų ar įstaigos 
pareigūnų — čia galėčiau paminėti 
ilgametį finansų tvarkytoją VLIKo 
Vykdomojoje Taryboje Tomą Sidiškį 
ar redaktorių Hermaną Jakužaitį — 
tai buvo žmonės, kurie neslėpdavo 
tariamų paslapčių. O kad VLIKas tu
rėjo ryšių su amerikiečiais, ypač Vo
kietijoje, tai buvo vieša “paslaptis”. 
Noriu pažymėti — prieš 20 metų jau 
buvau pasiryžęs kaupti medžiagą savo 
atsiminimams, knygai apie tai, ko
kios vyko rietenos, kaip buvo nau
dojamasi svetimomis lėšomis, kaip 
idealai buvo paversti eiliniu bizniu 
ir panašiai. Turiu priminti ir tai, 
kad VLIKas, iš Vokietijos keldama
sis į JAV (vėliau ir VLIKo Vykdo
moji Taryba), likvidavo turtą ir jį 
gabeno į Niujorką. Gal atrodo keis
ta, tačiau tikra, kad pareigūnai do
kumentus, raštus dalijo Vokietijos 
lietuvių veikėjams, nes ir šie kaupė 
medžiagą straipsniams ar atsimini
mams. Pagaliau, kai man teko tęsti 
darbą VLIKe jau Niujorke, su kai 
kuriais laiškais, dokumentais mane 
buvo supažindinęs VLIKo ir kitų or
ganizacijų techninis personalas .. .” 
šiame atsakyme kreiptinas dėmesys

j V. Alseikos jau prieš 20 metų su
manytą atsiminimų knygą VLIKo 
veiklai juodinti (rietienos, svetimos 
lėšos, idealų pavertimas bizniu). Jei
gu V. Alseika tada nebuvo sovietų 
agentas, matyt, galvojo apie paslau
gą Maskvai ateityje. Medžiagos rin
kimas, atrodo, pasunkėjo Niujorke, 
nes ten jis buvo supažindintas tik su 
“kaikuriais laiškais, dokumentais”. 
“Tiesos” atstovui D. Šiliukui V. Al
seika tikrai alseikiškai apibūdino 
frontininkus: “Vadinamus katalikus- 
frontininkus pavadinčiau lietuviškais 
smogikais, nes tai katalikų krikdemų 
atskala, kuri per jėgą siekia užimti 
stipriausias pozicijas mūsų išeivijoje 
JAV, V'okietijoje ir kitur. Jie ypa
tingai veržiasi į Bendruomenės orga
nizaciją JAV, į ALTą Čikagoje, na, 
ir į VLIKą. VLIKo vadovas Valiūnas, 
nors katalikų žmogus ir net kai kie
no laikomas bepartyviu, tačiau daug 
kas žino apie jo simpatijas fronti
ninkams. Katalikų ir frontininkų 
kryptis — griebti svarbiausius pos
tus į savo rankas — jau pakanka
mai išryškėjusi. ..” V. Alseika nepa
aiškino, kaip galima jėga užimti tas 
“stipriausias" pozicijos, kai Bend
ruomenės vadai visuose kraštuose yra 
renkami balsavimo keliu, kai atsto
vus į ALTą skiria organizacijos ir 
partijos, į VLIKą — partijos.

ORDINAS IR MEDALIS
S. m. sausio 5 d. pasirašytu įsa

ku augščiausiojo sovieto prezidiu
mo pirm. N. Podgornas ir sekr. M. 
Georgadzė amžiaus septyniasdešimt
mečio proga vilniškės kompartijos I 
sekr. Antanui Sniečkui suteikė "so
cialistinio darbo didvyrio” vardą, pa
skyrė Lenino ordiną ir auksinį 
“Pjautuvo bei kūjo” medalį, Įsake 
taipgi pabrėžiami dideli nuopelnai 
komunistų partijai ir sovietinei vals
tybei. Po šiuo pranešimu vilniškėje 
spaudoje sausio 7 d. dedamas ilgokas 
vietinės kompartijos ir valdžios svei
kinimas. Pradėjęs karjerą Stalino lai
kais, A. Sniečkus ne tik išliko gyvas 
"asmenybės kulto” metais, bet ir iš
silaikė sekretoriaus pareigose, kai 
Kremliuje ėmė keistis vadai. Sa
koma, kad jis šiandien turi tvirtą 
vardą Maskvoje ir kad vilniškė kom
partija jo nėra linkusi pakeisti jau
nesniu partiečiu, Kremliuje neturin
čiu svaresnio žodžio, čia galime pri
siminti Maskvos suplanuotą naftos 
valyklą Jurbarke, kuri būtų sudariusi 
taršos grėsmę Nemunui ir Kuršių 
marioms. Lietuvių pradėtas protes
tas spaudoje turbūt A. Sniečkaus 
dėka susilaukė atgarsio Maskvoje — 
valyklą leista statyti Mažeikiuose. 
Antra vertus, neužmirština, kad A. 
Sniečkus buvo vienas tų pagrindinių 
šulų, kurių dėka rusai įtvirtino savo 
okupaciją Lietuvoje. Jis buvo ir te
bėra klusnus Maskvos įrankis stali
niniais ir postalininiais laikais.

DU GYDYMO CENTRAI
Sausio 3 d. Kauno respublikinėje 

klinikinėje ligoninėje darbą pradėjo 
pirmasis visoje Lietuvoje specialus 
centras nudegimams gydyti, priiman
tis tik smarkiai nukentėjusius pa
cientus. Toje pačioje ligoninėje ati
darytas ir pirmasis Lietuvoj endro- 
kologinis centras, kuriame bus gydo
mi cukralige ar kitų vidaus sekreci
jos liaukų sutrikimais sergantys li
goniai. Abiejuose specializuotuose 
centruose vienu metu galės gydytis 
apie 100 asmenų.

"LAIKAS IR MOTERIS”
Tokiu pavadinimu Svėdasų kultū

ros namuose buvo surengta vakaro
nė apylinkės moterims. Pranešimą 
skaitė Kunigiškių aštuonmetės mo
kyklos direktorė J. Krasnickienė. 
Svėdasų apylinkės šešių kolchozų 
moterys nagrinėjo kultūros, buities 
ir jaunimo auklėjimo problemas. Me
ninę programą atliko: I. Pabarškie- 
nes vadovaujamo Svėdasų kultūros 
namų etnografinio ansamblio daini
ninkai ir pasakoriai, Kunigiškių kul
tūros namų moterų ansamblis su va
dove O. Braknyte ir apylinkės kol
chozų saviveiklininkai. V. Kst.

BUFFALO, NEW YORK
VASARIO 16 minėjimas įvyks va

sario 11 d., 3 v.p.p., International 
Institute. Programą atliks Ročeste- 
rio jaunimas, paskaitą skaitys sve
čias iš St. Catharines. Kadangi čia Į 
Vasario 16 minėjimą susirenka ne
mažas skaičius ir lietuviškai nekal
bančių, tai pranešimas bus ir anglų 
kalba. Dabar Buffalo lietuviai ran
ka rankon dirba su Niagaros pusia
salio tautiečiais, tad ir šis minėjimas

bus lyg ir bendras. Būtų labai ge
ra, jei kuo daugiau lietuvių atvyktų 
ir iš Kanados. Paprastai Buffalo mi
nėjimai būna labai jaukūs ir tuo 
įdomūs, kad dalyvauja ir lietuviškai 
nekalbantys tautiečiai, taipgi kita
taučiai. Po minėjimo būna gražiai 
pavaišinami svetingų Buffalo lietu
vaičių. Gausesnis dalyvavimas ir ren
gėjams, ir svečiams būtų labai ma
lonus. Kor.

tikas, SJ, Sao Paulo arkivyskupas Paulo Evaristo Arns, Sao Paulo valsty
bės atstovų rūmų nasė Dulce Salles su savo vyru Nuotr. A. Saulaičio

TILLSONBURGO Medžiotojų-Meškeriotojų Klubas "VILKAS" ir
DELHI Lietuvių Katalikių Moterų Draugija maloniai kviečia Jus į TRADICINĮ

ZUIKIU BALIU$1

S?
■
&

4 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1973. I. 25 — Nr. 4 <1199>

@ LIETIMAI PASAULYJE

sausio 26, penktadienį, 7 v. vakaro 

naujoje ir erdvioje Tillsonburgo 
Community Hali salėje (prie Fair Grounds)

• Hamiltono "Aukuras

• Skani zuikiena ir 

kiti valgiai

• Turtinga loterija
Įėjimas ir vakarienė: suaugusiems — 3 dol., studentams — 2 dol

Rožių valsas

Įvairūs gėrimai

Orkestras

"Sky Larks"

BROADWAY NORTH

Toronto lietuvių jaunimo orkestras, vadovaujamas Algio Dimskio (vidu
ryje prie akordeono). Iš kairės: Paulius Šarūnas, Algis Kairys, Jonas Bir- 
giolas. Jis dažnai groja įvairiuose parengimuose. Vasario 3, šeštadienį, 
jie gros “T. žiburių” spaudos baliuje Nuotr. B. Tarvydo

ST. CATHARINES, ONTARIO
KLAIPĖDOS ATVADAVIMO MI

NĖJIMAS. Tai buvo turbūt vienas 
pačių geriausių minėjimų mūsų 
bendruomenėje. Į pamaldas susirin
ko pilnutėlė koplyčia lietuvių iš St. 
Catharines ir kitų artimesnių vieto
vių. Prie altoriaus išsirikiavo ketu
rios vėliavos. Po pamaldų įvyko gen. 
Lietuvos konsulo dr. J. Žmuidzino re
tai girdima paskaita tiek savo turi
niu, tiek surinktais duomenimis, tiek 
ramiu ir aiškiu dalyko dėstymu. Ga
lima sakyti, kad tai buvo dar gyvos 
istorijos seminaras, sužavėjęs visus 
klausytojus. Pasirodo, Niagaros pu
siasalyje gyvena du Klaipėdos žygio 
dalyviai. Gyvenantis Port Colborne 
dėl sušlubavusios sveikatos negalė
jo atvykti į minėjimą, o kitas — 
Antanas Šukys buvo čia pat salėje 
ir labai vaizdžių žodžiu papasakojo 
pagrindinius to žygio įvykius.

Kadangi Toronto šaulių grupė at
vyko su vėliava ir su savo vadu S. 
Jokūbaičiu, tai jis irgi buvo pakvies
tas tarti savo žodį. Minėjimą baigė 
apylinkės pirmininkė K. Šukienė pa
dėkos žodžiu. Laisvės kovų daly
viams buvo prisegtos gėlės. Suskam
bėjo Lietuvos himnas, ir Klaipėda 
vėl atgijo mūsų širdyse ilgam lai
kui.

GAILA, KAD NIEKAS nebekelia

WINNIPEG,
NAUJŲ METŲ vėlyvą vakarą 

Princess Elizabeth ligoninėje po il
gos vėžio ligos mirė a.a. Antanas Ku
zinas. Prieš II karą gyveno Rygoje, 
kur turėjo moterų drabužių siuvyk
lą. Karo metu pasitraukė į Vakarus 
ir apsigyveno Austrijoje, Spittai an 
der Drau. 1948 m. atvyko Winni- 
pegan ir visą laiką vertėsi privačiai 
siūdamas drabužius — buvo geras 
siuvėjas. 1971 m. susirgo vidurių 
vėžiu ir iš ligoninės jau nebeišėjo. 
Prieš pat mirtį lietuvių Šv. Kazimie
ro bažnyčiai (per visą jos ilgį) do
vanojo kilimą — taką, kurio, deja, 
pats jau nebematė. Gedulingos pa-

minties surengti bendrą Naujų Metų 
sutikimą visam Niagaros pusiasaliui. 
Manau, kad kaltas Wellandas, kuris 
niekur nejuda iš savo miesto ribų. 
St. cathariniečiai mielu noru būdavo 
nuvyksta N. Metų sutikti į Wellan- 
dą, bet vvelandiškiai nejuda. Welan- 
diškiai ir šiemet surengė gerą suti
kimą savo tarpe. St. cathariniškiai 
irgi surengė keliose šeimose. Vie
nos šeimos erdviose patalpose susi
rinko gana geras skaičius svečių net 
ir iš kitų bendruomenių. Buvo ir 
meninė programa — solo dainos, 
smuikas, pianinas. Po to sekė dar iš 
aukso kasyklų laikų per Valdoro ra
diją girdėti “Trys berželiai”, kurie 
padainavo ir padeklamavo nuotaikin
gą šiupinį iš mūsų krašto lietuvių 
gyvenimo linksmosios pusės. Bema
tant priartėjo Naujų Metų minutė, 
kuri sutikta religiniu susikaupimu 
bei Tautos himnu.

ADOLFAS ŠETIKAS vėl sutiko 
būti skautų rėmėjų dr-jos pirminin
ku. Be to, jis yra ir šaulių skyriaus 
p-kas. Šetikų šeima yra visur veikli. 
Abi dukros taipgi yra veikėjos, ge
ros mokinės, pažengusios balerinos. 
Jis pats yra įvairių valdybų parei
gūnas, ilgametis krašto tarybos na
rys, Ethnic Council narys ir lietuvių 
atstovas. Kor.

MANITOBA
maldos įvyko sausio 6 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Iš čia palydėtas į 
Brookside kapines. Parapijos salėje 
suruošti pietūs.

A. A. MARIJA STUPAKO mirė 
sausio 3 d. St. Boniface ligoninėje. Ji 
yra Tado Juškos žmonos motina. Ge
dulingos laidotuvių pamaldos įvyko 
ukrainiečių Šv. Olgos ir Vladimiro 
katedroje. Po laidotuvių lietuvių pa
rapijos salėje suruošti pietūs. Sau
sio 13 d. lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčioje buvo atlaikytos devindienio 
gedulingos pamaldos, o po jų — pie
tūs parapijos salėje.

Teilsisi ramybėje! K.

FAIR GROUNDS

•4
HALLHARDY AVĖ.

—

"T. Žiburiams"aukojo
$25: Išganytojo parapijos Lietuvių 

Evang. Liuteronų Moterų Dr-ja To
ronte; KLK Moterų Dr-jos Delhi sky
rius; KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrius; $15: Stasys Ažuba
lis; $10: Sofija Indriksonienė, Jonas 
Linkūnaitis; $8: Elizijus Šlekys, .Jo
nas Misevičius; $7.50: Frank Bružas; 
$5: Si. Kiršinąs, V. Grabauskas, Jo
nas Mikšys, Vincas Rutkauskas; $4: 
B. Pranulis, Balys Čepauskas; gar
bės rėmėjo pren. $15: Mykolas Kizis; 
rėmėjo prenumeratas po $10: už dve
jus metus — St. Jaseliūnas, Malvina 
Kasperavičienė; už vienerius metus 
— Jonas Linkūnaitis, A. Firavičius, 
F. Lackus, Kl. Daulenskis, Juozas 
Žiurinskas, Jurgis Dementavičius, M. 
Mielkaitienė, dr. Al. Valadka, Pr. 
Dovidaitis, H. Steponaitis, Ben. Ba
ranauskas, J. Aklys, Frank Bružas, 
Anie. Zalagėnas, Petras Šukys, Aug. 
Ašoklis, A. Rūkas, VI. Ališauskas, J. 
Žvirblis, K. Zauka, V. Grabauskas, 
A. Visockienė, Z. Laurinavičius, Myk. 
Tabulėnas, Z. Bolskis, Juozas Sta- 
lioraitis (už dvi pren.), Albinas Ar
lauskas, Ant. Peleckis, M. K. Mar- 
čiukaitis, J. Narušis, Juozas Mocke
vičius, Juozas Zalatorius, Jonas Lie
pa, Kaz. Daunys, Ona Dabkienė, Pr. 
Radzevičiūtė, St. Telšinskas, V. Dai
lidė, Martynas Jankus, Sof. Marti
naitienė, Jonas Tonkūnas, Aug. Sen
kus, Vine. Beresnevičius, Iz. Jurcie- 
nė, Pov. Vyskupaitis, Čes. Valiukas, 
Danutė Keršienė, S. Bončkus, Ant. 
Raščius, Julius Oscila, Vyt. Starkus, 
Juozas Mačėnas, S. V. Vaitkai, A. 
Druseikis, Juoz. Skilandžiūnas, V. 
Platakis, Kaz. Rimas, Vyt. J. Mačikū- 
nas, Petras Ožalas, P. Žemaitis, Pr. 
Žaliauskas, Petras Stauskas, K. Po- 
derys, Alb. Ripkevičius, Herb. Ste- 
paitis, J. Rimšaitė, Justas Krasaus
kas, Ignas Pakarna, dr. A. P. Daily- 
dė, Ed. Sudikas, L. Pevcevičienė, 
Juozas Kralikauskas, Ad. J. Brakas, 
St. Jonušas, Fei. Gurklys, Juozas 
Morkūnas, Ant. Svirplys, V. Stanai
tis, Gedas Smolskis, V. Sendžikas, 
Ed. Olšauskas, Pr. Pranaitis, Ant. 
Giedraitis, Nik. Kardelis, Kaz. Ma
jauskas, VI. Saulis, Elz. Rakauskie
nė, J. V. Danys, A. Prunskus, Ant. 
Obcarskis, Pr. šliteris, Mrs. M. Uze- 
meck, Br. Laučys, Jonas Poška, M. 
Trumpauskienė, Adolfas Vanagas, 
kun. Pr. Vaseris, K. Šimbelis, Kazys 
Ambrasas, Alf. Rudokas.

Nuoširdžiai dėkojame dilesnie
siems spaudos rėmėjams.

HAMILTON, ONT.
PER KALĖDŲ ATOSTOGAS iš 

Hamiltono ateitininkų kuopos daly
vavo 7 nariai Dainavos žiemos kur
suose. Grižo namo visi sveiki ir labai 
patenkinti. Ateitininkų tėvų komite
tas pagelbėjo apmokėti kelionės iš
laidas. Nuoširdus ačiū. — Sausio 13 
d. moksleivių kuopos nariai buvo iš
vykę čiuožti. Tai buvo pirmoji išvy
ka šiais metais. N. B.

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS, 

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

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio 
prieš ilgus savaitgalius “Talka1 
šeštadieniais uždaryta._______

10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 7
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

St. East, tel. 544-7125

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.vak.

Mokame už:
depozitus ___________ 5% %
šėrus ir sutaupąs    6% %
už vienų metų terminuotus
indėlius _______7%
ir 3 metams ________1'A %
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8 % %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000

Mėsos ir puikūs dešros pominioi

Skanėstai --------------
kiekvieno skoniui

'enntncicr Ltd.

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

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

Tautybių festivalyje Poughkeepsie 
mieste, JAV, septynios lietuvių šei
mos ir pora viengungių surengė tau
todailės parodą, kurią aplankė apie 
3000 amerikiečių. Nuotraukoje pa
rodos iniciatoriai (iš kairės): Ligija 
Simanavičienė, E. Damijonaitienė, 
Kęstutis Simanavičius

J. A. Valstybės
LEOKADIJOS BRAZDIENĖS va

dovaujamas Čikagos lietuvių studen
tų tautinių šokių ansamblis pasiro
dė prez. R. Niksono Įvesdinimo iš
kilmėse sausio 20 d. Vašingtone. 
Kvietimas gautas A. Gustaičio pasi
kalbėjimo su prezidentiene P. Nik- 
soniene ir ALTos pastangų dėka.

“AMERIKOS BALSO” radijo tar
nybon nuo š.m. pradžios įsijungė Jo
lanta Raslavičiūtė, čikagietė, pasta
ruoju metu gyvenusi Kalifornijoje, 
Santa Monica mieste ir LB apylin
kėje ėjusi jaunimo reikalų vadovės 
pareigas.

PREL. DR. JUOZAS KONČIUS iš 
Romos grįžo Čikagon ir tikrinasi 
sveikatą šv. Kryžiaus ligoninėje. Po 
to žada vykti į šiltesnę vietovę.

JAUNIMO TEATRĄ įsteigė LB 
Detroito apylinkės valdyba, vadovu 
pakvietusi aktorių Karolį Balį. Da
lyvių amžius nėra nustatytas. Visi 
jaunuoliai ir jaunuolės raginami re
gistruotis pas vadovą K. Balį tel. 
562-0583 arba pas LB jaunimo sek
cijos narius — A. Smalinskaitę ir R. 
Selenį.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS Los Angeles skyrius, be
veik visiškai sustabdęs veiklą dėl 
nesutarimų, dabar ją nutarė atgai
vinti. Naujojon valdybon išrinkti: 
pirm. prof. Jonas Kuprionis, sekr. 
dr. Grigas Valančius, ižd. Kazys Ka
ruža. Revizijos komisiją sudarė: 
pirm. Stasė Pautienienė, Andrius 
Mironas ir Rūta K. Vidžiūnienė.

ČIKAGOJ LEIDŽIAMO LENKŲ 
dienraščio “Dziennik Zwiazkowy” 
pranešimu sausio 4 d. laidoj, JAV 
mirė pik. Leon Mitkiewicz, buvęs vie
nintelis Lenkijos karo attache ne
priklausomoj Lietuvoj. Velionis yra 
parašęs bei išleisdinęs dvi knygas 
lenkų kalba — “Lietuva ir Lenkija 
tarp dviejų karų” ir “Kauno atsimi
nimai”. Su pastarosios Įdomiomis iš
traukomis buvo supažindinti ir “Tž” 
skaitytojai. L. Mitkiewicz buvo gi
męs 1896 m. Žemaitijos didikų šei
moje, vedęs žemaičių kilmės Stefa
niją Huščaitę ir jautė didelių sim
patijų Lietuvai. Tai liudija objekty
vumu ir nuoširdumu pasižymėję jo 
“Kauno atsiminimai”.

KARDINOLAS J. CODY patvirti
no arkivyskupijos senato nutarimą 
skirti pensijas 70 metų sulauku- 
siem kunigam, kurie dėl okupaci
nio režimo negali grįžti į savo tėvy
nes. Mažesnę pensiją bus galima 
gauti ir nuo 65 metų amžiaus pagal 
darbo metus arkivyskupijoje. “Drau
go” pranešimu, pensijos pradedamos 
mokėti nuo š.m. sausio 1 d. Jomis 
galės pasinaudoti 4 lietuviai kunigai 
Čikagoje. Pensijų įvedimas ateiviams 
kunigams esąs nuopelnas lietuvių 
kunigų arkivyskupijos senate. “Nau
jienos”, papildydamos “Draugo” pra
nešimą, teigia, kad pensijas gaus tik 
tie lietuviai kunigai, kurie yra pri
ėmę kardinolo J. Cody kvietimą ir 
paskyrimą darbui parapijose.

LOS ANGELES ir Santa Monica 
LB apylinkių bendra jaunimo sekcija 
1972 m. pabaigoje persiorganizavo į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sxjungos 
skyrių, kurio valdybą sudarė: pirm.
K. Reivydis, vicepirm. V. Narbutas, 
sekr. I. Bužėnaitė, ižd. S. Stančikas, 
narys informacijos reikalams L. Ko
jelis ir narys moksleivių sociali
niams reikalams K. Uldukis.

Brazilija
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ V 

KONGRESĄ Sao Paulo mieste numa
tyta pradėti vasario 22, ketvirtadie
nį, 7 v.v. pamaldomis Zelinos lietu
vių bažnyčioje ir po jų seselių pran- 
ciškiečių gimnazijos salėje rengiamu 
oficialiu atidarymu. Sveikinimo žo
dį tars rengėjų komiteto pirm. prel. 
Pijus Ragažinskas, kraštų ir vienetų 
atstovai. Vasario 23-24 d.d. nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. bus sprendžiamos 
švietimo ir mokyklų, religinės, bend
ruomeninės, jaunimo problemos at
skirose sekcijose, o vakarais bus 
bendri posėdžiai su paskaitom ir me
nine programa. Vasario 24, šeštadie
nį, 8 v.v. miesto centro salėje ren
giamas iškilmingas Vasario 16 minė
jimas ir kongreso uždarymas su re
zoliucijų priėmimu bei menine pro
grama. Vasario 25, sekmadienį, 3 v. 
p.p., kongreso dalyviams bus bend
ros lietuviškos pamaldos Sao Paulo 
katedroje, vainiko padėjimas prie 
Brazilijos nepriklausomybės pamink
lo ir kongreso vakarienė. Kongreso 
metu numatoma aplankyti Sao Paulo 
valstijos gubernatorių, miesto bur
mistrą, surengti spaudos konferenci
ją su kokteiliais ir parūpinti žurna
listams atitinkamos medžiagos.

Australija
XXXX TARPTAUTINIS EUCHA

RISTINIS kongresas Melburne bus 
vasario 18-25 d.d. Jo šūkis: “Mylė
kime viens kitą, kaip Kristus mus 
mylėjo!” Kongresą rengia Melbur
no arkiv. dr. J. Knox vadovaujamas 
komitetas, kurin yra įtraukti ir atski
rų tautybių skyriai arba jų pagalbi
niai komitetai. Lietuviškąja kongre
so dalimi rūpinasi Australijos Lietu
vių Katalikų Federacijos valdyba, 
pasikvietusi talkininkų. “Tėviškės Ai
dų” savaitraštis jau paskelbė lietu
viškąją kongreso programą. Vasario 
17, šeštadienį, 7 v.v., Adelaidės teat
ras “Vaidila” suvaidins Simui Ku
dirkai skirtą dramą “Šuolis j laisvę”; 
7.30 v.v. Town Hall salėje bus bend
ras tautybių koncertas, kuriame lie

tuviams atstovaus tautinių šokių gru
pė “Klumpakojis”. Vasario 18, sek
madienį, 12 v. — pamaldos lietu
viams šv. Jono šventovėje, dalyvau
jant vysk. V. Blizgiui, vysk. A. Deks- 
niui bei kitiems svečiams. Konceleb- 
ratinių Mišių metu pamokslą sakys 
vysk. V. Brizgys. Giedos jungtinis 
lietuvių parapijos ir “Dainos" sam
būrio choras. Kadangi šios Mišios 
jungiamos su Vasario 16 minėjimu, 
organizacijų atstovai dalyvaus su vė
liavomis. Vasario 16 minėjimas bus 
6 v.v. Lietuvių Namuose. Meninę pro
gramą atliks jungtinės jėgos. Imi
grantų Mišios kriketo žaidynių aikš
tėje bus vasario 20, antradienį, 8 v. 
v. Organizacijos dalyvaus su vėliavo
mis, o jungtinį chorą papildys lietu
vių parapijos choras. Vasario 21, tre
čiadienį, 7 v.v. — susipažinimo vaka
rienė Lietuvių Namuose. Religinis 
koncertas rengiamas vasario 24, šeš
tadienį, šv. Jono šventovėje. Progra
mą atliks solistai, jungtinis "Dainos” 
sambūrio ir lietuvių parapijos cho
ras. Vasa.io 25, sekmadienį, 12 v. 
— pamaldos šv. Jono šventovėje ir 
Sutvirtinimo sakramentas vaikams. 
Pamokslas — vysk. A. Deksnio. Gie
dos jungtinis “Dainos” ir parapijos 
choras. Oficiali kongreso užbaiga bus 
6 v.v. kriketo žaidynių aikštėje, čia 
bus įteikta lietuvių dovana popie
žiaus Pauliaus VI atstovui. Visomis 
kongreso dienomis Šv. Jono šventovė
je 9 v.r. lietuviai kunigai laikys kon- 
celebracines Mišias. Visais kongreso 
reikalais prašoma kreiptis į jo ren
gėjų lietuviškąjį komitetą šiuo ad
resu: 18 Henry St., Kensington, Vic. 
3031, Australia. Tel. 33-2355.

Turkija
P. A. BRAŽINSKŲ BYLA, kaip 

jau buvo rašyta “TŽ” 3 nr., 1972 m. 
gruodžio 30 d. posėdyje nukelta į 
vėlesnę datą. Papildomai pranešama, 
kad tame teismo posėdyje dalyvavo 
P. A. Bražinskų advokatai Salib Sa
ri, Iliyas Guebuerzer ir Arif čav- 
dar, du Sovietų Sąjungos ambasados 
pareigūnai su savo advokatu Tevfik 
Arasli. Teismas buvo pareikalavęs iš 
Sovietų Sąjungos raštiškų lėktuvo 
įgulos ir keleivių pareiškimų, kurių 
ambasada ir šį kartą nepristatė. P. 
A. Bražinskų gynėjas adv. Arifas 
čavdaras pastebėjo, kad toks delsi
mas yra sąmoningas, nes komunis
tinėje santvarkoje liudininkams su
rasti ir jų pareiškimams gauti pa
kanka vienos dienos. Jis taipgi pa
brėžė sovietų pastangas pabėgusiam 
tėvui ir sūnui susigrąžinti. Kai Tur
kijos lėktuvas buvo pagrobtas ir pri
verstas nusileisti Bulgarijoje, grobė
jai buvo sutikti su sveikinimo šū
kiais, vaišinami ištaigingose vilose, 
o P. A. Bražinskai jau trečius metus 
laikomi kalėjime. Sovietų ambasa
dos adv. Tevfikas Arasli teisinosi, 
kad 51 liudininko pareiškimus ne
lengva surinkti, bet stengiamasi pa
reiškimų gavimą paskubinti. Adv. T. 
Arasli taipgi teigė, kad P. A. Bra
žinskai pakankamai gerai moka rusų 
kalbą ir kad jiem nereikia vertėjo. 
Su šiuo tvirtinimu nesutiko vertėjas. 
Jo nuomone, P. A. Bražinskai silpnai 
kalba rusiškai, nemoka išreikšti savo 
minčių. Adv. A. čavdaras teismą 
prašė P. A. Bražinskus paleisti, bet 
jo prašymas nebuvo paenkintas — 
byla atidėta vėlesnei datai.

Prancūzija
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS naujojon tarybon iš
rinkti: kun. Jonas Petrošius, Ričar
das Bačkis, prof. dr. Algirdas Grei
mas, skulptorius Antanas Mončys, 
Juozas Lanskoronskis, Žibutė Kli- 
mienė, Jonas Tomkus, Monika Lans- 
koronskytė-Toussaint, Eduardas Vai- 
ciekauskas ir grafikas Žibuntas Mik
šys. Tarybos pirmininku išrinktas Ri
čardas Bačkis. Valdybą sudaro: pirm, 
kun. J. Petrošius, nariai A. Mončys 
ir P. Klimas. Garbės teisman išrink
ti: prof. dr. Georges Matore, adv. 
Pierre Ch. L. Japy ir Ona B. Bagdo
naitė-Greimienė.

Lenkija
MOKSLO IR KULTŪROS MĖN

RAŠČIO “Varsnos” 1972 m. 9-10 nr. 
atskleidžia gyvą pirmojo pusmečio 
kultūrinę veiklą. 1972 m. gegužės 14 
d. Žagarų kaime surengė koncertą ir 
suvaidino “Kuprotą oželį” Krasna- 
grūdos ansamblis, vadovaujamas vie
tinės mokyklos mokytojų Sofijos ir 
Juozo Kubilių. — Tą pačią dieną 
Pristavonyse Jono Nevulio vadovau
jamas saviveiklinis dramos kolekty
vas suvaidino Juozo Grušo “Herkų 
Mantą”, kuris gegužės 28 d. buvo 
pakartotas ir Žagaruose. — Augus
tavo karininkų poilsio namuose ge
gužės 20 d. koncertą surengė Punsko 
choras ir kaimiška kapela. — Gegu
žės 28 d. Jono Vaznelio vadovauja
mas Valiničių ansamblis vietiniams 
gyventojams suvaidino V. Krėvės 
“Žentą”. — žagarų ansamblis birže
lio 4 d. surengė koncertą Klevuose, 
kuris sutraukė apie 160 lietuvių. — 
Ansamblių sąskrydis Lietuviu Visuo
meninės Kultūros Draugijos 15 metų 
veiklos sukakčiai paminėti buvo su
rengtas birželio 18 d. Burbiškiu kai
me, prie Lietuvą ir Lenkiją skirian
čio Galadusio ežero. Tai buvo visų 
ansamblių bendra dainų šventė, su
silaukusi daugiau kaip 1.000 dalyvių, 
apskrities partijos ir administracijos 
atstovų. Lietuvių Visuomenės Kul
tūros Draugijos valdyba programą at- 
likusieins ansambliams įteikė garbės 
raštus.



Lietuvos nepriklausomybės kovos
J. VAIČELIŪNASKnygų rinkoje pasirodė kny

ga “Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės 1918 -1920”. Pats 
pavadinimas rodo knygos turinį. 
Tai knygai parašyti buvo suda
ryta komisija, bet vėliau tą dar
bą atliko vienas tos knygos au
torius Kazys Ališauskas, gausiai 
pasinaudodamas spausdinta ir 
dar nespausdinta literatūra lie
tuvių ir nelietuvių kalba. Taip 
pat jam talkino kaikurie asme
nys. Knyga suskirstyta i tris 
skyrius: pakeliui į laisvę, kovos 
su bolševikais, kovos su ber
montininkais.

Pakeliui j laisvę
Šiame skyriuje aprašoma su

sidariusi padėtis Rusijos kariuo
menėje po caro nuvertimo ir 
bolševikų įsigalėjimo. Aprašo
ma, kaip pairusioje Rusijos ka
riuomenėje organizavosi tauti
niai daliniai, kurių skaičiuje 
buvo ir lietuvių daliniai. Lai
mingiausias buvo Rovno lietu
vių batalionas: beveik visi jo 
kariai kartu grįžo į Lietuvą. 
Nelaimingiausias buvo Vytauto 
Didžiojo batalionas Sibire. Nors 
tai buvo atskiras lietuvių bata
lionas, bet jis priklausė Sibiro 
lenkų divizijai, kuriai vadovavo 
pik. K. Rumšą, žemaitis. Bata
lione, lietuviams komunistams 
veikiant, padarytas perversmas. 
Batalionas pateko į bolševikų 
nagus. Bolševikai penkis to ba
taliono karininkus ir tris karei
vius nužudė, o likusius karius 
įjungė į 312 bolševikų pulką. 
Iš tos lenkų divizijos' (12.000 
karių), pik. Rumšai vadovau
jant, per Vladivostoką į Len
kiją grįžo tik 1.500 karių.

Kai Rusijos kariuomenėje stei
gėsi tautiniai daliniai, lenkai į 
savo dalinius kvietė ir lietuvius. 
O lenkų vyskupas Ciepliak vie
šai pareiškė, kad lenkai Rusijo
je nedaro skirtumo tarp kata
likybės ir lenkybės ir laiko 
kiekvieną kataliką lenku (o len
ką ortodoksą — rusu?).

Latviai savo dalinius Rusijos 
kariuomenėje turėjo jau 1915 
m. (18 p.). Jų buvo astuoni ba
talionai. Jie savo tarpe bei ap
mokyme vartojo latvių kalbą. 
Tie latvių batalionai narsiai gy
nė Rygą nuo vokiečių. Jų nar
sumas nuskambėjo ir Lietuvoje. 
Bet kur dingo tie latviu bata
lionai vėliau? Kai vokiečiai su 
bolševikais sudarė taikos sutar
tį, vokiečiai lengvai užėmė Ry
gą. Gal jie nuėjo pas bolševi
kus? Sakoma (79 p.), kad bolše
vikų kariuomenėje buvo trys 
latvių komunistų divizijos, ku
rios buvo užėmusios beveik vi
są Latviją ir dalį Lietuvos. 
Prieš bolševikus prie Liepojos 
kovojo tik vienas latvių bata
lionas, vadovaujamas pik. Kol- 
pako. Latviams su savo korpu 
padėjo vokiečių generolas 
Goltz.

Kovos su bolševikais
Bolševikai, kurie skelbė, kad 

karas turi baigtis be aneksijų 
bei kontribucijų, patys pirmie
ji pradėjo pulti ir grobti kitus

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Štai kodėl II Vatikano Susi

rinkimas ir sako, kad “evange- 
linių patarimų vykdymas yra 
tarsi rodyklė” (I, 78), visų jpir- 
ina, be abejonės, doriniu atžvil
giu, nes ji “turinti paskatinti vi
sus Bažnyčios narius uoliai at
likti savo krikščioniškojo pašau
kimo pareigas” (t.p.). Tačiau šia 
dorine prasme vienuolinė būse
na anaiptol neišsisemia — jau 
tik todėl, kad dorybės pavyz
džių vienuolių luome yra taip 
lygiai reta, kaip ir kituose luo
muose. Tai Susirinkimas žino, 
kaip ir mes visi. Todėl jis čia 
pat kelia ir kitą, gilesnę, vienuo
linės būsenos prasmę, būtent: 
“Vienuolinis luomas ... liudija 
Kristaus atpirkimo atneštą ir 
amžiną gyvenimą, skelbia busi
mąjį prisikėlimą ir dangaus ka
ralystės garbę” (t.p.). Ir kitoje 
vietoje: “Dvasios dovanos yra 
įvairios: vienus Ji pašaukia aki
vaizdžiai liudyti dangiškosios bu
veinės troškimą ir išlaikyti jį 
gyvą žmonijos šeimoje” (I, 206). 
Vadinasi, šalia dorinės rodyklės 
arba dorinio pavyzdžio, kuris 
reiškiasi asmeniniu vienuolio 
gyvenimu, vienuolinė būsena 
yra dar ir eschatologinė rodyk
lė, kuri reiškiasi pačiu luomu, 
esančiu perkeistosios būties 
prasmenimi. Gali užtat atskiri 
šio luomo nariai būti ir labai ne
skaidrūs, neduodantys tikintie- 
tiem tinkamo pavyzdžio, bet 
pats luomas kaip toks arba pati 
vienuolinė būsena nenustoja dėl 
to nė kiek objektyvios savo ver
tės bei prasmės.

Ši vienuolinės būsenos kaip 
perkeitimo prasmens vertė, ži
noma, būtų abejotina, jei pa
mirštume, kad perkeitimas, bū
damas išganymo tikslas, glūdi 
ne grynoje ateityie, vadinasi, 
dar kažkur toli priekyje, bet kad 
jis yra jau ir čia pat dabartyje, 
vadinasi, načioje kūrinijoje kaip 
pradinis Viešpaties sumanymas. 
“Eschatologinis atbaigimas jau 
yra įdėtas į visatos sukūrimą”, 
nastebi F. Mussneris15. Kitain 
tariant, pasaulio atbaiga glūdi 

kraštus. Propagandai naudojo 
užgrobiamų kraštų komunistus 
ir jų vardu vykdė grobimus.

Šioje knygoje rašoma, kad 
Lietuvą puolė Pskovo (lietuvių) 
divizija, o šiaurėje — interna
cionalinė (latvių) divizija. Jei 
trijose latvių komunistų divizi
jose latvių buvo skaitoma trys 
pulkai (3, 6 ir 60), tai Pskovo 
(lietuvių) divizijoje lietuvių ka
žin ar buvo vienas batalionas. 
Divizijų pavadinimai latviški, 
lietuviški, bet tų divizijų sudė
tis ir vadovybė buvo rusiška.

Jei tos dvi bolševikų divizi
jos 1918 m. pabaigoje į Lietu
vą veržėsi būdamos apypilnės 
sudėties ir neblogai ginkluotos, 
tai Lietuva savo tikros kariuo
menės tuo metu kaip ir netu
rėjo. Vien Pskovo divizija 1919 
m. sausio mėnesio pradžioje tu
rėjo 7.405 karius, 104 kulko
svaidžius, 12 patrankų ir 6 lėk
tuvus. O tose dviejose bolševi
kų divizijose galėjo būti per 
15.000 karių. Tuo metu Lietu
vos kariuomenėje buvo apie 
3.000 karių, kurių tik dalis tu
rėjo ginklus.

Lietuviai bolševikus iš savo 
krašto išmušė ne tik dėl savo 
padidėjusios kariuomenės ir pa
gerėjusio apsiginklavimo, bet ir 
dėl didelio pasiryžimo ginti sa
vo tėvynę nuo bolševikų. Su ko
kiu entuziazmu lietuviai kovojo 
prieš bolševikus, rodo kad ir 
toks pavyzdys. Kautynėse su 
bolševikais žuvo II pulko IX 
kuopos vadas karin. Sinickis. 
Jo užrašų knygutėje buvo ras
tas įrašas:

Ar mes keliamės, ar miegam, 
Mums ant lūpų Lietuva.
Meilės Lietuvai nestingam,
Kad tik būtų ji gyva.
Antras pavyzdys rodo, koks 

mažas nuošimtis lietuvių komu
nistų buvo bolševikų kariuome
nėje. 1919 m. pradžioje komu
nistas Baltušis - Žemaitis Šiau
liuose suorganizavo komunistų 
Žemaičių pulką — apie 1.000 
karių. Bet po kelių mėnesių 
tas pats Žemaitis iš to pulko į 
Pskovo diviziją Ukmergėj įjun
gė tik 98 karius. Kiti išbėgio
jo. Dar daugiau jų išbėgiojo 
Joniškėlyje, čia, be kitų, prie to 
pulko išsibėgiojimo savo kalbo
mis prisidėjo Joniškėlio pra
džios mokyklos mokytoja Bič- 
kūnaitė.

Lietuviams su bolševikais ko
voti kiek padėjo vokiečiai-sak- 
sai. Jie vėliau iš Lietuvos iš
vyko. Latviams su bolševikais 
kovoti padėjo vokiečių genero
las Goltz su savo korpu. Vėliau 
tas korpas tapo bermontininkų 
dalimi.

Kovos su bermontininkais
Trečiame tos knygos skyriuje 

autorius plačiai aprašo ne tik 
karinius veiksmus prieš ber
montininkus, bet ir pačią ber- 
montiadą, kuri buvo gana pai
ni ir sukta. Apie bermontinin
kus autorius taip sako (339 p.): 

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

jo pradžioje, ir pasaulio pradžia 
įvyksta jo atbaigoje1” — pagal 
žinomą scholastinės filosofijos 
dėsnį: “Finis ėst primus in in- 
tentione, ultimus in executione 
— tikslas yra pirmas sumanant 
ir paskutinis vykdant”. Būdama 
Viešpaties sumanyta, visatos at
baiga kaip tikslas glūdi visuose 
kūrimo bei išganymo istorijos 
įvykiuose ir apsprendžia visus 
krikščionies žygius. Nuosekliai 
tad išganymo istorija ir turi bū
ti, pasak S. Bulgakovo, “svars
toma ateisiančiojo galo arba 
eschatologinės pilnatvės švieso
je; tai savotiška amžinybės mu
zika”, teikianti visiem istori
niam veiksmam “ypatingos pras
mės, įjungdama juos amžinybės 
perspektyvon”.17

Vienuolių luomo paskirtis 
kaip tik ir yra skelbti šį perkei
timo artumą ir gyvai priminti 
krikščionijai, kad jis yra ir mū- 
sojoje dabartyje ir kad todėl ir 
dabartis turi būti išmatuota ana 
amžinybės perspektyva. Vienuo
lis yra gyvas nurodymas į tai, 
kad Viešpats, kaip gražiai sako 
Y. M. Congaras, “nori pasaulį 
padaryti savo galybės bei garbės 
šventykla”.18 Vienuolis yra “liu
dijimas, kurlink žmonės turi 
kreipti žvilgsnį”, arba “strėlė, 
rodanti žmonių istorijos kryp
tį.”19 Jeigu visatos perkeitimas 
sudaro vieną išganymo istorijos 
sudedamųjų pradų, tai vienuo
lių luomas visa savo dvasia bei 
sąranga kaip tik ir telkiasi aplin
kui šį pradą, sava būsena jį vaiz
duodamas ir tuo būdu rasdamas 
Bažnyčioje savą pateisinimą bei 
savą vietą. Eschatologinė sąmo
nė juk sudaro neišdildomą 
krikščioniškojo tikėjimo savybę, 
o regima šios sąmonės išraiška, 
objektyvuota tam tikra konkre
čia būsena, ir yra vienuolių luo
mas. Kaip krikščionybė “yra ne
įmanoma be ryšio su paskučiau
siais dalykais arba su eschatolo- 

“Tai buvo rusų monarchistų ir 
vokiečių organizuoti savanorių 
daliniai iš rusų belaisvių ir vo
kiečių karių”. Pats bermonti
ninkų vardas paimtas nuo jų 
vado Bermondt. Jis buvo Rusi
jos kariuomenės pulkininkas, o 
po bolševikų perversmo — bal
tųjų rusų vadas.

Jei kituose Rusijos plotuose 
baltiesiems rusų vadams prieš 
bolševikus kovoti padėjo san
tarvininkai anglai ir prancūzai, 
tai Pabaltijo srityje Bermondtui 
padėjo vokiečiai, kurie taip pat 
norėjo tame krašte pasilikti ir 
jį valdyti. Oficialiai vokiečiai 
tai padaryti negalėjo, nes Vo
kietija karą buvo pralaimėjusi 
ir jos kariuomenė iš Pabaltijo 
turėjo pasitraukti. Tada vokie
čiai čia veikė bermontininkų 
vardu.

Kažkodėl bermontininkus kar
tais vadina kolčakininkais (374 
p.). Admirolas Kolčakas prieš 
bolševikus kovojo Sibire, o ber
montininkai — Pabaltijo srity
je. Ir Lietuvos kaimo žmonės 
bermontininkus vadino kolčia- 
kininkais. Apie juos buvo sudė
ta ir dainelė:

Kolčake, Kolčake 
tau Dievas nepadės, 
Nušovei bernelį, 
kas mane mylės.
Pagrindinis lietuvių mūšis su 

bermontininkais įvyko 1919 m. 
lapkričio 21-22 d. Radviliškio — 
Šiaulių rajone. Mūšį lietuviai 
laimėjo ir paėmė didelį karo 
grobį. Galutinai bermontininkų 
pribaigti nepavyko, nes tarptau
tinė komisija su gen. Niessel 
priešakyje lietuvių karinius 
veiksmus sustabdė. Lietuviai tai 
komisijai pakluso, nors bermon
tininkai ilgai ignoravo tos komi
sijos įsakymus ir iš Lietuvos 
nesitraukė. Jie iš Lietuvos pra
dėjo trauktis tik po pralaimėto 
mūšio.

Lietuviai mūšius prieš bolše
vikus ir bermontininkus laimė
jo, nes jie kariavo savo krašte, 
gynė savo tėvynę nuo įsibrovė
lių, kurie plėšė Lietuvos gyven
tojus. Nenuostabu, kad Lietu
vos kariams visokeriopai padė
jo visi krašto gyventojai.

Šios knygos pirmajame tome 
aprašyti karo veiksmai prieš 
bolševikus ir bermontininkus. 
Taip pat apžvelgiama ir politi
nė Lietuvos padėtis besibai
giant I pasauliniam karui bei 
vedant nepriklausomybės ko
vas. Jei anksčiau kas skaitė ne
priklausomybės kovų dalyvių 
atsiminimus, tai šioje knygoje 
ras tų atsiminirmi santrauką, 
papildytą ir kitų kraštų šalti
niais. Pridėtos schemos įgalina 
lengviau sekti karinių veiksmų 
aprašymą, ši knyga yra gražus 
įnašas į mūsų karinę ir tautos 
istoriją. Knyga išleista gražiai.

Kazys Ališauskas, KOVOS DĖL 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 1918—1920. Tomas I. Redak
torius Pranas Čepėnas. Lietuvių 
veteranų sąjungos “Ramovė” 1972 
m. 490 psl. leidinys.

AN TANAS MACEINA
gine atbaiga”,29 taip lygiai ji 
yra neįmanoma be vienuolinės 
būsenos. Vienuolių luomas yra 
daugiau, negu tik istorinė Baž
nyčios išsivystymo apraiška, ga
linti atsirasti ir vėl pradingti. 
Vienuolių luomas yra eschatolo
ginio prado regimybė Bažnyčio
je kaip keleivėje visuotinės at- 
baigos linkui. “Vienuolis gyve
na vienybėje su ateisiančiuoju 
pasauliu” (Y. M. J. Congar, op. 
cit. 551).

7. Vienuolynų krizės 
priežastis

Jeigu tad pasitaiko tarpsnių, 
kai ši eschatologinio prado re
gimybė aptemsta ir ši vienybė 
su ateisiančiuoju pasauliu su
yra, tada ateina ir vienuolinės 
būsenos krizė, kurią šiandien 
kaip tik jaučiame beveik visuo
se kraštuose ir kuri reiškiasi pa
šaukimų mažėjimu, išstojimų di
dėjimu, vidinės tvarkos svyra
vimu, viršinio veikimo neaišku
mu. Tada “neigiama ne tik kai
kurie viršiniai dalykai, pvz. vie
nuoliniai drabužiai, vardai, kliau- 
zūra, privilegijos, pasiruošimo 
neatitinkančios pareigos, bet su
abejojama net ir pačia vienuoli
nio gyvenimo esme”.21 Vienuo
lis, kaip ir kiekvienas krikščio
nis ir kaip visa Bažnyčia, gyve
na savotišką dialektiką: kaip vie
nuolis jis yra perkeitimo pras- 
muo ir reiškia busimąjį gyveni
mą; kaip keleivis žemėje jis gy
vena visu žmonių likimą bei rū
pesčius. “Gramatika ir eschato
logija” — štai vienuolinio gy
venimo dialektikos poliai, kaip 
juos vaizdingai ir sykiu labai 
prasmingai apibūdina J. Le- 
clercq, kalbėdamas apie moks
lą ir troškulį Dievop.22 “Gra
matikos” vardu čia reikia su
prasti betkokia kultūrine vie
nuolio veiklą. Kai ši veikla ryš
kiai persisveria “gramatikos”

Kento universiteto bibliotekoje, JAV-se, yra įsteigtas lituanistikos sky
rius, kuriame telkiami įvairūs leidiniai apie lietuvius. Kairėje — J. Cad- 
zow,lietuvių kilmės,aiškina lankytojams apie turimus leidinius VI.Bacevičius

NAUJI FILMAI

FELLINI'S ROMA"
ALGIRDAS GUSTAITIS

Italijos filmų gamintojas, re- 
žisorius ir autorius Fellini yra 
keistų scenų, didelių kontrastų, 
nuostabių situacijų^ nelauktų 
veiksmų, originalaus režisavimo, 
išjieškoto naujoviškumo, akis 
sprogdinančių naujumų asme
nybė.

Jo filmuose visad yra didžiai 
fantastinių gabalų, ne tik nie
kur nematytų, bet ir neįsivaiz
duotų. Jis parenka artistus ir 
taip pakreipia filmavimo objek
tyvą, kad filmo scenose atsi
spindi tikrovė, maišyta su nau
jove ir feliniškumu.

Paskutinis “Ultra Film Pro
duction” kūrinys — beveik išti-

Solistė Gina Čapkauskienė-Butkutė 
koncertuoja Klevelande saleziečiams 
remti draugijos surengtame koncer
te 1972 m. gruodžio 9 d. Koncertas 
praėjo su dideliu pasisekimu

Nuotrauka J. Garlos

naudai, kai eschatologija virsta 
teoriškai žinomu bei tikimu, eg- 
zistencialiai betgi nebejaučia
mu pradu, tuomet vienuolio są
monėje ir kyla visą jo būtį su- 
krečiąs klausimas: “Ar yra pras
mės, jei atskiras žmogus pasi
švenčia Dievui?”23, šią abejo
nę pašalinti ir tuo pačiu ištiku
sią krizę įveikti gali tačiau ne 
pastangos dar labiau pabrėžti 
“gramatiką” ir tuo būdu įsilieti 
į dabartinį amžių (aion), bet, 
priešingai, pagilinti eschatologi
nę sąmonę ir tuo kaip tik išsi
skirti iš dabartinio amžiaus. Nes 
prasmuo visados yra kelrodis į 
ateitį, vienuolio atveju — gy
vas kelrodis j busimąjį amžių 
(futurum saeculum).

Neneigiant tad būtinybės de
rintis “prie pasikeitusių laiko 
sąlygų”, kaip to reikalauja II 
Vatikano Susirinkimas (II, 117), 
visdėlto reikia pabrėžti, kad mū
sų dienomis nepakanka papras
to liudijimo krikščioniškuoju 
gyvenimu kaip išganymo sklei
dimu žemiškojoje būtyje. Mūsų 
dienomis, kaip teisingai teigia 
C. Geffrė, “reikia žmonių, ku
rie jau pačia savo būsena įkū
nytų gyvenimo prasmę ir ją per
žengtų, telkdami šiam reikalui 
visas jėgas. Tuo jie teiktų įro
dymų, kad atsidavimas Dievui 
keičia žmogaus gyvenimą jau 
čia žemėje. Šie žmonės turėtų 
pažadinti liturginę esmę, slypin
čią kiekviename žmoguje, t. y. 
sukurtų erdve garbei bei pa
dėkai”.24 Jei ši erdvė vienuolių 
gyvenime taptų spinduliuojanti, 
tai ji patrauktų savęspi kaip tik 
širdis tų, kurie bodisi pasaulio 
faktiškumu, laukdami “Dievo 
vaiku garbės apreiškimo” (Rom 
8, 19).

Tuo gal išsispręstų ir vienuo
liniu pašaukimu klausimas. 
Echatologinės sąmonės įžiebi
mas, jos atnaujinimas, jos žėrė
jimas vienuolinėje būsenoje yra 

sų dviejų valandų ilgumo spal
votas filmas, JAV-se išleistas 
United Artists Corp., yra ištisas 
keisto pasigėrėjimo veikalas.

Roma yra nuostabus miestas. 
Istorija, menas, laimėjimai, pra
žūties šešėliai, gyvųjų italų 
(anksčiau romėnų) noras poil
siauti ir būti greta moterų, — 
žinomas tūkstančiais metų. Apie 
Romą negalima parašyti pilnos 
istorijos, negalima jos ištisai nu
filmuoti, atpasakoti.

Fellini tame filme davė savo 
įspūdžių, atsiminimų apie Romą. 
Nuo pradžios iki pabaigos atski
rais pjūviais sulipdytos atrai
žos. Bet jo pateiktos atraižos 
kažkaip tinka ir glaustai liejasi 
ekrano spalvose. Daug sarkaz
mo, realybės, fantazijos, istori
jos ir legendų. Yra praeities, da
barties ir ateities. Tatai (praeitį, 
dabartį, ateitį) galima kritikuoti, 
dėl jos abejoti, ginčytis ir saky
ti — ne, buvo kitaip, arba yra 
kitaip. Ir tikrai gali skirtingai 
būti. Bet tokios tikrovės Felli- 
niui nereikia, tokių žiūrovų jis 
nenori. Gali nežinoti ko atėjai, 
bet privalai žinoti, kad matei 
felinišką filmą, pakeliantį ir 
gramzdinanti kėdėje.

“Fellini’s Roma” yra suaugu
siems skirtas filmas. Turintiems 
artistiškų, meniškų jausmų, 
jieškantiem keistumų ir šuolių 
priekin jis patiks.

Atsiųsta paminėti
Šaltinis, 1972 m. spalis, 5 nr. 
Akiračiai, 1972 m. rugsėjis, 8 nr. 
Lituanus. The Lithuanian Quar

terly. 1972, vol. 18, no. 3.
Keleivio Kalendorius 1973 me

tams. Eina nuo 1919 metų. Reda
gavo S. Michelsonas. Leidžia “Ke
leivis” South Bostone, Mass. Kaina 
$1.50, 64 psl.

Mitteilungen aus baltischem Le- 
ben, 3 nr., September 1972. Heraus- 
geber — Baltische Gesellschaft in 
Deutschland. Erscheint vierteljaehr- 
lich. 8 Muenchen 2, Lessingstr. 5, 
W. Germany.

vienintelė jėga dabartinei vienuo
lynų krizei nugalėti, nes ši są
monė kaip tik ir reiškia tai, ko 
II Vatikano Susirinkimas reika
lauja kaip pagrindinės atsinauji
nimo sąlygos, būtent: nuolat 
grįžti “į visokio krikščioniškojo 
gyvenimo šaltinį bei pradinę 
vienuolijos dvasią” (II, 117). Iš 
eschatologinės sąmonės kilę, 
eschatologinę sąmonę sava bū
sena vaizdavę, į eschatologinę 
pasaulio atbaigą prasmeniškai 
rodę, vienuolynai galės klestėti 
tik tada, kai pro jų vykdomą 
“gramatiką” (jos reikalo niekas 
neneigia), vadinasi, pro visus jų 
pasaulinius bei religinius dar
bus, bus galima regėti busima
sis perkeitimas kaip visos išga
nymo istorijos tikslas. Tik tada 
vienuolinė būsena taps tikruoju 
“angeliškuoju gyvenimu”, pras
mingu savo viduje ir patraukliu 
savo paviršiumi. Tik tada atsi
ras ir jaunuolių, kurie bei ku
rios trokš daugiau negu vienos 
“gramatikos”.

i •"> Franz Mussner, Schoepfung in 
Christus, sudėt, veikale “Myste- 
rium Salutis”, Einsiedeln 1967, 
t. II, p. 461.

i« Pig. Adolf Darlap, Fundamentale 
Theologie der Heilsgeschichte, su
dėt. veikale “Mysterium Salutis”, 
Einsiedeln 1967, t. II, p. 118-19.

! * Sergij Bulgakov, Nevesta Agnca, 
Paris 1945, p. 375-76.

i 8 Yves M. J. Congar, op. cit. p. 86.
m Garcia M. Colombas, op. cit. p. 

245.
20 Yves M. J. Congar, op. cit. p. 96; 

pig. Karl Rahner, Theologische 
Prinzipien der Hermeneutik escha- 
tologischer Aussagen. Schriften 
zur Theologie, Koeln 1968, t. IV, 
p. 401-408.

21 Claude Geffrė, Die Zukunft dės 
Ordenslebens in der Stunde der 
Saekularisation, “Concilium” 
1969, nr. 11, p. 687.

22 Jean Leclercq, op. cit. p. 19.
23 Claude Geffrė, op. cit. p. 687.
21 Claude Geffrė, op. cit. p. 681.
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EI KULTŪRIM VEIKLOJE
DAIL. VACLOVAS RATAS, žymu

sis grafikas, mirė kraujo vėžiu sau
sio 4 d. Australijoje, sulaukęs 62 
metų. Velionis buvo baigęs 1935 m. 
Kauno meno mokyklą, tobulinęsis 
Venecijoje, Florencijoje ir Romoje. 
1937-44 m. dirbo Vytauto D. kultūros 
muzėjaus meno skyriaus konservato
rium. Pokario metais išeivijoje bu
vo lektorium Miuncheno tarptauti
nėje meno akademijoje, Freiburgo 
lietuvių dailės instituto nariu, “Ži
burių” laikraščio meniniu redakto
rium, rengė parodas ir iliustravo 
knygas. Gyvendamas Australijoje, 
turėjo parodas ne tik jos didžiuo
siuose miestuose, bet ir kaimyninės 
N. Zelandijos Aucklande. Jo kūrinių 
yra įsigiję žymieji Australijos mu- 
zėjai, Australijos ambasada Vašing
tone, Smithsonian institutas Vašing
tone.

LIETUVIU DAILĖS INSTITU
TAS sausio 12-21 d.d. M. K. Čiur
lionio galerijoj Čikagoj surengė dail. 
Viktoro Vizgirdos tapybos darbų pa
rodą. “Draugo” kultūriniame priede 
paskelbtame pasikalbėjime dail. V. 
Vizgirda nusiskundžia, kad šios pa
rodos nebuvo įmanoma padaryti ap
žvalgine, atspindinčia visą kūrybos 
laikotarpį, nes sunku sutelkti po ar
timesnes ir tolimesnes vietoves iš
sklaidytus kūrinius. Apie parodoj iš
statytus portretus jis prasitarė: “Ke
liolika portretų, atrinktų pagal gali
mybę, nepaįvairins mano parodos te
matikos, nes, tapydamas žmogų, aš į 
jį žiūriu lygiai kaip į krūmą ar išsi
kerojusį kelmą. Ne vieną iš nutapytų 
gyvų būtybių galėčiau pavadinti na
ture morte.” Dail. V. Vizgirda yra 
lankęsis okupuotoje Lietuvoje ir su
sipažinęs su tenykščių dailininkų kū
ryba. Minėtame pasikalbėjime pasa
kojo: “Lietuvoje menininkai yra 
prisirišę prie savo krašto, gamtovaiz
džio ir žmogaus. Liaudies meno ne
išsemiami turtai ir visas praeities 
kultūrinis palikimas leidžia giliai pa
žinti būdingiausius ir per amžius su
siklosčiusius mūsų tautos bruožus. 
Liaudiškumas dabar yra tarytum kel
rodis lietuvių menininkų kūrybai tė
vynėje. Sodrus primityviškumas do
minuoja daugelio tapytojų kūriniuo
se ar grafikos raižiniuose liaudies 
dainų, pasakų ir padavimų motyvais. 
Lygiagrečiai išieškotos abstraktinio 
meno formos, jau su lietuviškos dva
sios atspalviais, randa atgarsių tapy
boje ir kitų dailės sričių darbuose...”

PASAULIO LIETUVIU KATALI
KU BENDRIJA įsteigė metinę $500 
premiją visuomenininkui, kuris sa
vo veikla daugiausia pasitarnauja lie
tuvybės ir krikščioniškosios kultūros 
idealų skiepijimui lietuviuose. Pre
mijos mecenatas — kun. J. Prunskis, 
įsteigęs specialų fondą jau trims pre
mijoms — žurnalistinei, mokslinei ir 
visuomeninei. Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Bendrijos valdyba 1972 m. vi
suomenininko premijai paskirti suda
rė vertintojų komisiją, kurion pa
kviesti: prof. dr. J. Meškauskas, Ig. 
Sakalas, Al. Skrupskelienė, kun. J. 
Stankevičius ir prof. B. Vitkus. Kan
didatus šiai premijai motyvuotu raš
tu gali siūlyti visi lietuviai iki š.m. 
sausio 31 d. Kreiptis šiuo adresu: 
Ignas Sakalas, 7356 So. Campbell 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. Ver
tintojų komisijas planuojama suda
ryti kasmet įvairių kontinentų lie
tuvių kolonijose.

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBAS Čika
goje prieškalėdinį savo susirinkimą 
skyrė kun. J. Lindės-Dobilo šimto- 
sioms gimimo metinėms. Paskaitą 
apie jo gyvenimą, kūrybą ir veiklą 
Panevėžyje skaitė buvęs kun. J. Lin
dės-Dobilo mokinys Juozas Masilio- 
nis.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪ
DŽIO Dr. Vydūno skyrius Čikagoj 
paskelbė dramos konkursą Romo 
Kalantos tragiškam susideginimui 
įamžinti. Laimėtojui numatyta $1.000 
premija. Konkurso taisyklės bus pa
skelbtos spaudoje. LA Sąjūdis taip 
gi yra paskelbęs poemos “Simas Ku
dirka” konkursą, kurio terminas bai
giasi kovo 1 d., su taip pat $1.000 
premija.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS 
ČIKAGOJE, kuriam nuo 1969 m. va
dovavo pirm. dr. Vincas Maciūnas, 
vicepirm. dr. Aleksandras Flateris ir 
sekr. Antanas Vaičiulaitis, apžvelgė 
nuveiktus darbus, priimtą statuto pa
keitimą ir patvirtino naująjį prezi
diumą: pirm. dr. Jurgį Gimbutą, na
rius — Vladą Kulboką, dr. Aleksand
rą Platerį, dr. Tomą Remeikį ir Simą 
Sužiedėlį. Institutas buvo papildytas 
17 naujų narių, kurių didžiąją dalį 
sudaro jaunoji karta. Ketvirtadalis 
LI narių dabar jau yra jaunosios 
kartos mokslo žmonės. Dr. V. Maciū
no redaguota "Lituanistikos darbų” 
III knyga jau baigiama rinkti spaus
tuvėje.

“BOOKS ABROAD”, Oklahomos 
un-to, JAV, leidžiamas tarptautinis 
literatūros žurnalas, paskelbė tris 
lietuvių autorių knygų recenzijas: 
D. Valiukėnaitė recenzuoja K. Barė- 
no “Dvidešimt vieną Veroniką”, R. 
Šilbajoris—Juditos Vaičiūnaitės “Pa
kartojimus” ir Tomo Venclovos 
“Kalbos ženklą”. Žurnalą redaguoja 
estas prof. Ivar Ivask.

DR. J. BALYS ruošia spaudai “Lie
tuvių dainų Amerikoje” II tomą, ku
ris bus skirtas lyrinėms, papročių ir 
kalendorinių švenčių dainoms. Pir
majame tome, išleistame J. Kapo
čiaus Bostone, buvo sutelktos bala
dės ir pasakojamosios dainos.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
1972 METUS PALYDĖJUSIAME 

simfoniniame koncerte Vilniuje bu
vo atlikti keli nauji lietuvių kompo
zitorių kūriniai: V. Montvilos “Vil
niaus poemos” antroji dalis “Cho
rai”, V. Švedo “Koncertas-baladė for
tepijonui, fleitai, čelestai ir muša
miesiems” V. Krėvės “Vaivos juos
tos” motyvais, V. Juozapaičio keturių 
dalių, didokos apimties “Simfonija”, 
F. Bajoro “Pirmoji simfonija” ir J. 
Bašinsko “Koncertas fleitai, stygi
niam orkestrui, mušamiesiems". Vil
niaus filharmonijos simfoniniam or
kestrui dirigavo J. Aleksa. Koncerte 
dalyvavo solistai: pianistė S. Bielio- 
nytė, fleitistas A. Vizgirda ir čelesta 
grojusi M. Diamandidi. Kompoz. V. 
Montvilos Vilniaus miestui skirtą 
simfoninį ciklą “Vilniaus poemos” 
sudaro trys dalys — “Gotiška po
ema”, “Chorai” ir jau baigta kurti 
“Šventinė poema”. N. Metų išvakarė
se Vilniaus operos teatre buvo tradi
cinis G. Verdi “Traviatos” spektaklis, 
Vilniaus katedroje — koncertas su 
tradicine J. Haydno “Atsisveikinimo 
simfonija”, o Vilniaus sporto rūmuo
se jaunimą linksmino ansamblis “Es
tradinės melodijos”.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO Botą
sias gimimo metines vilniečiai ir 
kauniečiai sausio 5 d. paminėjo pa
minklinių lentų atidengimu prie na
mų, kuriuose gyveno ir kūrė velionis 
rašytojas. Vilniškę paminklinę lentą 
su Putino bareljefu ir atitinkamu 
įrašu sukūrė skulptorius K. Patam
sis, kauniškę — dail. I. Mozūraitė - 
Klemkienė ir dail. G. Pempė. Vil
niaus universitete įvykusiame minė
jime pranešimą apie Putino gyveni
mą ir kūrybą skaitė filologijos moks
lų kandidatas J. Lankutis, atsimini
mais dalijosi akademikas K. Korsa
kas. Po jų žodį tarė filologijos moks
lų kandidtaa V. Areška, poetas A. 
Baltakis ir universiteto diplomantė 
I. Raškcvičiūtė. S. Sondeckio diri
guojamas Vilniaus filharmonijos ka
merinis orkestras atliko keletą Puti
no mėgtų kūrinių, o jo eilėraščius 
skaitė dramos aktoriai M. Mironaitė 
ir L. Noreika. Kauno filharmonijos 
salėje surengtame minėjime Putino 
gyvenimo kelią ir kūrybą nušvietė 
filologijos mokslų kandidatas V. Ga
linis. Apie Putiną, kaip rašytoją ir 
žmogų, taipgi kalbėjo jo kūrinių il
gametis redaktorius A. Žirgulys, 
spaustuvės darbininkas A. Milašius 
ir jaunoji poetė L. Kalibataitė, Kau
no medicinos instituto studentė. Pu
tino eiles skaitė dramos aktoriai A. 
Voščikas ir D. Kazragytė. Dainų, su
kurtų Putino eilėraščių tekstais, pa
dainavo sol. T. Chmieliauskaitė, for
tepijonu palydima pianistės S. Bie- 
lionytės, ir kauniečiai saviveiklinin
kai. Kompoz. Giedrius Kuprevičius 
paskambino Putino atminimui sukur
tą preliudą.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
dėl patalpų remonto ir gastrolių nau
jąjį sezoną pradėjo tik prieš Kalė
das, gruodžio 23 d., bet žiūrovų iš 
karto laukė trys paruoštos premje
ros. Rež. P. Gaidys pastatė V. Šeks
pyro tragediją “Koriolanas”, rež. B. 
Gražys — N. Dumbadzės lyrinę ko
mediją “Nesirūpink, mama!”, rež. T. 
Kalvelienė — A. Ostrovskio komedi
ją “Pasiutę piingai", skirtą šio rusų 
klasiko 150-tosiom gimimo metinėm. 
Geriausio įvertinimo spaudoje susi
laukė V. Šekspyro “Koriolano” prem
jera — rež. Povilas Gaidys, dail. Va
lentinas Antanavičius ir pagrindinio 
vaidmens atlikėjas akt. Henrikas 
Andriukonis.

DAIL. BRONIUS UOGINTAS at
šventė amžiaus šešiasdešimtmetį. 
Kauno meno mokykloje jis mokėsi 
pas A. Galdiką, A. Varną ir P. Kal
poką, Vilniuje — pas J. Vienožinskį. 
Sukatuvininkas yra tapytojas, knygų 
iliustratorius, plakatų kūrėjas, tai
komosios dailės ir kaligrafijos atsto
vas, didžiausių laimėjimų pasiekęs 
tapyboje — peizažuose ir portretuo
se. Jis yra sukūręs rež. J. Miltinio, 
kompoz. B. Dvariono, rašytojos L 
Simonaitytės ir daugelio kitų lietu
vių portretus.

A. BIELIAUSKO “Kauno romaną” 
(“Kaunase romaan”) 24.000 egz. ti
ražu Taline išleido Estijos leidykla 
“Eesti raamat”. Knygą iš lietuvių 
kalbos vertė M. Lodus, apipavida
lino dail. S. Lyvas.

PRIEŠ NAUJUJOSIUS 1973 M. 
vilniečiai susilaukė dviejų premijų. 
Vaikams skirtą Kosto Kubilinsko ei
liuotą pasaką “Strakaliukas ir Maka- 
liukas” Vilniaus dramos teatre pa
statė rež. A. Lapenas, talkinamas 
dail. D. Mataitienės, kompoz. V. Pal
tanavičiaus ir baletmeisterio C. Žeb
rausko. Estų rašytojo Eno Vėtomos 
pjesę "Vakarienė penkiems”, spren
džiančią šeimos ir moralės proble
mas, Vilniaus jaunimo teatre paruo
šė rež. D. Tamulevičiūtė, estas dail, 
K. Piumenas ir kompoz. M. Urbai- 
tis.

SUKAKTUVININKAI. Amžiaus 
85 metų sukaktį atšventė Lietuvos že
mės ūkio akademijos prof. Jonas 
Kriščiūnas, 50 metų — Panevėžio 
dramos teatro aktorius Gediminas 
Karka, poetas Anzelmas Matutis ir 
rašytojas Anelius Markevičius.

RYGOS TELEVIZIJA antrą kartą 
rodė Vytautės Žilinskaitės hu
moreskų ckranazicają, o Rygos radi
jas antrą kartą transliavo pagal Jus
tino Marcinkevičiaus apysaką “Pušis, 
kuri juokėsi” paruoštą vaidinimą.

V. Kst.
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BABY POINT, $24,900 prašoma 
kaina. 5 kambarių taurinis na
mas. įvažiavimas ir garažas. Vie
na skola. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
BLOOR — JANE, $2.000 įmo
kėti. Atskiras 4 kambarių namu
kas, moderni virtuvė ir vonia. 
Tuojau galima užimti. Su dides
niu įmokėjimu viena skola.
KLNGSWAY, $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 įmokėŲ. 
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

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

Kasos valandos:
Pirmad...........10-3
Antrad......... 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad......... 10-7
Penktod. 10-8
Seštad..........9 - 12
Sekmad. ... 9.30 - I

MOKA:
už termininius indėlius —
trejų metų 7%
dvejų metų ........... 7%
vienerių metų
už taupomąsias (savings) s-tas
už depozitų-čekių sąskaitas 53%%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000 8%
nekiin. turto iki $50.000 8%

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
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 bet- 
koks 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, prnšo $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. 
Siame versle tie patys savininkai jau 25 metai. Parduodama dėl se
natvės. Reikalingas didesnis įmokėjimas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tai. 534-9286 — namų: 537-2869

Vila Zelinos Jaunimo Namuose, Brazilijoj, tarp lietuvių kalbos pamokų, 
tautinių šokių ir dainų yra laiko ir atsikvėpti Nuotr. A. Saulaičio

©bM’OIlTAS

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

LIETUVIO savininko vaistinė

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- vv-r V riPnAIKIčA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus tolKUAUJAAJ

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

W. V A S 1 S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės Ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS T I jentr

863 BLOOR 8L W., Toronto 4, OnL ' e'-

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, OnL , --- 
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 j šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

SPORTAS LIETUVOJ
Šešių geriausių stalo teniso koman

dų turnyras įvyko Kaune. Moterų 
klasėje laimėjo Kauno komanda, ku
rioje žaidė: A. Giedraitytė, A. Sa
butytė ir V. Kadžytė. A. Giedraity
tė taip pat laimėjo individualines 
varžybas.

Lengvosios atletikos uždarų patal
pų rungtynės įvyko Kauno sporto 
halėje. Panevėžietė A. Lukoševičiū- 
tė šuolyje į augštį peršoko 1.68 m.

Lietuvos tinklininkės viešėjo Ber
lyne, kur žaidė stambiame turnyre. 
Lietuvaitės pralaimėjo visas rung
tynes.

Lietuvos imtynininkai viešėjo Len
kijoje ir dalyvavo draugiškose rung
tynėse su Lenkijos imtynininkais. 
Lietuviai pralaimėjo pirmą susitiki
mą 4,5:5,5, tačiau laimėjo antrą 
5,5:4,5.

Kauno Žalgirio krepšininkai pa
siekė septintą iš eilės laimėjimą, nu
galėdami Minsko R.T.I. 84:68. Žal
giriečiai ir toliau pirmauja.
VYČIO ŽINIOS

Mergaičių krepšinio komandos už- 
praėjusį savaitgalį žaidė pirmenybių 
rungtynes ir abejas pralaimėjo.

Moterų krepšinio komanda vėl or
ganizuojama. Norinčios žaisti prašo
mos kreiptis pas M. Nacevičiūtę tel. 
231-1818.

Berniukai (12 m.) laimėjo rung
tynes be žaidimo, neatvykus Aušros 
komandai.

Pranas Gvildys, buvęs Vyčio pir
mininkas ir aktyvus sportininkas, lan
kėsi Toronte. Ta proga sutarė drau
giškas krepšinio rungtynes su jau
niausiais krepšininkais ir krepšinin
kėmis. Rungtynes numatoma žaisti 
Vyčio dvidešimtpenkmečio sukak
ties minėjimo metu.

Mūsų rėmėjams p. p. Bumeliui 
(Oakvillėj) ir Kišonui nuoširdžiai 
dėkojame. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

K. Sapočkino ir Alb. Puzerio tvar
koma moterų krepšinio komanda 
nugalėjo Celtic Panthers sausio 16 
d. 42:29. žaidė: J. Simonaitytė 2, D. 
Klimaitė 8, D. Norkutė 15, N. Kėkš- 
taitė-Jull 4, R. Radžiūnaitė 2, S. Si- 
mutytė 8, R. Birštonaitė-Breen 2, J. 
Stonkienė 1.

Jaunių B krepšinio komanda sau
sio 17 d. CYO lygos rungtynėse nu
galėjo Vyčio penketuką 50:32. Auš
rai taškus laimėjo: L. Rautinšas 2, V. 
Raab 11, A. Abromavičius 2, J. Gu
tauskas, T. Sodonis, R. Grigonis 16, 
S. Arlauskas, S. Stončius 10, A. 
Valickis 9. I

Krepšinio treniruotės: antradie

niais nuo 5 v.p.p. iki 7 v.v. jaunu
čiams D (iki 12 m.), nuo 7 v.v. vy
rams ir iauniams A (17-18 m.), tre
čiadieniais — moterims ir mergai
tėms, ketvirtadieniais nuo 5 v.p.p. iki 
7 v.v. jaunučiam C (13-14 m.), nuo 
7 v.v. jauniams B (15-16 m.) ir jau
niams A (17-18 m.).

Klubo rėmėjams ir globėjams — 
Kanados Lietuvių Fondui ir Prisikė
limo moterų draugijai už gausias au
kas nuoširdžiai dėkojame.

TORONTO TAURAS
Tradicinis klubo balius buvo sėk

mingas. Valdyba dėkoja visiems sve
čiams — torontiškiams, Ročesterio, 
Ošavos Ešeriuko, Hamiltono Gied
raičio klubų ir OFHA atstovams. 
Ačiū visiems nariams, prisidėjusiems 
darbu ir kitais būdais prie baliaus 
sėkmės!

Vaidyba kviečia visus narius da
lyvauti sausio 27-28 d.d. žuvavimo 
išvykoje klubo ūkyje. Vasario 10 d. 
ruošiama bendra zuikių medžioklė ir 
vakarienė. Informacijas teikia sekci
jų vadovai — J. Matuliauskas ir N. 
Jukna. •

Vasario 11 d., 1.30 v.p.p., Trinity 
Recreation Centre bus metinis klu
bo susirinkimas. Visi nariai privalo 
dalyvauti. Iždininkas J. Lasys prašo 
nedelsiant sumokėti nario mokestį.

Toronto medžiotojų ir žūklautojų 
klubo “Tauras” narys J. Šimkus, lai
mėjęs I prizą už šaudymą ir III pri
zą už žvejojimą. Nuotr. B. Tarvydo

Inž. Kostas Astravas keliauja per 
Arabijos dykumą. Ten sakoma: “Kas 
turi pinigų Mercedes Benz važiuoja, 
o kas neturi — asiliuku joja”

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, sausio 28, įvyks šie 

susirinkimai: jaun. mergaičių — 2 
v.p.p. L. V. Namuose: jaun. berniu
kų — 2 v.p.p. ateitininkų kambary
je; vyr. moksleivių — kartu su stu
dentais 7 v. v. Prisikėlimo par. Pa
rodų salėje.

Ateitininkų šventė Toronte šiais 
metais įvyks vasario 24-25 d.d. Šven
tei jau pradėta ruoštis.

Linai ir Vidai Vaitiekūnaitėms, jų 
tėveliui atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
dvasinės stiprybės linki ir dalinasi 
liūdesiu visi Toronto ateitininkai.

Kas dar norėtų bilietų į Viktor 
Frankl paskaitą, kuri įvyks vasario 
11, sekmadienį, 7.30 v.v., Massey 
Hall, prašomi kreiptis į Ramunę 
Stravinskaitę ar V. Kotyčių.

Centro draugovė jungia išsisklai
džiusius ateitininkus studentus, ku
riems neįmanoma atvažiuoti į atei
tininkų draugovės susirinkimus. 
Žmogaus veikla priklauso nuo to, 
kas jis yra. Jei studentas yra ateiti
ninkas, jis noromis gilinsis į princi
pus. Negalėdamas prisidėti prie 
bendro darbo, galės asmeniškai dirb
ti pagal principus savo gyvenvietėje, 
tobulinti savo veiklą ir idėjų supra
timą. Kiekvienas centro draugovėje 
turės asmeninius veiklos uždavinius. 
Prašau, siųskite vardą, adresą ir 
savo siūlymus pirmininkui: Linas 
Sidrys, 1121 Notre Dame Avė., South 
Bend, Indiana 46617, USA.

Skautų veikla
a "Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

tėvų metinis susirinkimas — vasario 
4 d., 12 v., skautų būkle. Kviečiama 
bent po vieną iš šeimos jame daly
vauti.

• Dėl atšilusio oro Albion Hills 
parkas buvo uždarytas, ir Mindaugo 
dr-vės iškyla atidėta. Ji bus sausio 
28 d. ar vasario 4 d. Sausio 22 d. 
sueigoje dr-vės skiltys turėjo savo 
atskirus užsiėmimus. Skautai lavina
mi veikti skilčių sistemoje.

• į jaun. skaučių Tulpės dr-vę 
įstojo Rasa Fabricifitė. Sveikiname. 
Dr-vės sueiga šį šeštadienį, sausio 
27 d., 1 v. p.p., Lietuvių Namuose.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sueiga Lietuvių Namuose sausio 27 
d., 1 v.p.p. Atsinešti dr-vės sąsiuvi
nius.

• Sausio 27, šeštadienį, 1 v.p.p., 
skautų būkle skaučių Mirgos dr-vės 
sueiga.

e Skaučių susimąstymo dieną šiais 
metais organizuoja latvės. Bendroji 
sueiga įvyks Latvių Namuose vasa
rio 22 d. Č. S.

Studentų žinios
Toronto Universiteto Lietuvių Stu

dentų Klubas — TULSK, susitaręs 
su Toronto universiteto administra
cija, paskelbė vasario 23 “Lithuanian 
Day on Campus”. Programa bus su
daryta iš trijų dalių: 1. meninė dalis 
— tautiniai šokiai, parodos ir 1.1.; 2. 
lietuviška vakarienė; 3. vakarinė ne
formali programa. (Daugiau detalių 
bus paskelbta vėliau.) Visi tautie
čiai bus prašomi tą dieną atsilankyti 
į Toronto universiteto Lietuvių 
Dieną.

Toronto Universiteto Lietuvių Stu
dentų Klubas priima nariais ir visus 
lietuvius moksleivius, kurie šiuo me
tu lanko XIII klasę arba kitas augš- 
tesnes mokyklas. Visi studentai, no
rintieji dalyvauti klubo veikloje ir 
gauti “Žiniaraštį” (ihformacinį laik
raštėlį kartą į mėnesį), prašomi sku
biai atsiųsti vardą, pavardę, adresą 
ir $2.00 nario mokesčio. Siųsti Al
giui Senkui, 72 Morningside, Toron
to 159, Ont.

TULSK yra naujai įsisteigusi orga
nizacija ir sunkiai verčiasi finansiš
kai. Kad klubas galėtų įvykdyti nu
statytą programą, turi turėti stiprų 
finansinį pagrindą.

Tam tikslui labai prašome lietu
viškąją visuomenę, kuri pritaria mū
sų klubui, paremti jį lėšomis. Aukas 
prašome siųsti klubo finansinei ko
misijai — Algiui Senkui, 72 Mor
ningside, Toronto 159, Ont.

Žymieji Kanados stalo teniso 
žaidėjai Violeta Nešukaitytė ir 
Errol Caetano sausio 22 d. East 
York Collegiate gimnazijos sa
lėje žaidė parodomąsias rungty
nės. Jas surengė “Prudential 
Insurance Company’’, kuri tel
kia lėšas Kanados stalo teniso 
žaidėjų rinktinės kelionei į pa
saulio tenisininkų rungtynes Ju
goslavijoj ir Britų Bendruome
nės žaidėjų rungtynes Cardiffe.
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garbens
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St West
7 KAMBARIŲ, dviejų augštų namas su garažu ir 6 kambarių vasar
namis netoli T. T. Pranciškonų stovyklos. Pirkimo kainon įeina 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-alyya 
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau j pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
HIGH PARK AVE., 10 originalių dvibučių (duplex), prašoma kaina 
už kiekvieną $42.000, apie $8.000 įmokėti. Modernios virtuvės, kili
mai, šildymas vandeniu, platus įvažiavimas ir vieta automobiliams.

AL. GARBENIS
NAMŲ TEL. HU 9-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5^4% už depozitus

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas 

61/z% už 1 m. term. dep. 
7!4% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

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 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos Ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

A. J. MORAIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

Ontario ir 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.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

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

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

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

Angliškos vilnonės, “mohair", “terylene” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

Tel. 533-5454

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

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

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

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

čia gaurite tekstilei gaminiui pigiauiiomii kainomb; 
didelis paiirinkimai skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminėi ir draugai Europoje tikrai džiaugiu.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
- programos, 

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei 

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 !«>■«■
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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Lietuviška maisto gaminių krautuvė
<& SKAITTTOJAI PASISAKO

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258
• Įvairios 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 • 

•Importuoti maisto gaminiai •

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU — •

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

Balio Maskeliūno
DRAUDOS ĮSTAIGA
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

Tel. 532-7733

----- TV-HI-FI -----
Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

1613 DUNDAS Street West

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

LAIŠKAS TORONTO “DAINAI”
Jūsų siųstą čekį 30 dol., kaip “Dai

nos” grupės ponių dovaną Miun
cheno prieglaudoje esančioms lietu
vėms senelėms, gavau. Ačiū! Čia pri
jungiu atskaitomybę. Visos penkios 
senutės nuoširdžiai dėkoja visoms 
aukotojoms ir šj mėnesį pasimels už 
visas aukotojas, prašydamos Dievo 
Motinos Marijos užtarymu geriausios 
sveikatos ir visokios palaimos. Kar
tu prašau priimti ir mano padėką 
bei geriausius linkėjimus.

Kun. Jonas Aviža
NUSIBODĘ KALBĖTOJAI?

Vienos bendruomenės korespon
dentas rašė spaudoje, kad ten Lietu
vos kariuomenės sukakties minėji
mas apsiėjo be paskaitos, nes “vie
tiniai paskaitininkai gerokai nusibo
dę”. Tai, žinoma, menkas atpildas 
vietiniams paskaitininkams. Ilgai
niui ir vietinių paskaitininkų pri
truks. Seniai jau laikas suprasti, 
kad kaip malda yra malda, taip tau
tinė paskaita yra paskaita, prime
nanti senus, bet svarbius tautos gy
venimo įvykius. Sensacijų ir perdėtų 
gudravimų juk ir būti negali. Kas 
iš to, jei ir svečias paskaitininkas, 
bet kalba visai ne į temą? Dėsto sa
vo gudragalviškumą, sukelia ginčus. 
Arba atvyksta labai didelis ponas ir 
skaito kelis žodžius ir dar neaiškiai. 
Būna ir tokių, kurie per vieną pa
skaitą nori išdėstyti visą Lietuvos 
istoriją. Labai dažnai vietiniai pa
skaitininkai išsamiau aptaria reika
lus, be užsimojimo pasirodyti smar
kiais kalbėtojais. Iš tikrųjų kiekvie
nas vietinis turėtų, laikui atėjus, iš
eiti ir pasakyti žodį. Kaip kitaip iš
moksime būti visuomenininkais? 
Taip pat ir jaunimo atstovai neturė
tų bėgti nuo šių pareigų, kaip nuo 
ugnies. Juk kada nors teks salėje iš
eiti prieš klausytojus ir ką nors pa
sakyti Nereiks tada alpti iš gėdos, 
nes ledai bus pralaužti. Jei maldą 
jau leidžiama kalbėti bažnyčiose 
“vietiniams”, tai kodėl jie negali 
kalbėti susirinkimuose, minėjimuo-

ALFA RADIO&TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

• Statom ir taisom antenas •
* Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

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

= tip-topMEATS
KAS SAVAITE DELICATESSEN
1727 BLOOR STREET WEST (PRIEI KEELE POŽEMINIO STOTI) 

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

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (QUEEN ELIZABETH ir 27 keliai) 

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Coak,viii0,ioirsk.iia,)

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas goli pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui jvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D ... 480 RONCESVALLES AVI.,
ĮSTAIGA t>allIC exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

KAIP GIMSTA . . .
(Atkelta iš 3 psl.)

— Mičigano valstija už nu
griautą šventovę sumokėjo apie 
$400,000. Parapijai buvo pasko
linusi kurijai apie $140,000; su 
nuošimčiais banke susidarė 
$560,000 kapitalas. Vykdomu 
vajumi dabar sukelta $100,000 
pažadais, iš kurių jau 70% su
rinkta. Be to, kurija pažadėjo 
$100,000 paskolą. Tai yra apy
tikrės sumos, bet jos rodo, kaip 
visa numatomoji sąmata bus pa
dengta.

— Pastačius tą visą sudėtingą 
kompleksą, iškils ir jo išlaikymo 
problemos. Ar nebus čia dides
nių sunkumų?

— Vykdomas neeilinis pro
jektas, kuris bus tikra palaima 
visai Detroito lietuvių bendruo
menei, ypač jaunuomenei. Kiek
vienas sąmoningas bendruome
nės narys turėtų, kiek pajėgda
mas, šį projektą" remti. Kol bus 
gerų parapijiečių, nebus išlaiky
mo "problemų. Kai gyvenimas 
merdi be idėjų, be sumanymų, 
tada skundžiamės. Kai vykdo
mas koks tikrai didelis darbas, 
atsiranda asmenų su visokiau
siais prasimanymais. Tikrumoje 
ne kalbos lemia pasisekimą, bet 
dideli atliekami darbai. Terei
kia tiktai entuziazmo.

Mūsų dabartinis parapijinis 
kolektyvas turi keletą gerų pa
sisekimą žadančių bruožų. Savo 
amžiaus vidurkiu jis yra gana 
jaunas. Jis yra parodęs tam tik
ro brandumo: nesidavė suskal
domas, kai kilo nuomonių skir
tumas, kaip, pavyzdžiui, statyti 
ar nestatyti kultūros centrą. Be 
to, šis kolektyvas, nors ir yra su
darytas iš įvairių žmonių gru
pių, išaugusių įvairiose kultūro
se," turėjusių skirtingas aspiraci
jas, nusistatymus, — sugebėjo 
susitelkti apie didelį pozityvų 
darbą. Tai duoda vilčių, kad ši 
parapija stiprės ir laikysis iš
tvermingai.

iriuose, kai atsiranda reikalas? Ką 
mes vertiname labiau — pasakytą 
žodį ar žmogų, kuris tą žodį pasako? 
Žinoma, kad tautinį tiesos žodį, pa
sakytą ar paskaitytą be jokio nerei
kalingo išsipūtimo. Žiogas

ANTIHUMANISTAI MOKO 
HUMANIZMO

Dar būdamas mažas girdėjau pa
sakojimus, kad švedai, atėję į mūsų 
kraštą, vaikus sustatydavo už suolų 
ir pastaraisiais spausdami pasmaug
davo. Tuo nelabai norėjau tikėti, bet 
štai po II D. karo baltiečius, kovoju
sius prieš Stalino okupaciją, švedai 
atidavė sovietų kerštui; pabėgusius 
nuo okupanto ir patekusius į švedų 
laivą taip pat atidavė okupantui. 
Juk tai didžiausi antihumaniški 
veiksmai.

Dabar švedai dedasi tokiais huma
niškais, kad drįsta net Ameriką mo
kyti humaniškumo bei smerkti Ame
rikos žygį, ginantį tautą nuo komu
nistinės agresijos. Jie tuo būdu paro
do pasauliui savo antihumaniškumą, 
nes gina galvažudžius, kurie puola ir 
naikina nekaltus žmones Pietų Viet
name ir naikina ten esančius ameri
kiečius, kurie eina gerojo samarijie- 
čio pareigas. Taip pat švedai parodo, 
kad neturi žmoniškos teisės suprati
mo. Teismų praktika tokia: jei du 
susimuša, tai teismas pripažįsta kal
tu tą, kuris pirmas akmenį meta. Da
bar yra proga baltiečiams vėl kelti 
švedų padarytas baltiečiams skriau
das savo nežmoniškais veiksmais.

B. A.
MŪSŲ MILIJONIERIAI

“TŽ” 1972 m. 51-52 nr. J. Vaičeliū- 
nas rašė apie “kapų milijonierius”. 
Ten paminėjo, kad yra lietuvių, ku
rie didžiuojasi, esą jie į metus su
moka 10-20 tūkstančių dol. valstybi
nių mokesčių. Jeigu jie nuo tos su
mos skirtų 1% Tautos Fondo reika
lams, tai tos aukos gerokai padidėtų. 
Jis nurodė duosnių lietuvių pavyz
džius

Viena lietuvė, gavusi po persisky
rimo 4 mil. dol., buvo paprašyta pa
aukoti TF. Neatsisakė, bet davė tik
tai 5 dolerius. Kanadoje irgi tokių 
lietuvių milijonierių yra, tik jie ne
nori reklamuotis. Skrajojantis repor
teris A. Laukaitis “Dirvos” 96 nr. 
vieną lietuvį milijonierių pareklama
vo: “Vieną vakarą buvau pakviestas 
lietuvio milijonieriaus, kuris turbūt 
turtingiausias Kanadoje. Teko būti 
Australijos milijonierių, Indijos ir 
Amerikos turtuolių, Vokietijos ba
ronų namuose, bet tokį namą kaip 
turi tas lietuvis milijonierius, tema
čiau filmų ekranuose. Savi aparta
mentai vaikams, uošviams ir patiems 
savininkams, su plaukimo baseinu, 
suomiška pirtim, stilingais salonais, 
valgomaisiais, kokteilių barais ir daug 
kitų širdžiai malonių keistenybių, šį 
namą padarė man pasakų namu. Aš 
buvau milijonieriaus aptarnaujamas, 
kas sukėlė man džiaugsmą ir pasidi
džiavimą, kad ir mūsų lietuviai gali 
taip iškilti ir mokėti gyventi, nepa
mirštant ir visos lietuviškos aplin
kos.” Ar nevertėtų A. Firavičiui, TF 
atstovybės Toronto apylinkės pirmi
ninkui, j tą “aplinkumą” atsilankyti?

L.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
iriosios ligoninėse, kartu atlikda
vo ir praktikos darbą. Ontario 
registruotų medicinos seserų 
draugija, vadovaujama pirmi
ninkės J. Flaherty, sumanymui 
pritaria, bet yra susirūpinusi 
perskubiu jo įgyvendinimu.

Toronto TTC viešojo susisie
kimo komisijos nariai, paskirti 
miesto tarybos, panaikino tarp- 
zoninius bilietėlius. Torontas 
lig šiol buvo padalintas į dvi 
susisiekimo zonas, kurias suda
rė pats miestas ir jo priemies
čiai. Vienos zonos keturi bilietė
liai buvo gaunami už $1. Taigi, 
viena kelionė zonoje atsiėjo 
$0.25, o už tarpzoninį bilietėlį 
reikėdavo mokėti $0.40. Dabar 
tarpzoniniai $0.40 bilietėliai jau 
panaikinti kartu su pačiomis zo
nomis, ir įvestas $0.25 bilietėlis 
visam metropolinfam Torontui. 
Dėl tokio TTC sprendimo yra 
susirūpinusi miesto vadovybė, 
nes zonų panaikinimas gali gero
kai sumažinti TTC pajamas ir 
padidinti deficitą, Jeigu nepadi
dės keleivių skaičius. Spadina 
greitkelio tiesimą prieš parla
mento rinkimus sustabdęs Onta
rio premjeras W. Davis dabar 
leido Toronto miestui šiuo ruo
žu pravesti požeminio traukinio 
liniją, kurios įrengimas parei
kalaus $155 milijonų. W. Davis 
pažadėjo 75% išlaidų padengti 
iš provincinio iždo.

Bedarbių skaičius 1972 m. 
gruodžio mėnesį pakilo iki 
6,8% ir pasiekė 584.000, kai tuo 
tarpu 1971 m. tą patį mėnesį jų 
buvo tik 524.000. Ši liūdna sta’- 
tistika privertė premjerą P. E. 
Trudeau pažadėti federaciniame 
parlamente imtis atitinkamų 
priemonių nedarbui sumažinti, 
įtraukiant jas į šiuo metu pra
dedamą ruošti naująjį biudžetą. 
Toronte pirmąjį suvažiavimą 
Kanadoje turėję 8.000 Š. Ameri
kos ekonomistų taip pat atkrei
pė dėmesį į Kanadoje siaučian
tį nedarbą ir infliaciją. Kana
diečių kilmės Harvardo univer
siteto prof. K. Galbraight pasiū
lė Kanados vyriausybei įvesti 
kainų ir atlyginimų kontrolę ko
vai su infliacija, nes dabartinės 
priemonės didina nedarbą. Jo 
teigimu, pagrindinė kaltė dėl 
infliacijos tenka didžiosiom 
bendrovėm ir unijom. To paties 
universiteto prof. O. Eckstein 
stebėjosi, kad Kanada toleruoja 
nedarbą, svyruojantį tarp 6% ir 
7%, kai JAV jis tesiekia 5,2%. 
Algų ir kainų kontrolės specia
liu vedamuoju pareikalavo ir di
džiausias Kanados dienraštis 
“The Toronto Star”, pritarda
mas ekonomistų pareikštoms 
mintims. Rinkiminiame vajuje 
už tokią kontrolę buvo pasisakę 
konservatoriai, ypač pas juos 
perėjęs eksliberalas P. Hellyer. 
Tuo tarpu D. Lewis vadovauja
mi NDP socialistai, pritardami 
kainų kontrolei, nenori atlygi
nimų kontrolės, nes juos finan
siškai remia darbo unijos, kovo
jančios už nuolatini ir kartais 
besaikį atlyginimų didinimą.

Šypsenos
Tiltas per Nemuną

Pavergtoj Lietuvoj reikėjo 
statyti tiltą per Nemuną, bet 
nėra medžiagos. Teko siųsti pa
siuntinį į Maskvą. Ką siųsti? 
Siunčia gudriausią — lapę. Ji 
grįžta nieko nepešusi. Tada 
siunčia karingiausią — vilką, 
bet ir tas grįžta be nieko. Pa
galiau pasiunčia asilą. Dar jam 
negrįžus iš Maskvos, pradeda 
plaukti medžiagos, kaip iš gau
sybės rago. Grįžus asilui iš 
Maskvos, teiraujasi statytojai, 
kaip sekėsi derybos.

— Kremliuje — visi mano 
draugai, — pasigyrė asilas.
— Jokių sunkumų nebuvo dery
bose.

— Bet kodėl tiek daug me
džiagų jie siunčia?

— 0 tai nieko, — sako asi
las. — Įvyko maža klaidelė. Jie 
paklausė mane, kaip statysime 
tiltą — skersai ar išilgai Ne
muno. Aš per klaidą pasakiau
— išilgai.. .

Avinas — agresorius
Žvėrių ir paukščių sandrau

gos komitete buvo svarstomas 
agresijos klausimas. Kaltinamą
ją kalbą pasakė vilkas:

— Didžiausias agresorius, ma
no nuomone, yra avinas. Vos tik 
užeinu į avidę, jis tuojau ragus 
atkiša. Dėl tokio avino elgesio 
paskui ir įvyksta kraujo pralie
jimas ...

Vilkui buvo prisegtas ordinas. 
Avinas suvalgytas.

Padėka rašytojui
Dar tik pradėjęs reikštis kaip 

rašytojas Mark Twainas atnešė 
savo knygos rankraštį taip pat 
pradedančiam leidėjui Karlto- 
nui. Šis atmetė rankraštį su pa
nieka. Po kelerių metų Kanto
nas, susitikęs Twainą, sako:

— Aš esu jums skolingas!
— Už ką gi?
— Kai pasklido žinia, kad aš 

atmečiau jūsų knygą, mane visi 
ėmė laikyti didžiausiu kvailiu 
pasaulyje.

— Tai už ką tamsta man sko
lingas?

— Niekad negalėjau nė pagal
voti, kad taip išgarsėsiu!

Pakeliui
Gatve eina gerokai išgėręs pi

lietis ir kreipiasi į praeinančią 
merginą:

— Sakykite, prašau, kiek ma
no kaktoje gumbų?

— Trys, — baimingai atsako 
mergaitė.

— Ačiū jums, — sumurmėjo 
girtasis, — vadinasi, iki namų 
dar penki elektros stulpai...

Žaibas
Žaibas blykčioja pro langą. 

Mažoji Barborėlė sako senelei:
— Senele, šypsokis! Dievulis 

tave fotografuoja ...
• Darbštų iš lovos verčia ža

dintuvas, tinginį — pilvas.
• Didžiausia žmogaus išmin

tis yra žinoti savo kvailystes.
Parinko Pr. Alš.

6 ESNAKAS-
• ■ • •'•* t *" •*>

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas

Bloor Autorite Garage ?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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas tur'as pilnai apdraustas 

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

geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jeu seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo Česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stiprinamųja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. Šios česnako kapsulės neturi nei 
kvapo, nei skonio.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

«l
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

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

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

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

• Namai
• Vasarnamiai
• Investacijos
• Viešbučiai
• Moteliai
• Mortgičlai
• Ūkiai
• Žemės

sklypai

FRANK 
BARAUSKAS,
F. R. I.

FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANK BARAUSKAS INSURANCE

3 8 2 8 Bloor St. W., ISLINGTON

231-6226 231-2661
Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

R. Stasiulis Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

FOR SALE

REALTOR

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

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

NUO L 0 1 N O S IKI DANGORAIŽIOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

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 Bonk pastatas) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILjYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, K.U 
Wlktoria BUKOWSKA. B < 
274 RONCESVALLES AVĖ

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

Darbo valandos: kasdien 10 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie 

nuo io v rvto iki 6 v.v

INSURANCE
DUDA 7C9-4612

2231 Bloor Street W,
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PROGRAMOJ E:
• Mergaičių kvartetas "AUŠRA" •

iš Windsoro ir akordeonistė 

Kristina Puidaitė •

• Lietuvių Žurnalistų Sąjungos paskirtų

premijų įteikimas jauniesiems •

bendradarbiams •

Dalyvaukime visi uoliai, kuriems

Didžioji loterija, kurioje gali laimėti 

ir nedalyvaują baliuje

Mažoji loterija tik baliaus dalyviams 

su įėjimo bilietais

Lietuviškas DIMSKIO orkestras

Šokiai, bufetas

rūpi spaudos reikalai! Iki

V TORONTE
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Kilniam lietuviui, tauriam krikš

čioniui a. a. inž. Stasiui Vaitiekūnui 
mirus, gili užuojauta velionies šei
mai ir visiems giminėms.

— Sį antradienį lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. Jonas Sargautis. Ve
lionies artimiesiems gili užuojauta.

— Parapijos vokeliai sekmadieni
nėms aukoms buvo išduodami per 
du praėjusius sekmadienius. Kartu 
su vokeliais buvo išduoti pakvitavi
mai už praėjusiųjų metų aukas.

— Anapilio sodybos statybai po 
S100 aukojo A. O. Jakimavičiai ir 
V. Mikšys.

— Parapijos choras ruošia naujų 
giesmių repertuarą Vasario 16 iš
kilmėms bažnyčioje.

— A. a. Ksaverai Boridvičienei 
Lietuvoje mirus, jos dukrai N. Bal
čiūnienei gili užuojauta. Už velio
nę pamaldos šį ketvirtadienį, 8 v.r.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v.r., 
už a.a. Teresę Mačiulienę. 9 v. už 
a.a. Aleksandrą ir Petronėlę Zablec- 
kus. Sekmadienį: 10 v. už a.a. Juo
zą Simonaitį, 11 v. metinės už a.a. 
Albiną Kazlauskienę.

A.a. inž. Stasys Vaitiekūnas, 
56 m. amžiaus, mirė sausio 21 d. 
Šv. Juozapo ligoninėje. Velionis 
sirgo virš pusantrų metų. Velio
nies šeima dėjo daug pastangų 
išgelbėti jo gyvybei tiek Toron
to ligoninėse, tiek ir užsieny. 
Deja, sunki vėžio liga nugalėjo 
šio kilnaus augštaicio organiz
mą. Velionis buvo mechanikos 
inžinierius, kilęs nuo Šeduvos. 
Savo taikiu būdu buvo Įgijęs 
daug bičiulių. Per keletą pasku
tiniųjų metų buvo Prisikėlimo 
par. tarybos pirmininku. Buvo 
pašarvotas Turner ir Porter lai
dotuvių namuose. Laidojamas 
trečiadienį, 10 v. iš Prisikėlimo 
par. lietuvių kapinėse, Missis
sauga, Ont. Velionis paliko liū
dinčius — žmoną, dvi dukras, 
seserį ir brolį JAV. Jo dukra 
Lina yra Toronto moksleivių 
ateitininkų pirmininkė.

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

PARDUODAMAS labai gerame sto
vyje Heintzinan pianinas. Kreiptis 
tel. 534-0940.

KAIMIŠKU SŪRIŲ VARTOTO 
JAMS: Toronte, 1006 Dundas St. W., 
krautuvė "Montrose Butcher & Gro
cery” dėl pasikeitimo savininkų ir 
remonto kurį laiką buvo uždaryta. 
Pranešama, kad A. Viskonto gamy
bos sūriai čia vėl pardavinėjami. 
Tel. 532-3670.

JIEŠKAU GALINČIO pagelbėti ma
tematikoj 10-tos klasės berniukui. 
Bus atlyginta. Skambinti LE 2-3459.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerbcrienė 
2265 B L O O R St. W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 

Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir Lt Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. inž. Stasiui Vaitie

kūnui, velionies šeimą, seserį Juliją, 
brolį Petrą ir visus artimuosius gi
liai užjaučiame. Laidotuvės — sau
sio 24 d., 10 v.r. Velionis buvo šios 
parapijos tarybos pirmininkas. — 
Mirus a.a. Broniui Jasioniui, šeimai 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. Velionis palaidotas sausio 
20 d. — Giliai užjaučiame Ap. Vens- 
lovaitienę ir jos šeimą, Lietuvoje 
mirus jos tėveliui a.a. Mykolui Kmie
liauskui.

— Dar daug gražių, sveikų ir 
Dievo palaimos pilnų metų Antanui 
ir Sofijai Bubeliams, švenčiantiems 
auksinį santuokos jubilėjų!

— Mišios: trečiad., 8.40 v. — pa
dėkos Mišios, užpr. E. Narbutaitės; 
ketvirtad., 7.30 v. — už a.a. M. Kmie
liauską, užpr. J. A. Venslovaičių; 8.40 
v. — už a.a. J. Smolskį, užpr. J. 
Smolskienės; penktad., 8.40 v. — už 
a.a. A. Laugalienę, užpr. J. Z. Didž- 
balių; šeštad., '8.30 v. — už a.a. A. 
Liubinskienę, užpr. pensininkų klu
bo; 9 v. — už a.a. Žulius, užpr. K. J. 
Žulių; sekmad., 9 v. — už a.a. Br. 
Folertą, užpr. B. A. Petkevičių; 10 v. 
— už a.a. VI. Navalinską, užpr. Br. 
Navalinsko; 11.15 v. — už a.a. J. 
Martinaitį, užpr. S. Martinaitienės; 
12.15 v. — už a.a. Petraičių ir Grigų 
šeimos mirusius, užpr. P. A. Grigų; 
antrad., sausio 30 d. pradedamos 
gregorinės Mišios už a.a. Joną Mic
kevičių, užpr. velionies žmonos.

— Specialios Mišios jaunimui — 
vasario 4 d., 10 v.r., Parodų salėje.

— Religijos kursas suaugusiems 
tema “Bažnyčios vadovybės-hierar- 
chijos vaidmuo” — sausio 24, trečia
dienį, 7.30 v.v. Parodų salėje.

— Pirmosios Komunijos ir religi
jos pamokos vaikams, lituanistinis 
seminaras ir choro repeticijos — 
įprasta tvarka; repeticija moterų 
balsams — sekmadienį po Sumos.

— Ateinančią savaitę lankomos 
šeimos 14 pašto zonoje.

A. a. Jonas Sargautis, 47 m. 
amžiaus, rastas negyvas bute. 
Gydytojo teigimu turėjo būti 
miręs širdies priepuoliu jau 
prieš dešimt dienų. Palaidotas 
sausio 23 d. lietuvių kapinėse. 
Velionis yra kilęs nuo Panevė
žio. Ilgą laiką sirguliavo. Jo lai
dotuvėmis rūpinosi žmona.

Park Lithuania. Sausio 18 d. 
Toronto Parks and Recreation 
Department posėdy lietuviams 
buvo duotas principinis sutiki
mas Keele-Annette rajone esan
tį Baird parką pavadinti “Park 
Lithuania”. Lietuvių vardu kal
bėjo adv. H. Steponaitis. Trum
pam žody paaiškino, kad šiemet 
sukanka 25 metai nuo didesnio 
skaičiaus lietuvių įsikūrimo To
ronto mieste ir ypač vakarinė
je miesto dalyje — High Park 
rajone. Esą labai tiktų tą progą 
atžymėti pavadinant vieną To
ronto High Parko dalyje esantį 
parką Lietuvos vardu. Parkų 
tvarkytojas paaiškino, kad mi
nėtasis parkas buvo Toronto 
miesto nupirktas šio šimtmečio 
pradžioje ir pavadintas vieno 
miesto tarybos nario vardu. Dar 
reikės laiko teisiniams reika
lams patikrinti ir išaiškinti su 
miesto advokatu. Tada šis rei
kalas galės būti galutinai su
tvarkytas. Posėdyje taip pat da
lyvavo kaikurie lietuvių parko 
komiteto nariai ir kviesti sve
čiai: parko pavadinimo idėjos 
iniciatorius ir sumanytojas St. 
Jokūbaitis, D. Keršienė ir St. 
Dargis. Džiugu, kad privati ini
ciatyva sū KLB Toronto apylin
kės parama pasitarnauja lietu
viškam reikalui. Daug palanku
mo lietuviams parodė miesto ta
rybos narys Wm. Boytchuk, ku
ris posėdy irgi kalbėjo. Jam To
ronto lietuviai bus labai dėkin
gi. Toronto lietuviams džiugu, 
kad jų reikalus oficialiose įstai
gose pradeda ginti jaunosios 
kartos profesijonalai, kaip adv. 
H. Steponaitis, kuris ne tik gra
žia ir sklandžia anglų kalba lie
tuvių reikalus referavo, bet 
ir kaip advokatas tuose reika
luose gerai orientuojasi.

Pianistės Aldonos Dvarionai
tės koncertas įvyks vasario 4, 
sekmadienį, didžiojoj Lietuvių 
Namų salėj. Bilietai jau plati
nami. A. Dvarionaitė yra vieš
nia iš Lietuvos. Ji sėkmingai 
koncertavo JAV lietuvių kolo
nijose. Koncertą rengia Toron
to liet, tautinių šokių grupės 
“Gintaras” tėvų komitetas.

Tarptautinio masto psichiat
ras Viktor Frankl, autorius dau
gelio knygų ir straipsnių, skai
tys viešą paskaitą visuomenei 
tema “Youth in Search of Mean
ing” vasario 11, sekmadienį, 
7.30 v.v., Massey Hall. Autorius 
yra žydų kilmės, ilgai kentėjęs 
vokiečių koncentracijos stovyk
lose. Jis yra Vienos universitete 
psichiatrijos profesorius, suda
ręs vadinamą logoterapijos teo
riją, kuri labai pabrėžia žmo
gaus gyvenimo prasmės atradi
mą religiniame tikėjime. Šią pa
skaitą rengia jaunimo organiza
cija “Youth Corps” (56 Bond 
St., tel. 368-3425). Įėjimas — 
$2. Lietuvių tarpe bilietus pla
tina moksleiviai ateitininkai 
(žiūr. ateitininkų žiniose).

Lietuviai studentai Toronto 
universitete vasario 23 rengia 
Lietuvių Dieną ir prašo visuo
menę finansinės bei moralinės 
paramos. Plačiau žiūr. “Studen
tų žinios” 6 psl.

Kanados ministeriui pirmi
ninkui P. E. Trudeau pagerbti 
Toronto liberalų partija ir šie
met ruošia banketą kovo 7 d. 
Royal York viešbutyje. Banke
to komitetui vadovauti pakvies
tas Gordon R. Sharwood, Board 
of Acres Ltd. ir G&ranty Trust 
Company bendrovių pirminin
kas. Jis yra gimęs Montrealyje, 
studijavęs McGill, Oksfordo ir 
Harvardo universitetuose. Bilie
tai gaunami 15 Duncan St. tel. 
863-9339. Kaina — $75.

Toronto lietuvių inžinierių ir 
architektų — PLIAS narių su
sirinkimas įvyko 1972 m. lap
kričio 10 d. Lietuvių Namuose. 
Išrinkta nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: pirm. V. 
Petrulis (tel. 534-0954), vice- 
pirm. J. Stankus, sekr. R. Ri
mas, ižd. A. Ciplijauskas, paren
gimų vadovas A. Raudys. Tradi
cinis narių ir svečių parengi
mas įvyks Liet. Namuose š.m. 
kovo 3 d. Valdyba

Artėjant “Varpo” 20 metų 
sukakčiai, rėmėjai, valdyba ir 
choristai uoliai ruošiasi iškil
mėms. Pirmoji jų dalis — su
kaktuvinis koncertas kovo 10 d. 
Antroji dalis — akademija ba
landžio 28 su iškilmingu baliu
mi ir šokiais. Rengėjai nuošir
džiai kviečia visus rezervuoti 
šias datas ir dalyvauti “Varpo” 
istorinėje šventėje. Rengėjai

Susižiedavo sausio 21 d., da
lyvaujant artimiesiem giminėm, 
Vidas Augaitis su Rūta Liuimai- 
te. Vestuvės numatytos šį pava
sarį.

Prof. Joana Vaštokienė sau
sio 17 d. dalyvavo CBC televi
zijos programoje “Ideas”, ku
rioje šį kartą buvo kalbama apie 
primityvųjį meną. Ji dėsto Tren
to universitete ir su savo vyru 
profesoriumi Romu tyrinėja Ka
nados indėnų meną. Ta tema 
jiedu yra paruošę veikalą ang
lų galba.

Toronto universiteto lietuvių 
klubo surengta slidinėjimo išvy
ka sausio 19-21 savaitgalyje Mė
lynuose kalnuose už Colingwoo- 
do buvo labai sėkminga. Nors 
slidinėjimas nebuvo labai geras, 
tačiau studentų nuotaiką kėlė 
vakarinės programos. Dalyvavo 
apie 50 studentų. Paskaitą apie 
Kanados daugiakultūrę politiką 
skaitė KLB pirm. inž. E. Čup- 
linskas.

Augustinas Kuolas, Tautos 
Fondo atstovybės Kanadoje pir
mininkas, išvyko Humber Me
morial ligoninėn sveikatos pa
tikrinti.

Dantų gydytoja Ragna Ber- 
sėnienė atidaro dantų gydymo 
kabinetą 1184 Mount Pleasant 
Rd. Tel. 486-5115. Ji yra švedų 
kilmės, bet išmoko ir lietuviš
kai.

VASARIO 3, ŠEŠTADIENI,
Prisikėlimo salėse toronto)LEGE st

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

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

— 2 doleriai.
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pasimatymo DIDŽIAJAME SUSITIKIME!

Brangiam kolegai

AfA

inž. STASIUI VAITIEKŪNUI
mirus, velionies žmonai BIRUTEI, dukterims — 
VIDAI ir LINAI, seseriai JULEI, broliui PETRUI ir 
Lietuvoje esantiems giminėms bei jų šeimoms 
gilių užuojautų reiškia —

B.I

Amžinybėn iškeliavus
AfA

inžinieriui Stasiui Vaitiekūnui, 
velionies žmonai valdybos narei BIRUTEI, dukroms 
— VIDAI ir LINAI bei šeimos artimiesiems reiš
kiame gilių užuojautų —

KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. 
skyriaus valdyba ir narės

“TŽ” spaudos balius — vasa
rio 3, šeštadienį, Prisikėlimo sa
lėse. Laisvų vietų dar yra kavi
nėje ir Parodų salėje. Pagrin
dinių laimikių' traukime daly
vauja visi “TŽ” skaitytojai, įsi
giję loterijos bilietus ir atsiun
tę jų šakneles. Jie, ir nedaly
vaudami spaudos baliuje, gali 
laimėti pagrindinius laimikius: 
paveikslus (dailininkų — E. 
Stankuvienės, A. Tamošaičio, L. 
Urbono, T. Valiaus), medžio 
skulptūrą (Pr. Baltuonio), tele
viziją, nemokamą kelionę lėktu
vu į Bermudą (V. Bačėno dova
na) ir kt. Be to, bus mažoji lote
rija pagal įėjimo bilietų nume
rius. Jai gautos šios dovanos: 
Mohawk liet, bendrovės lempa, 
Margio vaistinės 1— vyriška ir 
moteriška piniginė, Parkside 
Meat Market (Ant. Matulaitis) 
dešra, cigarečių dėžė (Kohl a. 
Frish Lt. per M.’ Pranevičių), pa
galvėlė (M. Dikčius) ir kt.

Jaunimo dėmesį į lietuvišką 
spaudą atkreipė Lietuvių žur
nalistų Sąjungos centro valdy-- 
bos Čikagoje paskirtos premijos 
jauniesiems “TŽ” bendradar
biams — R. Sakalaitei, G. Juo
zapavičiūtei ir K. Šeštokui. Pre
mijos bus įteiktos spaudos ba
liaus metu vasario 3 d. Toronto 
Prisikėlimo salėje. Meninę pro
gramą atliks Windsoro lietuvių 
jaunimo kvartetas “Aušra”, o 
šokiams gros jaunimo orkestras, 
vadovaujamas A. Dimskio.

Prisikėlimo Parapijos Kredi
to Kooperatyvas 1972 m. išda
vė naujų asmeninių paskolų 
$325.465.00 ir mortgičių $1.531.- 
675.00. Baigiantis metams, mort
gičių išdavimas buvo suvaržy
tas, nes nauji indėliai negalėjo 
patenkinti pareikalavimo, šiuo 
metu padėtis pagerėjo ir yra 
pakankamai pinigu patenkinti 
naujus paskolų prašymus. Palū
kanos siais metais sumažintos 
už visas paskolas. Asmeninės pa
skolos •—- 8%; nekiln. turto (pir
mieji mortgičiai) — 8% ir ga
rantuotos paskolos įkeistais pir
mais arba antrais mortgičiais 
(mortgage assignment) — 8%. 
Jei įkeisto mortgičiaus palūka
nos yra augštesnės, tai skirtu
mas išmokamas skolininkui. 
Šios palūkanos metų pabaigoj 
gali sumažėti, nes praėjusiais 
metais, pavyzdžiui, iš pelno bu
vo grąžinta kiekvienam skoli- 
lininkui 10% sumokėtų palūka
nų, ir skolininkai faktinai mokė
jo už asmenines paskolas — 
7.65%, o mortgičius — 7.42%. 
Kviečiame visus lietuvius pasi
naudoti mūsų duodamomis pa
skolomis apmokėti savo priva
čiom skolom, baldams, maši
noms, namams įsigyti. Vedėjas

Piano - Grand Piano specialistas
Padeda perkant ar parduodant pianinus, sąžiningai atlieka 
-----------  visokius remonto bei stygavimo darbus. -----------
A. BRIČKUS • Tel. 534-0940 Toronte

B
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B. Baranauskas

Studentai prašo 
paramos

Brangūs lietuviai!
1972 m. rugsėjo 8 d., mes, 

Toronto lietuviai studentai, 
įsteigėme savo klubą. To klu
bo tikslas: sutelkti visus lietu
vius studentus iš visų Toronto 
universitetų, institutų ir kitų 
augštųjų mokyklų į vieną bend
rą lietuvių studentų vienetą. 
Iki to laiko buvome žinomi kaip 
maža grupė ar pavieniai stu
dentai.

Be vienybės nėra vilties pa
siekti nieko, kas mums yra bran
gu, lietuviška. Išsiskirstome gy
venimo keliuose be ženklo, kad 
pažįstame vienas kitą — lietu
vis lietuvį, studentas studentą.

Nuolat didėjant mūsų kilmės 
jausmui, pajutome pareigą ir 
rūpestį savo tautai — jos kul
tūrai, istorijai, kalbai. Norime 
šiuos dalykus iškelti viešumon 
augštosiose mokyklose ir visur, 
kur mes bebūtume. Lietuvių 
vardas, ir iš viso Pabaltijo kraš
tai, mažiausiai minimi, žinomi 
ar garsinami mūsų universite
tuose Toronte. Tuo' tarpu kita
taučių kalbos jau yra dėstomos 
ir studijuojamos.

Mūsų darbo tikslas ir yra: pa
siekti ką kitataučiai jau padarė, 
parodyti, kad ir mes egzistuo
jame. Bet tas darbas pareikalaus 
daug laiko, triūso ir lėšų. Be 
jūsų finansinės pagalbos mūsų 
užsimojimas bus sunkus ir var
gu ar pasiekiamas. Pvz. jau se
niai Toronto universitetų biblio
tekose trūksta arba nėra lietu
viškų knygų ir t.t. Todėl, mes, 
Toronto Lietuvių Studentų Klu
bas, kreipiamės i lietuvių visuo
menę, prašydami finansinės pa
ramos mūsų darbo pradžiai. 
Ačiū!

Aukas siųsti čekiu, įrašant: 
University of Toronto Lithua
nian Students Club. Adresas: 
Vytautas Lenauskas, Jr., 2213 
Felina Crt., Mississauga, Ont.

Kun. J. Petrošius, Prancūzi
jos LB pirmininkas ir katalikų 
misijos direktorius, Toronte ap
lankė “TŽ” redakciją, Prancūzi
joje gyvenusius tautiečius bei 
kitus pažįstamus, dalyvavo Br. 
Vyčio 50 metų amžiaus sukak
ties pobūvyje ir išvyko Mont- 
realin, kur klebonauja buvę 
Prancūzijos lietuvių katalikų 
misijos direktoriai — kun. J. 
Kubilius, SJ, ir kun. dr. F. Ju
cevičius. Iš Montrealio svečias 
grįžo Paryžiun, kur LB valdyba 
rengia Vasario 16 šventę ir lie
tuvių 25 m. veiklos sukaktį. Da
lyvauti iškilmėse yra pakviesti 
žymūs prancūzų veikėjai.

M MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios
— Parapijos komitetas kviečia 

jaunimą aktyviau įsijungti į parapi
jos gyvenimą, t.y. dalyvauti sekma-

TORONTO, ONT.
Tautinių šokių grupė “Ginta

ras” nuoširdžiai dėkoja Kana
dos Lietuvių Fondui, parėmu
siam ją $75 auka. Taip pat dide
lis ačiū Toronto chorui “Var
pas” už $50 paramą.

Lietuviškos spaudos rėmėjas 
Al. Pilypaitis, “Knight TV a. 
Appliances” parduotuvės savi
ninkas (168 Locke St. S., Hamil
ton 12, Ont.) ir šiemet sudarė są
lygas “TŽ” leidėjams gauti pa
piginta kaina spaudos baliaus lo
terijai $180 vertės 20 inčų dy
džio “Zenith” televizijos priim
tuvą. Be to, ta proga jis “TŽ” 
paaukojo $30. Leidėjai reiškia 
jam nuoširdžią padėką.

Pastaruoju metu tautiečiai, 
atvykdami į viešus balius, atsi
neša vadinamąsias “mikes”. Tai 
savotiškas “šmugelis”, kuris ne
daro garbės nei jo iniciatoriams, 
nei rengėjams, nes tai nelegalus 
dalykas. Tai kenkia ir lietuvių 
prestižui, nes viešuose pobū
viuose dalyvauja ir nelietuvių. 
Kartą vienas tokių svečių, ma
tydamas puikiai apsirengusius 
lietuvius išsiimant “mikę”, pa
reiškė: “It looks so cheap!” Vie
ši renginiai ruošiami kultūri
niams darbams paremti. Dėlto 
jų dalyviai neturėtų savo “mi- 
kėmis” sudaryti nemalonumų 
rengėjams, salės savininkams ir 
aplamai savajai visuomenei.

Šeštadieninės mokyklos tėvų 
komiteto vakaras sausio 20 d' 
Prisikėlimo par. salėje, buvo 
sėkmingas. Meninę programą 
atliko “Ąžuolynas” ir “Ginta
ras”. Dalyviai buvo gausūs. Savo 
dalyvavimu jie prisidėjo prie 
lietuviškosios mokyklos išlai
kymo.

A. a. Stasys Perminąs nepri
klausomoje Lietuvoje buvo pri
siekusiu advokatu (ne teisėju, 
kaip per klaidą parašyta “TŽ” 
3 nr.).

Dėl Toronto pašto streiko “T. 
Ž.” 3 nr. negavo nė torontiečiai 
skaitytojai. Šis numeris įprasta 
tvarka buvo atiduotas centri
niam Toronto paštui antradie
nio vakarą, o streikas prasidėjo 
trečiadienį. Tikimės, kad skaity
tojai šią savaitę gaus ne tik 3- 
čią, bet ir 4-tą numerius. “TŽ” 
administracija gauna daug skun
dų iš savo skaitytojų dėl nere
guliaraus laikraščio pristatymo. 
Tuos skundus administracija 
perduoda centriniam paštui, ku
ris juos tiria ir bando sutvar
kyti. Tokiais atvejais patartina 
taipgi kreiptis į vietinį savo paš
tą, kuriame laikraščiai dažnai 
užkliūva.

Toronto lietuvių dramos mė
gėjų būrelis, vadovaujamas p. 
Dargytės - Byszkiewicz, ruošia 
naują veikalą. Kol kas dirba ty
liai — neskelbia nei veikalo pa
vadinimo, nei pastatymo datos.

PETRAS 
i C. I. B. ;
? GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ į 
į ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. ’
< 3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. !

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

4 4 I I T A C ’ ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I A U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 8.5%

Taupomąsias s-tas _______6.0% 8.5%
Term. ind. 1 m. . .. 6.5% Čekių kredito_____ ______ 9.0%
Term. ind. 3 m.___________ 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Investacines____ nuo
Nemok, gyvybės apdr 
už paskolos sumą.

9% iki 12%
. iki $10.000

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 Uęi 8 v. vakaro.

dieniais pamaldose bei par. paren
gimuose. Tuo būdu jaunimas sustip
rintų bei pajaunintų mūsų parapi
jos gyvenimą. Jaunimas turėtų žino
ti, jog neužilgo jiems teks perimti j 
savo rankas parapijos gyvenimą. Ti
kimės, jog mūsų jaunoji karta ne
leis nueiti niekais tam, ką taip sun
kiai sukūrė tėvai bei seneliai. Mie
las jaunime, Tu esi mūsų viltis bei 
ateitis. Mes prašome Jus tapkite 
mūsų parapijos tikraisiais nariais. 
Tie, kurie dar mokotės, įkvėpkite 
mums jaunystės jėgų, dalyvaukite 
savo parapijos gyvenime, sustiprin
kite ir mylėkite ją. (Tėvai privalėtų 
savo sūnus ir dukras supažindinti 
su tuo).

— Sausio 14 d. po 11 v. pamaldų, 
mūsų svetainėje įvyko Sv. Onos Dr- 
jos susirinkimas, kuriame mūsų par. 
jaunimo k-to nariai prašė piniginės 
paramos savo sumanymams. Dr-jos 
narės paskyrė $100. Prieš savaitę 
S v. Elzbietos Dr-ja paskyrė irgi $100 
auką mūsų par. jaunimui. Tai gra
žus pavyzdys. Tikimasi, jog jauni
mas tai supras, įvertins ir ateityje 
nepamirš Sv. Onos ir Sv. Elzbietos 
draugijų.

— Siais metais tiek klebonas, tiek 
par. k-to nariai stengsis gražiau ir 
prasmingiau paminėti mūsų par. 60 
metų sukaktį. Yra numatyta kaiku- 
rių staigmenų parengimų ir kitose 
srityse. Apie tai bus paskelbta spau
doje vėliau.

— Mūsų svetainėje prie baro yra 
įdėta graži dienos šviesos lempa, ku
rią paaukojo C. Ambrasas. Įrengimo 
darbus atliko V. Michelis, A. Smi
tas, J. Asipavičius ir J. Kvietinskas. 
Didelis ačiū jiems. K. A.

L. K. Mindaugo šaulių kuopos ba
liuje gražiai pasirodė šaulių scenos 
mėgėjų grupė, vadovaujama šaulio 
V. Sušinsko. Ji suvaidino S. Butkaus 
vieno veiksmo komediją “Jokimas 
įkliuvo”. Si grupė yra žinoma ne tik 
montrealiečiams, bet ir platesniuose 
vandenyse. Ji sėkmingai gastroliavo 
pernai vasarą Maine, kur įvyko šau
lių kultūrinė savaitė. Mūsų scenos 
mėgėjai ten suvaidino S. Butkaus 
veikalą “Partizano motina” ir susi
laukė šiltų atsiliepimų spaudoje. 
Veikalas buvo gana didelis — daly
vavo daugiau kaip 20 žmonių, atliku
sių įvairias roles. Juo didesnis vei
kalas, juo daugiau darbo, tačiau ra
telio vadovas ir visi artistai su atsi
dėjimu dirbo, padedant p. Malaiš- 
kienei. Po “Partizano motinos” buvo 
pasirinktas kitas žanras — komedi
ja, kuri ir buvo atlikta šaulių ba
liuje. Nors veikalas nedidelis, tačiau 
įdėta labai daug darbo. Aukodami 
savo laisvalaikius ir nepaisydami žie
mos pūgų, žmonės rinkdavosi į re
peticijas tam, kad gyvuotų lietuvių 
veikalas scenoje. Jie yra vienintelė 
scenos mėgėjų grupė Montrealyje. 
Norėtųsi, kad atsirastų daugiau žmo
nių, kurie paaukotų bent vieną savo 
laisvalaikį ir įvertintų jų pastangas 
bei darbą. Susirinkusieji į veikalo 
“Jokimas įkliuvo” premjerą išreiškė 
vienintelį pageidavimą — pertrum- 
pas — norėtųsi, kad vaidinimas bū
tų kelių veiksmų! Tai labai pagrįs
tas pageidavimas, nes Montrealio 
scenos mėgėjų grupė parodė, kad 
jie turi ne tiktai pakankamai jėgų, 
bet ir noro! Tad sėkmės jiems!

Nijolė Bagdžiūnienė

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

A D A M O N I S


