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Nauja era?
Didieji politiniai vadai savo galybės viršūnėje mėgsta kalbėti 

apie naują erą ir tai tą, kuri prasideda su jų įsigalėjimu. Tame 
nėra nieko blogo. Yra net gerai, kad politinis vadas nėra vien 
likimo i prieki išstumtas pelų maišas, o vyras su aiškia ateities 
vizija. Todėl nėra nieko nuostabaus, kad ii’ naujai perrinktas JAV 
prezidentas Ričardas Niksonas savo inauguracinėje kalboje, pasa
kytoje sausio 20 d. Vašingtone, šneka apie naują pasaulio erą 
tokią, kurią jis savo vizijoje mato. Įdomi ta naujoji vizija ir 
mums, nes esamomis sąlygomis JA Valstybėse sprendžiama dau
gelis ir mūsų gyvybinių problemų, (čia spausdinami svarstymai yra 
paremti JAV prezidento kalbos ištisiniu tekstu, paskelbtu “The 
New York Times” sausio 21 d. laidoje, 40 psl.).

Pirmiausia, kurie tos kalbos teigimai yra tradiciniai, tik 
gal kiek kitais žodžiais pasakyti? Viena iš senųjų aksiomų yra tei
gimas, kad nuo Amerikos viskas priklauso — taip buvo, yra ir 
ateityje bus. “Jeigu Amerika nedirbs taikai, taikos pasaulyje ne
bus. Jeigu Amerikoje nedirbsime laisvės išlaikymui, laisvės pasau
lyje nebus” — sakė prezidentas. Tai aiškus atsakymas tiems, kurie 
norėtų matyti JAV-bes jau iš pamatų pakirstas ir nebegalinčias 
vadovauti laisvajam pasauliui. Kitas tradicinis teigimas yra pabrė
žimas, kad Amerika energingai ir toliau laikysis principo: “Jokia 
valstybė neturi teisės primesti savo valdžios kitai”.

Nuo principų neatsisakydamas, prezidentas pereina j naują 
metodiką, sakydamas, kad keliai ir būdai, naudoti geresniam pa
sauliui sukurti šio šimtmečio eigoje, pageidaujamų rezultatų ne
davė. “Tai buvo politika, kuri nepasisekė” (“Policies that failed”). 
Dėlto prezidentas kuria savo naujos eros viziją. “Mes stovime nau
jos eros angoje, eros pagrįstos taika pasaulyje”. Toji taika bū
sianti pagrįsta ne karais, kurių jau keturis turėjome šiame šimt
metyje, bet nauja koegzistencija tarp valstybių ir tautų. “Mes tę
sime derybas, kurios panaikintų galimybes didžiosioms jėgoms su
sidurti ...” “Mes tęsime pastangas, kurios privestų prie išnykimo 
neapykantos sienų, skiriančių pasaulį, jų vietoje puoselėsime susi
pratimą iki tokio laipsnio, kad, nežiūrint pagrindinių skirtumų 
tarp valdymosi sistemų, visi žmonės galėtų būti draugais.” “Su
kurkime tokią naują taiką, kurioje silpnieji jaustųsi nemažiau 
saugūs už stipriuosius, kur vienos tautos įtaka kitai remtųsi ne 
ginklo galybe, bet idėjų stiprumu.”

Kaip pirmą žingsnį į tą naujos eros taiką, prezidentas dekla
ruoja Amerikos nusistatymą nebebūti pasaulio policininku. “Lai
kas praėjo, — sako prezidentas, — kai Amerika kiekvienos tautos 
konfliktą laikė savu, kai Amerika laikė kiekvienos valstybės ateitį 
savo įsipareigojimu arba kai manė turinti pareigsfpSsafkjfti kitoms 
tautoms, kaip tvarkyti savo reikalus ... Manome, kad kiekviena 
valstybė turi pareigą pirmoje eilėje pati pasirūpinti savo ateitimi.”

Tokie yra žodžiai. Kiek jie pasitvirtins darbais, pamatysime 
netolimoje ateityje. Tuo tarpu naujoji era jau prasidėjo: prezi
dentas jau lankė raudonąją Kiniją, Sovietų Sąjungą ir jau eina 
prie Vietnamo karo pabaigos. Tų vizitų rezultatus gana greitai 
pradėsime jausti. O komentatoriai, svarstydami inauguracijos kal
bą ir turėdami galvoje, kas jau vyksta, mano, kad dabar pasaulyje 
bus pripažįstamos ne trys (JAV, Britanija ir Sovietų Sąjunga), bet 
penkios galybės: JAV, Sovietų Sąjunga, Europa, Raudonoji Kinija 
ir Japonija. Kurioje vietoje toje naujoje eroje atsidursime mes, 
lietuviai, geriausiai paaiškės iš JAV laikysenos būsimoje Europos 
saugumo konferencijoje, kuri numatoma Suomijoje. A. R.

Pasaulio įvykiai
VIETNAMO TAIKOS SUTARTĮ PARYŽIUJE SAUSIO 27 D. PASIRAŠĖ 
derybas vedusių keturių grupių užsienio reikalų ministerial: JAV 
— W. Rogers, S. Vietnamo — N. D. Trinh, P. Vietnamo — T. V. 
Lam, partizanų provizorinės vyriausybės — ponia N. T. Binh. 
Modifikuotą sutarties versiją, mininčią partizanų provizorinę vy
riausybę P. Vietname, atskirai pasirašė JAV valstybės sekr. W. 
Rogers ir S. Vietnamo užsienio reikalų ministeris N. D. Trinh. 
Pagrindinėj kopijoj partizanų provizorinė vyriausybė buvo nutylė
ta, nes sutarties nebūtų sutikęs pasirašyti P. Vietnamo užsienio rei
kalų ministeris T. V. Lam. Pagal taikos sutartį karo paliaubos 
prasidėjo tą pačią dieną, sausio 27, 7 v.v. Toronto laiku. Per

K ° n ° 0 5 įvykiai

KARIAI Į VIETNAMĄ
Saigonan jau atskrido pirmo

ji grupė kanadiečių, kuriems 
ten su lenkais, vengrais ir indo
neziečiais teks sudaryti taikos 
priežiūros komisiją, turinčią 
1.160 narių. Pagal taikos sutartį 
Kanada turi parūpinti 176 pri
žiūrėtojus ir 112 pagalbinės tar
nybos vyrų. Maždaug dešimta
dalį šio kontigento sudarys ci
viliai valdžios tarnautojai iš už
sienio reikalų ministerijos, o 
visai kanadiečių grupei vado
vaus šiuo metu dar nepaskirtas 
diplomatas. Dėl galimų pavojų 
Vietname civiliams kanadiečių 
grupės nariams padidinamas at
lyginimas ir pensijos. Užsienio 
reikalų ministeris M. Sharp lan
kėsi pas JAV valstybės sekre
torių W. Rogers ir jam išdėstė 
Kanados reikalavimus. Į taikos 
priežiūrą Kanados vyriausybė 
žiūri gana skeptiškai, prisimin
dama 1954 m. Ženevos konfe
rencijos įsteigtą panašią grupę, 
kurią sudarė kanadiečiai, len
kai ir indiečiai. Ją padarė visiš
kai neveiksminga komunistu pu
sę aklai rėmę lenkai, dažnai su
silaukdami indiečių objektyvu
mu nepasižymėjusios paramos. 
Šį karta Kanada reikalauja tai
kos priežiūros komisijos na
riams pilnos judėjimo laisvės ir 
tarptautinės institucijos, kuriai 
pranešimus galės teikti ne tik 
visa priežiūros komisija, bet ir 
ją sudarančios keturių kraštų 
prunes. Jeiffii šios sąlygos nebus 
išnildvtos. Kanada savo vyrus 
atšauks iš Vietnamo po dviejų 
mėnesių.

Kipro saloje jau daug metų 
taiką prižiūri Jungtinių Tautų 
žinioje esantys septynių kraš
tų kariuomenės daliniai. Ju tar
pe yra 575 kanadiečiai, vado
vaudami nik. Itn. J. H. Allan. 
Paskutinieji rimti susikirtimai 
tarn er^ku ir turkų kilmės kip- 
riečiu buvo 1967 m., tačiau 
Jungtinės Tautos lig šiol nėra 

išsprendusios Kipro salos poli
tinių problemų ir negali atšauk
ti ten pasiųstų kariuomenės da
linių. Kanados iždui taikos prie
žiūra Kipre kasmet kainuoja ke
letą milijonų dolerių. Todėl vi
siškai suprantama, kad šį kartą 
Kanada reikalauja pilno išlaidų 
padengimo Vietname ir kad ten 
nusiųstiems savo vyrams sutin
ka mokėti tik algas, kurios jiem 
būtų mokamos ir Kanadoje.

Studentų vasaros darbams fe
deracinė vyriausybė jau pasky
rė $85,4 milijono. Už šiuos pi
nigus bus parūpinta darbo 67.- 
200 jaunuolių. Pagrindinis dė
mesys ir didžiausia $39,9 mili
jono suma teks “Opportunities 
for Youth” programai, kuria ga
lės pasinaudoti 34.000 studentų 
bei moksleivių. Valstybės sekr. 
H. Faulkner betgi pabrėžė, jog 
ši kartą atidžiai bus tikrinami 
jaunimo pasiūlyti projektai, kad 
neįvyktų tokių klaidu kaip per
nai, kai vienas jaunuolis Britų 
Kolumbijoje gautus pinigus pa
naudojo marijuanos ūkiui. Dar
bo 15.804 studentams už $27.7 
milijono parūpins valdinės įstai
gos. Likusius milijonus gaus 
įvairios smulkesnio masto pro
gramos. Šia vasara darbo jieš- 
kos apie 1.27 milijono studentu. 
Taigi, tie 67.200 valdžios finan
suojamų darbų tėra lašas jū
roje.

Paštininkų unijų ir valdžios 
atstovai jau pasirašė naująją su
tartį, galiojančia iki 1974 m. pa
baigos ir padidinančią valandi
nius atlyginimus 65 centais. Už 
1972 m. be sutarties dirbtus mė
nesius kiekvienas paštininkas 
gaus po $400. Sutarti balsavimo 
keliu turės patvirtinti 28.000 
pašto tarnautoju, kurie nevisa- 
da sutinka su uniju vadu snren- 
dimais. Pvz. Toronte iš bendro 
6.000 paštininku skaičiaus 1.665 
buvo pradėie nelegalu streiką

(Nukelta j 9-tą psl.)

Kanados CBC radijo aktoriai, kurie atliks savo vaidmenis baltietiškoje radijo dramoje “The Trouble with 
Giants” vasario 17, šeštadienį, 8.30—9.30 v. v. per CBC radiją. Pirmoje eilėje iš kairės: Jack Scott, autorius 
Len Peterson, režisorė Jean Bartels, Valve Andre, Jack Mather; antroje eilėje: Don Mason, Cecil Linder, John 
Granik, Nonnie Griffin, George Sperdakos, E. M. Margolese Nuotrauka Kreilio

Baltiečių drama radijo tinkle
Vasario 17, šeštadienį, 8.30 v.v. — 9.30 v.v. ĖST, Kanados radijo tinklas CBC transliuos 

baltiečių dramą "The Trouble with Giants" — "Milžinų replėse"

Tai maloni žinia estams, lat
viams ir lietuviams. Pirmą kar
tą Kanados istorijoj CBC radi
jas taip plačiai atidarė savo du
ris baltiečių problemai ir pasky
rė ištisą valandą meniškai api
pavidalintai dramai, kurią para
šė kanadietis rašytojas Len Pe
terson.

Pirmasis bandymas
Baltijos kraštų likimas yra ne 

tik dramatiškas, bet ir tragiš
kas. Jo problemos yra gera dir
va rašytojams. Dėlto nevienas 
jų jau bandė jas gvildenti roma
nuose, dramose, poezijoje (A. 
Baronas, J. Gliaudą, A. Lands
bergis ir kt.). Baltiečių sluogs- 
niuose prieš keletą metų kilo 
mintis parašydinti dramą ang
lų kalba teatrui, šios minties 
iniciatorius buvo Edmontone gy
venąs tautietis A. Dudaravičius. 
Jo ir bičiulių iniciatyva buvo 
sudaryta bendrovė “Baltic Sto
ry Production Company”. Pra
džiai ji sutelkė dalį lėšų iš duos- 
nių baltiečių Kanadoje, ypač 
jos vakaruose. Buvo surastas 
anglas autorius Toronte, kuris 
sutiko parašyti pageidaujamą 
dramą “Baltic Story”. Autorius 
savo įsipareigojimą tesėjo — 
dramą parašė, tačiau susidūrė su 
kliūtimis. Pirmiausia pasirodė, 
kad jos pastatymas bus gana 
sunkus, reikalaująs daug lėšų ir 
mažai nublikos tepasieks. Antra, 
baltiečių literatai ir visuome
nės veikėjai, susipažinę su auto
riaus veikalu, reiškė įvairiu pa
geidavimų, kartais toli siekian
čiu, kurie autoriui nebuvo pri
imtini. Trečia, meninė dramos 
vertė neatrodė esanti pakanka
mai augšto lygio. Dėl tų priežas
čių tos dramos buvo atsisakyta. 
Galbūt ateityje kada nors auto
rius paskelbs ją spaudoje.

Antrasis bandymas
Nepavykus pirmajam bandy

mui, A. Dudaravičius nenuleido 
rankų — ėmė jieškoti naujų 
kelių. Pasitaręs su klausimo ži
novais bei keliais autoriais, jis 
pagaliau kreipėsi į Toronte gy
venantį rašytoją Len Peterson. 
Šis mielai sutiko su pasiūlymu. 
Pasitaręs su Baltiečių Federa
cijos atstovais, autorius krei
pėsi į CBC meno reikalų vado
vybę, kuri sutiko priimti pasiū
lytos temos dramą radijo pro
gramoje. Pasirašius sutartį su 
atsakingaisiais, autoriui teko 
daug skaityti, stebėti baltiečių 
gyvenimą ir kalbėtis su visa 
eile asmenų. Tuo tikslu jis ap
lankė visą eile estu latvių ir lie
tuviu šeimų. Padaliau drama at
sirado. Su jos turiniu buvo su
pažindinti baltiečių atstovai, ku
rie turėjo progos pareikšti savo 
pastabas bei ištaisyti kaikuriuos 
istorinius netikslumus. Tr dra
mos navadinima “The Trouble 
with Giants” (“Milžinu renlėse”) 
autorius taingi parinko, rem
damasis baltiečių pageidavi
mais. Šiuo metu drama vra ga
lutinai paruošta transliacijai, 
kuri vra suderinta su Lietuvos 
ir Fstiios nenriklausomvbės pa
skelbimo sukaktimis natriai tu
rės rudenį — lapkričio 18 d.).

Ji bus transliuojama vasario 17, 
šeštadienį, 8.30 v.v. — 9.30 v.v. 
Transliuos visas CBC radijo (ne 
televizijos) tinklas (apie 20 sto
čių). Drama bus girdima atitin
kamu laiku visoje Kanadoje.

Dramos turinys
Pirmiausia dramoje atsispin

di bendras baltiečių likimas — 
jie priversti gyventi kryžkelėje 
tarp didžiųjų molinų. Dėlto bu
vo parinktas ir atitinkamas var
das “The Trouble with Giants”. 
Pagrindinis vaidmuo tenka lie
tuviui Jonui Bieliniui, kuris, 
sovietinės grėsmės genamas, at
sirado su savo sūnumi Jurgiu 
Kanadoje. Abudu čia gerai įsi
kūrę. Jurgis yra vedęs Kanado
je gimusią estę Oną. Dirbdamas 
savo krašto laisvei, Jonas sielo
jasi likusia savo šeima anapus 
geležinės uždangos. Po ilgų pa
stangų pagaliau atvyksta jo žmo
na Marija (latvė). Sutinkama su 
dideliu džiaugsmu. Deja, po ku
rio laiko ją apima savo krašto 
ilgesys, palikti vaikai. Be to, pri
sideda sunkumai priprasti prie 
naujo krašto gyvenimo, atsiran
da nuomonių skirtumai, ir ji ap
sisprendžia grįžti atgal. Įvyksta 

LEN PETERSON, kanadietis, parašęs dramą “The Trouble with Giants” 
(Milžinų replėse), pritaikytą radijui. Joje vaizduojama lietuvių, latvių ir 
estų kova už savo dvasinę ir fizinę laisvę, gyvenimas išeivijoj, bandymas 
palaikyti ryšius su savaisiais anapus geležinės uždangos ir pastangos išlai
kyti laisvės ryžtą, ši radijo drama bus transliuojama per CBC tinklą visoj 
Kanadoj vasario 17, šeštadienį, nuo 8.30 v. v. iki 9.30 v. v.

Nuotr. A. DudaraviStlls

dramatiškas išsiskyrimas, kuris 
Jono širdyje palieka gilią tra
giką, paliečiančią net jo psichi
nę pusiausvyrą. Jis lieka vieni
šas tęsti kovos už savo krašto 
laisvę, nors kiti jo nesupranta.

Kaip pagrindinis dramos as
muo, Jonas Bielinis yra dvily
pis, kryžkelės žmogus, visur ma
tąs dvejopą aspektą. Dėlto auto
rius šiam dvilypumui pavaizduo
ti įvedė dramon du aktorius — 
Joną ir joną (mažąja raide).

Kaikas gal priekaištaus auto
riui dramos pabaigą — Marijos 
grįžimą. Bet tai vienas iš dra
mos elementų, sutirštinančių 
veiksmo įtampą ir nestokojąs 
tikrovinio pobūdžio. Jis atsklei
džia tragišką baltiečių aspektą, 
kuris kyla iš susidūrimo su jų 
gyvenimą ardančiais milžinais. 
Visdėlto netrūksta ir ryžto lais
viesiems baltiečiams tęsti savo 
kovą.

Aktoriai
Dramos iniciatorių prašymu, 

režisorė Jean Bartels parinko 
profesijonalus aktorius. Joną 
vaidina John Scott, o joną — 
Jack Mather. Jono tėvo ,Kazio

(Nukelta į 8-tą puslapį)

60 dienų JAV jsipareigojo 
Vietnamo, o Š. Vietnamas — 
paleisti amerikiečius karo be
laisvius. Taiką prižiūrės 1.160 
karių ir diplomatų iš Kanados, 
Vengrijos, Lenkijos ir Indone
zijos. P. Vietnamo vyriausybės 
ir komunistų partizanų atstovai 
įpareigojami sudaryti santaikos 
tarybą, kuriai teks suorganizuo
ti ir pravesti rinkimus P. Viet
name, tačiau jų data sutartyje 
nėra nustatyta. Tarybos nesuta
rimus spręs ir rinkimų demo
kratiškumą užtikrins jau minė
ta taikos priežiūros komisija — 
kanadiečiai, vengrai, lenkai ir 
indoneziečiai. Per 30 dienų nuo 
karo paliaubų pradžios Pary
žiuj bus sušaukta tarptautinė 
konferencija sutarčiai patvirtin
ti ir taikai užtikrinti. Joje, be 
JAV, Š. Vietnamo, P. Vietnamo 
ir komunistų partizanų provizo
rinės vyriausybės atstovų, daly
vaus Prancūzija, Kinija, Sovie
tų S-ga, Britanija, Kanada, In
donezija, Vengrija ir Lenkija.

GARBINGA TAIKA?
Prez. R. Niksonas taikos su

tartį pavadino garbinga Vietna
mo karo užbaiga. Komunistų 
partizanų provizorinės vyriausy
bės užsienio reikalų ministerei 
N. T. Binh ji yra didžiausias 
Vietnamo liaudies laimėjimas 
kovoje už nepriklausomybę ir 
laisvę. Tuo tarpu P. Vietnamo 
prez. N. V. Thieu ją linkęs lai
kyti tik karo paliaubomis, nes 
komunistų parašais negalima 
pasitikėti. Tokią jo mintį Hano
juje patvirtino ir Š. Vietnamo 
krašto apsaugos ministeris gen. 
V.' N. Giap, ragindamas komu
nistus tęsti revoliuciją visame 
Vietname po triuškinančios per
galės prieš JAV. Pekinge pri
siglaudęs Kambodijos princas 
N. Sihanouk į taiką taip pat 
žiūri skeptiškai. Jo nuomone, 
1.160 karių bei diplomatų tu
rinčiai taikos priežiūros komisi
jai tenka tragikomiškas užda
vinys, nes P. Vietnamo džiung
lėse taikos pažeidimij neįsteng
tų sukontroliuoti bei sustabdyti 
net ir 200.000 vyrų armija.

SILPNOJI PUSE
Taikos sutarties silpnąja pu

se laikytinas prez. R. Niksono 
sutikimas palikti P. Vietnamo 
teritorijoje apie 140.000 S. Viet
namo reguliarios kariuomenės 
vyrų. Tai yra aiškus JAV pra
laimėjimas šiame kare. Kai 
prez. L. B. Johnsonas pradėjo 
siųsti amerikiečių karius į P. 
Vietnamą ir bombarduoti Š. 
Vietnamą, pastarojo reguliarios 
kariuomenės P. Vietname nebu
vo. Kovą teko vesti tik su Ha
nojaus remiamais partizanais. S. 
Vietnamo reguliarios kariuome
nės daliniai per demilitarizuotą 
zoną į P. Vietnamą įsiveržė per
nai pavasarį, š. Vietnamo vy
riausias derybininkas L. D. Tho 
televizijos žiūrovam tartame žo
dyje atvirai džiaugėsi, kad H. 
Kissingeriui nepavyko sutartin 
įtraukti “vadinamųjų Š. Vietna
mo karių”. Sutartyje jie suplak
ti su partizanais, ir dėl jų ati
traukimo į Š. Vietnamą prez. 
N. V. Thieu vyriausybė turės 
vesti tiesiogines derybas su par
tizanų vyriausybės atstovais. Tie 
140.000 karių, išmėtytų po visą 
P. Vietnamo teritoriją, yra tvir
čiausia komunistu korta. Jeigu 
P. Vietnamas rinkimų keliu at
sisakytu susijungimo su š. Viet
namu, ji būtų galima įvykdyti 
ginklo jėga.

KAMBODIJA IR LAOSAS
Taikos sutartis nenustato karo 

paliaubų pradžios Kambodijoj ir 
Laose, tik pabrėžia, kad užsie
nio karinė veikla šiose valsty
bėse turi būti sustabdyta ir kad 
jos pačios turi išspręsti savo vi
daus reikalus. Kadangi Laosas 
jau yra suskilęs j nekomunistini 
ir komunistinį, kova ten gali 
būti tęsiama vidaus reikalų prie
dangoj. Kambodijoj kautynės 
taipgi vyksta sų vietiniais ko
munistais, kuriuos kursto sostą

i visą savo kariuomenę is P.

praradęs princas N. Sihanou- 
kas Pekinge. Taigi, ir čia ko
munistai gali pasinaudoti tuo 
pačiu principu. Prasidėjus ofi
cialiom karo paliaubom, P. Viet
name dar vyko neužbaigtos kau
tynės dėl kaimelių prie Sai- 
gono, o amerikiečių aviacija 
bombardavo komunistų tiekimo 
linijas Laose ir Kambodijoje. 
Taikos sutartis draudžia S. Viet
namu! tiekimo reikalams naudo
tis Laoso ir Kambodijos terito
rija. Ji taipgi neleidžia tiekti 
naujų ginklų nei Saigono ka
riuomenei, nei komunistų dali
niams. Leidžiamas tik susidėvė
jusių ar sugedusių ginklų pa
keitimas, kontroliuojamas taikos 
priežiūros komisijos.

MINOS IR DOLERIAI
Paryžiuj pasirašytu specialiu 

protokolu JAV įsipareigojo su
naikinti ar padaryti neveiksmin
gomis visas išmėtytas minas 
prie S. Vietnamo uostų ir vi
daus vandenyse. Jūroje šį dar
bą atliks vieni amerikiečiai, o 
vidaus vandenyse jiem teks 
dirbti kartu su S. Vietnamo ka
riais, parūpinant visas reikia
mas technines žinias. Protoko
las užtikrina amerikiečių saugu
mą š. Vietnamo vandenyse ir 
pažada pilną paramą. Pagal tai
kos sutartį JAV turi padėti už
gydyti karo žaizdas ir prisidėti 
prie Š. Vietnamo bei visos bu
vusios Indokinijos pokarinio at
statymo. Čia, be abejonės, tu
rima galvoje daug bilijonų do
lerių pareikalausianti finansinė 
bei ekonominė parama, kurią 
jau žada ir kitos valstybės, bet 
kurios didžiausia našta tikriau
siai teks amerikiečiams.

NESULAUKĖ TAIKOS
Beveik Vietnamo taikos išva

karėse savo ūkyje mirė buvęs 
prez. L. B. Johnsonas, pakirstas 
pasikartojusio širdies priepuo
lio. Velionį į prezidentus iškėlė 
prez. J. F. Kennedžio nužudy
mas. 1964 m. prezidento rinki
muose L. B. Johnsonas gavo net 
61% balsų, bet jo populiarumą 
taip sumenkino Vietnamo ka
ras, kad 1968 m. nutarė nebūti 
kandidatu ir prezidentūrą be 
kovos perleido R. Niksonui. 
Vietnamo kare velionis naudo
josi laipsnišku karinių veiksmų 
stiprinimu, vengdamas JAV ka
riuomenės, aviacijos ir laivyno 
visos koncentruotos jėgos, kuri 
būtų galėjusi atnešti pergalę. L. 
B. Johnsonas aiškiai nuogąsta
vo, kad į karą gali įsijungti ko
munistinė Kinija, ir todėl neiš
drįso į Š. Vietnamą pasiųsti di
džiųjų “B-52” bombonešių, už
minuoti pagrindinių uostų. To
kiems žygiams reikėjo prez. R. 
Niksono, žymiai suktesnio ir 
lankstesnio užsienio politikoje. 
L. B. Johnsonas buvo tvirtesnis 
krašto vidaus reikaluose. Tai 
liudija sveikatos drauda, švie
timo ir civiliniu teisių reformos. 
Velionis palaidotas savo ūkio 
kapinaitėse šalia tėvų.

SUTARTIES DEŠIMTMETIS
Prancūzijos prez. De Gaulle 

ir V. Vokietijos kanclerio K. 
Adenauerio pasirašytos draugiš
kumo sutarties dešimtmetis bu
vo paminėtas prez. G. Pompi
dou ir kanclerio W. Brandto su
sitikimu Paryžiuje, per televizi
ją tartu žodžiu. W. Brandtas už
tikrino abejoti pradedančius 
prancūzus, kad kariuomenių su
mažinimas Europoje V. Vokie
tijos nepadarys neutralia valsty
be. G. Pompidou diplomatiškai 
nutylėjo abiejų Vokietijų preky
binius ryšius. V. Vokietija, pri
klausydama Bendrajai Rinkai, 
turėtų laikytis šios organizaci
jos nustatytų muitu prekyboje 
su kitomis valstybėmis, bet to 
paragrafo ji netaiko R. Vokie
tijai, vis dar puoselėdama su
sijungimo viltį. Abu vadai pa
brėžė, kad Vakarų pasaulio sau
gumui yra būtinas JAV kariuo
menės pasilikimas Europoje.
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® RELIGINIAME GT/EN1ME
* Taizė ekumeninė vienuoli

nė bendruomenė (Prancūzijoj), 
kurią sudaro protestantai vie
nuoliai, ragina visas krikščioniš
kas Bendrijas puoselėti “katali
kiškumo teologiją”. Brolis Max 
Thurian pabrėžė, kad Bendrijos 
ateitis priklauso nuo to, kaip 
dabar suprasime jos apimti ir 
tapatybę. Jis norįs matyti tokią 
visų grupių puoselėjimą katali
kiškumo teologiją, kurią popie
žius ir katalikų vyskupai atpažin
tų kaip autentišką. Ekumeniškai 
žiūrint, šiuo metu esą tiek daug 
teigiamo nusiteikimo iš visų pu
sių, kad būtų tragiška, jei krikš
čionys negalėtų prieiti prie vi
siems priimtinos Bendrijos pri
gimties sampratos. Jis dedąs 
daug vilčių i popiežių Paulių VI. 
Max Thurian ekumenizmą skirs
tąs į 4 plotmes: pirmoji — ofi
cialūs ryšiai tarp katalikų ir 
įvairių protestantų grupių; ant
roji — mišriosios teolooginės 
studijų grupės su Eucharistija, 
kaip savo svarstymų centru; tre
čioji—populiarios mišrios bend
ruomenės (kaip Taizė vienuoly
nas); ketvirtoji naujosios kartos 
žmonės, kurie sako: “Mes esa
me rytojaus Bendrija ir nenori
me būti praeities kaliniais”. Tai
zė bendruomenė, kuri išvystė 
labai gerus santykius su Vatika
nu, prieš metus labai pozityviai 
priėmė popiežiaus Pauliaus VI 
pasisakym.ą kunigiškojo celiba
to reikalu. Tuo metu Taizė vie
nuolijos prioras Roger Schutz 
susilaukė daug priekaištų iš 
protestantinių grupių, tačiau 
1971 m. Kalėdose, kreipdama
sis į popiežių, jis pranašavo, 
kad Katalikų Bendrija greit su
silauks pavasario dėl savo nar
sios laikysenos celibato ir pa
saulio taikos bei teisingumo at
žvilgiu.

* Kanibalizmas yra nužudy
mas žmonių, kad paskui juos 
būtų galima valgyti. Maitinima
sis mirusio žmogaus kūnu, kad 
būtų galima palaikyti savąją gy
vybę, jokiu būdu nevadintinas 
kanibalizmu ir morališkai esąs 
leistinas. Šias mintis pareiškė 
Romos jėzuitų gregorinio uni
versiteto profesorius kun. Gio
vanni Navone, SJ. Panašiai pa
sisakė ir pranciškonų teologas 
kun. Gino Concetti OFM, ku
ris dažnai rašo straipsnius Vati
kano dienrašty "L’Osservatore 
Romano”. Šie pareiškimai buvo 
padaryti ryšium su Urugvajaus 
lėktuvo nukritimu Andų kalnuo
se. Išlikę gyvieji maitinosi savo 
žuvusių bendrakeleivių lavo
nais. Po 71 dienos išgelbėti jie 
aiškino, jog pristigę maisto jie 
ilgai svarstę, ar toks veiksmas 
būtų moralus. Galiausiai visi 
nutarę, kad jų atvejis esąs pa
našus Į žmogaus mirštančio šir
dies liga, kuriam yra perkelia
ma mirusio žmogaus sveika šir
dis. Šį jų padarytąjį sprendimą 
pateisino visa eilė katalikų mo
ralistų.

* Vatikanas yra sušvelninęs 
savo laikyseną tų masonų at
žvilgiu, kurie laikosi angliškųjų 
tradicijų. Anglijoje ir JAV ma
sonų ložėms kaikur priklauso ir 
katalikai. Kun. G. Caprile, SJ, 
masonų grupių žinovas, įspėja, 
kad katalikai dar neturėtu sto
ti į masonus, kol nėra aiškaus 
Vatikano pasisakymo tuo reika
lu. Jis betgi pabrėžia, kad ang
liškosios tradicijos masonai esą 
visiškai kitokie nei italų ir 
prancūzų. Pastarieji dažniausiai 
yra bedieviai ar net šėtono gar
bintojai. Angliškųjų tradicijų 
masonų ložėms priklausantieji 
turi išpažinti Dievą ir švč. Tre
jybę. Todėl šie masonai vieni 
kitų nepripažįsta ir nebendrau
ja. Tik šiomis dienomis per 
šimtmetį tyrę padėtį anglai ma
sonai priėmė 1862 m. paduotą 
prašymą ir pripažino vieną ita
lų Grand Oriente d’Italia ložės 
šaką — “Palazzo Giustiniani”, 
kuri irodė per tą laikotarpi, kad 
visi jos nariai išpažįsta krikš
čionybę.

* Šv. Rašto kontrabanda į so
vietų okupuotus kraštus iškilo 
viešumon ryšium su jauno ruso 
jūrininko Kurdakovo, pabėgu
sio nuo sovietų laivo, mirtimi. 
Jis paskutiniu metu buvo tapęs 
krikščioniu ir darbavosi Šv. 
Rašto kontrabanda i komunisti
nius kraštus užsiimančioje 
draugijoje “Underground Evan
gelism”. Savo viešomis kalbo
mis jis telkdavo lėšas. Po jo 
mirties apie tą draugiją kritiš
kai nasisakė tą pati darba dir
bančios kitos draugijos “Jesus 
for the Communist World” stei- 

gėjas bei vadovas Richard 
Wurmbrand. Jis pareiškė, kad 
išlaisvintas iš Rumunijos ir at
vykęs į JAV pirmiausia darba
vosi “Underground Evangel
ism” draugijoje, bet greit iš jos 
išstojo, nes pastebėjo, kad ten 
perlaisvai švaistomi žmonių su
aukoti pinigai. Tos draugijos 
veikėjas Joseph Bass taipgi iš
kelia įvairius neaiškumus 
Wurmbrandto vadovaujamoje 
“Jesus for the Communist 
World” draugijoje. Todėl dabar 
kaikurie kelia klausimą spaudo
je, ar tikrai tos abi organizaci
jos panaudoja joms skirtus pini
gus Šv. Rašto knygų gabenimui 
į komunistinius kraštus. Kitos 
organizacijos, tų žmonių nuo
mone, nors ir mažiau garsinasi, 
atlieka panašų darbą toje srity
je. Viena iš jų veikia Toronte— 
“Christian Mission Publishers”.

* Toronto arkivyskupija, ku
ri turi 650,000 tikinčiųjų, yra 
laikoma didžiausia anglosaksiš
koje Kanados dalyje. Arkivys
kupijos vadovybės iniciatyva 
buvo pravestas tikinčiųjų padė
ties tyrinėjimas vadovaujant te
ologams, psichologams ir socio
logams. Tyrinėtojai iš 171 para
pijos pasirinko 12 charakterin
giausių. Buvo išsiuntinėtos žmo
nėms anketos: iš 2,148 prakti
kuojančių katalikų atsakė 533, 
iš 69 nepraktikuojančių — 31, 
iš 36 kunigų — 19. Rasta, kad 
turtinguosius religija daugiau
sia veikia intelektualinėje plot
mėje. Neturtingieji prisipažino, 
kad religija jiems esanti paguo
dos šaltinis. Klausimai lietė mo
ralines, socialines ir religines 
pažiūras. 53% pasisakė, kad do
misi ir mėgsta kalbėtis bei dau
giau sužinoti apie Katalikų 
Bendrijos doktriną ir istoriją. 
Iškilus socialinėms proble
moms, 8% visuomet kreipiasi į 
kunigus patarimo, 10.5% — re
čiau, 23% — retkarčiais. 28% 
tikinčiųjų norėtų, kad kunigai 
lankytų parapijiečius, nes, jų 
manymu, tai daugeliui visapu
siškai padėtų. Užklausti, ar ka
da nors yra pasikvietę kunigą Į 
namus, tik 26% atsakė teigia
mai. Kunigai iš savo pusės pa
brėžė, kad tikinčiųjų lankymo 
jie nelaiko viena iš savo svar
besniųjų užduočių. Trijų mėne
sių laikotarpyje tik 5.5% ap
klausinėtų kunigų lankėsi apie 
50 kartų šeimose, 22% — apie 
25 kartus, 33% — apie 10 kar
tų, 33% — mažiau kaip 10 kar
tų ir 5.5% niekur nesilankė. 
Moralinėje srityje net 44% 
praktikuojančių katalikų pasisa
kė už abortą, 28% — prieš, o 
15 visai neatsakė. Už išsituoku
sių antrą neteisėtą santuoką pa
sisakė 47%, 14% buvo priešin
gi, o kiti neatsakė. Net 69% 
manė, kad jų kunigai būtų prie
šingi neteisėtai santuokai. Po 
didesnio susikivirčijimo šeimo
je tik 27% neitų Komunijos ne
atlikę išpažinties, o 59%—eitų. 
Praleidę iš apsileidimo sekma
dienio Mišias 12% eitų Komu
nijos neatlikę išpažinties, o 
79% — neitų. Po naudojimosi 
neleistinomis priemonėmis ven
giant vaikų 36% ramia sąžine 
eitų Komunijos neatlikę išpažin
ties", o 49% — neitų. Paklausti 
apie pamokslus, 45% pasisakė, 
kad jiems pamokslai yra naudin
gi, 35% pripažino, kad pamoks
lai būna gerai paruošti ir per
duodami, 32% — kad pamoks
lai yra įdomūs, 19% —- kad pa
mokslai yra nuobodūs, 7% — 
kad pamoksluose perdažnai mi
nimi pinigai, ir 12% — kad sa
komi labai blogi pamokslai. Iš 
anketų taipgi paaiškėjo, kad ma
žai tikinčiųjų domisi savo para
pijų veikla (pvz. tik 3 iš 533 už
klaustųjų težinojo, kad jų para
pijoje veikia bingo). Visos anks
čiau veikusios parapijinės orga
nizacijos pamažu nyksta. Tyri
nėtojai nusprendė, kad prakti
kuojantieji katalikai nėra labai 
giliai įsišakniję savo religijoje, 
nors katalikybę savo gyvenime 
laiko svarbiu dalyku. Anketos 
taipgi parodė, kad didesnio skir
tumo visais atžvilgiais tarp reli
giją praktikuojančių ir neprak
tikuojančių katalikų nėra, išsky
rus tai, kad vieni lanko bažny
čias ir savo religines pareigas 
atlieka reguliariai, o kiti — ne. 
Svarbiausia pastebėta neigiamy
bė yra ta, kad didelis skaičius 
tikinčiųjų savo asmeniniu prin
cipu negali suderinti su Katali
kų Bendrijos doktrina.

Šia anketa labai domėjosi di
džioji spauda.

Kun. J. Stš.

Vadovaujantieji protestantai 
apie bet kokias nuolaidas katali
kams galvoja, matyt, su pasibai
sėjimu ar su fanatiška aistra iš
laikyti nepajudintą ligšiolinę 
padėtį. Kai pilietinių teisių są
jūdis paskelbė, kad lapkričio 30 
d. Armaghe bus žygiuojama — 
rodoma jėga, Paisley pranešė 
policijai, esą jeigu ji neįsikiš, 
tai jis pats tvarkysiąs visą rei
kalą. Buvo sudarytas jo pirmi
ninkaujamas konstitucijos gy
nimo komitetas, kuris, be kita 
ko, išplatino atsišaukimus, ragi
nančius žmones pasirūpinti lan
gų apsauga ir neleisti tą dieną 
moterų ir vaikų į gatves. Atsi
šaukimuose buvo reikalaujama, 
kad pasitrauktu min. pirm. 
O’Neill.

Du žygiai
Žygio dienos rytą, tuoj po 

vidunakčio, susibūrė keliasde
šimt automobilių su Paisley ša
lininkais prie tų gatvių, pro ku
rias turėjo pražygiuoti pilieti
nių teisių sąjūdžio organizuoja
moji demonstracija. Vėliau tą 
rytą policija apstojo kelius ap
link miestą ir pradėjo tikrinti 
visus norinčių prie Paisley gru
pės prisidėti atvažiuojančių au
tomobilius. Policijai pasisekė 
kratų metu automobiliuose su
rasti revolverių ir ypač daug vi
sokių muštynėms tinkamų prie
monių. Užimta keliuose, polici
ja, matyt, nebeturėjo nė laiko 
pasirūpinti jau susibūrusią Pais
ley grupe, kuri pamažu išaugo 
iki gero tūkstančio ir buvo gink
luota lazdomis bei pagaliais.

Demonstrantų susirinko apie 
5000, bet žygis buvo sustabdy
tas, norint išvengti riaušių. O 
kai po to O’Neill atleido savo 
vidaus reikalų minister) Crai- 
gą, kraštutinieji unionistai pro
testantai dar labiau sujudo. Pi
lietinių teisių sąjūdis taip pat 
nerimo. Užsimota ilgam 75 my
lių žygiui iš Belfasto į London
derry bet jo atsisakyta, kai 
Craigas buvo pašalintas. Tie, 
kurie labai šį žygį rėmė, visdėl- 
to pradėjo jį 1969 m. sausio 1 
d. rytą su keliomis dešimtimis 
žmonių, kurių skaičius pamažu 
didėjo. Kelionė, žinoma, buvo 
nerami. Protestantų vadai rei
kalavo tą žygį uždrausti, o kai 
jiems nepasisekė, tai po triukš
mingų pasiruošimų sausio 4 d. 
vieni protestantų aktyvistai, 
ginkluoti geležinėmis lazdomis 
ir vinių prikalinėtais pagaliais, 
pasiskirstė netoli Londonderrio, 
pasiruošę pasitikti demonstran
tus, kurių iš viso buvo tik apie 
500, kiti laukė pačiame mies
te. Tarp tų užpuolikų buvo atpa
žinti apie 100 pagalbinės polici
jos narių.

Lietuviu pėdsakai Montrealyįe
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Žinios Enciklopedijoj
Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 

apie kun. J. Šimkų taip rašo L. 
Enciklopedijoj:

Kunigu Įšventintas 1919 rugpj. 15 
ir tuoj paskirtas Šv. Kazimiero para
pijos klebonu Montrealyje; 1922 — 
1924 studijavo teologiją Romoje ir 
gavo daktarato laipsni; 1924 — 1925 
Kauno Šv. Trejybės parapijos vika
ras; 1925—1928 vėl Montrealyje kle
bono pareigose; 1928 — 1931 Kauno 
kunigų seminarijos dvasios tėvas; 
1931—1932 studijavo Paryžiuje; 1932 
arkivyskupijos (Kauno?) kurijos no
taras ir Pavasario komercinės mo
kyklos kapelionas; 1933 Kurtuvėnų, 
1934 Kalnaberžės nepilnamečių nu
sikaltėlių įstaigos kapelionas; 1935 
Kauno šv. Treybės parapijos vika
ras; 1936 Amerikoje; 1938 Romoje; 
1939 Kauno Šv. Kazimiero seserų 
gimnazijos kapelionas. Vokiečių 
okupacijos metu, būdamas Girkalnio 
klebonu, išgarsino tariamą Dievo 
Motinos apsireiškimą Girkalnyje 
(XXIX, p. 528).

Papildomai gautomis žinio
mis, kun. J. Šimkus baigė pa
ruošiamąjį kursą, t.y. gimnazi
ją (High School) 1912-1915 m. 
Iš tos institucijos gautame laiš
ke rašoma: “Records indicate 
that George C. Šimkus (born 
Akmeniške, Kansas, Nov. 28, 
1887) was in High School from 
1912-15 at St. Bernard’s, Ala
bama.” Tame dokumente Kan
sas, matyt, atsirado iš klaidin
gai parašyto Kauno. (Red. pasta
ba. Yra neaiškumų dėl čia ap
rašomo kunigo vardų. Užsieny 
turimuose šaltiniuose jis vadi
namas Jurgiu. Iš Lietuvos gau
tame rašte sakoma, kad 1943 m. 
Girkalnio klebonu buvo kun. dr. 
Augustinas Šimkus, buvęs Kau
no kunigų seminarijos dvasios 
tėvas. Jis buvo nuomonės, kad 
Marijos apsireiškimai Girkalny
je buvo tikri. Okupuotos Lietu
vos kunigų sąrašuose Jurgio 
Šimkaus nėra, o tik Augustinas 
Šimkus, sūnus Kazimiero, gimęs 
1887 m., įšventintas kunigu 
1919 m., teologijos daktaras. 
Dabar jis gyvena kaip altarista 
Vadžgiryje prie Jurbarko. Iš tu
rimų duomenų atrodo, kad tai 
tas pats kunigas, klebonavęs 
Montrealyje. Matyt, turi du var
dus. Taip pat nevienodai žymi
ma ir jo gimimo vieta).

Kruvinos airių kovos šiaurėje
Tos pačios tautos žmonės, bet skirtingų konfesijų, sprendžia savo problemas ginklais

Netoli miesto žygininkai bu
vo žiauriai užpulti, ir juos lydė
jusi policija, sako, negynė kaip 
reikiant. Mieste taip pat kilo 
muštynės ir riaušės, kur polici
ja pasiautėjo labai smarkiai. 
Tas siautėjimas, nukreiptas kaip 
tik prieš katalikus, privertė 
labiausiai nukentėjusio Bogside 
rajono katalikus statytis barika
das.

Tuo tarpu katalikams ir pilie
tinių teisių sąjūdžiui pasisekė Į 
Britanijos parlamentą išrinkti 
B. Devlin, ir gal to pasisekimo 
paskatintas pilietinių teisių ko
mitetas ryžosi išeiti nedideliam 
žygiui nuo to tilto, prie kurio 
sausio 4 d. nukentėjo nuo pro
testantų iš Belfasto žygiavusieji, 
bet pasitenkino vien sėdėjimu 
mieste. Netoliese dėl visa ko su
sirinko Paisley pasekėjai, ir die
na baigėsi muštynėmis, kuriose 
policija irgi neišsilaikė bešališ
kai. Kartojamas toks būdingas 
pavyzdys: besišvaistydami poli
cininkai įsiveržė į katalikų De- 
venney namus ir pradėjo dau
žyti visą šeimą, kurios tėvas po 
to ligoninėje mirė.

Po tų riaušių, balandžio 20 
d., sprogo pirmosios bombos, 
kurios sunaikino Belfaste 11 
pašto agentūrų. Kaltinta už jas 
IRA organizacija, bet iš tikrųjų 
tai buvo karštakošių katalikų 
jaunuolių darbas.

Keičiasi premjerai
Ministeris pirm. O’Neill ne

beišlaikė ir atsistatydino, įspė
damas Britanijos vyriausybę 
dėl pavojaus, kurį sudaro deši
niojo sparno kraštutinieji pro
testantai. Jo vietą užėmė mjr. 
James Chichester-Clark, kuris 
yra politiškai naivesnis ir pri
mityvesnis už O’Neillą (be kita 
ko, naujojo ministerio pirminin
ko verslas — avių ūkis).

Jau prieš tą vyriausybės pasi
keitimą Airijos respublikoje 
pradėjo didėti susirūpinimas ka
talikų padėtimi Ulsteryje. Res
publikos vyriausybėje buvo ke
letas asmenų, kilusių iš šiaurės, 
ir jie nebepajėgė ramiai žiūrė
ti. 1969 m. sausio 4-oji, kai pro
testantai užpuolė į Londonderrį 
žygiuojančius demonstrantus, 
buvo tasai įvykis, kuris privertė 
iš Ulsterio kilusius Airijos res
publikos ministerius prieiti nu
sistatymo, kad laikas veikti. 
Jie susisiekė su Ulsterio IRA va
du. Bet Ulsterio IRA svyravo. 
Ulsterio katalikų gyvenamieji 
rajonai, ypač Belfaste, lengvai 
prieinami puolimui, ir juos gin-

Vyt. Sirvydas
Veikla parapijoj
Kun. J. Šimkus Šv. Kazimiero 

parapijoj susidūrė su finansi
niais sunkumais. Jo moksla
draugis prel. Juozas A. Lipkus 
laiške man rašė: “Kun. J. Šim
kus turėdavo sunkumų finansi
niai išlaikyti Šv. Kazimiero pa
rapiją, bet niekad nesiskųsda
vo” (laiškas 1972 m. kovo 18 d.).

Kun. J. Šimkaus pirmaisiais 
klebonavimo metais (1919 rug
sėjo — 1922 geg. 22 d.), jau iš
vykus Romon studijuoti, įsteig
ta trečioji lietuvių mokykla Vil
le Emard dalyje su mokytojais 
Pranu Tautkum ir Petru Vaup- 
šu. Ši mokykla 1929 m. turėjo 5 
skyrius ir 35 mokinius.

Kun. J. Šimkus toliau stipri
no kun. J. Vyšniausko (kuris 
mokėjo vargonais groti ir smui
kuoti) suorganizuotą gana stiprų 
chorą, pakviesdamas vargoni
ninku Joną Ančių. Šio choro 
1923 m. nuotrauka įdėta knygo
je “Lithuanians in Canada” (p. 
171). Viduryje — Aučius ir tuo
metinis klebonas kun. Vanagas. 
Paskutinėje eilėje (devintas iš 
kairės) — Kazimieras žižiūnas, 
karštas muzikos mylėtojas, sava
mokslis, kurį klebonas kun. J.

Montrealio vyskupas Whelan šventina kertini akmeni naujos Šv Kazimiero 
parapijos šventovės. Iš kairės: kun. J. Robinas, kun. Belanger (pagalbininkas 
sekmadieniais), vysk. Whelan, kun. J. Kulbis, SJ, kun. dr. F. Jucevičius —— 
dabartinis Šv. Kazimiero parapijos klebonas

KAZIMIERAS KRAUZĖ 
Mūsų bendradarbis Britanijoj

ti būtų nelengva. Be to, paklau
syti iš Airijos respublikos atei
nančio siūlymo pradėti veikti 
buvo ir kita kliūtis: šiauriečiai 
neturėjo ginklų nei jiems pirk
ti pinigų.

įtampa didėja
Neramu buvo ir toliau. Pra

siverždavo muštynės, buvo svai
domos namų darbo bombos. Pa
radavo vieni ir kiti. Policija ne
bepajėgė pati viena susitvarky
ti. Naujasis ministeris pirminin
kas Chichesteris-Clarkas praši
nėjo Britanijos vyriausybę duo
ti kariuomenės tvarkai palaiky
ti. Bet Wilsono vyriausybė svy
ravo ir neskubėjo. Ji net statė 
sąlygą: jeigu kariuomenė turės 
įsikišti, tegu Ulsteris atsisako 
savivaldos teisių. Kariuomenės 
įsikišimo klausimą be jokių są
lygų nulėmė 1969 m. rugpjūčio 
12—16 dienų įvykiai.

Rugpjūčio 12 d., kaip ir kas
met tą dieną, uniformuoti pro
testantų oranžininkų ordino na
riai suruošė Londonderryje savo 
paradą. Jų buvo apie 15.000. Jie 
žygiavo, dainavo antikatalikiš- 
kas dainas, kaip ir visada dary
davo. Viskas tvarkingai ėjo. Ka
talikų Bogside rajoną saugojo 
policija, nes praeitų mėnesių 
patyrimas su riaušėmis ir muš
tynėmis reikalavo būtino atsar
gumo. Kai oranžininkai žygiavo 
pro šalį, katalikų Bogside rajo
no tvarkdariai nepajėgė sulaiky
ti mušeikų—į pražygiuojančius 
imta svaidyti akmenys, buteliai. 
Įsikišo policija, bet ji, kaip jau 
nekartą, pasirodė šališka — pa
laikė protestantus. Protestantai 
šokosi atsikeršyti, katalikai pa
sitraukė šiek tiek gilyn į savo 
getą ir pradėjo krauti barika
das, o tuo tarpu nuo stogų vai
kigaliai dar pradėjo mėtyti į 
protestantus žibalines bombas. 
Protestantų jaunuoliai būrėsi 
“pamokyti” katalikų, ir prasidė
jo tikras karas. Policija siautė
jo, o katalikai pamažu traukėsi 
nuo vienos barikados prie kitos.

Reikalauja kariuomenės
Policijai pagaliau buvo įsa

kyta pasitraukti į geto pakraštį. 
Apgulimas truko tris dienas. 
Policijai padėti kaikur buvo pa
šaukti pagalbinės policijos dali
niai, bet jie tuoj pradėjo šau
dyti ir užmušė žmogų. Kaikurie 
tų pagalbinių policininkų prisi
dėjo prie riaušininkų ir pradėjo 
deginti katalikų namus. Ulste

Bobinas pakvietė vargoninkauti 
Aučiui išvykus Amerikon. K. ži
žiūnas suruošė nemažai koncer
tų ir sukūrė įdomių dainų. Pa
rapijos choras 1923 m. turėjo 
16 vyrų ir 27 merginas, be to, 9 
berniukus.

Klebonu tapęs, kun. J. Šim
kus pakvietė savo geradarius 
Arlauskus be nuomos apsigy
venti klebonijoj. Jis norėjo, kad 
vyras eitų zakristininko bei baž
nyčios prižiūrėtojo pareigas, o 
žmona šeimininkautų kleboni
joj be atlyginimo. Iš menkai su
prantančių parapijos finansinę 
padėtį pasigirdo priekaištų, esą 
Klebonas daro “malonę” parapi
jos sąskaiton. Tai įskaudino kun. 
J. Šimkų. Šis ramaus būdo ir į 
studijas linkęs kunigas apsi
sprendė palikti Šv. Kazimiero 
parapiją ir vykti Romon gilinti 
teologijos studijų. Ir taip 1922 
m. gegužės 22 d. Šv. Kazimiero 
parapija vėl staigiai neteko sa- 
”o klebono. (Bus daugiau)

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI 

rio vyriausybė nebeišlaikė ir pa
reikalavo kariuomenės. Gen. 
Freelandas atvedė batalijoną su 
viltimi, kad po poros dienų bus 
jį galima atšaukti j barakus. Vil
tys, žinoma, neišsipildė iki šios 
dienos. Priešingai, tų batalijonų 
skaičius turėjo vis daugėti.

Gyventojų daugumą mieste 
sudarantieji Landonderrio ka
talikai visada jautėsi lyg ir savo 
bendratikių gynėjai visoje pro
vincijoje. Belfaste, sostinėje, jų 
mažuma, ir jie visada būna pa
vojuose. Tačiau šįkart london- 
derriškiai pajuto didžiulį puoli
mo svorį ir pradėjo prašyti pa
galbos.

Prasideda žudynės
Kai į Londonderrį įžygiavo 

kariuomenė, Belfaste prasidėjo 
tikros žudynės. Pilietinių teisių 
sąjūdžio komitetas sušaukė mi
tingą, nes Londonderris prašė 
pasirūpinti, kad būtų bent šiek 
tiek sumažintas spaudimas ka
talikiškajam Bogside rajonui. 
Buvo prašoma protestuoti dėl 
policijos elgesio. Susirinko tik 
apie 200 žmonių į tą mitingą. 
Nutarta protestą pareikšti per 
vietinę policiją, ir tasai nedide
lis būrys patriukšmaudamas 
nužygiavo policijos būstinės 
link. Policijos inspektorius nu
tarė priimti protestą, o kol de
legacija buvo viduje, laukiantie
ji pradėjo nerimauti, vaikigaliai 
išdaužė keletą langų, apmėtė 
policijos pastatą akmenimis. 
Tuoj pagaminta ir keletas žiba
linių bombų. Tas pats policijos 
inspektorius, kuris priėmė pro
testą, su nieku nepasitaręs išlei
do į gatvę šarvuočius. Katalikų 
minia padidėjo, pradėta į šar
vuočius mėtyti žibalines bom
bas. Viskas išsivystė ilgainiui į 
tokias baisias riaušes, kokių 
Belfastas nebuvo matęs per 
paskutiniuosius 50 metų. Į ka
talikų žiaurias muštynes su poli
cija įsimaišė ir protestantai. Pa
šaukta pagalbinė policija taip 
pat gerai siautėjo. Per 48 valan
das žuvo 10, sužeista 149, sude
ginta apie 150 katalikų namų 
(kaikurie bėgdami patys sude
gino). Gen. Freelandas turėjo 
savo įgulos tuomet tik tris ba- 
talijonus, ii' Britanijos vyriau
sybės jam buvo įsakyta tvarky
tis tik Londonderryje. Kai pa
galiau sutarta į Belfastą atsiųsti 
šiek tiek kariuomenės, protes
tantai jau buvo iki pat pamatų 
sudeginę viena visą katalikų gy
venamą gatvę;

Visus tų dienų įvykius sunku 
būtų išskaičiuoti. O nuotaikas 
galėtų neblogai nusakyti anas 
unionisto protestanto senato
riaus prasitarimas, kai kariuo
menė atėjo: “Jei ta prakeiktoji 
britų armija nebūtų atėjusi, 

PADĖKA
Lietuviškas ačiū visiem sausio 20 d. staigmenos ini

ciatoriam, rengėjam, Prisikėlimo par. vadovybei už Parodų 
salę, vaišių šeimininkei, sveikintojam, muzikantams už 
linksmą muziką, dalyviam ir prisidėjusiem už parodytą 
nuoširdumą bei dovaną.

Kartu praleistos to šeštadienio valandos, kaip Zarasų 
melsvi, skaidrūs ežerai, nuplovė mano 50 metų gyvenimo 
kelio širdyje susitelkusias nuovargio dulkes, suteikė jėgų 
tvirtu žingsniu pradėti antrąjį ir jau paskutinį penkiasde
šimtmetį, tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui.

Jums dėkingas —
Br. Vytis-Vrublev'ičius
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kartu liūdi —
Vladas ir Lucija Šapėnai į
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mes iki aušros būtume iššaudę 
jų dešimtį tūkstančių.”

Požiūris j kariuomenę
Į kariuomenės pasirodymą 

žiūrėta nevienodai. Protestantai 
suprato, kad ji ateina ginti ka
talikų. Kaikas protestantų vis- 
dėlto galvojo, kad kariuomenė 
gins valdžią ir visas įsisenėju
sias tradicijas. Netrukus pradė
ta į kareivius šaudyti.

Britanijos vyriausybė parei
kalavo, kad būtų nuginkluota 
pagalbinė policija. Daugėjo ka
riuomenės. Karingieji protes
tantų vadai dar net sustiprino 
savo provokacinę propagandą. 
Pvz. Ian Paisley laikraštis skel
bė: jei trūksta namų ir darbų, 
tai dėl to kalti popiežininkai. Iš 
pradžių katalikai ir jiems vado
vaujantieji IRA nariai rėmė ka
riuomenę ir leido jai pašalinti 
dalį barikadų. Bet kariuomenė 
irgi buvo maitinama pasakomis. 
Pažinčiai su padėtimi kariuo
menei buvo išleista informacinė 
brošiūra, kurioje, be kita ko, 
buvo atspausdinta tokia priesai
ka, tariamai priiminėjama IRA 
politinio sparno, Sinn Fein, na
rių:

Aš prisiekiu Visagaliui Dievui... 
Palaimintąja Mergele Marija . .. jos 
ašaromis ir raudomis . .. palaimin
tuoju Rožiniu ir šventaisiais jo ka
roliukais ... kovoti iki mirties, lie
damas saksoniškųjų tironų ir didin
gojo tautinio reikalo žudikų raudo
nąjį kraują kovos laukuose, o jei iš- 
likčiau nežuvęs, tai kovoti, kol ne
liks jokio ženklo, nei takelio, liudi
jančio, kad šventoji Airijos žemė 
buvo mindžiojama saksoniškųjų ti
ronų ir žudikų. Kai angliškieji pro
testantiškieji plėšikai ir žvėrys Ai
rijoje bus suvaryti i jūrą kaip kiau
lės, kurias Jėzus Kristus prigirdė, 
mes sėsime i laivus ir Anglijoje iki 
paskutinės vietelės išnaikinsime 
kraują prakeiktų eretikų, svetimo- 
terių, Henriko VIII žudikų, pasiimsi- 
me sau turtus tų žvėrių, kurie taip 
ilgai laikė vergijoje mūsų numylėtą
ją šventųjų salą, ir nesiliausime ka
riavę, kol mūsų Šventasis Tėvas ne
bus visiškas britų salų valdovas. 
Taip man, Dieve, padėk.

Kaip rūpestingi laikraštinin
kai tuojau išaiškino, IRA nariai 
ne tik tokių, bet ir iš viso jokių 
priesaikų neturi. O šitoji prie
saika provokaciniais sumetimais 
buvusi sukurta dai' 1918 m. gru
pės karingai nusiteikusių unio- 
nistų protestantų ir dabar kar
tojama vietiniuose laikraštė
liuose tokių demagogų, kaip 
Ian Paisley.

Gindamiesi nuo palicijos ir 
protestantų, katalikai Belfaste, 
pasirodo, tomis skerdynių dieno
mis turėjo du pistoletus. Jie bu
vo panaudoti ginti mokyklai nuo 
puolančių protestantų. Buvęs 
dar pasiųstas per sieną į Airios 
respubliką automobilis atga
benti trijų automatinių šautuvų.

I
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v. Šliogeris MINISTERIO LAIŠKAS LIETUVIAMS
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Dainų šventė
Septintoji Australijos lietu

vių dainų šventė surengta XII. 
29 Hurstville Civic Centre sa
lėj. Dainų šventė laikoma pačiu 
iškiliausiu LD renginiu. Jos or
ganizatorius bei tvarkytojas — 
Al. Dūdaitis. Dalyvavo šie cho
rai: Adelaidės “Lithuania” su 
dirigente R. Kubiliūte; Kanbe- 
ros “Aušra” su dirig. Pr. Dariu
mi; Melburno “Dainos Sambū
ris” su dirig. A.Čelna; Newcastle 
lietuvių choras su dirig. St. Žu
ku; Sydnėjaus “Liet. Meno An
samblis” su dirig. M. Umbražiū- 
niene; Sydnėjaus “Daina” su di
rigentu Br. Kiveriu. Iš viso — 
virš 200 dainininkų-kių.

Pradėta Australijos himnu. 
Pirmoje programos dalyje cho
rai dainavo paskirai — daugu
ma po 3 dainas. Iš viso atlikta 
17 dainų. Antroje dalyje pasiro
dė jungtinis vyrų choras, jung
tinis moterų ir pagaliau jungti
nis mišrus choras. Programa 
užbaigta Lietuvos himnu. Ant
roje dalyje sudainuota 12 dai
nų, o iš viso net 29.

Koncerto salės akustika buvo 
su trūkumais. Be to, scena jung
tiniam mišriam chorui buvo per- 
maža. Mažesnių chorų dainos 
praskysdavo. Diena buvo ypač 
karšta (apie -f-35 1. C), tad ma
tėsi choristų veiduose Įtempi
mas, nuovargis. Nors salė vėsi
nama, buvo karšta. Klausyto
jams nemuzikams geriausiai pa
tiko aiškiai savo darniu dainavi
mu išsiskyręs Melburno “Dai
nos Sambūris”, diriguojamas A. 
čelnos. Reikia manyti, ir muzi
kai pripažins, kad šis Melburno 
choras yra stipriausias. Tam 
turbūt padėjo šio choro sudėty
je didokas nuošimtis jaunimo. 
Sydnėjaus chorui, nors ir di
džiausiam, dainos atlikime trū
ko suderinimo. Atrodo, turi, Įta
kos ir choristų amžius. Pvz. Syd
nėjaus ir Adelaidės chorų sudė
tyje yra nemažai pensininkų, o 
dauguma — apie 50 metų am
žiaus.

Nemuzikui, girdėjusiam anks
tyvesnes dainų šventes, atrodo, 
kad dainos atlikimo lygis, išsky
rus Melburno “Dainos Sambū
ri”, kiek kritęs. Tenka rūpin
tis pritraukti jaunimą. Tam gal 
padėtų dainų repertuaro keiti
mas — Įvedimas daugiau gyvų, 
linksmų dainų. Liūdna liaudies
— baudžiauninko - vargdienio 
dainos melodija dabarties jau
nimo nepritrauks ir nesužavės.

Žiūrovai-klausytojal buvo pa
tenkinti ir entuziastingai plojo. 
Jų buvo gal apie 1200. Atsilan
kė ir N.S.W. valstijos kultūros 
ministeris G. F. Freudenstein
— LD globėjas. Buvo ir kelio
lika žymesnių australiečių, pa
skirų tautiečių privačiai pakvies
tu. Deja, mūsų lietuviškoji “val
džia” politikoj dar mažai išmo
ko. Ji nesistengia tinkamom pro
gom, kaip dainų šventė, pakvies
ti kuo daugiau iškilesnių aust
raliečių. Tai drįstu tvirtinti, nes 
lankiausi kitų imigrantų iškil
mėse. Pvz. ukrainiečiai, lenkai 
tokias progas išnaudoja plačiai.

LD atžymėti rengėjai išleido 
specialų leidinį-programą. Jame 
daug nuotraukų visokių šokių 
vadovų, chorų, šokių grupių, 
sportininkų. Plačiai aprašyta ir 
tų grupių veikla. Leidinį paruo
šė V. Kazokas. Jo dalis angliš
kai (bendra informacija).

Teatro spektaklis
1972. XII. 30 latvių salėje Ade

laidės teatras “Vaidila” suvai
dino J. Griniaus veikalą 3 v. le
gendinę dramą “Stella Maris”. 
Veiksmas vyksta Italijoj 17 š. 
Režisavo J. Venslovavičius. De
koracijos — dail. S. Neliubšio. 
Vaidino mėgėjai, bet reikia pa
reikšti didelį pasitenkinimą ge
ru aktorių vaidmenų atlikimu. 
Jautėsi patyrusi režisbriaus ran
ka. Geros dekoracijos, ypač ap
ranga, muzikos ir šviesos efek
tai. Gal tik veikalą parenkant 
ateityje, reikėtų jieškoti ko nors 
savo, lietuviško. Tuo reikalu te

Sydnėjaus, Australijoj, Lietuvių Meno Ansamblis, vadovaujamas dirigentės 
M. Umbražlūnienės, dalyvavo Australijos Lietuvių Dienose

ko nugirsti iš žiūrovų priekaištų. 
O žiūrovų buvo arti 500. Spek
taklio organizatorius — St. Sko- 
rulis. Sydnėjaus tautiečiai labai 
dėkingi Adelaidės teatro akto
riams už jų pasirodymą, nes jau 
keleri metai čia nebuvo lietu
viško spektaklio.

Sporto šventė
Mūsų 6 sporto klubų grupės 

net 4 dienas rungtyniavo šiose 
šakose: krepšinio, tinklinio, sta
lo teniso, teniso, golfo, šachma
tų, skvašo. Rungtynės įvyko 
įvairiose vietose. Daugiausia žiū
rovų sutraukdavo krepšinio 
rungtynės, kurių dvejos buvo 
su latvių rinktine ir dvejos su 
vietos australiečių komandomis. 
XII. 30 popiet įvyko sporto 
šventės uždarymas su kalbomis 
ii- dovanų-prizų įteikimu. Šioji 
sporto šventė buvo 23-ji. Šven
tės rengėju buvo Sydnėjaus 
klubas Kovas, kuriam pirminin
kauja VI. Daudaras. Kiekviena 
sporto šaka turėjo savo vado
vus. Atrodo, kad senimas turė
tume atkreipti žymiai daugiau 
dėmesio ir duoti paramos savo 
vietos klubams. Gyvenimas pa
rodė, kad jaunimą prie lietuvių 
bendruomenės lengviausiai pri
traukia sportas, o ne kitos mūsų 
kultūrinės apraiškos. Būkime 
realistai ir remkime sportininkų 
entuziazmą.

Naujų metų sutikimas
Turtingesnioji visuomenė 

naujus metus sutiko Chevron 
Hotel — Grand Ballroom. Ypač 
daug pasirodė mūsų išmokytų 
vaikų (turime virš 200 baigusių 
universitetus), kurie baliui ne
pagailėjo išleisti po keletą de- 
sėtkų dolerių. Daugelis jų nesu
moka $2 Bendruomenės įnašo, 
kituose parengimuose beveik 
nesirodo, o visuomenės veikloj 
dalyvauja gal vienas iš dešim
ties. Iš viso dalyvių buvo arti 
1500. Kitas naujų metų balius 
buvo pigesnis Newtown Police 
Boys Club salėje, čia sportinin
kai bei dalis jaunimo ir seni
mo linksminosi paprastesnėje ir 
nuoširdesnėje atmosferoje.

Išvada. L. Dienos mus visus 
pradžiugino, palinksmino, dau
geliui atgaivino blėstančią lie
tuvybę. Senimas, matydamas 
ypač daug savo jaunimo — vai
kų ir vaikaičių, labai džiaugėsi 
ir tikisi, kad lietuvybė dar ne
išnyks Australijoj bent šimtą 
metų.

Kanados Lietuvių 
Fondas

Nauji nariai ir įnašai:
526. Pareigio, Martyno atm. $100
527. čepauskai, Balys ir Birutė 100
528. Mašalaitienė, Albina 100
529. Dailydžiai, Viktoras ir Elena 100 

įnašus papildė:
20. Paškevičius, Albinas iki $300 

112. A. Š. iki 150
376. Varkavičius, Julius iki 500
444. Valaitis, Kazys ir Juzė iki 1000

M. Pareigio atminimui ir įamžini
mui L. Fonde mirties metinių proga 
įnašą davė jį mylinti ir amžinai ne
pamirštanti žmona Jadvyga, gyv. 
Sault Ste. Marie, Ont. B. B. čepaus
kai, A. Mašalaitienė ir V. E. Daily
džiai gyvena Toronte ir yra dideli 
visų lietuviškų apraiškų rėmėjai. A. 
Paškevičius iš Otavos yra ne tik daž
nas, bet ir mielai laukiamas Fondo 
svečias, nes ateina netuščias. Toron
tiškis J. Varkavičius yra vienas iš 
tų, kuris nuo įstojimo dienos kasmet 
vis ateina su nauja šimtine. Gražiu 
žodžiu minėtini K. J. Valaičiai iš Mt. 
Brydges, Ont., apylinkės, kurie, at
siųsdami $500, savo įnašus Fonde 
pakėlė iki $1000. Visiems už nuošir
dų lietuviškų reikalų rėmimą Kana
dos Lietuvių Fondas yra didžiai dė
kingas.

K. L. Fondas sparčiais žingsniais 
artėja prie šimto tūkstančių ribos. 
Jau bereikia tik 88 šimtininkų. Da
bar yra pats laikas apsispręsti ir tin
kamai sureguliuoti savo lietuviškos 
sąžinės reikalus. įnašai priimami lie
tuvių kredito kooperatyvuose Mont- 
realyjc, Hamiltone ir Toronte arba 
siunčiami iždininkui šiuo adresu: 140 
Glendale Ave., Toronto, Ont., M4R 
1M9. P. BASTYS, ižd.

Baltiečiai su kanadiečiu Len Petersonu, autoriumi radijo dramos “The Trouble with Giants”, kurioje vaizduo
jamas baltiečių likimas. Drama bus transliuojama vasario 17, šeštadienį, 8.30 v. v. — 9.30 v. v. per CBC radijo 
tinklą. Iš kairės: latvių atstovas, lietuvių atstovas, Len Peterson, estų atstovas po pasitarimų dramos klausimu

Sportininkai mirties nasruose
Pranešimas iš Montevideo • Iš Andų kalnuose nukritusio lėktuvo išsigelbėjo 16 jaunuolių

Kai karinis urugvajiečių lėk
tuvas “Fairchild” 1972 m.* spa
lio 13 d. pakilo iš Mendozos ae
rodromo Argentinoje, jo jauni 
40 keleivių linksmai klegėjo 
apie šokoladą, papirosus, vyną 
ir kitus pirkinius svetimoje ša
lyje. Keleivių daugumą sudarė 
kanadiečių vienuolių Christian 
Brothers '‘Stella Maris” auklė
tiniai iš Montevideo su savo gi
minėmis ir penki įgulos nariai. 
Jaunuolių kamuolio (rugby) ko
manda skrido rungtis su čilie
čiais. Amžius — tarp 17 ir 25 
metų.

Pakili keleivių nuotaika dar 
pagyvėjo, kai lėktuvas atsidūrė 
pačioje milžiniškų kalnų papė
dėje, kur vis kildamas turėjo 
perskristi Argentinos-Čilės sie
ną. Jau beveik 5,000 metrų 
augštyje, tarp viršūnių ir be
dugnių. Staiga ore duobės. To
kių įspūdžių dar nepatyrę ke
leiviai klykta, kvatoja. Bet duo
bės gilios — net iki 500 metrų. 
Juokas nutyla. Posūkis, po de
besėliu pasirodo Tinguiririca 
ugnikalnio briauna, jau ranka 
pasiekiama. Apstulbinąs trenks
mas! Lūžta lėktuvo sparnai ir 
pats lėktuvas skyla beveik per
pus. Sėdėję prie sparnų ir užpa
kalinėje dalyje krinta į nepriei
namą tarpeklį. Pagrindinė lėk
tuvo dalis su dauguma keleivių 
neria į sniegą ant kalno. Lėktu
vo griaučiai susilaiko, bet vis
kas ištaškyta. Sniege sužeistųjų 
vaitojimai, pagalbos šauksmai, 
sveikesniųjų atsipeikėjimas. Su
pranta atsidūrę neprieinamoje 
vietoje 4,000 metrų augštyje, 
be ryšio su pasauliu, be maisto 
atsargų, be medicinos pagalbos, 
be kuro, be šiltų drabužių, kur 
šaltis dažnai siekia iki 20° C. 
Vieninteli gyvi padarai — vie
nur kitur pasirodą milžiniški 
ereliai kondorai, bejiešką lavo
nų ... Daugiau nieko. Spingian- 
ti tyla ir ... amžinybė.

Išlikusieji gyvi atsigauna, pa
siskirsto pareigomis, rausiasi 
lėktuvo liekanose. Randa šiek 
tiek maisto, vaistų, įrankių. 
Jiems dabar reikalingas kiek
vienas daiktelis. Lėktuvo griau
čiuose įsitaiso lyg ir užuovėją, 
kur susiglaudę, viens kitą šildy
dami pamiega ir per pūgas pri
silaiko.

Stiprių sportininkų atsparu
mas pirmomis dienomis padeda 
jiems nugalėti žiaurias kliūtis, 
bet nevisas. Keletas miršta nuo 
žaizdų. Vėl siaubas. Vieną naktį 
atriedėję sniego klodai užgriu
vo jų buveinę. Vėl miršta aštuo- 
ni. Kitus gyvus palaidotus pasi
seka ištraukti. Sniege kyšojo 
vieno tik galva, kito ranka, kito 
švarko dalis. Vienas matė savo 
motinos ir sesers mirtį, bet ne
galėjo išgelbėti. Taip iš 45 be
liko tiktai 16.

Vėliau praskrido pora lėktu
vų, bet katastrofos vietos nepa
stebėjo ir negrįžo. Po 10 dienų 
savo radijo priimtuvėliu sužino, 
kad Čilės, Argentinos ir Urug
vajaus specialūs gelbėjimo lėk
tuvai jieškojimą nutraukia iki 
pavasario atoleidžio, taigi kele
tui mėnesių.

Belieka stebuklas
Realiai padėtį vertinant — 

baigta. Kas be maisto, be vaistų, 
be aprangos tokiame šaltyje at
laikys, kas išsigelbės nuo snie
go ir ledų, viską triuškinančių 
ir laidojančių naujų griūčių, 
kurios į pavasarį dar padažnė
ja? Žmogaus atsparumas kaiku- 
riais atvejais gali būti nuosta
bus, net neįtikėtinas, nors ir ri
botas. Visos žmogiškos atsargos 
ir galimybės diena iš dienos tir
po, nors jaunatviška nuotaika, 
atkaklus noras gyventi ir viltis 
dar teberuseno.

Kas nemažėto, o nepalygina
mai didėjo, tai tikėjimas ir pa- 
sifikėiim’s Dievu:

Mūsų tikrasis vadas buvo pats 
Dievas. Ten nuo visko atskirti, tarp 
dangaus ir žemės jautėme Jo artu
mą, jautėme net fiziškai. Tokioje 
vietoje ir tokiose sąlygose ateistu 
būti tiesiog neįmanoma. Mus išliku
sius visą laiką gaivino antgamtinis 

tikrumas, kad laukiamasis stebuklas 
arti, jau čia pat.

Ir jis įvyko, kai dviem pasise
kė po dešimties dienų neįsivaiz
duojamai pavojingos ir vargin
gos kelionės per kalnus, kur 
dar žmogaus kojos vargiai kada 
būta, antžmogiškomis pastango
mis pamatyti pirmą žmogų, ry
šininką su civilizacija, po 71 die
ną trukusios izoliacijos. Abu jau 
bejėgiai jaunuoliai sniege puolė 
ant kelių, rankas iškėlę sukalbė
jo “Tėve mūsų”, nors dar vieną 
dieną turėjo išlaukti pagalbos 
helikopterių sau ir savo 14 drau
gų nepasiekiamoje viršukalnėje.

Reikia skubėti — 
gyvenimas pertrumpas...
Vienas silpniausių gyvų išli

kusių buvo vienas stipriausių 
“Old Christian” žaidikų. Tai 
Roy Harley, metro aštuoniasde
šimt šešių centimentrų blondi
nas, inžinerijos studentas, nelai
mės vietoje netekęs per 70 die
nų net 40 kilogramų. Spėjama 
todėl, kad negalėjo taip maitin
tis, kaip jo draugai.. . Gydyto
jų manymu, poros dienų dau
giau nebūtų atlaikęs. Turėjo pa
būti keletą dienų, net ir per Ka
lėdas, ligoninėje ir iš Čilės su 
tėvais bei broliais grįžo vėliau, 
jau po švenčių.

Tėvų namuose gerokai atsi
gavęs sakė:

Katastrofos vietoje daug mąsčiau. 
Dabar tas patyrimas neatrodo buvęs 
nei toks ilgas, nei toks dramatiškas. 
Būtų naudinga daug kam jį patirti, 
kad galėtų pamedituoti apie daly
kus, kurie verti mąstyti ir permąs
tyti. Apie gyvenimo vertę ir prasmę.

Kai žinai, kad sniego, ledo ir ak
mens klodai kiekvieną minutę tave 
gali užgriūti, kaip kad mūsų aki
vaizdoje palaidojo mūsų draugus, 
tada galvoji apie darbus ir uždavi
nius, kuriuos galėjai ir turėjai at
likti, bet nepadarei. Daug neįvykdy
tų sumanymų, neįgyvendintų troš
kimų. Ir norėtųsi visa padaryti grei
tai, tuojau pat. Iš anų apmąstymų 
man labiausiai užsiliko begalinės 
laiko vertės nuovoka, pareigų atli
kimas nedelsiant. Esant mirties aki
vaizdoje skirtingai žiūrima į gyve
nimą, į jo trumpumą bei brangumą.

Harley prisimena, kad katas
trofoje išlikusieji pirmą mėne
sį guodėsi viltimi, esą jų tėvai 
dar daro viską jiems išgelbėti. 
Bet antrą mėnesį, kai išmirė su
žeistieji ir nepasirodė nei gel
bėjimo lėktuvai, nei kita pagal
ba, viltys ėmė blėsti, nuomonės 
skirtis, nors nelaimės draugų so
lidarumas bei tikra krikščioniš
koji tarpusavio meilė dar padi
dėjo. Kaikurie jų guodėsi išsi
gelbėjimo nujautimu ir stiprino 
kitus. “Keista, sako Roy, bet aš 
visą laiką nujaučiau, jog mano 
tėvai nebuvo pametę vilties ir 
kad su jais dar matysimės ...” 
Jis buvo ramesnis, kadangi tu
rėjo dar penkis brolius, kurie 
tėvams nelaimėje galėjo padėti.

Vienturčiai jautėsi kitaip. 
Vienas dvarininkaitis, agrono
mijos studentas, sunkiai sužeis
tas, kliedėdamas šaukdavo:

Ar nežinot, kas esu? Kodėl niekas 
manęs negelbsti? Esu juk vieninte
lis sūnus, ir mano tėvai liks nuolati
nėje desperacijoje. Jie visko tikėjo
si tik iš manęs, viską darė tik man

Urugvajiečių grupė, skridusi lėktuvu, kuris nukrito Andų kalnuose.

vienam ... Net ir ūkį pirko tik man. 
Kas jiems padės? Ne, aš negaliu da
bar mirti... ,

Deja, jis mirė.
Tikėjimas, kuris 
pajudina kalnus 
Nelaimingojo lėktuvo daugu

ma jaunuolių buvo Christian 
Brothers kolegijoje ir savo šei
mose įgiję religinius pagrindus, 
praktikuoją katalikai. Vieni uo
lūs, kiti šaltesni, bet visi tikin
tieji. Tiek jų pačių, tiek tėvų ir 
stebėtojų įsitikinimu, šitoje tra
giškoje ir iš dalies laimingoje 
odisėjoje tikėjimas buvo esmi
nis veiksnys, švietęs Andų augš- 
tuinoje ir tėvų namuose Urug
vajuje net nuostabiais epizo
dais.

Taip, jaunuoliams išskren- 
dant, vieno senelė suskubo įduo
ti savo didelį Rožinį, su kuriuo 
vaikinas grįžo išsigelbėjęs ir pa
sipuošęs kaklą lyg koks “hipis” 
su savo talismanu. Mediniai Ro
žinio karolėliai buvo jau gero
kai apdilę. Paaiškėjo, kad išli
kusiųjų 16 grupėje jis vienas te
turėjęs Rožinį ir vadovavęs jo 
kalbėjimui. Ten, Andų viršukal
nėje, kasdien ir kasnakt sporti
ninkų grupė meldėsi į Dievo 
Motiną su jaunuolišku pasitikė
jimu, kad Jinai juos išgelbės, o 
“mirusiųjų draugų vėles pasi
ims pas save...”

Tą patį jų tėvai, broliai, se
sės, giminės ir draugai darė tė
vynėje, lygumose prie La Pla- 
tos — su ta pačia viltimi, ta pa
čia intencija. Tiek Čilės, tiek 
Urugvajaus, tiek pasaulinėje 
spaudoje, radijo transliacijose 
ir televizijoj šia prasme čia pa
garsėjo seserys Urioste de 
Strauch, kurių sūnūs laimingai 
grįžo į namus. Jos labai žino
mos Montevideo augštuosiuose 
sluogsniuose. Būdamos karštai 
religingos, jos šios jaunuolių 
grupės išsigelbėjimą priskyrė 
stebuklui. Tokį įsitikinimą daug 
kas palaiko ir skleidžia. Jų gi
minaitė — respublikos prezi
dento žmona Josefina Herran 
de Bordaberry parūpino joms 
knygą apie nuostabius religinio 
pobūdžio įvykius Ispanijoje. 
Seserys Urioste de Strauch ne 
tik domėjosi knyga, bet ir karš
tai meldėsi per visą tą laiką. Jos 
tvirtina, tame laikotarpyje ga
vusios keletą ypatingų antgam
tinių malonių, tarp jų ir vieno 
kūdikio staigų pagijimą. Pats 
didžiausias stebuklas, jų įsitiki
nimu, įvyko Kūčių išvakarėse, 
kai dviem grupės jaunuoliam 
pavyko sutikti čilietį, kalnų gy
ventoją, surišusi juos su gelbė
jimo ekipa. Seserys tvirtina: 
“Nesame prietaringos, bet tiki
me, kad Dievo Motina padeda į 
Ją besikreipiantiems įvairiais 
titulais. Esame tikros, kad šiuo 
atveju Dangiškoji Motina aki
vaizdžiai padėjo mūsų vaikams, 
ir mums kaip Nuestra Senora 
del Carmen de Garabandal.”

Prie progos bus dar įdomiau 
pacituoti pačių jaunuolių spor
tininkų pasisakymus apie reli
ginius jų išgyvenimus Anduose 
ir grįžus* Vis daugiau jaudinan
čių epizodų aiškėja iš jų pasisa
kymų ir dar daugiau bus knygo
je, kurią jie kolektyviai pra
dėjo rašyti. Č.

Lietuvius ir kitus baltiečius 
domina busimoji Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo kon
ferencija, kurioje sovietai siekia 
savo užimtų pozicijų tarptauti
nio įteisinimo. Jei sovietams tai 
pavyktų, tai Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų prievartinis įjun
gimas Sov. Sąjungon būtų už
antspauduotas ilgiem laikam. 
Dėlto politiniai baltiečių veiks
niai išeivijoj rūpinasi, kad taip 
neįvyktų. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdyba su estų 
ir latvių atstovais tuo reikalu 
įteikė užsienio reikalų ministe- 
riui M. Sharp atitinkamą memo
randumą ir pasiuntė papildomų 
informacijų. Ministeris š.m. sau
sio 5 d. atsiliepė šiuo laišku, ad
resuotu KLB pirmininkui inž. E. 
Čuplinskui:

Dėkoju Jums už gruodžio 6 d. laiš
ką ir spaudos iškarpas, liečiančias 
mūsų pokalbį Toronte. Man buvo ma
lonu ta proga susitikti su jūsiške de
legacija ir atsakyti į jūsų klausimus, 
susijusius su Kanados laikysena Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoj.

Jūsų informacijai šiuo klausimu 
pridedu kopiją Kanados ambasado
riaus E. A. Cotė pareiškimo Helsin
kyje, kuris buvo padarytas paruošia
muosiuose planuojamos konferenci
jos pasitarimuose. Norėčiau atkreip
ti Jūsų dėmesį ypač į 4-jo puslapio 
1-ąją ir 4 ją pastraipas.

Nuoširdžiai Jūsų —
MITCHELL SHARP

Pridėtoje rašto kopijoje iš
dėstyti Kanados atstovo pareiš
kimai, kuriuose nusakyta Kana
dos laikysena, liečianti įvairias 
Europos gyvenimo sritis ryšium 
su būsima Europos saugumo 
konferencija. Štai to pareiškimo 
tekstas.

Saugumo srityje turėtų būti 
deklaruoti vedamieji principai, 
tvarkantys valstybių santykius. 
Mes sutinkame su šiam klausi
mui teikiama svarba ir mano
me, kad tuo reikalu Helsinkyje 
turėtų būti apsvarstyti elemen
tai, kurie galėtų būti įjungti de
klaracijom Jos suformulavimas 
turėtų būti atliktas labai rūpes
tingai. Pavyzdžiui, deklaruojant 
visiems priimtiną principą, .kad 
sienos negali būti keičiamos jė
ga, reikėtų išvengti frazių, su
darančių įspūdį, jog konferenci
ja imasi įsipareigojimų taikos 
konferencijos, nustatančios pa

LIETUVIŠKIEJI VEIDAI FLORIDOJE
AL. GIMANTAS

Kas Wasaga yra torontie- 
čiams lietuviams, Union Pier— 
čikagiečiams, tuo Floridoje ima- 
tapti Juno Beach vasarvietė. 
Artimesnėje ir tolimesnėje apy
linkėje jau įsikūrė daugiau kaip 
70 lietuvių šeimų. Vieni čia pra
leidžia žiemos metą, kiti čia pa
silieka gyventi apskritus metus. 
Gal kiek ir keista, kad šiaurietis 
lietuvis čia visiškai jaukiai ir 
sveikai jaučiasi, nepasigesda- 
mas kintančių metų laikų, šal
čio, pūgų, ledo ir sniego. Gal 
čia taikytinas senasis lietuviško
jo sodžiaus priežodis — šiluma 
kaulų nelaužo.

Antrosios Kalėdų dienos po
pietę kartu su iš Vašingtono at
vykusiais A. S. Bačkaičiais ap
lankėm naujakurius, tik 1972 
m. spalio mėnesį iš Hamiltono 
(Kanados) persikėlusius A. A. 
Pilipavičių ir A. E. Dirsių šei
mas. Jie yra stambaus verslo 
“Ocean Lodge Motei” savinin
kai. Tai virš pusės milijono ver
tės nuosavybė. Dėlto itin miela, 
kad mūsų tautiečiai turi drąsos 
bei ryžto mestis į verslo sritį, ku
ri, bent iki šiol, mūsų tarpe dar 
vis nėra populiari, tačiau dau
geliu atvejų garantuoja ir sava
rankiškumą, ir patenkinamą fi
nansinį atpildą.

Naujieji šeimininkai savo įsi
gyta nuosavybe tikrai gali di
džiuotis: talpus motelis, pusė jo 
— kambariai su virtuvėlės 
įrengimais, kita pusė—tik kam
bariai. Naujai atremontuota 
plaukykla. Pastatas ant pat At
lanto pakraščio — bene 350 pė
dų privataus, gražaus smėlėto 
paplūdimio. Kiemas ir aplinka 
pilna tropinės augmenijos. Be
veik ant pat vandenyno kranto 
yra dar vienas pastatas su dide
liais, beveik nuo grindų iki lu
bų panoraminiais langais. Čia 
būta jaukaus restorano ir baro. 
Naujieji savininkai galvoja čia 
įruošti aštuonetą butukų, nes 
patalpų vis stokuoja svečiams. 
Priekyje prie kelio elektrinė iš

Viešėdami Čikagoje, 

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ
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CHICAGO, ILL. 60629. ------------------------------------
Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
-----------  Ypač didelis gintaro Išdirbinių pasirinkimas. -----------
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stovias sienas Europoje arba 
pripažįstančios jas tarptautinės 
teisės prasme.

Mūsų nuomone, konferencija 
turėtų taipgi sutarti kaikuriais 
karinio saugumo aspektais, gal
būt įjungti įsipareigojimus pra
nešti iš anksto kariuomenės ju
dėjimus bei manevrų stebėjimą. 
Tai būtų mostai, kurie padėtų 
sudaryti tarpusavio pasitikėji
mo nuotaiką tarp valstybių ir 
sustiprintų pastovumą.

Kanados nuomone, bendra
darbiavimas yra lygiai svarbus 
konferencijos klausimas, kaip ir 
saugumas. Šioje srityje konfe
rencija galėtų papildyti Jungti
nių Tautų pastangas apsaugoti 
bei pagerinti aplinką. Konferen
cija taip pat galėtų pasiūlyti 
priemones plačiau paskleisti 
mokslo bei technikos laimėji
mus, kad būtų prieinami visiem 
žmonėm. Prekybos ir mokėjimų 
srityje argi būtų perdaug tikė
tis pašalinimo kliūčių, kurios 
trukdė kaikuriose Europos da
lyse pasikeitimą prekėmis ir ver
tė atsilikti nuo bendros tarptau
tinės prekybos plėtros? Kokios 
naujos ekonominio valstybių 
bendradarbiavimo formos bebū
tų sugalvotos, mes norėtume, 
kad konferencija orientuotųsi į 
kitus ir būtų naudinga augan
čiom valstybėm. Dėlto mes ma
nome, kad reikia pasinaudoti 
GATT, Bretton Woods ir pana
šiais susitarimais, liečiančiais 
diskriminaciją, uniforminius 
standartus, bendrus nuostatus, 
rinkų pastovumą ir pakeitimus 
susitarimo keliu.

Mūsų nuomone, ypač svarbu, 
kad darbotvarkė ir komisijų įga
liojimai lengvinti} susitarimą dėl 
praktinių priemonių palaipsniui 
mažinti kliūtis, liečiančias judė
jimą žmonių, idėjų, informaci
jos. Sutinkame, kad šioje srityje 
negali būti staigaus pasikeitimo, 
tačiau manome, jog pažanga ir 
čia yra galima. Kanadiečiams 
ypač rūpi, kad būtų imtasi prie
monių pašalinti kliūtis keliavi
mui šeimų narių, kurie norėtų 
susijungti arba aplankyti gimi
nes kitose šalyse.

Dokumentai, kuriuos ruošia
me konferencijai, taipgi turėtų 
paruošti kelią tolimesnei plėtrai 
kultūrinių santykių, suprantant 
kultūrą plačiausia prasme bei 
jieškant naujų galimybių kultū
rinių mainų srityje.

kaba nuolat byloja — “No va
cancy”. Tai, žinoma, kiekvie
nam motelio savininkui maloni 
ir paskatinanti žinia.

Mes buvome visai nepažįsta
mi, bet šeimininkų tuoj pat bu
vome sutikti su dideliu nuošir
dumu ir vaišingumu (kanadie
čiai lietuviai tuo visada ir visur 
pasižymi).

Jie plačiai mums viską paro
dė, paaiškino. Kambariuose yra 
telefonas, televizija, šildymo ir 
šaldymo įrengimai. Pageidau
jantiems yra ir tarnaičių patar
navimas. Netoliese — jūros til
tas, kuriuo domisi gausūs meš
keriotojai. Norint galima su
jungti du gretimus kambarius į 
jaukų butuką. Tai pravartu šei
moms su gausesniu prieaugliu 
arba dviem artimom šeimom. 
Tik už 10—12 mylių į pietus 
yra Palm Beach kurortas, ku
riame gausu krautuvių, restora
nų, pramogų. Yra didelis aero
dromas norintiems atskristi lėk
tuvu į Juno Beach.

Tautiečių iš įvairių Jungtinių 
Valstybių ir Kanados vietovių 
čia vis gausėja. Moteliuose, jų 
aplinkoje ir paplūdimiuose vis 
dažniau ir garsiau girdėti lietu
viškai šnekučiuojantis. Atkrei
pęs dėmesį į pravažiuojančius 
ar pastatytus autovežimius, ma
tai jų daug papuoštų lietuviš
kais ženklais. Atseit, Juno 
Beach tampa lietuvių mėgstama 
poilsio ir susitikimo vieta. Ne
tolimoje kaimynystėje jau vei
kia ir lietuvių klubas.

Verta pastebėti, kad “Ocean 
Lodge” kainos tikrai yra priei
namos. Galima tvirtinti, kad 
Florida prieinama ne vien tik 
storų kišenių savininkams, bet 
ir kiekvienam darbo žmogui. 
Bent jau Juno Beach lietuvių 
laikomų motelių sąlygos tai 
vaizdžiai rodo. Tuo tarpu miela 
stebėti kaskart vis didėjanti Ju
no Beach ir apylinkių “lietuvė- 
jimą” bei dažną tautiečių lan
kymąsi.
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© KRATOJE TEVYUliJI:
ATEIZMO MUZĖJUS
Ateizmo muzėjui Vilniuje, išnie

kintoje Sv. Kazimiero bažnyčioje, 
jau daug metų vadovauja A. Marti
nionis. Muzėjaus ypatingą dėmesį 
moksleivijai jis atskleidžia “Komjau
nimo Tiesoj“ sausio 14 d. paskelb
tame rašinyje “Veidu į jaunimą”. 
Ateizmą peršančius pokalbius “Noriu 
žinoti” muzėjus rengia VIII-XI kla
sių moksleiviams, paskaitas ir kino 
seansus — vyresnio amžiaus jauni
mui, koncertines popietes-paskaitas 
“Nuo vargonų iki big bito” — stu
dentijai ir jaunimui, ateistinius se
minarus — komjaunimo rajoninių 
komitetų sekretoriams ir aktyvis
tams. Pasak A. Martinionio, ateizmo 
inuzėjų kasmet aplanko dešimtys 
tūkstančių jaunuolių iš įvairių mies
tų ir rajonų. Jis mini Vilnių, Kau
ną, Anykščius, Kaišiadoris, Rokiškį, 
Ignaliną, šakius ir prideda reikš
mingą pastabą: "Retas mūsų svečias 
— Biržų, Mažeikių, Prienų, Šilalės, 
Tauragės, Varėnos, Vilkaviškio ra
jonų jaunimas ...” Norėdamas padi
dinti svečių skaičių, A. Martinionis 
pabrėžia: “Matyt, tų rajonų komjau
nimo organizacijos turėtų daugiau 
dėmesio skirti ateistinei propagan
dai, pasinaudoti šioje srityje ateizmo 
muzėjaus galimybėmis ...” Jau ne- 
pirmą kartą spaudoje kalbama apie 
dešimtis tūkstančių ateizmo muzė
jaus lankytojų, bet kažkodėl nepa
teikiamas tikslus jų skaičius kartu 
su kitų inuzėjų skelbiamais duome
nimis. Matyt, paaiškėtų, kad ateizmo 
muzėjus yra pats nepopuliariausias.

TROKŠTA BENDRABUČIŲ
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

jaunimo reikalų komisija savo pas
kutiniame posėdyje pagrindinį dėme
sį skyrė studentų bendrabučiams. 
“Tiesoj” sausio 9 d. skelbiama: “Ko
misija pažymėjo, kad pastaraisiais 
metais respublikoje nemaža nuveik
ta, tobulinant studentų, gyvenančių 
bendrabučiuose, auklėjamąjį, kultū
rini masinį ir sportinį darbą, suda
rant jiems geresnes buities sąlygas. 
Per praėjusį penkmeti pastatyti 
penki aukštųjų mokyklų bendrabu
čiai 2.500 studentų. Vystoma kom
pleksiška studentų bendrabučių sta
tyba pagal naujus tipinius projektus 
su geresniu gyvenamųjų ir buitiniu 
patalpų Išplanavimu. Tačiau, spar
čiai augant studentų skaičiui, susi
daro sunkumų, gerinant jų gyveninio 
sąlygas, šiuo metu bendrabučiuose 
neapgyvendinaina nė pusės visų stu
dentų, kuriem jie reikalingi. Blo
giausiai aprūpinti bendrabučiais Vil
niaus universiteto ir Inžinerinio sta
tybos instituto studentai. Nors bend
rabučių labai trūksta, jų statyba 
vyksta lėtai, statybos darbai atlieka
mi nekokybiškai. Statybinės organi
zacijos kasmet nepanaudoja visų 
šiam tkislui skirtų lėšų ..Disku
sijose iškilo ir jau turimų bendra
bučių trūkumai: “Kalbėtojai nuro
dė, kad kai kuriuose bendrabučiuo
se trūksta tvarkos, daug kur skai
tyklose šalta, jos nejaukios, blogai 
apšviestos. Reikiamo dėmesio neski
riama vaizdinei agitacijai, ne visur 
gerai dirba bendrabučiuose esančios 
visuomeninio maitinimo Įmonės ...”

MIRĖ J. RIMANTAS
Sausio 8 d. mirė bibliotekininkas 

ir bibliografas Juozas Rimantas, su
laukęs 64 metų amžiaus. Velionis 
yra buvęs valstybinės centrinės bib
liotekos direktoriumi, bibliotekininku 
draugijos pirmininku, skaitęs seno
sios lietuvių literatūros, lietuvių bib
liografijos, mokslinio darbo metodi
kos ir katalogavimo kursus Kauno 
universiteto istorijos-filologijos fa
kulteto studentams. Nuo 1959 m. dir
bo Lietuvos Knygų Rūmuose nepri
klausomybės metų spaudos bibliogra
fijos skyriaus vedėju. Iš jo paskelb
tų darbų minėtini leidiniai — “Bib
liotekos ir jų tvarkymo bruožai”, 
"Viešųjų bibliotekų organizacija", 
“Radijo problema Lietuvoje”, “že
maitė gyvenime ir kūryboje”, "Pet
ras Rimša pasakoja". Velionis taipgi 
priklausė autorių kolektyvui, paruo
šusiam bibliografinį veikalą “Lietu
vos TSR bibliografija”, kuris ir tik
rųjų apima senuosius visos lietuvių 
tautos šaltinius.

"BALTIJOS GINTARĖLIAI-73”
Kauno sporto halėje penktą kartą 

surengtame moksleivių pramoginių 
šokių konkurse "Baltijos gintarėliai- 
73" varžėsi 50 porų iš Pabaltijo, So
vietų Sąjungos, R. Vokietijos ir Len
kijos. Stipriausi buvo lietuviai: I vie

Belgijos lietuvių grupė maždaug prieš 25 metus Tilleur priemiestyje po 
pamaldų. Dabar dalis jų gyvena Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse

tą laimėjo Kauno XXX vidurinės 
mokyklos atstovai Sigitas Simanaus- 
kas ir Rima Treikanaitė, II — ry- 
giečiai Imantas ir Ligita Dukauskai, 
III — kauniečiai Kęstutis Marcinko
nis ir Raimonda Zaleckytė.

ŽIEMĄ AUGA GRYBAI
“Tiesa” sausio 12 d. laidoj paskel

bė R. Jasinsko pranešimą iš Kauno: 
“Sausio septintąją su pensininku Jo
nu Poderiu ėjome Zapyškio kolūkyje 
nusidriekusiu Dievogalos miškeliu. 
Ant smėlio kalvelės aptikome gry
bų. — Negi žaliūkės? — nustebo J. 
Poderis. Jis neapsiriko. Ant kalve
lės augo daugiau kaip 20 grybų. Vie
nos žaliūkės buvo didesnės, kitos — 
vos pradėjusios lįsti iš žemės. Kiek 
paėjėję toliau, vėl radome ištisą ža
liūkių koloniją. — Visko per savo 
amželį mačiau, — sako didelis gam
tos mylėtojas Jonas Poderis. — Ta
čiau sausyje valgyti šviežių grybų 
dar neteko ..

NAUJA ORGANIZACIJA
Sausio 10 d. Vilniuje susirinkę 

įmonių bei organizacijų įgaliotiniai 
įsteigė Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Rūmus, patvirtinę jų įstatus, iš
rinkę tarybą ir revizijos komisiją. 
Naujos visuomeninės organizacijos 
tarybos pirmininko pareigos teko Jo
nui Povilaičiui. Rūmų pagrindinius 
tikslus nušviečia "Tiesoj” sausio 11 
d. paskelbtas pranešimas: “Jie padės 
plėsti prakybą, TSRS ekonominius ir 
mokslinius techninius ryšius su ki
tomis šalimis, informuos rūmų na
rius ir kitas suinteresuotas respubli
kos organizacijas apie užsienio vals
tybių ekonomiką, padės rengti užsie
nio parodas Tarybų Lietuvoje, taip 
pat dalyvaus užsienyje organizuoja
mose tarybinėse prekybos ir pramo
nės parodose bei tarybinėse ekspozi
cijose tarptautinėse mugėse, tarybi
nių ir užsienio organizacijų prašymu 
atliks prekių, žaliavų ir įrengimų 
ekspertizę bei kitokią kontrolę ...” 
Rūmų veikla okupuotoj Lietuvoj gal 
ir turės šiokios tokios naudos, bet 
užsienyje ji bus ribojama lietuviškų 
skyrių įrengimu Įvairių parodų so
vietiniuose paviljonuose.

KAUSUCIŲ RADIJAS
R. Katkaus pranešimu "Komjauni

mo Tiesos” 234/72 n., praėjusių me
tų rudenį biržiečius ėmė stebinti 300 
metrų banga transliuojami "Reporta
žai iš smuklės”, kuriuos šios radijo 
laidos vadovas “Papartis" skyrė “Eg
lutei”. Gitarų muzika biržiečiams 
priminė skardinio stogo daužymą, 
būgnai — kaimyno durų spardymą. 
Nelegalus radijo siųstuvas privertė 
sukrusti miliciją. R. Katkus pasako
ja: “Kalba lietuviška, tarmė biržie- 
tiška, stotelės galingumas nedidelis. 
Savi — tokia buvo bendra išvada, 
nustatytą valandą pasiklausius kliuk
sėjimo, sklindančio pilstant skystį j 
stiklines, ir kačių kniaukimo, kai 
joms priveriamos uodegos. “Papar
tis” “Eglutę” į susitikimą kvietė de
vynioliktą trisdešimt, prašė įsiminti 
ir papasakoti apie perdavimo koky
bę. Nesunku buvo surasti sodybą 
Klausučių kaimo gale, kur buvo įsi
kūręs “Papartis”. Prieš pasakydamas 
“prašau”, šeimininkas spragtelėjo 
jungtukus, sustabdydamas magneto
foną “Kometa 206” ir išjungdamas 
radijo siųstuvą ...” Pasirodo, tuo 
“Paparčiu” buvo vairuotojas Apoli
naras Matuzevičius, “Eglute” — bu
halterijoje dirbanti Eugenija Tom- 
kūnaitė. Magnetofono įrašus progra
moms padėdavo paruošti moksleivis 
Vytautas Kriovė, traktorininkas Ri
mantas Vanagas, vairuotojas Rimu
lis Pavinkšnis, “Biržų alaus” darbi
ninkė Vida Vanagaitė-Pavinkšnienė 
ir kt. Rajono liaudies teismas A. Ma- 
tuzevičių nubaudė pinigine bauda ir 
konfiskavo aparatūrą. Sis 21 metų 
jaunuolis, baigęs tik 8 klases, radijo 
siųstuvą pasigamino iš išmestų senų 
priimtuvų dalių. Teisme A. Matuze
vičius aiškinosi: “Iš pradžių daryda
vau detektorinius imtuvus, vėliau 
grįžtamo ryšio ir tiesioginio stiprini
mo imtuvus. Kurį laiką dirbome kar
tu su kaimynu L. Gutausku. Tik pa
starajam išėjus į Tarybinę Armiją, 
nutariau užmegzti ryšį su kitais ra
dijo mėgėjais 10 m diapazone. Pra
džiai pasigaminau siųstuvėlį viduti
nėmis bangomis...” Su siųstuvais 
leidžiama dirbti tik radijo klubo na
riams, kuriuos atrenka ir prižiūri 
Savanoriškos Draugijos Armijai, 
Aviacijai ir Laivynui Remti rajoni
niai komitetai.

V. Kst.

Hamiltono skautės ruošiasi Kaziuko mugei. Buvusi paukštyčių globėja Mil
da Stankienė, Angelė Mikalauskaitė, Rita Pareštytė su paukštytėmis

Nuotrauka M. BorusienėsHAMILTON*"
PASKUTINIEJI “ŠIRVIINTOS” 

TUNTO parengimai prieš Kalėdas 
buvo vaišės tėveliams bei vyresnie
siems ir tradicinės bendros skautų- 
ėių Kūčios. Kūčių vakarienėje daly
vavo svečias iš Čikagos kun. A. 
Grauslys. kuris sveikino skautus, 
linkėdamas ir ateityje išlaikyti tėvų 
papročius. Mons. J. Tadarauskui už
degus žvakutes mirusiam skirtoje vie
toje, skambant kalėdinių giesmių žo
džiams, degėsi skautai žvakutes vie
ni nuo kitų aplink visą stalą. Skau
tams giedant, pianinu gražiai skam
bino Sandra Babeckaitė. Toliau sekė 
mons. J. Tadarausko malda, laužy
mas plotkelių, vakarienė. Programą 
atliko: akordeonų duetas — sesutės 
Morkūnaitės; deklamaciją — Vida 
Stankutė, Angelė Mikalauskaitė. Ka
lėdų senelio vaidmenį atliko A. Mi
kalauskas. Pianino ir akordeono du
etas, atliktas Violetos Juodelytės ir 
Arūno Juodelės, sužavėjo visus. Ti
kimės, kad ateityje jie mums dau
giau pagros. Programą pranešinėjo 
Irena Pareštytė. Vakarienė baigėsi 
kun. L. Januškai sukalbėjus maldą 
ir “Ateina naktis”. Su pasisekimu 
praėjo skaučių suruoštos vaišės tė
veliams. Pageidaujama tokių paren
gimų dažniau.

Gruodžio pradžioje persikėlė gy
venti i Torontą “Širvintos” tunto 
tuntininkė Aldona Markovienė. 
Labai apgailestaujame netekusios 
talentingos vadovės, kurios švelnus 
būdas ir sugebėjimas dirbti su jau
nimu davė skautėms daug gražių re
zultatų. .Nors jos ir neturime savo 
tarpe, tačiau jos idėjos ir praminti 
takai tęsiami toliau. Sėkmės sesei 
Aldonai linki Hamiltono skautės. Su 
džiaugsmu visada lauksime atsilan
kant vėl pas mus Hamiltone. Aldona 
buvo nuolatinė talkininkė dramos 
būrelio “Aukuras”, mokytojavo lie
tuviškoje mokykloje ir buvo aktyvi 
skautė.

Sekanti “Širvintos” ir “Nemuno” 
tuntų sueiga įvyks salėje po bažny
čia vasario 18 d. 12 v. Kviečiami ir 
tėveliai. Kaziuko mugė numatyta ko
vo 11 d. L. S.

MŪSŲ ORGANIZUOTASIS JAU
NIMAS daug dėmesio skiria lietu
viams seneliams. Neseniai ateitinin
kai surengė jiems vakarą, o pirmie
ji su tokia mintim išėjo “Širvintos” 
tunto Birutės draugovės skautės, ku
rioms dabar vadovauja veikli vyr. 
skaut. Vanda Dronsutavičiūtė. Savo 
sueigose jos, besvarstydamos ir be- 
jieškodamos naujų sričių atlikti ge
ram skautės darbeliui, sugalvojo ir 
“Senelių vakarą”. Tą idėją jos pir
mosios puikiai įgyvendino dar prieš 
Kalėdas vieną sekmadienio popietę 
AV parapijos salėje su skautiška me
no programa, vaišėmis, dideliu būriu 
savo sukviestų senelių ir su gražia 
birutiečių reprezentacija. K. M.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio vadovas St. J. Dalius surinko 
iš narių-rėmėjų įnašus už 1973 me
tus. Sumokėjo už pusę metų po $6: 
V. Kazlauskas, P. Lesevičius, A. Min- 
gėla, T. Mureika, M. Repečka, I. 
Varnas; už visus metus po $12: L. 
Bacevičius, J. Bulionis, P. Bulkė, St. 
Dalius, dr. A. Gailius, B. Grajauskas, 
B. Grinius, A. Jankūnas, M. Juodis, 
St. Kačinskas, J. Krištolaitis, E. Kro- 
nienė, dr. V. Kvedaras, Alf. Kybar
tas, VI. Kybartas, E. Lengnikas, E. 
Lengnikienė, V. Leparskas, J. Liaug- 
minas, A. Liaukus, J. Mikšys, K. Mik
šys, V. Miškinis, V. Narkevičius, A.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

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

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

Mėsos ir puikūs dešros gominiol

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

Patamsis, Z. Pulianauskas, F. Rim
kus, E. Rimkevičienė, P. Sakalas, E. 
Sakavičienė, L. Skripkutė, A. Stase- 
vičius, SLA 72 kuopa Hamiltone. J. 
Svilas, A. Silinskis, monst. dr. J. 
Tadarauskas, J. Tarvydas, A. Tėve
lis, dr. O. Valaitienė, J. Valevičius.

Nuo 1973 m. sausio 1 d. pasitrau
kė iš būrelio narių A. Dirsė, išbuvęs 
būrelio nariu 644 metų, A. Kaušpė
das — 6 metus, A. Pilipavičius — 7 
metus ir E. Vembrė — 1 metus. 
Jiems priklauso nuoširdi padėka už 
talką vienintelei lietuviškai gimnazi
jai. Į pasitraukusių narių vietas ma
loniai įsijungė Juozas Astas, Jonas 
Didžbalis, Pranas Jankus ir Jeroni
mas Valaitis, kurie sumokėjo už vi
sus metus po $12. Tuo būdu šį dvi
gubą būrelį dabar sudaro 50 narių- 
rėmėjų. Taip pat Vasario 16 gimna
zijai paremti vienkartine auka prisi
dėjo B. Vengrys $4. Paskelbtame K. 
L. B. Šalpos Fondo Komiteto pra
nešime 1972 m. gruodžio mėn. buvo 
praleistas. Surinkti pinigai iš narių 
inašų — $564 š.m. sausio 4 d. įnešti 
į Šalpos Fondo sąskaitą “Talkoje” 
persiųsti gimnazijai Vokietijoje. Nuo 
būrelio įsteigimo 1965. IX. 1. iš 
viso surinkta ir išsiųsta gimnazijai 
paremti $4.498. Nuoširdžiai dėkoju 
visiems būrelio nariams, o taip pat 
naujai įsijungusiems į rėmėjų gre
tas, už teikiamą paramą gimnazijai 
ir taip greit atliktą atsiskaitymą. 
Ačiū visiems!

St, J. Dalius, būrelio vadovas 
PARAMA GIMNAZIJAI, čia iki 

šiol veikė vienas iš seniausiai Įsteig
tų būrelių (1955 m.), pastoviai va
dovaujamas P. Orvido, kuris kantriai 
ir nuoširdžiai per 18 metų telkė ir 
rinko lėšas Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje. Jo vadovaujamas būre
lis, kad ir labai sumažėjus narių 
skaičiui (beliko 4), talkino gimnazi
jai. Tiek metų dirbęs gimnazijai, su
silpnėjus sveikatai, nusprendė nuo 
sausio 1 d. pasitraukti iš vadovo par
eigų. S.m. sausio 17 d. iš šio būrelio 
narių buvo gauti paskutiniai įnašai 
už 1971 ir 1972 metus. Sumokėjo po 
$24: J. Andrukaitis, A. Jasimas ir 
J. Jasimienė. Sumokėjo už trejus 
metus $36: I. Jakimavičiūtė. Iš viso 
$108 įnešti Šalpos Fondo sąskaiton. 
Pasitraukusiam vadovui P. Orvidui 
reiškiame nuoširdžią padėką už ilgų 
metų triūsą, telkiant paramą Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietijoje. Liku
sius būrelio narius-rėmėjus, kurie 
sutiks toliau remti gimnaziją, per
ims St. J. Dalius.

Sausio 18 d. pinigine perlaida bu
vo išsiųsta $672 Vasario 16 gimna
zijos išlaikymo reikalams. Šią sumą 
sudarė St. J. Daliaus rėmėjų būrelio 
narių įnašai už 1973 m. pirmą pus
metį $564 ir P. Orvido vadovauto 
būrelio narių įnašai už 1971 ir 1972 
m. $108. Tuo būdu susidarė $672 
suma. Ačiū visiems būrelio nariams- 
rėmėjams už teikiamą pastovią para
mą vienintelei mūsų lietuviškai gim
nazijai išlaikyti.

KLB Šalpos Fondo 
Centro Komitetas

MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS” tė
vų komitetas, vad. V. Sako, savo po
sėdyje sausio 19 d. aptarė ir pasi
skirstė darbus kaukių baliaus, įvyks
tančio kovo 3 d. Jaunimo Centre. 
Keturios gražiausios kaukės bus pre
mijuojamos. Rengėjai kviečia gau
siai dalyvauti su kaukėmis. Jau da
bar pradėkime ruoštis šiam kaukių 
baliui. Taip pat komitetas aptarė

St. East, tel. 544-7125
Mokame už: 
depozitus ____ 544%
Šerus ir sutaupąs_____  644%
už vienu metų terminuotus 
indėlius __________________ 7%
ir 3 metams _______ ;___ 744%
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 844%

Skanėsto! ---------------

kiekvieno skoniui
'enninger Ltd.

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

“Aido” plokštelės išleidimo reikalus. 
Plokštelė jau greitu laiku bus baig
ta, ir kiekvienas galės ją įsigyti. 
Plokštelę išleidžia tėvų komitetas. — 
“Aido” vadovas sol. V. Verikaitis 
kviečia visas choristes lankyti repe
ticijas, kad galėtų tinkamai pasiruoš
ti koncertams. Repeticijos vyksta 
sekmadieniais Jaunimo Centre po 10 
v. Mišių. Choras vasario 11 d. daly
vaus Hamiltone Vasario 16 minėjimo 
programoje, balandžio 29 d. kartu 
su sol. V. Verikaičiu koncertuos Det
roite, gegužės 12 d. — Baltimorėje, 
o gegužės 26 — Filadelfijoje.

MŪSIŠKIAI FLORIDOJE. Ronal
das Budninkas su draugu ilgesniam 
laikui išvyko į Floridą. Jie planuoja 
įsigyti laivą ir aplankyti įdomesnes 
vietoves. Ronaldas grįžęs žada tęsti 
studijas. F. A. Dirsės ir A. A. Pili- 
paičiai, gerai hamiltoniečiams pažįs
tami, įsigijo gražią vasarvietę prie 
Atlanto apie 80 mylių nuo Miami. 
Rami ir graži vieta poilsiui. Rašan
čiam teko lankyti jų vasarvietę ir 
keletą valandų praleisti buvusių ha- 
miltoniačių tarpe. — D. P. Jankai. 
"Moose Head” alinės savininkai, lei
džia žiemos atostogas Floridoje. Ža
da grįžti vasario pabaigoje.

SOL. GINOS CAPKAUSKIENĖS 
plokštelę galima gauti pas J. Picinį. 
Tel. 527-4876. J. P.

P A D E K A
1972 m. gruodžio 2 d. įvyko “Au

kuro” balius, per kurį man buvo su
teikta perdidelė garbė. Žmogus, su
laukęs 50 metų, nevisuomet jautiesi 
laimingas, tačiau aš, matydama tiek 
daug svečių, sveikinimų, gėlių, do
vanų, šeimininkių rūpestingumą, pa
jutau, kad mano darbas suprastas 
bei įvertintas, — jaučiausi laiminga.

Priimkite mano kuklią, bet nuo
širdžią padėką. Nuoširdus ačiū mons. 
dr. J. Tadarauskui už moralinę ir 
materialinę pagalbą. Jo padrąsini
mai bei raginimai nekartą stiprino 
mane sunkiame darbe. Dėkoju vi
siems mane sveikinusiems. Jūsų 
karšti bei jautrūs žodžiai mane su
stiprino ir sujaudino. Ačiū A. Rin- 
kūnui, rašytojui J. Jankui (mano bu
vusiam direktoriui), St. Santvarų: 
ir jo laišką perskaičiusiam C. Mic- 
kūnui, K. Baronui (KLB Hamiltono 
apylinkės valdyba), J. Mikšiui (šeš
tadieninė mokykla), R. Bagdonienei 
(skautų vardu), G. Breichmanienei 
(“Gyvataras”), K. Mileriui (par. 
choras). Dėkoju už atsiųstus sveiki
nimus: gen. konsului dr. J. Žmuidzi- 
nui, žurnalo “Moteris” redakcijai, A. 
Šalčiūnui, J. Alonderiams (gėlės) ir 
kitiem.

Už puikią dovaną dėkoju ponioms 
ir ponams: Aiderdice, E. Apanavi- 
čiams, R. Bagdonams, P. B. Breich- 
manams, J. Bulioniams, J. Budni
kams, K. Bungardoms, A. Choro- 
manskiui, E. Dirvaičiui, P. Enskai- 
čiams, A. Enskaičiams, L. Gutaus
kams, A. Gutauskams, K. Gudins- 
kams, S. Ilgūnams, J. Jokūbynams, 
B. Juodeliams, P. Kairiui, V. Kai
riams, Z. Kalvaičiams, A. Kaušpė
dui, J. Kažemėkams, R. Konteniams. 
B. Kronams, J. Kšivickiams, K. Kve
darui, A. Laugaliams, G. Melnikams, 
L. Meškauskams, J. Mikšiams, K. 
Mikšiui, O. Mikšytei, A. Mingėlai, E. 
Mickūnams, V. Narušiams, B. Pakal
niškiams, V. Panavams, J. Paškevi- 
čiams, J. Petraičiams, B. Racevi- 
čiams, A. Rickui, H. Rickienei, A. 
Repšiams, H. Švažams, J. Saunorie- 
nei, A. Saunoriui, L. Skripkutei, A. 
Stanevičiams, J. Stankams, J. Stirb- 
liams, A. Stosiams, mons. dr. J. Ta
darauskui, A. Tėveliams. A. Trum- 
pickams , Ą. Ulbinams, S. Verbic
kams, L. Verbickaitei, J. Vitams, A. 
Volungiams, K. Žilvičiams.

Nuoširdus ačiū p. Venskevičienei 
už šeimininkavimą; L. Zubaitei, L. 
Deksnytei, A. Lukošiūtei, L. Kalvai
tytei — už patarnavimą; p. p. Der- 
vaitienei, Kontenienei, Kronienei, 
Mikšytei, Rickienei, Stanevičienei 
ir kt. už tortus.

Nuoširdus ačiū aktoriams, dalyva
vusiems programoje, Onutei Ceršku- 
tei-SpidelI už pagrindinį žodį.

Pobūvis įvyko “Aukuro” valdybos 
dėka. Nuoširdus ačiū jos vadovui 
Kazimierui Mikšiui, J. Petraičiui, A. 
Mingėlai, A. Choromanskiui. Taipgi 
nuoširdžiai dėkoju šeimininkių bran
duoliui: D. Švažienei, A. Petraitie- 
nei, D. Enskaitienei, O. Mikšytei ir 
viską energingai suplanuojančiai V. 
Stanevičienei.

Atleiskite, jei būsiu ką pamiršusi. 
To vakaro niekad nepamiršiu. Jūsų 
visų sveikinimai, rankos paspaudi
mai ilgai bus gyvi mano atmintyje.

Elena Dauguvietytė-Kudabienė

DELHI, ONTARIO
VASARIO 16 minėjimas įvyks va

sario mėn. 17, šeštadienį. 7 v. v., 
Delhi vengrų salėje. Pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas KLB krašto tary
bos pirmininkas inž. Eug. Cuplins- 
kas. Meninę programos dalį atliks 
Londono studenčių kvartetas “Rasa" 
ir Delhi jaunimo ansamblis “Palan
ga”. šokiams gros Dimskio orkest
ras. Visi kviečiami dalyvauti.

Rengėjai

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

ram LIETUVIAI PASAULYJE
LA. Valstybės

VLIKO VALDYBA sausio 4 ir 10 
d. posėdžiuose svarstė seimo nutari
mų vykdymą ir šiemetinius projek
tus, lėšų telkimo klausimą bendrajai 
veiklai. Numatyta pradėti ruošti ang
lų kalba leidinį “Kovojanti Lietuva”, 
kurin bus įtrauktas 1941 m. lietuvių 
tautos sukilimas, 1944-52 m. partiza
ninės kovos, rezistencija ir ypač pas
tarųjų metų įvykiai. Gausios medžia
gos parūpino VLIKo gauti “Lietuvos 
Kataliku Bažnyčios Kronikos” du 
pirmieji numeriai. Visa medžiaga 
minėtam leidiniui jau išversta į ang
lų kalbą, tik reikia ją suredaguoti 
ir paruošti spaudai. Iš kitų planuo
jamų leidinių minėtini: dr. V. Sruo
gienės paruoštas “Steigiamasis sei
mas”, dr. J. Pajaujo ir dr. D. Jasai
čio ruošiama “Sovietų-nacių tautžu- 
dystė” ir leidinys "Lietuvos etno
grafinės sienos”. VLIKo valdyba 
taipgi didelį dėmesį skiria Lietuvos 
reikalams artėjančioje Europos sau
gumo konferencijoje bei jos paruo
šiamuosiuose pokalbiuose Helsinky.

PRIE MILIJONO DOLERIŲ artė
jantis JAV LB Lietuvių Fondas vi
suotini narių suvažiavimą rengia ge
gužės 12 d. Čikagoje. Kurie yra pa
keitę adresus, prašomi pranešti JAV 
Lietuvių Fondui (2422 W. Marquet
te Rd., Chicago, Ill. 60629), nes ba
landžio pradžioje bus siuntinėjami 
kvietimai. 1972 m. pelnas dar nėra 
galutinai apskaičiuotas, bet LF tary
ba leido paskirstyti $50.000. 1972 m. 
buvo gauti 54 prašymai bendrai 
$146.000 sumai ir paskirta $45.000. 
Didžiausia suma — $20.625 paskirta 
JAV LB švietimo tarybai. 1962-71 m. 
JAV LF lietuvių kultūriniams ir 
švietimo reikalams paskyrė $172.000: 
1962 m. — $1.200, 1963 m. — $3.000, 
1964 m. — $5.500, 1965 m. — $10.- 
000, 1967 m. — $20.000, 1968 m. — 
S28.000, 1969 m. — $33.000, 1970 m.
— $31.000 ir 1971 m. — $40.000.

LOS ANGELES LIETUVIŲ radijo 
valandėlė transliavo įdomų pasikal
bėjimas su Elena Bradūnaite apie 
Pensilvanijos lietuvius, kur ji lan
kėsi ir Įrašė į magnetofono juoste
les beveik 200 senų lietuviškų dai
nų. Dalis jų buvo perduota radijo 
klausytojams. Pasikalbėjimą pravedė 
Jolanta Raslavičiūtė, kuri nuo vasa
rio 1 d. pradeda dirbti “Amerikos 
Balse” Vašingtone. Pensilvanijoje 
surinktą folklorinę medžiagą E. Bra- 
dūnaitė panaudos magistro laipsniui 
gauti Kalifornijos universitete.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS Kleve- 
landė sausio 14 d. savo namuose pa
minėjo 33 veiklos metus. Iš pradinės 
36 dainininkų grupės Vilniuje šiame 
minėjime buvo tik vienas dalyvis — 
Antanas Kavaliūnas, neskaitant, ži
noma, pačių^A. O. illikulskių. Per 
ansamblio gretas lig šiol perėjo apie 
800 jaunuolių, turėta 961 koncertas, 
kurių 155 buvo Lietuvoje. Į šieme
tinės veiklos planus yra įtraukti 
Čiurlionio ansamblio pasirodymai: 
sausio 28 d. — Klaipėdos atgavimo 
minėjime Klevelande (kanklininkių 
ir sol. I. Grigaliūnaitės), vasario 11 
d. — Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo šventės minėjime Kleve
lande, balandžio 1 d. — koncertas 
Detroite, balandžio 15 d. kanklinin
kių dalyvavimas šaulių suvažiavime 
Detroite ir jų koncertas, rugsėjo 2 
d. ansamblio koncertas Vašingtone 
įvyksiančiame PLB IV seime.

LIETUVIŲ KLUBAS SANTA MO
NICA mieste, Kalifornijoj, nutarė 
globoti ir finansiškai remti Lino Baš- 
kausko suorganizuotą jaunimo sporto 
klubą Banga, kurio krepšinio koman
da jau pradėjo sėkmingas rungtynes.

Kolumbija
JAUNIMO PETICIJAI Jungtinėms 

Tautoms Medellino mieste jau su
rinkta 30.000 parašų. “Radio Suta- 
nenza” Medellino skyrius du kartus 
Į dieną informuoja klausytojus apie 
parašų rinkimą ir 2 v.p.p. keletą mi
nučių skiria lietuviškai muzikai. Šiuos 
pranešimus perduoda Medellino, Ba- 
ranquil, Cali, Begotos radijo siųstu
vai. Iš Bogotos 2 v.p.p. trumpomis 
bangomis transliuojama lietuviška 
muzika girdima taip pat Argentino
je, Brazilijoje ir Urugvajuje. Jonas 
Kaseliūnas tų kraštų lietuvius ra
gina rašyti padėkos laiškus direkto
riui Gilberto Posada, Cra 49, Nr. 
63-38, Medellin, Colombia.

Argentina
ROSARIO LIETUVIŲ BENDRUO

MENĖS narių susirinkime dvejų 
metų veiklos apžvalgą padarė pirm. 
J. Papečkys, apyskaitą — ižd. T. Ple
pys, revizijos komisijos pranešimą — 
jos pirm. M. Klimas. Naujon valdy
bei: buvo išrinkti: pirm. Jonas Pa
pečkys, vicepirm. Petras Daugis, I 
sekr. Vincas Seniūnas, II sekr. T. 
Klimaitė-Routaboul, I ižd. Tomas 
Plepys, II ižd. Juozas Guzas, nariai
— Julija Plepienė, Ona Papečkienė, 
Kostas Kiškis, Elena Gužienė ir 
Adelė Kalainienė.

BIRUTĖS DRAUGIJA Adrogue 
mieste surengė Trijų Karaliti šven
tę. J. Mikalonytės su talkininkėmis 
paruošti vaikai suvaidino vaizdelį 
“Sapnas” ir atliko “Dviejų vėliavų 
sujungimo” šokį — savotišką kaspi
nų pynę, sudarytą iš Lietuvos ir Ar
gentinos vėliavose esančių spalvų. 
Edmontono lietuvių kapelionas kun. 
Izidorius Grigaitis, svečias iš Kana
dos, rodė spalvotose skaidrėse už
fiksuotus Lietuvos ir Sv. žemės vaiz
dus. Jis vieši pas savo brolį Vincą 
Grigaitį, Senelių Židinio pirminin
ką. Sausio 28 d. Senelių Židinys su

rengė susitikimą su kun. I. Grigaičiu 
Avellanedoje, kur vėl buvo rodomos 
spalvotos skaidrės. Parengimo pel
nas paskirtas Senelių Židinio nauju 
namelių statybai.

Urugvajus
LIETUVIŲ KATALIKŲ RADIJO 

valandėlei Montevideo mieste 3.000 
pezų paaukojo Lietuvos atstovas 
Anatolijus Grišonas šeimyninės šven
tės proga. A. L. Grišonai minėjo ve
dybinę sukakti ir L. Grišonienės gim
tadienį. Prie aukos buvo pridėtas 
linkėjimas radijo valandėlei garsinti 
lietuviškas dainas Urugvajuje ir ska
tinti kiekvieno lietuvio širdyje meile 
tėvynei Lietuvai.

“ĄŽUOLYNO” ANSAMBLIS su 
rusų ir libaniečių ansambliais daly
vavo La Teja “Arbolito” klubo šven
tėje, gražiu tautinių šokių atlikimu 
pralenkdamas minėtąsias tautybes. 
“Ąžuolynas” taipgi buvo išvykęs iš 
Montevideo į San Jose atlikti progra
mos vienos mokyklos labdaros ba
liuje. Šiuo metu ąžuolyniečiai ruo
šiasi minėti veiklos penkerių metų 
sukaktį — repetuoja naujus šokius 
ir dainas.

■talija
ITALIJOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 

VIENYBĖS valdybos pirmininku bu
vo išrinktas Tėvų marijonų vyr. va
dovo pavaduotojas kun. dr. Viktoras 
Rimšelis, nariais — mons. dr. Zeno
nas Ignatavičius ir kun. prof. dr. 
Paulius Rabikauskas. Romoj Įvyku
siame posėdyje ilgesnį pranešimą 
apie Suvalkų trikampio lietuvių reli
ginę būklę padarė pernai ten lankę
sis salezietis kun. prof. J. Zeliaus- 
kas, o jį papildė taip apt Seinų kraš
te viešėjęs kun. D. Valenti. Kunigų 
Vienybės valdyba šiemet planuoja 
surengti Kauno arkivyskupo metro
polito Juozapo Skvirecko šimtojo 
gimtadienio minėjimą.

Britanija
EUROPINIŲ RYŠIŲ GRUPĖ Lon

done, Kilburno Gaumonto salėje, su
rengė Rytų Europos tautų liaudies 
šokių ir dainų koncertą, kuriame da
lyvavo lenkai, latviai, lietuviai, es
tai, vengrai, rumunai, čekoslovakai 
ir gruzinai. Lietuviams atstovavo V. 
Jurienės ir F. Senkuvienės vado
vaujama Londono šeštadieninės mo
kyklos tautinių šokių grupė. Tai bu
vo jau antras tautinių grupių su
rengtas metinis koncertas, susilau
kęs 1.500 klausytojų. Pirmajame 
koncerte jų buvo tik 700. Londono 
šeštadieninės mokyklos tautinių šo
kių grupė prieš Kalėdas dalyvavo 
BBC Londono televizijos I stoties 
programoje.

Belgija
BELGIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ pernai vėlyvą rudenį 
paminėjo 25 metų veiklos sukaktį 
Lieže pamaldomis ir susirinkimu sa
lėje. Dalyvavo būrelis Bendruomenės 
narių iš Liežo ir Limburgo apylin
kių, jų tarpe ir kun. J. Dainauskas, 
kuris atlaikė pamaldas. Meninę 
programą atliko jaunimo grupė. Bel
gijos LB jau daug metų vadovauja 
Stasė Baltus. "Europos Lietuvyje” 
paskelbtame pranešime ji pabrėžia, 
kad BLB istoriją sudaro mažų sam
būrių istorija ir kad jos išsilaikymas 
esąs arba stebuklas, arba kelių lie
tuvių užsispyrimo įrodymas. Paska
tinta Lieže Įvykusio minėjimo, St. 
Baltus reiškia viltį, kad tas dvide- 
šimtpenkmetis netaps užrašu ant 
Belgijos LB antkapio.

Lenkija
PLUOŠTĄ 1972 M. PIRMOJO 

PUSMEČIO žinių pateikia mokslo ir 
kultūros mėnraščio “Varsnos” nr. 9- 
10, skirtas 1972 m. rugsėjui ir spa
liui, Torontą pasiekęs tik 1973 m. 
pradžioje. — Lietuviškas šeimas su
kūrė: Marytė Jančiulytė iš Žagarų 
kaimo su Juozu Klimu iš Dusnyčios 
kaimo; Emilija Jančiulytė iš Žagarų 
su Jonu Rudzinsku iš Aradnykų; Jo
nas Stankevičius iš Burbiškiu su Al
dona Markevičiūte iš Žagarų. — Ve
lykinių margučių parodą Punske su
rengė Lietuvių Visuomeninės Kultū
ros Draugijos (LVKD) centro valdy
ba savo patalpose, sutelkusi apie 
40 dalyvių. Už gražiausius margu
čius buvo paskirtos premijos. — Sa
vanorių Ugniagesių Sąjunga Žaga
ruose su LVKD kaimo gyventojams 
surengė šokius be alkoholinių gėri
mų. Seinuose buvo apdovanoti spe- 
celiais ženkliukais geriausieji šios 
apskrities gaisrininkai. Iš lietuvių 
tuos ženkliukus gavo tik žagariškiai 
— J. Bražinskas, J. Daugelis, St. 
Kuliešius, J. Petronis, J. Petruške
vičius, A. Pšeorskis, A. Vektorius ir 
R. Žibuda. — Vaitakiemio ansamb
lis birželio 4- d. specialiu koncertu 
paminėjo veiklos 15 metų sukakti. 
Jo istoriją daugiau kaip 600 koncer
to dalyvių nušvietė mokytojas K. 
Sidaris. LVKD centro valdybos pirm. 
J. Paransevičius ir sekr. D. Dzie- 
mionienė buvusiems ir dabartiniams 
ansambliečiams įteikė dovanėles. Iš 
Baltstogės vaivadijos liaudies tary
bos kultūros skyriaus ansamblis ga
vo magnetofoną. — Slupsko LVKD 
ratelio valdvba birželio 18 d. suren
gė ekskursiją į Stutthofą, Wester
platte ir Plucką. Stutthofo kalinių 
kapinėse ekskursantai anlankė slup- 
skiečių lietuvių globojamus kun. 
A. Lipniūno ir A. Šapalo bei 
kitų kapus. Ratelio nariai nutarė at
naujinti antkapius ir pastatvti pa
minklą Stutthofo koncentracijos sto
vykloje žuvusiems lietuviams.



Žibu kėliai fi 
mūsų.* mažiesiems“

Kalėdų sapnas
Mažas piemenėlis 
prieš pačias Kalėdas 
susapnavo sapną: 
štai, jis daugyje!
Angelų daugybė, 
viskas auksu žėri, 
spinduliuoja, tviska, 
gera širdyje.
Eina jis ir eina 
minkštais debesėliais; 
renkas angelėlių 
didesni pulkai.
Staiga augšti laiptai, 
o viršuj — Betlėjus. 
Iš ten sklinda giesmės — 
dieviški garsai...
Visi angelėliai 
dovanėles neša 
šventam Kūdikėliui, 
gimusiam šią naktį.
Piemenėlis žiūri, 
dovanos neturi — 
jo maža širdelė 
ima smarkiai plakti.
Jis vargšelis basas, 
net ir be kepurės, 
tik lazdelė rankoj, 
kaip ir visada:

Mano darbai lietuvybei
Mano nuomone, padėti lietu

vybei nereikia jokių didelių dar
bų. Užtenka tik priklausyti or
ganizacijoms ir dirbti Lietuvai. 
Man atrodo, kad per organizaci
jas mes galime skleisti lietuvy
bę kitiems ir raginti įjuos, kad 
nepasiduotų svetimųjų įtakai, 
tikėtų, kad Lietuva kada nors 
bus laisva.

Darbas mergaičių chore “Ai
das", aš manau, padeda šiam 
tikslui. Dainomis mes linksmi
nant žmones ir primenam jiems 
mūsų brangią tėvynę.

Taip pat, dalyvaudami “Gy- 
vatare”, tautinių šokių grupėje, 
mes dirbam lietuvybei. Prime
name žmonėms senus šokius iš 
Lietuvos.

Lietuvių mokykloje ir ateiti
ninkuose išmokstame apie Lie
tuvos praeitį, žmones ir kita. 
Žinodami tai, mes galime ki
tiems papasakoti, ypač svetim
taučiams.

Šitie visi darbai labai padeda
Ka aš žinau apie Lietuva?

Apie Lietuvą reikia žinoti ne 
tik istorinius arba 
faktus, bet ir kultūrinius, dva
sinius lietuvių papročius.

Lietuva yra sena tauta, turin
ti daug gražių kultūrinių papro
čių. Šitie papročiai yra surišti su 
žeme, nes Lietuva buvo senovė
je ir šiandien yra ūkio kraštas.

Daug yra įdomių papročių, 
kaip žemės dirbimas, šienapjū
tė, rugiapjūtė, gyvulių ganymas 
ir kt. Pavyzdžiui, artojas Įmes
davo duonos į pirmą vagą ir pa
bučiuodavo žemę, kad būtų 
daug duonos ir geras derlius.

Senovės dvasinis tikėjimas ir
gi buvo surištas su aplinkos 
gamta. Prieš krikščionybę žmo
nės tikėjo į saulę, perkūną, me
džius ir kitus gamtos dalykus. 
Buvo vaidilutės, kurios saugoda
vo amžiną ugnį.

Beveik per visą Lietuvos is
toriją lietuvybė buvo stipri, 
nes žmonės turėjo ryšį su 
praeitimi ir lietuvių kalba. Be 
viso to mūsų tauta galėtų leng- 

geografinius išlaikyti lietuvybę.

Kas yra tikras lietuvis
Kai man šis klausimas kilo, 

nežinojau ką rašyti. Ar žmogus, 
kuris eina i lietuvišką mokyk
lą, dalyvauja lietuviškose orga
nizacijose, bet namie su tėvais 
angliškai kalba, yra lietuvis? Ar 
lietuvis yra tas žmogus, kuris 
mano viską žinąs apie Lietuvą, 
bet kai paklausi jį, nieko neatsa
ko? Ar lietuvis tas, kuris eina į 
lietuvių mokyklą, dalyvauja or
ganizacijose, skelbia lietuvybę ir 
elgiasi kaip tikras lietuvis? Taip, 
jis yra lietuvis. Dar yra žmonių, 
kurie galvoja, kad mes, lietu
viai, esame gimę lietuviškoj šei
moj ir nieko kito nereikia. Yra

Jei būčiau
Jei būčiau paukštelis, nuskris- 

čiau į Lietuvą pamatyti Aušros 
Vartų, Gedimino pilies, Vil
niaus’ varpų, Klaipėdos, Kauno. 
Nuskrisčiau prie Nemuno, Ne
ries ir tenai maudyčiausi jų 
bangose. Nulėkčiau į Lietuvos 
miškus ir rytais saulės spindu
liuose pakendusi sėdėčiau ant 
beržo šakelės ir dainuočiau 
žmonėms liūdnas ir linksmas 
daineles.

Paskui nulėkčiau į Paryžių 
pamatyti Eifelio bokšto. Nu
skrisčiau prie Atlanto vandeny
no, ten pasimaudyčiau, nuskris- 
ČĮau prie Ramiojo vandenyno ir 
ten,ant akmenėlio atsitūpus pa
dainuočiau. Paskui viską žemė
je aplankius skrisčiau į mėnuli 
pažiūrėti, kaip iš ten mūsų žemė 
atrodo. Skrisčiau ir į kitas pla
netas pažiūrėti, ar ten ir yra gra-

kai aveles gano, 
ją prie savęs laiko; 
lazdelė — jo turtas, 
nors ji paprasta.
Piemenėlis lipa 
laiptais, nesižvalgo. 
Eina prie Betlėjaus 
vis artyn, artyn.
Klaupias ir, padėjęs 
lazdą Kūdikėliui, 
žiūri, angeliukai 
ką jam pasakys?
Tik staiga nušvito, 
žvaigždėm sužibėjo 
jo prasta lazdelė, 
lyg būtų ne ta.
Angelėlių giesmės 
linksniai suskambėjo, 
Kūdikis šypsojos 
šypsena šventa ...
Ir kai piemenėlis 
pabudo tą naktį, 
tikrai, matė lazdą, 
šviečiančią augštai: 
iš žvaigždžių sudėtą 
viršuje riestą, 
taip, kaip jo lazdzelė, 
išlenkta gražiai.

B. Vytienė

lietuvybei.
Ona Vainauskaitė, 

IX sk., Hamiltonas
* * *

Aš esu patenkinta būdama lie
tuvaitė. Lankau lietuvišką mo
kyklą, mokausi ir namuose sten
giuosi daugiau lietuviškai kal
bėti. Sekmadieniais einu į lietu
vių bažnyčią.

Šiame krašte gyvendami, mes, 
lietuviai, turime stengtis dau
giau veikti lietuviškose organi
zacijose. Aš priklausau ateiti
ninkams ir mergaičių chorui 
“Aidas”. Čia mergaitės važinėja 
i Ameriką ir kitur su programa. 
Važinėdama su draugėm, pama
čiau, kiek visur yra daug lietu
vių.

Norėdami išlaikyti lietuvybę, 
turime daugiau bendrauti ne tik 
su čia gyvenančiais, bet ir kito
se vietose gyvenančiais lietu
viais.

Vida Kamaitytė,
IX sk., Hamiltonas

vai išnykti. Mūsų uždavinys —

Vytautas Kezys, 
IX sk., Hamiltonas

* * *
Lietuva yra prie Baltijos jū

ros. šiaurėje yra Latvija, pie
tuose — Lenkija, rytuose — Ru
sija, vakaruose Baltijos jūra. 
Lietuva yra žemės ūkio kraštas 
su daug mažų kalnų, upių ir eže
rų.

1966 m. buvo paskelbta statis
tika, kad Lietuvoje yra 3 milijo
nai žmonių. Lietuvių kalba yra 
viena iš daugelio indoeuropie
čių kalbų. Kitos kalbos, kurios 
irgi priklauso indoeuropiečių 
kalbinei grupei, yra: portugalų", 
italų, vokiečių, ispanų, prancū
zų, anglų, rusų, latvių ir t. t.

Lietuviai visada rodė didelę 
meilę menui. Vyrai drožinėjo iš 
medžio, moterys piešė ir t. t. 
Lietuvių menas turi savo stilių, 
kompoziciją, ritmiką.

Dalia Kronaitė, 
IX sk., Hamiltonas

9•
lietuvių dar ir tokių, kurie nori 
būti lietuviais, bet bijo — ką 
draugai į tai pasakys?

Aš einu į lietuvišką mokyklą. 
Man atrodo, kad tai yra kiekvie
no lietuvio vaiko pareiga, nors 
kartais sunku. Priklausau lietu
viškom organizacijom. Aš mėgi
nu skelbti lietuvybę svetimtau
čiam. Anglų mokykloje būnu 
labai geras lietuvis.

Garsinkime Lietuvą ir gyven
kime, kaip tikri lietuviai turėtų 
gyventi.

Rūta Šiulytė,
IX sk., Hamiltonas

paukštelis...
žiu paukštelių, kaip ir aš. Vėliau 
lėkčiau atgal i Lietuvą, kur no
rėčiau gyventi visą laiką.

Rita Rudaitytė, 
Vila sk., Torontas

Meškiukas ir 
triratukas
Nupirkau aš triratuką, 
O meškiukas taip nutuko — 
Nei pirmyn, nei atgal 
Pavažiuot jisai negal.
Ką daryti — skundžiasi gailiai,
— Tu perdaug saldainių valgei, 
Nutukai juk nuo ledų, 
O ir medų kabinai už du.
— Aš daugiau nesmaguriausiu, 
Su vaikais drauge pietausiu.
Noriu triračiu važiuot, 
Pas draugus pasisvečiuot.

A. Abr.

Kaip aš skleidžiu 
lietuvybę?

Kai aš kartais kalbu su drau
gais, jie klausia, kuriai tautai aš 
priklausau. Kai aš atsakau, kad 
mano mama ir tėtė gimę Lietu
voje, kartais jie juokiasi, nes jie 
nėra girdėję apie Lietuvą. Aš 
jiems papasakoju kur Lietuva 
yra, truputį iš istorijos ir pasa
kau kelis sakinius lietuviškai.

Man angliškoj mokykloj rei
kėjo geografijos klasėje rašy
ti apie kurią nors valstybę. Aš 
rašiau apie Lietuvą taip, kaip 
mokiausi lietuviškoje mokyklo
je. Aš esu patenkintas, kad esu 
lietuvis, ir man patinka pasakot 
kitiems apie Lietuvą.

Algis Urbonavičius, 
IX sk., Hamiltonas

Mano sekmadienis
Sekmadienio rytas buvo labai 

šaltas. Atsikėlęs pamačiau, kad 
lauke prisnigta. Greitai apsiren
giau ir išbėgau žaisti su rogutė
mis. Žaisti negalėjau, nes dar 
buvo nedaug sniego. Nusiminęs 
grįžau į kambarį. Pašėriau ka
tytę ir prikėliau tėvelius. Ma
mytė padarė pusryčius. Aš su 
mamyte išėjau rinkti svogūnų. 
Buvo labai sunku rinkti, nes ne
simatė svogūnų. Mamytė pa
ėmė grėbliuką ir pradėjo kaps
tyti žemę, o aš rinkau. Taip su
rinkome visus svogūnus.

Bevaikščiodamas aplinkui, nu
ėjau iki kaimynų. Ten radau al
kaną kiškutį, jūrų kiaulytę ir 
šuniuką. Kaimynų nebuvo na
muose. Aš išviriau morkų, ro
pių ir nunešiau gyvuliukams. 
Parėjęs namo, paėmiau didelį 
gabalą dešros ir nunešiau šuniu
kui. Jie visi buvo labai paten
kinti. Paskui aš radau paklydu
sią katytę. Man jos buvo labai 
gaila. Paklausiau tėvelį, ar ga
lėčiau ją parsivežti namo. Tėve
lis leido. Taip aš įsitaisiau katy
tę.

Tai toks buvo mano vienas 
sekmadienis.

Laimis Andrulis, Torontas
Žiemos vargai 
ir džiaugsmai

Žiema prasideda gruodžio 21 
dieną ir tęsiasi iki kovo 21-mos. 
Žiema suteikia vaikams džiaugs
mo ir malonumo. Jie važinėja 
rogutėmis, čiuožia pačiūžomis ir 
slidinėja pašliūžomis. Iš sniego 
lipdo sniego senį ir papuošia ke
pure, pypke ir įdeda šluotą į 
rankas. Šaltis sukausto visas 
upes ir upelius, paversdamas į 
ledą. Sniegas apdengia visus lau
kus ir pievas baltu drabužiu. 
Mokyklos vaikai ypatingai džiau
giasi iškritusiu sniegu, mėtosi 
sniego gniūžtėmis. Tai vis žie
mos džiaugsmai ir malonumai.

Bet žiema mus vargina su ap
ranga. Reikia šiltai apsirengti, 
namą šildyti. Žiemai įdedami 
antri žieminiai langai apsisau
goti nuo šalčio. Žiemą paukščiai 
kenčia, kurie lieka čia žiemoti. 
Trūksta jiems maisto, nes snie
gas storai apdengia žemę.

Rūta Tarnui i onytė, Torontas

Prie Atlanto
1.
Jūs bangelės 
sidabrinės, 
bėginėjat 
taip lengvai, 
ar nematėt 
kaip atrodo 
Baltijos 
krantai?
2.
Pasisupusios 
bangelės 
vis kartojo 
taip linksmai: 
“Matėm, matėm 
baltą smėlį, 
ten, kur 
Baltijos krantai.
3.
Matėm pilį 
gintarinę, 
Eglę, žaltį 
ir vaikus. 
Matėm, matėm 
jūs’ tėvynę, 
glostėm jos 
gražius krantus!”
Žiemos rytas
Tylus, ramus 
Žiemos rytas. 
Baltos pusnys miega.
Saulė kyla 
ten už šilo, 
gelsvai dažo sniegą.
Pilki medžiai 
lyg užburti, 
baltus sapnus audžia 
ir kiekvienoj 
šakelėj 
pumpurėliai snaudžia.
Tik prie kelio 
linksmas juokas 
staiga suskambėjo!
Žiemos rytas 
į mokyklą 
vaikučius lydėjo.

B. Vytienė

KUN. DR. VIKTORAS SKILANDŽIŪNAS, Otavos lietuvių kapelionas, ligi 
šiol dirbęs airių parapijoj, paskirtas Otavos-Carleton rajono pataisos įstai
gų kapelionu koordinatorium (Regional Coordinating R. C. Chaplain). Jo 
žinioje yra visa eilė pataisos įstaigų, priklausančių Ontario provincijai. 
Toms pareigoms kun. dr. V. Skilandžiūnas buvo rekomenduotas Otavos ar
kivyskupo, kurio iniciatyva jis studijavo specialų kursą vietiniame uni
versitete. Nuotraukoje — jis kalba savo tautiečiams.

OTTAWA,
PAPILDYMAS. Lietuvos un-to ir 

LK Mokslo Akademijos 50 metų su
kakties minėjimo aprašyme “TŽ” 2 
nr. per klaidą praleista pavardė apy
linkės pirm. Priščepionkos, kuris 
taipgi buvo sveikinusių tarpe.

DR. V. KUDIRKOS ŠEŠTADIENI 
NES mokyklos mokinių skaičius pa
didėjo viena mokine. Tai — Rita 
Emelotte — mišrios šeimos, bet ga
na gerai kalbanti lietuvės motinos 
— Rudokaitės gimtąja kalba. Tėvai 
gyvena keletą mylių už Otavos — 
Gatineau vietovėje, Kvebeko pro
vincijoj. Šiuo metu šeštad. mokyklo
je per abi klases yra 15 mokinių. 
Pavasariop tikimasi dar padidėjimo: 
parengiamąjį skyrių ims lankyti vie
na mokinė iš vietos prieauglio.

LIETUVIŲ FONDO įgaliotinio ak
cija duoda džiuginančių vaisių, šiai 
apylinkei priklausą žinomi kultūri
ninkai, duosnūs L. Fondo rėmėjai 
dailininkai — Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai pažadėjo po spalvotą 
grafikos kūrinį, šias dovanas įgalio
tinis panaudos padidinti bendrajam 
Otavos apyl. lietuvių įnašui. Be to, 
jau gauta pora asmeninių įnašų-pa- 
pildymų. Taip pat tikimasi vietos 
duosniųjų kultūrininkų ir dailininkų 
paramos. Iki šiol šioje apylinkėje 
surinkta $4275.

Vasario 20 dieną sukanka 10 metų, 
kai šios apylinkės ribose pradėjo sa
vąjį darbą dabartinis Lietuvos Fon
do įgaliotinis. Būtų džiugu, jei šios 
sukakties proga šios apylinkės nariai 
paremtų jo pastangas užbaigiamajam 
vajui. Tuo reikalu didelei daugumai 
šios apylinkės narių buvo išsiuntinė
tas kreipimasis raštu.

Albinas Vilniškis
METINIS APYLINKES SUSIRIN

KIMAS įvyko 1972 m. lapkričio 19 d. 
Buvusios valdybos pirm. kun. dr. V. 
Skilandžiūnas padarė pranešimą apie 
praėjusių metų veiklą. Iš svarbesnių 
parengimų mūsų kolonijoje paminė
tini Montrealio vyrų okteto ir Lon
dono studenčių kvarteto koncertai, 
kurie atnešė mūsų padangėn taip 
retai girdimą lietuvišką dainą. Per 
praėjusius metus Otavos lietuvių 
bendruomenė nemažai suaukojo įvai
riems lietuviškiems reikalams: Tau
tos Fondui — $84, jaunimo kongre
sui — $190, religinei šalpai Tikin
čiosios Lietuvos Dienos proga — 
$122, Vasario 16 gimnazijai — $70. 
Be to, buvo gerokai padidintas įna
šas į Lietuvių Fondą. Glaudžiai bend
radarbiauta su kitomis etninėmis 
grupėmis “Heritage” konferencijos 
ruošime. Ta proga buvo paruoštas 
memorandumas, kuriame, tarp kitų 
reikalų, ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į lietuvių kalbos dėsty
mą mokyklose ir tam tikslui reika
lingos valstybinės finansinės para
mos būtinumą. Savo pranešime pir
mininkas pasidžiaugė visų narių 
bendradarbiavimu apylinkės veiklo
je, bet nusiskundė lietuvių pasyvu
mu Kosygino vizito metu. Susirinki
mui pirmininkavo prof. dr. A. Ra
mūnas, sekretoriavo Vyt. Radžius. 
Aklamaciniu būdu naujai išrinktoji 
apylinkės valdyba dėkoja praėjusių 
metų valdybai už pasidarbavimą mū
sų bendruomenės naudai. Ypatinga 
padėka kun. dr. V. Skilandžiūnui, 
kuris nešė didžiausią to darbo 
naštą. Tą pat dieną buvo minima 
Lietuvos kariuomenės šventė. Pritai
kinta tema paskaitą skaitė inž. J. 
Danys.

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS 
klausimas jau kuris laikas buvo dis
kutuojamas Otavos lietuvių tarpe ir 
buvo sukėlęs nemažai neaiškumų. 
Padėčiai išaiškinti šitas klausimas 
buvo iškeltas metiniame susirinki
me. Otavos miesto švietimo vady
ba savo raštu nr. 340 buvo davusi 
mūsų šeštadieninei mokyklai oficia
lų pripažinimą, t.y. patalpas mokyk
loje ir valdžios apmokamą mokyto
ją. Kadangi pagal valdžios taisyk
les vienas mokytojas turi turėti ma
žiausiai 15 mokinių, mūsų mokyklai 
reikalingi du mokytojai būtų dali
nęsi gaunamą atlyginimą ($18 už 3

ONTARIO
valandų darbą) pusiau. Mokyklos 
kurso programa ir tvarka, kaip ir 
anksčiau, būtų likusi KLB švietimo 
komisijos žinioje. Metinis mokestis
— $30 už vieną vaiką. Nesigilinant 
į detales, tenka apgailestauti, kad 
mokinių tėvai nepasinaudojo suda
ryta proga įjungti mūsų šeštadieni
nę mokyklą į Otavos švietimo va
dybą, nors tai buvo vienas iš svar
biausių ir visų etninių grupių la
biausiai pageidaujamų dalykų “He
ritage” programoje.

KALĖDŲ EGLUTĖ buvo suruošta 
Teachers’ College salėje 1972 m. 
gruodžio 17 d. Programa buvo atlikta 
šeštadieninės mokyklos mokinių. Jie 
atliko kalėdinį vaizdelį “Kristus gi
mė”, parašytą ir režisuotą mokyt. 
P. Ancevičienės. Dainų ir giesmių 
mokė mokyt. A. Paškevičienė. Ro
lės buvo tinkamai pritaikintos vaikų 
charakteriams ir sugebėjimams. Vai
dino: nykštukus — Jonas Balsevi
čius, Julija Mitalaitė, Juozas Radžius, 
Jonas Valiulis; angelą — Vida Bal
sevičiūtė; piemenukus — Edvardas 
Pavilonis ir Eglė Procutaitė; žvaigž
dę — Daria Smidtaitė; tris karalius
— Paulius Mitalas, Edmundas Ši
manskis ir Troy Smidtas; šeštadieni
nės mokyklos mokinius — Rasa Jur
kutė, Rūta Jurkutė, Rima Radžiūtė 
ir Valė Valiulytė; Lietuvos ūkinin
ką — Romas Pavilonis. Vaidinimas 
buvo kruopščiai paruoštas ir puikiai 
atliktas. Ypatingai gražūs buvo tė
velių pagaminti kostiumai. Tai bus 
bene vienas geriausių mūsų mokyk
los pasirodymų. Šiuo metu vaidinto
jai ruošiasi šito vaizdelio įkalbėji
mui į magnetofono juostą. Vasario 
mėnesį jis bus transliuojamas “Tė
vynės prisiminimų” radijo progra
moje.

PATIKĖTOS AUGŠTOS PAREI
GOS. Ontario provincijos valdžios 
įstaigoms prašant ir Otavos arkivys
kupui rekomenduojant, kun. dr. Vik
toras Skilandžiūnas yra paskirtas vy
riausiu kapelionu (Regional Coordi
nating R. C. Chaplain) Ottawa-Car
leton rajone šių pataisos ir rehabili- 
tacijos institucijų: Rideau Correctio
nal Centre & Adult Training Cent
re, Burritt’s Rapids, Ontario, Ottawa 
Perth Jail ir Ottawa-Carleton Regio
nal Detention Centre. Tas pareigas 
kun. dr. V. Skilandžiūnas pradėjo 
eiti 1972 m. gruodžio 11 d.

ANTANAS ELVIKIS, Otavos apy
linkės kultūrinių reikalų vadovas, 
gruodžio 29 d. Hamiltone susituokė 
su Patricija Sullivan, kurios tėvas 
buvo Hamiltono atstovas federacinia
me parlamente. Abudu jaunavedžiai 
mokytojauja Otavoje. Jauniesiems 
Elvikiams linkime darnaus gyve
nimo.

ŠALPOS FONDO įgaliotine sutiko 
būti A. Ancevičienė. Šalpos reika
lams ji jau yra surinkusi daugiau 
kaip $60. Artimoje ateityje numato
ma surengti dėvėtų drabužių vajų 
siuntiniams į Suvalkų trikampį. To
liau gyvenantieji Otavos apylinkės 
lietuviai yra prašomi siųsti dėvėtus 
drabužius arba pinigines aukas šiuo 
adresu: P. Ancevičienė, 13 Redwin, 
Ottawa, Ontario.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 
vasario 11 d., 2 v.p.p., St. John Uk
rainian Catholic Church salėje, 991 
Carling Ave. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas KLB krašto valdybos na
rys Gediminas Breichmanas. “žodžio 
ir judesio” koncertą atliks dr. H. 
Nagys ir B. Nagienės vadovaujama 
lietuvaičių mergaičių grupė iš Mont
realio. I minėjimą bus kviečiami ir 
kitų tautybių atstovai. Minėjimo pa
baigoje visi bus pavaišinti vynu, sū
riu, kava ir saldumynais. Kadangi 
Vasario 16-ji yra pati svarbiausia 
šventė lietuviškoje išeivijoje, tiki
masi sulaukti gausaus būrio tautie
čių iš Otavos ir apylinkių.

Apylinkės valdyba

AR JAU ATNAUJTNOT 
“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 

PRENUMERATĄ?

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1973. II. 1 — Nr. 5 (1200)

LONDON,
TAUTYBIŲ PETICIJA. Atžymint 

Žmogaus Teisių Deklaracijos (Uni
versal Declaration of Human Rights) 
24-ją sukaktį 1972 m. gruodžio 10 
d., Londone veikiantis Žmogaus Tei- 
sįų Apsaugos Komitetas (Committee 
for the Defence of Human Rights) 
paruošė trijų puslapių stipriai do
kumentuotą peticiją, smerkiančią 
žmogaus teisių ir šios deklaracijos 
paniekinimą Sovietų Sąjungoje, jos 
okupuotuose kraštuose ir satelitų 
bloke, šiam komitetui priklauso ar
mėnai, gudai, kroatai, vengrai, estai, 
latviai, lietuviai, slovakai ir ukrai
niečiai. Lietuviams atstovauja KLB 
Londono apylinkės valdyba. Petici
jos kopijos pasiųstos Jungt. Tau
tų sekretoriui Waldheim ir JT Divi
sion of Human Rights, kiekvienai J. 
T. priklausančiai valstybei, įskaitant 
ir Sovietų Sąjungą, Kanados prem
jerui P. E. Trudeau ir užsienio rei
kalų min. M. Sharp.

DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ proga, no
rėdama pasiekti visus lietuvius, apy
linkės valdyba asmeniniu sveikinimu 
kreipėsi į kiekvieną pavienį lietu
vį ar lietuvių šeimą Londone bei 
apylinkėje, išreiškė linkėjimus ir 
skatino visus jungtis vieningon lietu- 
viškon šeimon, parodant mūsų tau
tos vėl aštrėjančiose kančios dieno
se didesnio jautrumo Lietuvos ir lie
tuviškiems reikalams.

APYLINKES VALDYBAI bendra
darbiaujant su Šalpos Fondo atsto
vu ir lėšų telkimo komitetu, Fondo 
atstovo ir valdybos pastangomis Ka
lėdų išvakarėse buvo aplankyti ir 
naudingomis dovanėlėmis prisiminti 
retai lankomi ligoninėse, chroniškai 
sergantys ar vieniši lietuviai — p.p. 
Medelienė, Blažys ir Aleliūnas.

N. METŲ SUTIKIMAS. Londono 
lietuvių bendruomenei bei kaimyni
nių apylinkių lietuviams valdybos 
pastangomis suruoštas N. Metų suti
kimo balius “Holiday Inn” didžio
joje salėje praėjo pakilioje nuotai
koje. šventiškai papuoštos “Holiday 
Inn” patalpos su visa paslauga, gau
sus studentų-jaunimo dalyvavimas su 
lietuviškais šokiais, dainomis ir tra
dicijomis, “Rasos” kvarteto žaviai at
liktų dainų pynės sudarė pasigėrėti
nai pakilią nuotaiką. Gavęs 1973 m. 
sutikimo auksinį raktą su auksine 
grandinėle, vakaro programai pra-

SUDBURY, ONTARIO
K. L. B. SUDBURIO APYLINKĖS 

VALDYBA vasario 17. šeštadienį, 
6.30 v.v., 130 Frood Rd., ukrainiečių 
salėje, rengia Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 55 sios sukakties 
minėjimą. Po oficialios dalies bus 
labai įdomi programa, kuria atliks 
“Ramunėlė” — tautinių šokių gru
pė ir jaunimas. Gros geras orkestras, 
veiks įvairus bufetas.- Kviečiami visi 
tautiečiais dalyvauti ir pasikviesti 
svečių. Laukiame. Apylinkės valdyba

VALYS BRUŽAS išėjo j pensiją. 
Agotos Pranckūnienės vaišingoj pa
stogėj St. Krivicko ir Povilo Jutelio 
iniciatyva buvo suruoštos pagerbtu- 
vės, kuriose dalyvavo labai daug jo 
draugų. Valys yra susipratęs lietuvis 
ir uolus lietuviškų pamaldų lanky
tojas, “TŽ” skaitytojas. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Antanas Sabas, pas
kui sveikinimo žodį tarė jo kaimynas 
iš Lietuvos A. Kusinskis, kun. Ant. 
Sabas. LB Sudburio skyriaus valdy
bos pirm. J. Kručas. Valys visiems 
gražiai padėkojo už linkėjimus ir už 
vertingas dovanas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “Ra
munėlė”, vadovaujama mokytojos 
Silvijos Martinkutės, priėmė pakvie
timą išpildyti meninę programą kai
myninėj Sault Ste. Marie lietuvių ko
lonijoj Vasario 16 minėjimo proga, 
kuris įvyks vasario 10 d. Repeticijos 
bažnyčios salėj vyksta pilnu tempu.

KUN, ANTANAS SABAS ir jo 
brolis kun. Augustinas, Manitouwad-

SAULT STE. MARIE, ONTARIO
K. L. BENDRUOMENES narių su

sirinkimas įvyko sausio 14 d. Daly
vavo netikėtai didelis tautiečių skai
čius. Nesibijojo ateiti į susirinkimą, 
nes šie metai nėra rinkiminiai, tai 
nebuvo pavojaus “valdžion” pakliū
ti ... Apyl. v-ba susirinkusiems davė 
apyskaitą už praėjusių metų darbus 
ir išlaidas, o susirinkimo dalyviai nu
balsavo paskirti iš Bendruomenės iž
do $200 Sudburio tautinių šokių gru
pės kelionės į mūsų miestą išlaidoms 
padengti, šis visoje šiaurės Ontario 
provincijoje žinomas ansamblis at
vyks į mūsų kolonijoj rengiamą Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimą vasario 10 d. Kadangi ne
buvo laiko surasti geresnių patalpų, 
tai minėjimas įvyks ukrainiečių sa
lėje (Bay View). Kaikurie mūsų tau
tiečiai buvo nustebinti negavę susi
rinkimai! pakvietimų, bet tai yra 
lengvai paaiškinama. Į pobūvius ar 
pasilinksminimus apyl. v-ba siunčia 
pakvietimus visiems tautiečiams ir 
net pažįstamiems kitataučiams, bet

THUNDER BAY, ONTARIO
VACYS ZUJUS, uolus lietuviškos 

veiklos talkininkas, dabar gyvena 
Saskačevano provincijoj ir eina dar
bų prižiūrėtojo (formano) pareigas. 
Per Kalėdų atostogas aplankė Kali
forniją, Floridą, Torontą ir Thunder 
Bay, Ont.

LIGONIAI. Kostas Klova, sužeis
tas miškų darbuose, tebesigydo Mc 
Kellar ligoninėj. — Valterio Smito 
sveikata po operacijos gerėja. — 
P. Banienė gydosi Westmount ligo

ONTARIO
nešinėti buvo pakviestas Almis Kuo
las. Tony Caminiti kapelos puikiai 
parinkta šokių muzika patenkino vi
sus, jpindama eilę tradicinių lietu
viškų šokių bei užbaigdama balių 
Lietuvos ir Kanados himnais. Valdy
ba dėkoja “Rasos” gėlėms ir Almiui. 
Tūkstančiams pravažiuojančių Wel
lington gatve trijų dienų laikotarpy
je šviesinis “Holiday Inn" ženklas 
angliškai-lictuviškai sveikino ir by
lojo apie lietuvių bendruomenę Ka
nadoje be jokių priedinių išlaidų.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS paskelbimo 55-toji sukaktis Lon
done specialiai iškilmingai minima 
sekmadienį, vasario 18 d., 4 v.p.p., 
pirmąkart pasinaudojant Vakarų On
tario Universiteto ribose esančia 
“Althouse College” teatro sale, šios 
didžiosios lietuvių šventės minėjime 
dalyvaus ir kalbės pasaulio lietuvių 
jaunimui ir visiems žinomas II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
pirmininkas Romas Sakadolskis iš 
Čikagos. Meninėje koncerto dalyje 
pirmąkart Londonui ir kaimyninių 
apylinkių lietuviams teks grožėtis 
“šilainės” ansambliu iš Detroito, ku
ris kartu su Londono studenčių kvar
tetu “Rasa” ir “Baltijos” ansamblio 
choru pasirodys “Althouse College” 
teatro scenoje, šia išskirtina proga, 
tikimasi, modernios aplinkos erdvi 
salė bus pilna ne vien Londono ir 
apylinkės lietuvių ir jų kviečiamų 
svečių, kaimynų-kitataučių, bet ir to
limesnių — Delhi, Hamiltono, Sar- 
nijos, Woodstock, Ingersollio, Ayl- 
merio, Rodney ir kitų apylinkių sve
čių. Iškilmingas nepriklausomybės 
sukakties paminėjimas sutampa su 
Vak. Ontario Universiteto Lietuvių 
Studentų Klubo surengtos Lietuvių 
Savaitės užbaigimu. Tai puiki pro
ga parodyti mūsų Lietuvą — jos me
ną ir kultūrą savo bičiuliams kaimy
nams kanadiečiams, juos pakvie
čiant. Įėjimas — laisva auka Tautos 
Fondui. . , .Apyl valdybos inf.

GRIŽO Iš LIGONINĖS sustiprėjęs 
po operacijos Petras Jokšas, Londo
no lietuvių parapijos komiteto na
rys, ir Ona Ratkevičienė, KLK Moterį) 
Dr-jos Londono skyriaus narė. Dar 
tebesveiksta po operacijas šv. Juo
zapo ligoninėje Leonas Narkevičius, 
ūkininkas iš Mount Brydges. E. D.

ge parapijos klebonas, išvyko ato
stogų. Dėlto sausio paskutinį ir du 
pirmuosius vasario sekmadienius lie
tuviškų pamaldų nebus. Pirmosios 
lietuviškos pamaldos po atostogų bus 
vasario 18 d. Drauge su jais išskri
do j Meksiką J. M. Kriaučeliūnai, St. 
M. Krivickai, A. Kusinskis, A. Stra- 
kauskas, O. Jasinskienė ir N. Aukš
tikalnis iš Sault Ste. Marie.

— K. Balčiūnas jau septinta sa
vaitė .sunkiai serga Memorial ligoni
nėj.

— Atlaikytos šv. Mišios už a.a. Ve
ronikos Tunkevičienės vėlę; užprašė 
jos teta Aldona Kručienė. Kor.

PADĖKA
Į pensiją išėjimo proga už suruoš

tą man išleistuvinį vakarą, dovanas, 
sveikinimus ir linkėjimus nuoširdi 
padėka. Rengėjams: St. A. Krivic
kams, Povilui Juteliui, Agotai Pranc- 
kūnienei. Už dovanas ir dalyvavimą; 
J. Bataičiui, L. Baltučiui, A. Braš
kiu!, M. J. Glizickams, J. A. Gatau- 
čiams, V. Griniui, M. V. Gudriū- 
nams, K. Jonikai, V. Juškai, Petrui 
Juteliui, O. J. Jasinskams, A. Kusins- 
kiui, J. Kručui, V. Kriaučeliūnui, S. 
Poderienei, Kęst. Poderiui, J. Paulai- 
čiui, K. Rimui, L. J. Remeikiams, 
kun. A. Sabui, A. Staškevičiui, O. V. 
Stepšiams, B. J. Stankams, J. R. Šlei
niams, J. Venslovaičiui. Jūsų nuošir
dumas man liks neužmirštamas. Dar 
kartą lietuviškas ačiū.

Valys Bružas

į susirinkimus, kuriuose renkama 
vadovybė, sprendžiami piniginiai rei
kalai ir panašiai, pakvietimai yra 
siunčiami tik KL Bendruomenės na
riams, t.y. tiems tautiečiams, kurie 
sumoka metinius solidarumo įnašus 
— $3 metams. Tik nepasiturintieji 
pensininkai nuo mokėjimo yra atlei
džiami. Ta pačia proga reiktų pasa
kyti, kad mūsų tautiečių tarpe vyks
ta kalbos, jog ateityje mūsų apyl. v- 
bai būsią pasiūlymų — nepirkti gėlių 
ar vainikų įnirusiems tautiečiams ne 
Bendruomenės nariams, o ypač to
kiems, kurie su lietuviška veikla nie
ko bendro neturi ir jokiuose tautie
čių susirinkimuose ar pobūviuose 
nedalyvauja.

KITOKIŲ NAUJIENŲ pas mus ir
gi netrūksta. Vyksta visokie gimta
dienių ar staigmenų pobūviai, bet 
negi visus aprašysi. .. Vis retkar
čiais blyksteli vieno kito tautiečio 
pavardė vietiniame dienraštyje, bet 
tokių naujienų paskelbimas būtų pa
minėtiems nemalonus.

Korespondentas

ninėje. — P. Bružienė sveiksta, nors 
dar negali vaikščioti. Ji mezga gra
žias šliures bazarui “Flea Market”, 
kuris įvyks gegužės mėnesį. Jos ga
minius ir dabar galima įsigyti pri
einamomis kainomis. Pajamos skiria
mos mūsų projektui tautybių parke.

RADIJO ŽINIŲ direktorius Vy
tautas Kiaupa su žmona Emilija ir 
dviem vaikučiais Kalėdų proga lan
kėsi Čikagoj pas žmonos tėvus.

E. J.
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EDMONTONIETIS A. DUDARAVIČ1US, kurio pastangų dėka buvo su
organizuota "The Baltic Story Production Company”. Ji finansavo radijo 
dramą “The Trouble with Giants”, kurią parašė Len Peterson

BUIVYDAITĖS DOVANA MAŽIESIEMS
PRANYS ALŠĖNAS

ke-

Gavau iš Anykščių nedidelį 
lį siuntinėlį, kuriame radau tė
viškės laukais dvelkiančią dova
ną — Bronės Buivydaitės nau
jausią eilėraščių rinkinį mažie
siems “Karklo švilpa” su pačios 
autorės dedikaciniu įrašu.

Rinkinio 71 puslapyje sutal- 
V pinti 26 eilėraščiai, daugiausia 

trumpučiai, bet labai sklandus 
ir vaikiškai žaismingi, madriga- 
linio pobūdžio kūrinėliai. Jų 
tarpe tik vienas epinis fantasti
nio turinio eilėraštis - baladė 
“Pupa ir seneliai”, nuaustas pa
gal panšaus turinio pasaką, už
imąs (su iliustracijomis) net 22 
puslapius.

Štai eilėraštis, davęs vardą vi
sam leidiniui, “Jvarklo švilpa”:
Groja Vytas, groja Simas, 
Skrenda linksmas tū-tū-tū! 
Karklo švilpa net prikimus. 
Groja Vytas, groja Simas. 
Pabaly varlių kurkimas, 

' Gandras skraidžioja ratu.
Groja Vytas, groja Simas, 
Skrenda linksmas tū-tū-tū!

Kai abu seneliai grįžo iš
lionės į dangų pupos liemeniu, 
patyrę tenai įvairiausių nuoty
kių. šitaip vyksta idiliškas jų gy
venimas (“Pupa ir seneliai”): 
Pievoj ganosi ožkelė.
Ežioj kapstosi vištelė.
Pečiuj puodas tyliai plepa, 
Senutėlė sklindi kepa.

Knyga iliustruota labai dai
liais spalvotais Birutės Demku- 
tės piešiniais. Jos autorė Bronė 
Buivydaitė yra veteranė poetė 
ir vaikų rašytoja. Pagal Liet. 
Enciklopediją, ji gimusi 1895. 

į %XIL 17. Svėdasuose. Taigi, prieš 
1972 m. Kalėdų šventes jai su- 

I ėjoj 77 m. amžiaus. 1918 m. Br.
B. baigė Yčo gimnaziją Vorone- 
neže. Grįžusi iš Rusijos Lietu
von, mokytojavo. 1925-1928 m. 
— Panevėžio mokytojų semina- 

i rijoj. Eilėraščius pradėjo spaus
dinti ir proza rašinėti dar prieš 
I D. karą.

Savo bibliotekoj turiu 1919 
1 m. vasario ir kovo “Ateities 
j Spindulių” dvigubą numerį. 
Į žurnalo popierius pageltęs ir 

■ aptrupėjęs, bet jo kūryba tebė- 
į ra gaivi. Šiame leidinyje yra net 
į trvs Tyrų Duktės kūriniai — du 
I ^beraščiai ir vienas lyriškai 
Į skambantis prozinis dalykėlis 
I “Vėjelio pasaka”. Tyrų Dukte- 
i rimi anuomet (prieš 54 m.) pa- 
i sirašinėdavo poetė Bronė Bui-

Atsiųsta paminėti
Karys, 1972 m. lapkritis, 9 nr.
Sieninis šalendorius. Išleido To- 

i ronto Lietuvių Prisikėlimo Parapi- 
jos Kredito Kooperatyvas, 999 Col-

| lege St., Toronto 4, Ont.
Laiškai Lietuviams nr. 11, 1972 m. 

lapkritis. Jėzuitų leidžiamas religinės
I ir tautinės kultūros mėnesinis žur

nalas, 2345 W. 56th St., Chicago, ■ 
USA.

Sieninis kalendorius. Išleido Ha
miltono Lietuvių Kredito Koopera- 

j Avas “Talka", 830 Main St. E., Ha
milton 22, Ont.

Antanas Musteikis, KIAUROS 
RIEŠKUČIOS. 259 psl. romanas 
minkštais viršeliais. Viršelis — Ados 
Korsakaitės-Sutkuvienės. Kaina $4.50. 
Išleido Lietuviškosios Knygos Klu
bas 1972 m. Spausdino ‘‘Draugo’’ 
spaustuvė, 4545 West 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

JURGIS KRASNICKAS. 50 metų 
mirties sukakčiai atminti. Redagavo 
Vincentas Liulevičius. 500 egz. ti
ražu išleido Čikagoje Studentų Atei
tininkų Sąjunga 1972 m. 192 psl. kie
tais viršeliais. Kaina $4. Galima gau
ti pas knygų platintojus ir red. V. 
UuleviČių, 6540 So. Campbell Avė., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

1934 m.,
1935 m., 

m.,1936

vydaitė, kuri taip eiliavo: 
Anksti rytą atsikėlus, 
Einu viena sau taku:
Gražus takas nubarstytas
Dobilų baltais žiedais.

1930 m. Br. B. Panevėžyje 
įsteigė vaikų teatro skyrių. Pir
masis jos eilių rinkinys “Vasa
ros šnekos” pasirodė 1921 m. Ji 
bendradarbiavo eilėj laikraščių 
ir žurnalų. Ir dabar ji rašo nū
dienėj spaudoj atsiminimus iš 
savo susitikimų ir bičiulystės su 
rašytojumi Vienuoliu-Žukausku. 
Be to, ji yra išleisdinusi šiuos 
kūrinius: “Mėlynas drugelis” 
1927 m., “Anykščių baladės” 
1930 m., “Skudučiai” 1933 m., 
“Atversti lapai” 1934 m. “Ste
buklingoji radasta” 
“Lapė gudragalvė” 
“Auksinis batelis”
“Trys bičiuliai” 1937 m., “Pagi
ry trobelė” 1940 m., “Karklo 
švilpa” 1972 m. 1930 m. Br. B. 
suredagavo almanachą “Aukš
tyn” ir parašė operetę “šviesu
lė” (muzika M. Karkos).

Pažymėtina, kad K. V. Banai
čio operai “Jūratė ir Kastytis”, 
kuri taip sėkmineai buvo pasta
tyta Čikagoje, libretas (operos 
tekstas) taipogi paruoštas Br. 
Buivydaitės.

Bronė Buivydaitė, KARKLO 
ŠVILPA. Iliustravo Birutė Dem- 
kutė. Išleista 1972 m. Vilniuje 
leidyklos “Vaga”. Redaktorė E. 
Vildžiūnienė, techn. redaktorius 
V. Zdancevičius, korektorė — V. 
Maladauskaitė. Kaina 30 kp. At
spausta K. Požėlos spaustuvėj, 
Kaunas, Gedimino 10.

Qanadian Art Memorials Ltd.

Louis Temporale, oficialus skulptorius 
Bank of Canada. Bank of Montreal, Bank 
of Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus. 
176 Lakeshore Road West — 
Port Credit, Ont. Tel. CR 8-2757 
Namu tel. CR 8-4529

Dabar pats geriausias laikas užsaky
mams, nes nesame priversti skubinti 
išpildyti užsakymus, todėl galime daug 
atidžiau atlikti darbą savo dirbtuvėje.
Turime ir pagamintų paminklų.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Kanados CBC radijo aktoriai, baltiečių atstovai, režisorė ir “The Trouble 
with Giants” autorius radijo studijoje aptaria veikalo paruošimą radijo 
transliacijai. Veikalas vaizduoja baltiečių kovą už savo krašto laisvę

pa-

1. Non scholae, sėd vitae 
discimus
Kam mokomės? Lotynai 

prastai atsakydavo, kad reikia 
mokytis ne mokyklai, o gyveni
mui. Bet yra visokių idealų ir 
gyvenime. Kaip vienas mano bi
čiulis, sekdamas prancūzus, sa
ko:

Yra visokių idealų: 
Vieni juos traukia 
Iš dangaus, 
Kiti — iš balų.

Tad gyvenime gal nei vienų, 
nei kitų nereikėtų aplenkti. Šia 
prasme bene plačiausiai švieti
mo uždavinius aptarė išmintin
gasis graikas, vardu Aristotelis 
(nemanau, kad jį kas nors su
maišytų su ponu Onasiu). Jis 
priėjo išvadą, kad jaunimas turi 
išmokti dirbti naudingą darbą, 
išugdyti dorą charakterį ir pa
siekti gilaus žinojimo. Aristote
lio mintį perteikiant mūsų lai
kams, gal tektų šiaip madingiau 
išsireikšti: reikia įsigyti profesi
ją, išplėtoti savo asmenybę ir 
įsivelti į kūrybinį tyrinėjimą. li
ne tiek svarbu žinias įsigyti, 
kiek išplėtoti mąstymo galias. 
Išlavintas žmogus tad privalo 
gyventi “tiriamą gyvenimą.” 
Švietimas yra supratimo bei pa
žinimo plėtotė klausinėjimo, ty
rinėjimo, sprendimo ir kitais 
būdais.

Kaip žinome, švietimo istori
ja paliko įvairių duomenų, pa
brėžiančių vienos ar kitos link
mės svarbą. Taip pvz. Rousseau 
prieš porą šimtmečių piršo ma
žiau intelektinį, daugiau patirti
mi paremtą švietimą. Jis siekė 
kiekvienam individui pritaikyto 
švietimo — pagal tas galias, ku
rios yra labiau būdingos paski
rame asmeny. Dar toliau ta 
kryptimi pažengė J. Dewey. Pa
brėždamas individo laisvę ir au
tonomiją, į Amerikos švietimą 
jis ūžtelėjo “vaiko centrišką”, 
ne “mokytojo centrišką” peda
goginį principą. Atmesdamas 
tradicijas, jis siekė vaiką suau
gi nti su visuomene (socializuo- 
ti) ir nesivargino patirtimi, ar 
pati visuomenė eina geru keliu. 
Kas gi galėjo abejoti, jog demo
kratija galėtų reikšti ką kita, 
jei ne tikrą pinigą! Dewey šali
ninkai ilgainiui pralenkė ir jį 
pati: kraštutinė progresyvioji 
mokykla pasižymėjo tuo, kad pa
mokų vadovais pasidaro vaikai, 
kurie patys nutaria ką ir kaip 
mokytis ar žaisti, kai tuo tarpu 
mokytojai prisiima “resursų” ir 
tarnų roles.
2. Ilipiškasis dešimtmetis

Sunku atsispirti mados įgei- 
džiams ne tik minimalių ar mak
simaliu suknelių, karštų ar šaltų 
kelnaičių ilgio ir formos atžvil
giu, bet ir kitose srityse — ir 
politikoj, ir švietime. Septintoji 
šio šimtmečio dešimtis Šiaurės 
Amerikoje yra pažymėta studen
tų neramumais, pralenkiančiais 
progresyvias gaires. Ak, tie ge
rieji studentų laikai! Daug kas 
nrisimena, kaip Lietuvos nepri
klausomybės laikais mūsų jau
nimas reiškė patriotinius jaus
mus Laisvės alėjoje ar Karo mu- 
zėįaus sodely. Niekas nepamirš, 
kaip mėtėme akmenis į langus

PROF. ANTANAS MUSTEIKIS

ir šaukėme prieš lenkus, pagro
busius mūsų Vilnių. Bet praei
toji metų dešimtis Amerikos ko
legijose,’ prasidėjusi Berkeley, 
Columbia, San Francisco ir nu
sitęsusi į Montreal) ir kitur, bu
vo radikali, supolitinta, anties- 
tablišmentinė, hipiška ir taip 
anarchistiškai ardanti, kad mū
siškės Kauno demonstracijos ne
priklausomybės metais atrodo 
kaip vaikų žaislas. Visas studen
tų dešimtmetis, pagarsintas bei 
iškeltas ant šakiui įvairiausiomis 
susižinojimo priemonėmis, atro
dė esąs užgožtas naujų kultūros 
pavidalų, kurie kiekvienu atve
ju piršosi atstovauti pačiai ma
dingiausiai “kontrakultūrai”. 
Politikoje bene paskutinis šios 
kultūros Mohikanas buvo Jurgis 
McGovern, išjojęs į turnyrą 
prieš tyliosios daugumos riterį 
Ričardą Niksoną. Ir turiniu, ir 
stiliumi Jurgis buvo išaugęs iš 
praeito dešimtmečio “naujosios 
kairės” principų, kurie pilnai 
išsiskleidė priešrinkiminėje po
ezijoje. Socialinės reformos 
ir pajamų mokesčių dalinimosi 
masalais jis pašiaušė vadinamų 
buržujų plaukus, nevienam net 
ir piestu juos pastatė. Save ta
patino jis su įvairių mažumų ir 
kraštutinių visuomenės elemen
tų idealais. Tarp kitko, gal ir 
nenoromis, išleido savo katę iš 
maišo, prasitardamas, jog Hoči- 
min buvęs vietnamiečių Jurgis 
(žinoma, Jurgis Vašingtonas!)... 
Ir nepastebėjo, jog didžioji da
lis jo vadinamų buržujų pri
klauso vidurinėms klasėms — 
JAV gyventojų daugumai. Štai 
kodėl jis ir pralaimėjo (atleiski
te plagiavimą iš sovietinio žody
no) “pergalingai”. ..
3. Terapinės bendruomenės

Filosofas Dewey, atkilęs iš 
kapo, vargiai atpažintų savo kū
rinį, anūkų pataisytą ar nutaisy
tą dabarties kartoje. Begemotiš
ko dydžio valstybiniai universi
tetai daug plačiau atidarė duris 
visokio plauko studentams — 
ir karų veteranams, ir pasime- 
tusiems “pertekliaus vaikams”, 
ir “kultūriškai atsilikusių” ma
žumų nariams. Prisitaikydami 
prie naujo tipo poreikių, profe
soriai nusigręžė nuo intelekto ir 
ėmė kultyvuoti jausmą. Russel 
Kirk, “National Review” bend
radarbis (1972 m. spalio 27 d. 
laidoje), pateikia pavyzdžių iš 
vieno tokio universiteto Ohio 
valstijoj. Jis rašo, kad tokios 
švietimo institucijos randa nau
ją paskirtį, būtent: tampa psi
chinės gerovės institucijomis, 
savo rūšies psichiatrinėm ligo
ninėm. Tai terapinės (slaugymo, 
gydymo) bendruomenės, kur 
jausmiškai pakrikę žmonės ban
do nuraminti kitus panašius 
žmogelius, vadinamus studen
tais. Esą, studentas išreiškia sa
vo kasdienę egzistenciją tuo pat 
būdu, kuriuo ligonis pasireiškia 
psichiatrinėje ligoninėje. Patys 
profesoriai, gavę veteranams 
skirtą pagalbą ar kilę iš pakri
kusių, užuot tapę prekybinin
kais ar pardavimo agentais, per 
klaidą tapo akademikais ir, taip 
sakant, akli ėmė rodyti kelią ki
tiems akliams. Jie supolitino 
akademinius dalykus ir mokslą 
suvedė į Vietnamo, Laoso, nau- 
jokystės ir kitų “aktualių” pro
blemų garsinimą, taigi, pabėg
dami nuo protinio darbo atsa
komybės ir pasinerdami į jova- 
lišką “terapiją”. Tuo būdu pro
fesorius, palikęs nuošalėje savo 
titulą ir įprastinę rolę, tapatina 
save su studentu ir tampa pu
siau profesiniu psichinės sveika
tos slaugu. Jis nesirūpina dau- 
geriopais išminties šaltiniais, 
kurių apstu literatūroj bei moks
linių tyrinėjimų pranešimuose. 
Vietoj to jis neriasi į neįrodo
mas terapines metodologijas, 
grupinį gydymąsi, juslingumo 
sesijas, suartėjimo - susidūrimo 
pobūvius ir pn. Autorius sutin
ka, kad daugelis studentų turi 
emocinių sunkumų, tačiau abe
joja, ar universitetas, padarytas 
psichiatrine palata, jiems pagel
bės. Kad objektyvaus žinojimo 

pakeitimas jausmu bei asmeni
ne jausena gali būti svarbi te
rapijos proceso dalis, tai tiesa. 
Bet tai neteikia pagrindo rea
laus pasaulio problemoms spręs
ti. Štai kodėl dažnas žinojimo 
siekiąs jaunuolis gali bodėtis 
perdaug modernia švietimo 
kryptimi ir jieškoti tiesos kitur 
arba visai nusivilti tiesa.
4. Nuskriaustųjų dešimtmetis

Linksniuojame demokratiją, 
kuri, idealiai suvokiama, priva
lo implikuoti lygybę, tačiau ar ji 
nėra susijusi su diskriminacija? 
Tai kaip gelbėti demokratiją?

Maža, kad žmonės yra lygūs 
prieš Dievą ir pagal valstybės 
Konstituciją. Juk visi žino, kad 
nekiekvieno šansai prasimušti 
ar pasistumdyti gyvenime ly
gūs su visų kitų šansais. Neži
nau, ar tai yra gramatiškas para
doksas, kai amerikiečiai sako, 
jog kaikurie žmonės yra dau
giau lygūs nei kiti. Bet dažnai 
verslininkų vaikai ar vaikaičiai 
greičiau sugeba prasiveržti j 
profesini, mokslinį ar kitokį eli
tą. Ir kokia čia demokratija, jei 
nevisiems lygiai universitetų 
durys pravertos? O reikėtų vi
sas pasisekimo progas padaryti 
visiems atviras, kad galėtume 
didžiuotis demokratija be veid
mainystės krislelio. Štai kodėl 
aštuntoje metų dešimtyje i ko
legijas Įžengė naujo tipo stu
dentas. Tiesa, jis nevisai naujas, 
nes ir septintame dešimtmety jo 
būta, tik tada jis tūnojo, taip sa
kant, po šluota. Dabargi jis su
daro žymią studentų mažumą. 
Tai vadinamas “kultūriškai nu
skriaustųjų” tipas (“culturally 
deprived”). Tai nepasiruošęs 
augštojo mokslo studijoms stu
dentas. Skaityti jis gal ir moka, 
bet gramatiškai rašyti, kompli- 
kuotesni dalyką sekti ir savaran
kiškai galvoti — tai jau ne jam. 
Dėlto normalus profesorius pa
sijunta nei pakartas, nei paleis
tas. Jis supranta, kad tuo pat 
metu negali pyragą valgyti ir 
tikėti, kad jį taupo rytdienai. 
Jis negali tuo pačiu metu paten
kinti normalių studentų porei
kių ir tų, kurie yra “kultūriškai 
nuskriausti”. Nes tai, kas iššau
kia pasiruošusių studentų do
mesį, visai nesuprantama atsili
kėliams. Ir tai,, kas pastarųjų 
sugromuliuo jama, nuobodžiu 
kankintų normaliuosus. Taip 
dažnas pasakytų, jog galima to
kias klases skaidyti. Betgi — 
“pirktų šuva mėsą, tik pinigų 
nebesą.” Mat, tada reikėtų dvi
gubų mokesčių dviguboms audi
torijoms, dviguboms profesorių 
ir kitų tarpininkų algoms pa
dengti. Ir aš nenorėčiau dažną 
patarėją klausti, ar jis sutiktų 
savo mokesčius padvigubinti. O 
klausimas, ar ir tuo atveju su
lygintume visus pasisekimo šan
sus, vargiai būtų teigiamai iš
spręstas, bet tai yra platesnė te
ma. Gi šiuo tarpu nėra abejo
nės, kad universitetas bando 
prisitaikyti pagal paskutinę 
švietimo “ilgio ir formos” suk
nelę. Štai kodėl dabartinėse pe
dagogų konferencijose tenka iš
girsti daugelį balsų, šaunančių 
į naują ateitį šiais šūkiais: ša
lin egzaminai! Nereikia nei 
įprastinių pažymių, kurie atsi
duoda hierarchiškumu (tariama 
demokratijos priešprieša). Šalin 
disciplinuoti rašomieji! Jeigu 
studentas ką nors nurašo iš kito 
autoriaus ar draugo, kad ir pa
žodžiui, nereikia purkštauti, at
rodo, kad žodis “plagiatas” be 
reikalo pateko į senovinį žody
ną, matyt, ambicingiems sno
bams užsispyrus ... O būtų ge
ra utopinėse dausose pirkti mė
są be pinigų ir valgyti niekad 
nesuvalgomą pyragą, ech!

Tai tokia yra aštuntoji šio 
šimtmečio dešimtis akademi
niuose laukuose. Taikytis rei
kia. Tik aš, netikėlis, nežinau, 
ar naujoji švietimo linkmė, gel
bėjanti demokratiją, žada pa
žangą ar atžangą. Man, senovi- 
ninkui, vis tebeatrodo, kad anas 
graikas, pasivadinęs Aristoteliu, 
buvo daug modernesnis nei da
bartiniai švietimo konferencijų 
vadovai.
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KUN. JONAS KUZMICKISGAI- 
LIŪS vasario 9 d. švęs amžiaus še
šiasdešimtmetį Britanijoje, Bradfor- 
do mieste, kur nuo 1948 m. rūpinasi 
vidurinės bei šiaurinės Anglijos lie
tuvių sielovada. Sukaktuvininkas yra 
spaudos darbuotojas, rašytojas ir 
poetas, išleidęs apie 15 kūrinėlių 
vaikams, plačiai bendradarbiavęs ka
talikiškoje spaudoje. Vokietijoje ir 
Britanijoje kelerius metus leido bei 
redagavo literatūros ir religinės kul
tūros žurnalą “Žibintas”, parašė ir 
išleisdino religines knygas — “Mari
ja mums kalba”, “Fatima ir mes”. J. 
Gailiaus slapyvardžiu yra išleisdinęs 
savo beletristinius kūrinius: “Susiti
kimas”, “Kartuvės”, “Kaip jis ją nu
žudė” ir “Gundymai”. Be to, turi pa
ruošęs spaudai naujų kūrinių. Sukak
čiai paminėti yra parašęs knygą “Iš
tiestos rankos”.

DETROITO DRAMOS SAMBŪRIS 
“Alka”, vadovaujamas rež. Justo 
Pusdešrio, veiklos dvidešimtmetį pa
minės balandžio 7 d. Balio Sruogos 
kūrybai skirtu vakaru. Balandžio 
28 d. “Alka” turės komedijos “Mo
terų valdžia” premjerą. Komedijos 
autorius — žymusis graikų komedijų 
kūrėjas Aristofanes, gyvenęs 455-388 
m. pr. Kr.

ČIKAGOS JAUNIMO C E N T R E 
JAV LB dramos studija su rež. Živi
le Numgaudaite vasario 3 ir 4 d.d. 
stato A. Škėmos 3 veiksnių dramą 
“Trys apie traukinį”.

ČIKAGOS ATEITININKAI SEN 
DRAUGIAI vasario 4 d., 3 v.p.p.. 
Jaunimo Centre rengia prof. dr. Vy
tauto Vardžio paskaitą “Liberalinis 
protestas ir nacionalizmo klausimas 
Sovietų Sąjungoje”.

“GRANDIES” IŠVYKOS į P. Ame
riką globos komitetas Čikagos Mari
jos Augštesniosios Mokyklos audito
rijoje sausio 20 ir sausio 21 d.d. su
rengė “Baltijos” vyrų kvinteto kon
certus. kuriuose su savo satyrine kū
ryba dalyvavo ir Antanas Gustaitis, 
čikagiečiams tai buvo neeilinė pra
moga, nes visus vilioja taiklus ei
liuotas A. Gustaičio žodis, o “Balti
ja” visus žavėjo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese. Ją Vokietijoje yra 
sudarę: Stasys ir Juozas Jasulaičiai, 
Helmutas Bertulaitis, Erikas Rotkis 
ir Vilius Lemkis. “Baltijos” kvinte
tą dar labiau išpopuliarino JAV kon
greso metu įrašyta ir neseniai iš
leista ilgo grojimo plokštelė "Ko
kiais keliais aš keliausiu", turinti di
delį pasisekimą lietuviškų plokštelių 
rinkoje. Koncertų rengimo komite
tas buvo gavęs laiškų iš Hamiltono, 
Toronto. Niujorko, Klevelando, Los 
Angeles bei kitų lietuviškų kolonijų, 
kviečiančių “Baltiją”, bet: pageidavi
mų nebuvo įmanoma patenkinti, nes 
dėl darbo ir studijų “Baltijos” kvin
teto nariai turėjo grįžti V. Vokieti
jon.

STUDENTU KŪRYBINI SAVAIT
GALĮ sausio 13-14 d.d. Detroito Lie
tuvių Namuose surengė vietinė stu
dentų valdyba, vadovaujama pirm. 
Roberto Selenio. Sausio 13 d. įvyko 
iš Čikagos atvykusių jaunųjų daini
ninkų koncertas. W. A. Mocarto, R. 
Wagnerio, G. Meyerberio, A. Pon- 
chielli, V. Bellini operų arijų ir 
lietuviškų dainų padainavo Civic 
Operos solistai — sopranas Nerija 
Linkevičiūtė, baritonas Bernardas 
Prapuolenis ir bosas Vytautas Nakas. 
Sausio 14 d. Lietuvių Namuose buvo 
atidaryta jaunųjų dailininkų ir fo
tografų paroda, kurioje su dailės 
darbais dalyvavo Daiva Astašaitytė, 
Algis Skrebutėnas, Aldona Petraus
kaitė, Dalia Pečiūraitė, Karolė Ve- 
selkaitė, Irena Sventickaitė ir Ka
zys Tamošauskas, su foto darbais — 
Juozas Vaičiūnas, D. Valavičiūtė ir 
Algis Astašaitis. Pirmasis studentų 
kūrybinis savaitgalis Detroite buvo 
surengtas 1972 m. sausio 15-16 d.d. 
Jaunimo Meti) veiklai pradėti. Su 
dabartiniu savaitgaliu buvo užbaigti 
Jaunimo Metai, bet linkėtina gražų 
jaunimo užmojį tęsti toliau ir pada
ryti tradiciniu.

NIUJORKO ATEITININKAI kovo 
17-18 d.d. Kultūros židinyje rengia 
parodą “Jaunimas ir jo menas 1973 
m.”. Su tapybos, grafikos, taikomojo 
meno darbais ir meninėmis nuotrau
komis kviečiami dalyvauti jaunuoliai 
iki 30 metų amžiaus. Kiekvienas da
lyvis gali atsiųsti 10 darbų, kurių ge
riausius atrinks vertintojų komisija. 
Dailės darbai turi būti įrėminti, nuo
traukos — priklijuotos prie kartono. 
Prie kiekvieno parodai atsiųsto rūdi
nio pridedamas jo pavadinimas, au
toriaus vardas ir pavardė, adresas, 
kaina, jeigu rodinys parduodamas. 
Parodos rengėjai už parduotus dar
bus pasilaikys 25% kainos, kurią ga
lės padidinti savo nuožiūra, jeigu 
jiems atrodys, kad autoriaus pažy
mėta kaina yra peržema, bet nusta
tytos kainos nesumažins. Visus dar
bus šiai jaunimo parodai reikia at
siųsti apdraustu paštu ar pristatyti 
rengėjams iki kovo 10 d. Informaci
jas teikia Bernadeta Tutinaitė, 223 
Lincoln Ave., Brooklyn, N.Y. 11208, 
USA.

JAV SLAVISTU ŽURNALAS “Sla
vic Review” paskelbė dr. V. S. Var
džio straipsnį “Geografija ir tauty
bės Sovietų Sąjungoje”, komentuo
jantį Kalifornijos universiteto prof. 
D. Hoosono rašinį apie Sovietų Są
jungos sritinę ekonominę raidą. Dr. 
V. S. Vardžio nuomone, prof. D. Ho- 
oson perdidelį dėmesį skiria geogra
fijai ir nepakankamai išryškina tau
tiškumo vaidmenį, ypač Pabaltijo 
kraštuose.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIIETUVOS ARCHITEKTU SĄ

JUNGOS valdyba Vilniuje svarstė or
ganizacinius klausimus ir priėmė 30 
naujų narių. Iš pirmininko pareigų 
pasitraukus A. Cibui, naujuoju pir
mininku buvo išrinktas A. Rasteika, 
pavaduotoju — A. Paulauskas, vado
vaująs sąjungos Kauno skyriui.

“TIESOS” APSAKYMU KON
KURSE pirmąją 600 rb. premiją lai
mėjo Juozas Grušas už apsakymą 
"Kelias į nieką”, dvi antrąsias 400 
rb. premijas — Vytautas Rimkevi
čius už apsakymą “Laivai nemiršta” 
ir Atgimtas Zurba už apsakymą 
“Smulkmena”, tris trečiąsias 200 rb. 
premijas — Romualdas Baltušnikas 
už apsakymą "Pavėlavo”, Rimantas 
Marčėnas už apsakymą “Raudonos 
švieselės” ir Viktoras Miliūnas už 
apsakymą “Nauja banga”. Kaip ir 
daugelis kitų renginių 1972 m., kon
kursas oficialiai buvo skirtas Sovietų 
Sąjungos penkiasdešimtmečiui.

ŽIŪRU KAIMO etnografinis an
samblis trečią kartą viešėjo Vilniaus 
universitete. Studentams skirto kon
certo programoje buvo lietuvių liau
dies vestuvinės bei humoristinės dai
nos ir poringės.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
penkis eilėraščius paskelbė Rumuni
joje vengnj kalba leidžiamas litera
tūrinis laikraštis “Utunik”. Iš lietu
vių kalbos juos vertė P. Banas, pa
teikdamas ir bibliografinių duomenų 
apie lietuvio poeto kūrybą.

DAIL. ČESLOVO KONTRIMO 20 
spalvotų akvarelių aplanką išleido 
“Vaga” Vilniuje. Jo kūrybinį kelią ir 
mokytojo K. Sklėriaus įtaką įvadi
niame straipsnyje aptaria N. Tumė
nienė. Aplanke yra daugiausia 1968- 
71 m. sukurtos akvarelės.

M. K. ČIURLIONIO šimtosiomis 
gimimo metinėmis rūpinasi ir rengi
nius organizuoja nariais gausi komi
sija, vadovaujama L. Šepečio. Pas
kutiniame savo posėdyje ji atskleidė 
dalį planų. Nors iki jubilėlinių 1975 
m. dar yra daug laiko, minėjimas 
bus pradėtas jau šiemet, birželio 
mėnesį, M. K. Čiurlionio pianistų 
konkursu, kuriame dalyvaus daugiau 
kaip 50 muzikų iš penkių respubli
kų. Rudenį Vilniaus filharmonija 
surengs ciklą paskaitų ir koncertų. 
M. K. Čiurlionio kūrybai ir gyveni
mui skirta mokslinė konferencija 
Vilniuje bus 1974 m. pradžioje, da
lyvaujant ir svečiams iš užsienio. 
Lietuvos kino studija jau kuria do
kumentinį filmą ir laukia šiuo me
tu rašomo scenarijaus meniniam fil
mui. Vilniaus operos ir baleto teat
ras planuoja pastatyti baletą, panau
dodamas M. K. Čiurlionio muziką. 
Simtosioms gimimo metinėms taipgi 
bus sukurtas ir pagamintas specialus 
medalis, išleista didelė monografija, 
M. K. Čiurlionio dailės kūrinių re
produkcijų aplankas, surengta paro
da. J. Čiurlionytės atsiminimus apie 
brolį norima išversti į rusų kalbą ir 
išleisti 1974 m. Jubilėjiniais metais 
R. Vokietijoje bus išleista M. K. Čiur
lionio monografija - albumas su jo 
kūrinių reprodukcijomis.

VILNIUJE SURENGTAS Lietu
vos teatrų festivalis, kuriame jie da
lyvavo tik su Sovietų Sąjungos da
bartinėse ribose esančitj tautų dra
maturgijos ir muzikos kūriniais, nes 
oficialiai šis renginys buvo skirtas 
jos penkiasdešimtmečiui. Vertinto
jų komisija geriausiais dramos spek
takliais pripažino ir paskyrė premijas 
režisoriams: Vilniaus jaunimo teat
ro rež. D. Tamulevičiūtei — už esto 
E. Vetcmos pjesę “Vakarienė pen
kiems”, Vilniaus dramos teatro vyr. 
rež. H. Vancevičiui — už F. Dosto
jevskio “Stepančikovo dvarą ir jo 
gyventojus”, rež. A. Lapėnui — už 
gudo V. Matukovskio “Amnestiją”, 
Vilniaus rusų teatro rež. R. Viktiu- 
kui — už gruzino A. Čchaidzės pje
sę “Byla perduodama teisfnui". Pre
mijas už geriausią vaidmenų atliki
mų laimėjo aktoriai — kauniečiai D. 
Kazragytė ir J. Malikonis, vilniečiai 
V. Tomkus, H. Kurauskas, V. Bagdo
nas ir rusų teatre — V. Jevdokimo- 
vas, panevėžietė D. Vidugirytė. Mu
zikinių teatrų grupėje premiją lai
mėjo Vilniaus operos teatras, festi
valiui paruošęs R. Sčedrino operos 
“Ne vien tik meilė” premjerą. Už 
šį spektaklį premijų susilaukė diri
gentas R. Geniušas, rež. A. Grivic- 
kas, chormeisteris A. Krogertas, pa
grindinių vaidmenų atlikėjai — te
noras Virgilijus Noreika ir mezzo- 
sopranas Nijolė Ambrazaitytė. Kau
no muzikinio teatro sol. J. Maliko- 
niui premija paskirta už Volodės 
vaidmenį A. Ešpajaus muzikinėje 
komedijoje “Dėmesio, filmuojama!”. 
Visos Sovietų Sąjungos muzikinių 
teatrų festivalyje Vilniaus opera da
lyvaus su premijuotu A. Sčedrino 
kūriniu “Ne vien tik meilė".

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MU- 
ZĖJUS, vadovaujamas Jadvygos Rim- 
šelienės, surengė konferenciją “Jie 
gyveno ir dirbo Panevėžyje”. Ji bu
vo skirta gydytojui Andriui Domaše
vičiui, latvių poetui Janiui Rainiui, 
caro laikais susipažinusiam su Pane
vėžio kalėjimu, ir Gabrielei Petke
vičaitei Bitei. Pranešimus skaitė: 
apie A. Domaševičių — istorijos 
mokslų dr. Bronius Vaitkevičius, 
apie J. Rainį — Bausko kraštotyros 
muzėjaus atstovas Edvardas Krašti
nis, svečias iš Latvijos, apie G. Pet- 
kevičaitę-Bitę — filologijos mokslų 
kandidatas Juozas Jasaitis.

V. Kst.



BABY POINT, $24,900 prašoma 
kaina. 5 kambarių mūrinis 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.
KINGSWAY, $36,900 prašoma 
kaina. Mūrinis vieno augšto, 5 
kambarių namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Pilnai įrengtas 
rūsys. Arti požeminio ir krau
tuvių.
RONCESV ALLES, $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

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
Ketvirtod.......... 10-7
Penktad............10-8
šeštad............ 9- 12
Sekmad...... 9.30 - 1 

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

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

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 įmokėjimu.
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 penkiom automobiliam. 
Arti puikaus susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti apie $20.000. Namas 
be skolų.
JANE — DUNDAS, naujesnės statybos originalus tributis (triplex), 
14 kambarių, prašo $48.500 su maždaug $15.000 įmokėjimu.
BRADFORD PRIE 11 GREITKELIO, apie 30 mylių į šiaurę nuo To
ronto parduodama didžiulė daržovių ir maisto prekyba (market, gar
den stand a. grocery). Du namai: viename 7 kamb. ir krautuvė, 
kitame — 4 kambariai. Be to, 5 akrai žemės su maždaug 300 pėdų 
prie pagrindinio kelio. Metinė prekybos apyvarta — virš $200.000. 
Siame versle tie patys savininkai jau 25 metai. Parduodama dėl se
natvės. Reikalingas didesnis (mokėjimas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINE

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- Vyt V CIRDAIKKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus 

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti J. GUDAS -p i ro* 7^9^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. ’ 009-I OZO

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVE

ARNOLDS MARKET----------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. T . AAtz cnn 
(Warden & Ellesmere) ------------------- 1 e1,
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

prižiūrėtas 8 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. 
Moderniai įrengtas rūsys su ži
diniu ir kitais patogumais. Arti 
požeminio ir krautuvių.
ISLINGTON, $12,000 įmokėti. 
Vieno augšto 4 miegamųjų mū
ro namas su dvigubu garižu ir 
privačiu įvažiavimu. Erdvūs kam
bariai, kilimai ir kiti patogumai. 
Arti visko.
MIM1CO, 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.

MOKA: 
už termininius indėlius — 
trejų metų ................................. 7%
dvejų metų ..................  .......... 7%
vienerių metų 6%%
už taupomąsias (savings) s-tas 6Vą% 
už depozitų-čekių sąskaitas 53%% 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000 .................8%
nekiln. turto iki $50.000........ 8%

SPORTAS LIETUVOJ
Kauno Žalgirio krepšininkai ir to

liau žaidžia sėkmingai augščiausios 
klasės Sov. Sąjungos pirmenybėse. 
Paskutinėse rungtinėse kauniečiai nu
galėjo Klevo Strojitelį 75:64 ir turi 
11 laimėjimų iš tiek pat žaistų rung
tynių. Arčiausiai stovinti komanda 
yra Centrinės Armijos Sporto Klu
bas, nuolatinis šių pirmenybių lai
mėtojas. Sis klubas turi 7 laimėjimus 
ir 2 pralaimėjimus.

Jauniu stalo teniso pirmenybėse 
(Sov. Sąjungos) vilnietis Mironas 
Krejeris jauniausiojo amžiaus gru
pėje laimėjo I vietą. Jis yra žaidęs 
Sov. Sąjungos jaunių rinktinėje, ku
ri 1972 m. laimėjo Europos jaunių 
komandines pirmenybes.

Sov. Sąjungos jaunių šachmatų 
pirmenybėse gerai pasirodė Lietuvos 
jaunieji šachmatininkai. Kaunietis 
Petras Ragelis laimėjo II v., tik 
0,5 taško atsilikęs nuo I vietos. Visą 
laiką pirmavęs Z. Einoris pralaimė
jo paskutinę partiją ir nepasiekė 
galutinio laimėjimo.

Taline vyksta Sov. Sąjungos ge
riausių stalo tenisininkų varžybos, 
kuriose Asta Giedraitytė pasiekė 
baigmę. Šiose pirmenybėse taip pat 
gerai žaidė A. Skarulienę, kuri pa
siekė III v.

V. Gerulaitis (niujorkietis) sėk- 
iningai žaidė lauko tenisą. Gruodžio 
mėn. Floridoje įvyko jaunių Davis 
Cup pavyzdžio komandinės pirme
nybės. Šiose varžybose V. Gerulaitis 
buvo pagrindinis žaidėjas ir, kartu 
su kitu amerikiečiu baigmėje nuga
lėjęs Ispaniją, laimėjo I v. V. Geru
laitis taip pat gerai žaidė ir tarptau
tiniame jaunių turnyre.
VYČIO ŽINIOS

Tinklinio treniruotės James Call- 
nan mokykloje labai gausiai lanko
mos akademinio jaunimo. Norintieji 
prisijungti kviečiami atvykti penkta
dieniais 8-9 v.v.

Vytis — Kovas 12:6. Sausio 26 d. 
Toronte lankėsi Hamiltono Kovo 
jauniausi krepšininkai (12 m.) ir su
žaidė draugiškas rungtynes su Vyčio 
krepšininkais. Laimėjo Vytis 12:6. 
žaidė Kovo komandoje: L. Stanai
tis, Verbickas, T. Stanaitis, Liškaus- 
kas, Juodelė 1, Trumpickas, A. Sta
naitis, Adomauskas, Pilipaitis 2, Kal
vaitis 3: Vyčio — Ignatavičius 10, J. 
Karpis 2, R. Karpis, Kišonas, Bal
sys, J. Namikas, S. Namikas.

Berniukai (16 m.) CYO pirmeny
bėse pralaimėjo dvejas rungtynes 
Aušrai 32:50 ii- 24:51. Vytiečiai ga
na gerai laikėsi prieš vyresnius žai
dėjus. Žaidė: žalnieriūnas 25, Duliū- 
nas 23, Ąžuolas 4, Bartininkas 2, 
Diek 2, Valickis, Abramonis, Bajori- 
nas, Kaknevičius.

B-C lygos pirmenybėse Vyčio jau
niai pralaimėjo latviams 52:66. Vy
tiečiai buvo lygūs savo pajėgumu 
augštaūgiams latviams per pirmuo
sius 3 ketvirčius. Ketvirtame ket
virtyje sušlubavo dengimas ir teko 
skaudžiau pralaimėti. Žaidė: Nacevi- 
čius 7, Ramanauskas 11, Saplys 11, 
Vitkus 9, Kaknevičius 10, Jurevi
čius 2.

Mūsų rėmėjui V. Gvaldai nuošir
džiai dėkojame. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Naujoji klubo valdyba sausio 21 d.

BALTIEČIŲ DRAMA RADIJO TINKLE
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vaidmenį atlieka E. M. Margo- 
lese, žinomas Mo vardu (jo tik
roji buvusi pavardė yra Margo
lis). Jurgio rolė teko Jon Gra
nik, Onos — Nonnie Griffin, 
Marijos — Valve Andre (estė). 
Taip pat yra ir kitos pagalbinės 
rolės — bolševiko, nacio, ame
rikiečio ir partizano. Jas atlie
ka Don Mason, Cec Linder ir 
George Sperdakos. Iš viso 10 
vaidmenų.

CBC pranešimas
Kanados radijo CBC-AM in

formacijos skyrius išsiuntinėjo 
pranešimą visai etninei spau
dai ir kitiem laikraščiam apie 
rengiamą radijo dramą “The 
Trouble with Giants”. Jame yra 
viena kita istorinė klaida, bet 
šiaipjau gana tiksli informacija. 
Joje sakoma, kad Kanados bal- 
tiečiai, kurių yra apie 100.000, 
šiais metais mini 55-tąją jų 
kraštų nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Jie esą krei
pėsi į dramaturgą Len Peterson, 
kuris, pasitaręs su CBC radijo 
meno programų vedėju Robert 
Weaver ir režisore Jean Bartels, 
gavo sutikimą pasiūlytai temai. 
“Ir tada Petersonas, turbūt pro- 
duktingiausias Kanados drama
turgas (parašė daugiau kaip 
1000 kūrinių radijui, televizijai 
ir scenai) gavo lagaminą knygų 
apie Baltijos kraštų praeitį, ta
rėsi su trijų bendruomenių at
stovais. Pagaliau jis visa tai api
pavidalino.”

“Si drama yra nuostabiai jau
dinanti savo įžvalga į tremtinio 
psichologiją, ir ji baltiečių si
tuaciją padarys suprantamesnę 
kanadiečiams. Ji atskleidžia gy
venimą vyresnio amžiaus lietu
vio Jono Bielinio, kuris atsto
vauja visiems baltiečiams.”

“Nors Jono istorija yra litera
tūrinė, tačiau realistinė, jaut
riai atskleidžianti išvietinto as
mens dilemą. Drama turi poeti
nių aspektų ir net gana daug

S PORTAS
pasiskirstė pareigomis: Tėv. Tadas
Degutis, OFM — globėjas, A. Nausė
das — pirm., K. Grigaitis — vice- 
pirm., J. Petronis — sekr., L. Ba- 
ziliauskas — ižd., A. Grigonis — 
parengimų vad., A. Chvedukas — 
narys, A. Žaliauskas — narys. Ūkio 
vedėjo pareigom pakviestas St. Plū
das, o klubo korespondentu — V. 
Stuikys. Visų sporto sekcijų bei ko
mandų vadovai ir treneriai ir toliau 
eina savo pareigas. Klubo valdybos 
posėdis įvyks vasario 4 d., 12 v., 
Prisikėlimo posėdžių kambaryje.

K. Sapočkinas ir A. Žaliauskas 
sausio 27 d. dalyvavo S. Amerikos 
Baltiečių Sporto Federacijos suva
žiavime Toronte. Buvo atvykę spor
to darbuotojai — A. Bielskus ir V. 
Jokūbaitis iš Klevelando.

Londono L. S. K. Taurui atsisa
kius rengti š. m. Kanados sporto apy
gardos krepšinio pirmenybes, Aušros 
klubas sutiko surengti dalį jų vasa
rio 24 d., būtent, vyrų, moterų, jau
nių A ir mergaičiij A (1954 m.) kla
sių. Prieauglių klasių pirmenybės 
bus vėliau. Tą patį vakarą klubas 
ruošia šokių vakarą parapijos audi
torijoje.

Vyru krepšinio komanda sausio 
28 d. pralaimėjo Andy’s penketu
kui 66:101. Sekančios rungtynės — 
šį sekmadienį, vasario 4 d., 1 v.p.p., 
Sir Winston Churchill gimnazijos sa
lėj (Kennedy Rd. ir Lawrence Ave.).

CYO krepšinio lygoje “Aušra” da
lyvauja su trimis berniukų koman
domis. Įpusėjus sezonui, jaunių B ko
manda (14-16 m.) yra I v. su 5 lai
mėjimais; jaunių C. (12-14 m.) — I 
su 4 laimėjimais; jauniai (12 m.) — 
III su 2 laimėjimais ir 2 pralaimė
jimais.

Moterų krepšinio komanda sausio
23 d. York Centennial Basketball, 
A Division lygoje, laimėjo prieš Cor
pus Christi 42:29.

Jaunių B krepšinio komanda sau
sio 24 d. CYO lygoje nugalėjo Vyčio 
komandą 51:24. Aušros komandoje 
žaidė: R. Grigonis 8, L. Rautinšas 20,
5. Stončius, V. Raab 7, A. Valiusias
6, T. Sodonis, S. Arlauskas, R. Sriu- 
biškis.

Aušros vyrų ir jaunių A komanda 
sausio 27 d. viešėjo Ročestery, kur 
sužaidė draugiškas rungtynes su Sa
kalo krepšininkais. Laimėjo Sakalas 
65:62. Aušroje žaidė: K. Bartusevi
čius 11, S. Didžbalis 15, J. Grigonis 
14, S. Kaknevičius 8, E. Stravins
kas 8, P. Žutautas 2, V. Radžiūnas 
4. Ročesterio Sakalo krepšininkų 
lauksim atvykstant į Aušros rengia
mas Kanados sporto apygardos krep
šinio pirmenybes Toronte vasario
24 d.
HAMILTONO KOVAS

CYO lygoje jauniai A nesunkiai 
laimėjo prieš St. Peter & Paul para
pijos krepšininkus 78:27. žaidė: šeš
tokas 31, Butkevičius 22, Tirilis 9, 
Adomauskas 6, Rusinavičius 4, Gu- 
dinskas 4, Norkus 2, Urbonavičius.

Mergaičių A tinklinio komanda nu
galėjo Sacred Heart komandą 15:4; 
15:4. Žaidė: Narbutaitė, Solovaitė, 
Riekutė, Lukošiūtė, N. Kisiūnaitė, 3. 
Kisiūnaitė. Lig šiol komanda turi 4 
laimėjimus ir 2 pralaimėjimus.

Kovo valdyba dėkoja mons. dr. J. 
Tadarauskui už sumokėjimą krepši
nio salės nuomos. A. G.

humoristinių bruožų .. . Įvedi
mas autentiškos baltiečių muzi
kos — kanklių (styginis instru
mentas) padeda sudaryti nuo
taiką.”

Laiškai
Kadangi pirmą kartą CBC ra

dijas transliuos tokį reikšmingą 
dalyką baltiečiams, svarbu, kad 
susilauktų daug atsiliepimų. Ka
nados gyvenime atsiliepimai la
bai daug lemia. Dėlto lietuviai, 
pasiklausę dramos “The Trou
ble with Giants”, turėtų parašy
ti laiškus CBC radijo vadovy
bei. Jeigu nebus gausių atsilie
pimų, pastaroji padarys išvadą, 
kad tokiais dalykais niekas ne
sidomi, ir ateityje nebebus įma
noma ką nors panašaus gauti. 
Galima rašyti šiuo adresu: CBC 
Radio Network, Box 500, Sta
tion A, Toronto 116, Ont.
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LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai g

Ateitininkų žinios
Susirinkimai. Vasario 4, sekma

dienį, 2 v.p.p., įvyks jaunučių ber
niukų ir mergaičių susirinkimai. 
Mergaitės renkasi L. V. Namuose. 
I-IV sk. berniukai taip pat susirenka 
į L. V. Namus, o V-VII sk. berniu
kai — ateitininkų kambaryje. Ku
rie dar nėra sumokėję $2 nario mo
kesčio, prašomi atsinešti į susirinki
mą. Po šio sekmadienio susirinkimai 
bus daromi reguliariai kas 2 savai
tės.

Studentai ateitininkai ruošia vyr. 
moksleivius kandidatus įžodžio egza
minams.

Toronto ateitininkų šventė bus va
sario 24-25 d. šventės pagrindiniu 
kalbėtoju bus Vyt. Kliorys iš Vašing
tono.

Tėvų komiteto posėdis įvyks va
sario 4, sekmadienį, tuoj po 10 v. 
Mišių Prisikėlimo posėdžių kamba
ryje.

Sendraugiai yra prašomi prisidėti 
pinigine auka prie prof. Dovydaičio 
monografijos išleidimo. Kurie nega
vo laiško iš p. Žadeikio Čikagoje, 
prašomi auką įteikti V. Aušrotu!.

Atskiro Vasario 16 minėjimo atei
tininkai šiais metais nerengs.

__ Skautų veikla
• LS S-gos korespondencinio su

važiavimo biuletenis nr. 2 praneša, 
kad suvažiavime iš viso dalyvauja 
468 užsiregistravę vadovai-vės visų 
rajonų ir šakų. Biuleteny yra pa
skelbti vyriausių institucijų apyskai- 
tiniai pranešimai, susumuoti siūly
mai, pasisakymai, dalyviai yra papra
šyti iki vasario 5 d. pabalsuoti ir 
prisiųsti pasisakymus. Kandidatų są
rašuose yra visa eilė Kanados rajo
no vadovų-vių.

• ASS Detroito skyrius vasario 3- 
4 d.d. visus akademikus-kes kviečia 
į Dainavą. Programa prasidės šešta
dienį, baigsis sekmadienį. Dalyvio 
mokestis — $6. Reikia pasiimti mieg
maišius. Suinteresuoti skambina Ž. 
Gvildytei, AT2-5995.

• Šį sekmadienį, vasario 4 d., 12 
v., skautų būkle šaukiamas metinis 
skautų-čių tėvų susirinkimas, kuria
me bus padaryti k-to ir komisijų pra
nešimai ir renkamas naujas komite
tas. Visi tėvai kviečiami.

• Mirgos skaučių dr-vėje išlaikė 
patyrimo 1. egzaminus: III — L. Zen- 
kevičiūtė, II — S. Bakevičiūtė.

® “Šatrijos" ir “Rambyno” tuntų 
iškilminga Vasario 16 minėjimo su
eiga bus vasario 11 d., 4 v. p.p., Lie
tuvių Namuose. Sueigoje visi daly
vauja tvarkingai uniformuoti. Skau
tams marškinių galima gauti pas 
tunt. ps. P. Butėną, skautėms diržų 
pas ps. A. Jankaitienę. C. S.

Studentų žinios
— Vasario 7, trečiadienį, 7 v.v., 

įvyks ketvirtasis TULSK bendras su
sirinkimas “International Student 
Centre”, 33 St. George St. Visi na
riai gauna žiniaraštį, kuriame pa
skelbta darbotvarkė. Vėl kviečiame 
visus Toronto studentus ir XIII sky
riaus moksleivius dalyvauti. Naujai 
atvykę nariai bus įrašyti į žiniaraš
čio sąrašą ir gaus nuolaidas klubo 
renginiams.

— TULSK, susitaręs su ukrainie
čiais, planuoja kovo mėnesį surengti 
bendrą linksmavakarį.

— “Lithuanian Day on Campus” 
įvyks vasario 23, penktadienį. Vaka
rinė programa prasidės 5.30 v. p.p. 
Kviečiame visus aplankyti “Interna
tional Student Centre”, 33 St. Geor
ge St.

— Raginame visus TULSK narius 
nedelsiant atsiųsti $2 — nario mo
kestį Algiui Senkui, 72 Morningside, 
Toronto 159 arba užmokėti per bend
rą susirinkimą vasario 7 d.

— TULSK mielai priima aukas, 
be kurių yra sunku naujai įsteigtam 
klubui veikti. Čekius galima rašyti: 
TULSK ir pasiųsti iždininkui: Algis 
Senkus, 72 Morningside, Toronto 
159, Ont.

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Alfonsas LE6-2805.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 53G-2G64 • 1611 BLOOR St. West
7 KAMBARIU, dviejų augštų namas su garažu ir 6 kambarių vasar
namis netoli T. T. Pranciškonų stovyklos. Pirkimo kainon įeina dvi 
krosnys, trys šaldytuvai ii' 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 į pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
HIGH PARK AVE., 10 originalių dvibučių (duplex), prašoma kaina 
už kiekvieną $42.000, apie $8.000 įmokėti. Modernios virtuvės, kili
mai, šildymas vandeniu, platus įvažiavimas ir vieta automobiliams.

AL. GARBENIS
NAMŲ TEL. HU 9-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA
5%% už depozitus

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas

61'2% už T m. term. dep.
7’/i% už 2. m. term. dep.

Kapitalas virš

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už morfgičius

penkių milijonų dolerių
ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGl- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien uuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 1 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

A. J. M 0 R K 1 S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
ROGERS RD. — CALEDONLX, $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.

1092 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. MOJRKIS, A. BLIUDŽIUS

1113 Dundas St. W., _ .TelToronto 3, Ont.
Angliškos vilnonės, “mohair”, "terylene” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

533-5454

DA^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

PARCELS TO EUROPE

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

Čia gaurite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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Lietuviška maisto gaminių krautuvė

UI

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

PARKSIDE MARKET

335 Roncesvalles Avė., — • rnr 1OEQ 
TORONTO, ONTARIO I “I. Uvu*ai&lvO

• 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

tel. 277-0814

14, Ontario 

NARYS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto

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

Tel. 532-7733

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

1613 DUNDAS Street Wėst

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

• 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 ---------------------------- 

GAMINIAI "įĮ p -“top M E ATS 
kas savaitę-----------------------^DELICATESSEN
1727 BLOOR STREET WEST (TRIES KEELE POŽEMINIO STOTI)

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

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

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 ir 5 koltas)

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki I 9svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

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

LIETUVIŲ r> ... r--. .< r*~ 4so roncesvalles avi.,
(STAIGA Baltic Exporting CO. Toronto 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

DAIL. VIZGIRDOS PARODA
Sausio 12 d. vakarą naujasis Jauni

mo Centro priestatas priešais pa
minklą. Žuvusioms už Lietuvos laisvę 
paskendo šviesų gausoje. Tą vakarą 
pirmasis lietuvis dailininkas su savo 
kūriniais jžengė i naują, modernią 
meno galeriją, Įrengtą naujajame 
pastate. DaiL A. Valeškos žodžiais, 
neskaitant murėjų, tai gal pati mo
derniausia galerija visoje Čikagoje. 
Plati erdvė, nustatyta kolonomis bei 
sienomis, gerai pritaikintas lubų ir 
sienų apšvietimas naująją galeriją 
padaro tikrai jaukią ir labai patogią 
eksponuoti meno kūrinius, (domiau
sia, kad su savo paroda Į naująją lie
tuvių meno galeriją pirmasis jžengė 
vienas ryškiausių lietuvių dailės at
stovų — dail. Viktoras Vizgirda, gy
venantis Bostone. Šį kartą jis išstatė 
42 tapybos darbus: vieni iš jų buvo 
nauji, kiti gi ankstyvesnių laikų, su
rinkti iš tų žmonių, kurių jie yra 
nupirkti, nes ši stipri paroda buvo 
apžvalginė, išryškinanti dailininko 
kūrybini kelią. Į parodos atidarymą 
neįprastą penktadienio vakarą (ap
lamai tokios šventės būdavo šeštadie
niu vakarais) žmonių susirinko neti
kėtai daug. Parodą atidarė buvusi 
dail. V. Vizgirdos mokinė, dabartinė 
Čiurlionio galerijos direktorė dail. V. 
Balukienė. Dail. V. Vizgirdos kūry
bos kelią apibūdino parodą rengusio 
Lietuvių Dailės Instituto pirm. dail. 
A. Valeška, išryškindamas, kaip vys
tėsi nepr. Lietuvos dailė bei skulp
tūra, kaip čia iškilo vienas iš ga
biausių tos srities atstovų dail. Viz
girda. Gi pats dail. V. Vizgirda savo 
žodyje priminė, kad šiame tragiško 
Lietuvos likimo kelyje atsakomybę 
nešame visi, kad kūrybinės vertybės 
padės tautai išlikti, kad lietuvių dai
lės lygis išeivijoje yra banguojantis, 
bet gyvas. Užsiminė ir apie nivelia
cijos pavojų, kuris gali pražudyti ga
besniuosius kūrėjus anapus Atlanto. 
Naujajai galerijai būtinai yra reika
lingi mikrofonai, nes ir šį kartą sun
ku buvo sugaudyti tarp kolonų bei 
sienų dūžtančius tikrai įdomius kal
bėjusių žodžius. Naujoji galerija bus 
iškilmingai atidaryta Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga ir tada 
sužinosim, kokiu vardu ji vadinsis.

I PIETŲ AMERIKĄ
Čikagoje jau eilė metų gyvuoja 

mokyt. L Smieliatiskienės vadovau
jama didelė taut, šokių šokėjų gru
pė “Grandis”. Šalia taut, šokių puo
selėjimo bei nuolatinių pasirodymų 
lietuviams ir svetimtaučiams, "Gran
dis” yra scenon išvedusi ir lietuviškų 
vestuvių fragmentą. Įdomu tai, kad 
norint patekti į “Grandies” šokėjų 
eiles, ypač mergaitėms, kartais rei
kia laukti net metus ir daugiau, nes 
visą laiką yra šokėjų perteklius. Š.m. 
vasario 20-25 d.d. Sao Paulo, Brazi
lijoje, įvyksta P. Amerikos lietuvių 
kongresas. Ten programą atlikti pa
kviesti ir “Grandies” šokėjai, šią ne
eiline reprezentacinę kelionę gran- 
diečiai mielai sutiko atlikti, tačiau 
prieš akis atsistojo viena didžiau
sių problemų: kelionės išlaidoms rei
kia apie $12,500, o P. Amerikos lie
tuviai jų negali padengti. Laimei, 
“Grandies” globos komitetui pir
mininkauja Irena Kriaučeliūnienė, o 
jai mielai talkina plačių polėkių ir 
neišsemiamos energijos jos vyras dr. 
L. Kriaučeliūnas.

DIENŲ ĮVYKIAI
Praėjus Kalėdų bei N. Metų šven

tėms, laisvojo pasaulio lietuvių sosti
nėje visuomeninis bei kultūrinis gy
venimas vėl labai gyvas. Stengiuosi 
svarbiausius įvykius užfiksuoti “TŽ”

Religinės šalpos vakaras. Sausio 21 
d. Čikagos Lietuvių Opera surengė 
spaudos bei radijo darbuotojų kon
ferenciją, o sausio 27 d. "Grandies” 
išvykai į P. Ameriką globoti komi
tetas suruošė išleistuvių vakarą Jau
nimo Centre. Salia sol. A. Simonaity
tės, kuri prieš kelerius metus atvyko 
iš okup. Lietuvos ir Įsikūrė Čikago
je, P. Amerikai paruoštą programą 
šiame vakare atliko ir “Grandies” 
taut, šokių grupė.

LIETUVIS NENURIMSTA
“Lietuvis be lietuvio nenurimsta, 

ilgos mylios ir vandenynai mūsų ne
baugina.” šiais žodžiais pranešėja 
Živilė Modestienė pradėjo sausio 20 
ir 21 d.d. Čikagoje įvykusius Vokie
tijos lietuvių vyrų kvinteto “Balti
ja” ir rašytojo Antano Gustaičio, 
gyv. Bostone, koncertus-vakarus, ku
rių per dvi dienas klausėsi apie 
2.000 lietuvių, jų tarpe nemaža dalis 
jaunimo. Praėjusią vasarą Čikagoje 
puikiai užsirekomendavęs “Baltijos” 
kvintetas buvo didžioji atrakcija, su
traukusi tiek daug žiūrovų. Penki 
jauni vyrai, paprašę atlyginimo tik 
už kelionę per Atlantą, šiaip nerei
kalaudami jokio honoraro, Čikagoje 
atsirado penktadienio vakarą, o sek
madienio vakarą, po antrojo koncer
to, vėl sėdo į lėktuvą ir išlėkė at
gal į Europą, kur jų laukė darbas 
bei studijos. Todėl, gal ilgos kelio
nės įtakoje, o gal labai nepastoviam 
klimatui kamuojant kaikurių vyrų 
gerkles bei plaučius, o gal dėlto, kad 
daugelis jau girdėjom jų dainas Či
kagoje, šį kartą “Baltijos" kvinteto 
vyrai taip magiškai žiūrovų nepavei
kė, kaip anos praėjusios vasaros 
tvankų vakarą. Jų repertuare Čika
goje dabar buvo per 20 dainų: kai- 
kurios jau girdėtos, kitos naujos. Da
lį dainų palydėjo ir neolituanų or
kestras. Nekartą patriotinės-karinės 
dainos buvo maišomos su linksmais 
šlageriais. Pačią gražiausią repertua
ro dalį kvinteto vyrai palaikė pa
baigai ir čia, žinoma, publika sukė
lė dideles ovacijas — ilgokai nepa
leido jų nuo scenos. Radę progos, 
kvinteto vyrai viešai nuo scenos per
davė šiltus Vokietijos lietuvių svei
kinimus ir padėkojo rengėjams, kad 
jiems sudarė progą kelių mėnesių 
laikotarpyje antrą kartą atvykti į Či
kagą ir čia pasirodyti plačiai visuo
menei. šį, savo užmoju tiesiog dras
tišką, koncertą-vakarą surengė 
“Grandies” išvykai į P. Ameriką glo
boti komitetas, šalia dr. A. Razmos, 
St. Džiugo ir kitų už šio užmojo įgy
vendinimą padėka priklauso ir Ire
nai bei dr. L. Kriaučeliūnams. Gal
būt ir pelno liks gal nevienas tūks
tantis dolerių.

KAIP JI SUSPĖS?
Kaip Čikagos lietuvių kultūrinis 

gyvenimas pokalėdžio laiku yra įsi
bėgėjęs, galima spręsti ir iš šių 
faktų: vasario 4 d. Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje vyksta “La Boheme” 
lietuviškas spektaklis. Jį režisuoja 
jaunosios kartos čia mokslus baigu
si rež. Živilė Numgaudaitė. Tą pačią 
dieną Jaunimo Centre LB dramos 
studijos auklėtiniai stato A. Škėmos 
dramą “Trys apie trukini”. Režisuo
ja ta pati Živilė Numgaudaitė, kuri 
vadovauja ir dramos studijai. Tiesiog 
nesuprantama, iš kur jaunoji rėži- 
sorė semia tiek energijos, kad tą 
pačią dieną gali į sceną išvesti net 
du labai skirtingus kūrinius? Atsa
kymo jieškosiu tą vakarą, nes su re- 
žisore esam sutarę padaryti pasikal
bėjimą.

A. GUSTAIČIO VELNIAVOS

kad beveik A. Gustaitis. Dar norisi 
pabrėžti, kad A. Gustaitis įdomesnis 
ne baliuose, kur stovi gėrimais bei 
dešromis apkrauti stalai su linksmais 
bei įsismaginusiais veidais, bet tokio
se salėse, kur viešpatauja rimtis ir 
akademinė nuotaika. Prieš 20 metų 
spaudoje A. Gustaitį buvau pavadi
nęs “didžiuoju patriotu”, nes jis sa
vo satyrose taikliau už auksaburnį 
prakalbininką plakė mus, mūsų tau
tines silpnybes ir pan. šiuo metu at
rodo, kad A. Gustaičio balsas gi
liau sminga tose akimarkose, kur jis 
paliečia erotiką ir kultūrinio gyve
nimo painiavas. Tenka linkėti, kad 
ir ateityje didesniuosius lietuvių pa
rengimus dažniau paįvairintų mūsų 
gyvi bei kuriantys humoristai: Ant. 
Gustaitis, dr. S. Aliūnas, L. Žitkevi
čius, akt. V. Žukauskas ir gal dar 
vienas kitas.

RED. PASTABA. Dėl pašto strei
ko Toronte ir kitose Kanados vieto
vėse “TŽ” pristaymas labai nukentė
jo, ypač JAV-se ir tolimesnėse Ka
nados vietovėse. Iš Čikagos gauto
mis žiniomis, net 3-4 savaites prenu
meratoriai negavo “TŽ”. Vėliau paš
tas juos atnešė iš karto. “TŽ” iš To
ronto išsiunčiami reguliariai kiek
vieną antradienį. Visa atsakomybė 
už tvarkingą laikraščio pristatymą 
skaitytojams tenka paštui.

OAKVILLE, ONT.
KLB OAKVILLĖS APYLINKĖS 

valdyba kviečia apylinkės lietuvius 
dalyvauti visuotiniame susirinkime 
vasario 4, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
p.p. Sargaučių namuose, 1370 Wil
lowdown. Nesusirinkus pakankamam 
skaičiui bendruomenės narių, ant
ras susirinkimas šaukiamas toje pa
čioje vietoje 3 v.p.p. Tas susirinki
mas bus teisėtas, dalyvaujant bet- 
kuriam skaičiui tautiečių. Susirinki
mo tikslas — apsvarstyti bendruome
nės einamuosius reikalus ir išrink
ti naują valdybą. Visi lietuviai, gy
veną Oakvillės apylinkėje, yra pra
šomi sumokėti metinį solidarumo 
įnašą už 1972 m. — $3 nuo šeimos.

Valdyba

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 ŠVENTĖ, rengiama 

apylinkės valdybos, įvyks vasario 17, 
šeštadienį, 6 v. v., slovakų salėje 
(Page — Welland gatvių sankryžo
je). Paskaitą skaitys svečias iš To
ronto — Vyt. Taseckas, lituanistinio 
seminaro vedėjas ir KLB švietimo 
komisijos narys. Meninę programą 
atliks: jauna solistė Anita Pakalniš
kytė iš Hamiltono, akompanuojama 
R. Klevo, tautinių šokių grupė “Ne
munas”, vadovaujamas St. Zubric- 
kienės ir N. Gverzdytės. šokiams 
gros geras orkestras, bus bufetas ir 
turtinga dviejų rūšių loterija. Sek
madienį, vasario 18 d., įprastu laiku 
lietuvių koplyčioje (75 Rolls Avė) 
bus specialios pamaldos, kurias lai
kys kun. J. Liauba, OFM. Po jų — 
žuvusių pagerbimas prie Laisvės pa
minklo. Minėjimas bus baigtas Tau
tos himnu. Organizacijos dalyvauja 
su vėliavomis pamaldose ir taip pat 
salėje. Visus Niagaros pusiasalio lie
tuvius kviečiame dalyvauti šventės 
pobūvyje ir pamaldose.

Apylinkės valdyba
JONINES ir šiemet rengia skautų 

rėmėjų komitetas birželio 23, šešta
dienį, įprastoj Merriton Community 
Centre salėje (Park Ave). Rengėjai 
iš anksto kviečia visus rezervuoti tą 
dieną tradicinei šventei.

P. Polgrlmas, sekr.

ŠYPSENOS
Vinis ir doleriai

— Šis žmogus labai sąžinin
gas — jis nė vinies nepaima.

— Bet aš bandymui su vinim

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
po to, kai balsavimu jau buvo 
pasisakyta už pirminį naujosios 
sutarties projektą. Tas nelega
lus streikas porai savaičių su
jaukė jau ir taip labai blogą paš
to tarnybą. Unijos vadai buvo 
prieš šį streiką ir jį užbaigė To
ronto paštininkų balsavimu, bet 
neklaužadų nenubaudė nei uni
jos, nei paštas. Dalis paštininkų 
taip yra pamėgusi streikus, kad 
jų negali suvaldyti net unijos. 
Dėl tokių karštakošių kenčia vi
sa Kanada. Streiko teisė pašti
ninkų unijoms buvo suteikta 
premjero L. B. Pearsono valdy
mo laikais. Nuo to laiko kas dve
ji metai įvyksta streikas, para- 
lyžuojantis jau ir taip lėtas paš
to paslaugas. “The Toronto 
Sun” dienraštis teisingai paste
bėjo, kad premjero P. E. Tru
deau vyriausybė pirmiausia tu
rėtų sutvarkyti pašto reikalus 
ir tik tada rūpintis ryšiams skir
tais erdvių satelitais, kurių pir
masis jau’ yra pradėjęs darbą. 
Logiškiausia būtų įstatymo ke
liu atšaukti streiko teisę pašti
ninkams, numatyti pakankamą 
atlyginimų padidinimą ir įvesti 
privalomą* arbitražą bei eilę bū
tinų ir neatidėliotinų reformų.

perdaug nepasitikiu. Bandyk jo 
sąžiningumą su 100 dolerių.

Nelaimėje
Žmogus, pakliuvęs į autoka- 

tastrofą, dvi dienas išbuvo be są
monės. Atsigavęs pravėrė akis 
ir sumurmėjo:

— Aš rojuje?
— Ne, brangusis, aš greta ta

vęs, — atsakė žmona.
šimtamečiai

Švenčiant gimtadienį, vienas 
klausia draugą:

— Kiek turi metų?
— Apie šimtą, bet norėčiau 

išgyventi ligi 110 metų, o mano 
žmona, kad išgyventų ligi 109.

— Kodėl metais mažiau?
— O todėl, kad noriu bent 

vienerius metus gyventi taikoj.
Svyruojantis namas

Išgėręs pilietis rakina duris, 
bet vis negali pataikyti rakto į 
skylutę.

— Gal jums padėti? — pa
klausė praeivis.

— Būkite geras, palaikykite 
namą, kad jis taip baisiai nesvy
ruotų, — atsakė pakauštasis.

Tikybos pamokoj
Tikybos pamokoj, mažųjų 

skyriuje, kapelionas ilgai aiški
no mokinukams apie nuodėmę, 
maldą ir atleidimą. Pagaliau jis 
paklausė mažytę mergaitę:

— Ką mes privalome daryti, 
prašydami Dievą atleidimo?

— Pirmiausia privalome pa
daryti nuodėmę... Pr. Alš.

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 Si. • LE 1-3074 • Sav. P. Užballs

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas

Bioor Autorite Garage 2.96 R(oc K. ,AY ____________________ __ __________ (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

puslapiuose, nors tas laikraštis pas
kutiniu metu (šią apžvalgą rašau 
sausio 16 d.) Čikagoje pasidarė labai 
retas svečias. Iki sausio 16 d. Čika
gos dar nebuvo pasiekęs nė vienas 
1973 m. “TŽ” numeris. — Sausio 20 
d. Vašingtone įvyko prez. Niksono 
inauguracijos iškilmės. Žurn. Alg. 
Gustaičiui atsitiktinai Kalifornijoje 
susitikus su prezidento žmona ir pa
siūlius, kad į inauguracijos iškilmes 
būtų pakviesta ir lietuvių taut, šokių 
šokėjų grupė atlikti programos, štai 
po kurio laiko “Grandį” pasiekė 
kvietimas iš JAV prezidento įstai
gos, kad atliktų programa. Vašing
tone. Kadangi “Grandis” pakėlusi 
sparnus išvykai į P. Ameriką, tad 
kvietimas buvo perduotas Jaunimo 
Centrlo tautiniu šokių šokėjų gru
pei. (Red. paskutinėm žiniom, inau
guracijos iškilmėse dalyvavo Kleve- 
lando “Grandinėlė”). Tarp kitų, į J. 
A. V. prezidento inauguracijos iš
kilmes buvo pakviesta ir eilė lietu-

Bent iki šiol dažniausiai taip bū
davo, kad koncertuose-vakaruose, 
kur įpinama ir dainos, ir literatūra, 
beveik visuomet laimėtojais išeida
vo chorai ar solistai, nustelbę rašy
tojus ar poetus. “Baltijos” kvinteto 
koncerte pertraukas užpildė rašyto- 
jas-humoristas Ant. Gustaitis, pirmo
je dalyje paskaitęs pluoštą klasiki
nių humoristinių eilėraščių, o antro
je dalyje — feljetoną apie nuosmu
kį. Nepaslaptis, kad “Baltijos” kvin
tetas savo vardu bei garsu daug pa
dėjo Ant. Gustaičiui išvysti gausią 
auditoriją, kuri rašytojo-humoristo 
žodžius atidžiai sekė ir giliai juos 
išgyveno, savo džiaugsmą išreikšda
ma nuolatiniais plojimais. Ant. Gus
taitis matydamas, koks gyvas ryšys 
yra tarp jo ir publikos, sukaupė vi
są aktorišką jėgą ir savo kūrinius 
perdavė su giliu išgyvenimu. Klau
siant, kas išėjo šio vakaro-koncerto 
laimėtoju, turbūt reikėtų atsakyti,

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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 VVA 4-1001

vių iš Čikagos. — Sausio 13 d. per
pildytoje Tautinių Namų salėje Či
kagoje “Aidučių” ansamblis, vado
vaujamas muz. A. Stephens, turėjo 
koncertą, kurio programoje dalyva
vo ir svečias iš Niujorko aktorius-

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Iiumoristas V. Žukauskas. Tą patį va
karą B. Pakšto salėje įvyko “Lietu
viai televizijoje” banketas, o Jauni
mo Centro didžiojoje salėje Lietuvių

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

Robert Soucie, d. i. photography, 
29 Mountview Avė, Toronto ® Tel. 766-5877

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

Savininkas V. BAČĖNAS

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

> teikia patarimus planuojantiems keliones
> sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitas reikalus 

be atskiro atlyginimo
> agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-726!

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

• Namai
• Vasarnamiai

o Investacijos

• Viešbučiai
• Moteliai
• Mortgičiai

• Ūkiai

• Žemės
sklypai

R. Stasiulis

<T\ FRANK
J H BARAUSKAS,

F. R. I.
FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANK BARAUSKAS INSURANCE

38 28 Bloor St, W„ ISLINGTON

231-6226 231-2661

Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

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

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

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

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

NUO L C S N O S IKI OANGORAItlOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-542S Petras Prakas
Namų: 920-2501 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 Bank pastatai) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILuYMO DARBUS

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-519)

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

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

Telefonas 534 - 0563

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTĖS
Kr. Bukowska-BEJNAR, K.G 
Wiktoria BUKOWSKA, R t 
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

Darbo valandos: kasdien 10 x 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie 
'iais nno 10 v. ryto iki 6 v.y.

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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M MONTREAL
Pianistės Aldonos Dvarionaitės

KONCERTAS X.
Ji sėkmingai koncertavo JAV- 
bėse ir, po viešnagės Kanadoje, 
savo atsisveikinimo koncertą 
duoda Toronte.
Malonioi kviečiame visus atsilan
kyti ir pasiklausyti pianistės meno. 
Bilietai salėje — $3.50, balkone — $2.50.

sekmadienį, vasario 4 d., 7 v.v., 
naujųjų LIETUVIŲ NAMŲ IŠKILMIŲ SALĖJE 
(1573 Bloor St. W. — Bloor-Alhambra gatvių kam
pas, prie Dundas-Bloor požeminio traukinio stoties)

"GINTARO" TĖVŲ KOMITETAS

TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sausio 25 d. klebonijoje lan

kėsi Toronto vyskupas pagalbinin
kas Thomas B. Fulton, kuris rūpina
si tautinių parapijų reikalais. Pokal
bio metu aptartas nuosavybės klau
simas žemės, ant kurios bus statoma 
naujoji bažnyčia ir klebonija (ši vie
ta bus registruojama arkivyskupijos 
korporacijos vardu), ir Anapilio so
dybos, kuri pagal karitatyvinį čar- 
terį bus nepriklausoma nuo vysku
pijos. Aiškintasi taip pat dėl kom
pensacijos už senąją Sv. Jono Kr. 
bažnyčią ir lėšų naujosios bažnyčios 
statybai. Vyskupas patarė pateikti 
kurijai naujosios bažnyčios bei kle
bonijos planus, sąmatą ir finansi
nes galimybes.

— Anapilio sodybos statybai auko 
jo $300: A. E. Sagevičiai iš Owen 
Saund, Ont; $200: J. Birgelis; $100: 
p. Girnių šeima, J. M. Sefleriai, J. 
Kvederys; $50: A. Diržys.

— Sausio 29 d. lietuvių kapinėse 
.Mississaugojc palaidotas a.a. Jurgis 
Chrolavičius, 80 m., neseniai atvy
kęs iš Lietuvos, Velionies artimie
siems gili užuojauta.

— Šios savaitės penktadienis — 
mėnesio pirmasis. Mišios — 7.30, 8 
v.r. ir 7.30 v. vakaro.

— Pamaldos: šį penktadienį 8 v. 
r. už a.a. Florenciją Preichtienę, 7.30 
v.v. — už p. Manglicų šeimos miru
sius; sekmadienį: 10 v.r. už a.a. Jo
ną Baliūną, 11 v.r. už a.a. Teresę 
Mačiulienę, 12 v. už a.a. Joną Yo- 
kubyną ir a.a. Juozą Stankevičių (už
prašė M. F. Yokubynienė).
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Sį sekmadienį, 9.30 v.r., įvyks 
bendros parapijos pamaldos, o po jų 
visuotinis metinis parapijoos susirin
kimas. Bus svarbus balsavimas. Visų 
narių dalyvavimas būtinas.

— 1973 m. Moterų Draugijos val
dyba: pirm. Gerda Povilaitienė, tel. 
255-2008; vicepirm. Rūta Ži'inskie- 
nė, sekr. Marija Dambarienė, ižd. Ir
ma Sturmienė, ižd. pavad. Irena Del- 
kuvienė, narė Irena Daugini°nė. Sėk
mės valdybai ir darbingų 1973 metų!

— Sekantis moterų draugijos susi
rinkimas įvyks ne ateinantį sekma
dienį, bet vasario 11 d. pas p. Lan- 
gienę, 37 Brummel Avė., 769-2094.

— Sv. Juozapo ligoninėje serga 
Endrius Buntinas (nukrito nuo 
laiptų).

Laišką apie švedų moralę pa
rašė S. Pranckūnas “Toronto 
Sun” dienraštyje I. 22. laidoje. 
Jame autorius priminė, kad šve
dai po II D. karo prievarta grą
žino sovietams daug lietuvių ir 
kitų baltiečių. Redakcija nuo 
savęs pridėjo pastabą, esą britai 
su amerikiečiais darę ta pati.

VIENINTEI.fi KANADOS V AL* 
D2IOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, (vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Ronccsvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 ■ 8008.

R EIK A LINGAS GERAS ĮRANKIŲ 
bei metalinių reikmenų gamintojas 
(tool and die maker). Atlyginimas — 
$4.50 į valandą. Apmokamos nustaty
tos atostogos. Ligoninės drauda 50- 
50. Daug erdvės, geras oras. Skam
binti: Stanley Precision Tool a. Die, 
Orillia tel. 705 325-7812 arba rašyti: 
PO Box 502, Orillia, Ont.
REIKIA LIETUVIO VES pardavėjo- 
os mėsos krautuvėje. Darbo vai. 
tarp 20-10 v. savaitėje. Kreintis: 298 
Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 
544-0144.
FOTOGRAFAS (vairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui teL 
767-4737.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
iybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus (rengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4", durų, faneros.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdi padėka visiems, kurie 

kokiu nors būdu prisidėjo prie šios 
parapijos tarybos pirmininko a.a. inž. 
Stasio Vaitiekūno laidotuvių iškil
mių: gausiai dalyvavo budėjimo pa
maldose laidotuvių namuose, gedulo 
Mišiose ir kapinėse, užprašė šv. Mi
šias ar aukojo skanumynus pusry
čiams. Ypatingai didelė padėka ka- 
tai. moterų draugijai ir vyriausiai iš
kilmių šeimininkei Aid. Genčiuvie- 
nei už talką par. tarybos visuomeni
nių reikalų sekcijai.

— Mišioos: trečiad., 8.20 v. — 
padėkos int., užpr. J. Z. Didžbalių; 
ketvirtad., 8.20 v. — už a.a. E. Rad- 
vanskienę, užpr. J. G. Kaulių; penk- 
tad., 7.30 v. — už a.a. F. Girdauską, 
užpr. S. A. Kavaliauskų; 8.20 v. — 
už a.a. Pr. Mačiulaitį, užpr. M. Balt- 
ramonienės; 8.40 v. — už a.a. A. 
Portofėjų, užpr. įvairių asmenų per
V. Zarienę; 7.30 v. vak. — už šeimos 
mirusius, užpr. A. Bernotaičio; šeš- 
tad., 8.30 v. — už a.a. D. Venckų, 
užpr. A. C. Venckų; 9 v. — už a.a.
VI. Navalinską, užpr. B. Navalinsko; 
9.30 v. — už a.a. Pr. Jovaišą, užpr.
K. B. Čepaičių; sekmad., 8 v. — už 
a.a. Florijono ir Danieliaus vėles, 
užpr. A. Vaičiūnienės; 10 v. — už 
a.a. VI. Sadauskienę, užpr. J. J. Ku
likauskų; 11.15 v. — už a.a. M. Der
vinį, užpr. S. Dervinienės; 12.15 v.
— tretininkų intencija. Sausio 30 d. 
pradėtos gregorinės Mišios už a.a. 
Joną Mickevičių, užpr. bičiulių velio
nies laidotuvių proga; šiokiadieniais 
jos aukojamos 8 v., sekmad. — 9 v.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę. Mišios, išpaž. ir Ko
munija — 7.30, 8, 8.20 ir 8.40 v. ry
to ir 7.30 v.v. Ligoniai ir seneliai 
Komunija aprūpinami iš anksto su
sitarus.

— Specialios Mišios jaunimui — šį 
sekmadienį, 10 v. r., Parodų salėje.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms sumažinti — šį sekmadienį.

— Kitą savaitę toliau lankomos 
šeimos 14-je pašto zonoje.

— Religinis kursas suaugusiems
— vasario 7, trečiadienį, 7.30 v.v., 
Parodų salėje. Tema — ‘‘Santuoka 
ir jos įstatymai”.

— Visuotinis metinis parapijos su
sirinkimas šaukiamas vasario 11, sek
madienį, 4.30 v.p.p. Kadangi renka
ma ir parapijos taryba, parapijie
čiai kviečiami paraginti gerus ir 
darbščius asmenis, vyrus ir moteris, 
kanditatuoti. Būtų malonu taryboje 
matyti ir daugiau jaunesnės kartos 
asmenų.

— Parapijos tarybos posėdis su 
prezidiumu ir visomis sekcijomis — 
vasario 6, antradienį, 7.30 v.v., Pa
rodų salėje.

— Parapijos metinė vakarienė su 
programa bus kovo 11 d.

Lietuvių Namų moterų būre
lio visuotinis susirinkimas įvyko 
sausio 21 d. Išrinkta valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm. J. 
Skrebutėnienė, pavaduotojos — 
J. Rukšienė ir P. Jankaitienė, 
sekr. B. Jankauskienė, narengi- 
inų vadovės — p. Mačionienė,
L. Ceikienė, B. Bedarfienė, O. 
Rinkevičienė, ižd. H. Simanavi- 
čienė, narės — B. Abromaitie- 
nė. O. Eižinienė, V. Bilkienė. 
Moterų būrelio reikalais kreip
tis i pirmininkę tel. 762-6377.

Jadvyga Dragūnienė iš Vil
niaus sausio 24 d. atskrido pas 
savo vyrą, gyvenantį Toronte, 
po 28 metų nesimatymo. Šiame 
reikale daug padėjo parlamento 
atstovas min. dr. St. Haidasz ir 
Kanados vyriausybė Taip pat 
neseniai atvyko iš okupuotos 
Lietuvos J. Jablonskio žmona. 
Yra ir kitų šeimų, sulaukusių 
savo seniai pasilietų šeimos na
rių, daugiausia žmonų, iš sovie
tu okupuotos Lietuvos.

H BARONESSA
Beauty Salon

■ Savininkė Alė Kerberienė »
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor-Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 : 
įvairaus stiliaus sušukavimai,

■ pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.L Prieinamos kainos. ,

/ i
“Tėviškės žiburių” metinis 

spaudos balius — šį šeštadienį, 
vasario 3 d., Prisikėlimo salėse. 
Baliaus pradžia — 7 v.v., o me
ninės programos — 7.30. Visus 
dalyvius linksmins Windsoro 
mergaičių kvartetas “Aušra” ir 
jų akordeonistė Kristina Puidai- 
tė. Baliuje dalyvaus Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro val
dybos nariai — pirm. kun. J. 
Vaišnys, SJ, ir ižd. J. Janušaitis. 
Jiedu įteiks premijas jaunie
siems “TŽ” bendradarbiams. 
Beveik visos vietos trijose Prisi
kėlimo salėse jau rezervuotos. 
Prie įėjimo bilietai nebebus gau
nami. Sceninė programa bus ba
liaus pradžioje. Visi dalyviai 
programos sekti susirenka Į di
džiąją salę. Rengėjai maloniai 
prašo tautiečius nesinešti “mi- 
kių”. Tai draudžia vietiniai įsta
tymai, neleidžia ir lietuvio savi
garba. Baliuje bus vietinės ad
ministracijos pareigūnų, tad ga
li sudaryti keblumų ir rengė
jams, ir dalyviams. Oficialus bu
fetas aptarnaus visus.

Loterijos laimikiai. “TŽ” 
spaudos baliaus loterijai iki šiol 
gauti paveikslai šių dailininkų: 
E. Stankuvienės, A. Tamošaičio 
(du), L. Urbono, T. Valiaus. Prie 
jų jungiasi Pr. Baltuonio me
džio šaknų skulptūra ir Suvalkų 
trikampio lietuvaitės meniškas 
audinys su Lietuvos Vyčiu (Bro
nės ir Stasio Prakapų siuntinių 
atstovybės “Tauras” dovana). V. 
Bačėnas, “All Seasons Travel 
Agency” savininkas, paaukojo 
nemokamą kelionę lėktuvu Ber- 
inudon. Al. Pilypaitis Hamilto
ne sudarė sąlygas įgyti loterijai 
televizijos priimtuvą. Šioje lo
terijoje dalyvaus visi, įsigiję lo
terijos bilietus. Taigi, laimikiai 
gali tekti ir toli gyvenantiems 
tautiečiams, baliuje nedalyvau
jantiems. Mažojoj loterijoj ga
lės laimėti tiktai baliaus daly
viai, turį įėjimo bilietus. Pagal 
juos bus skirstomos dovanos. 
Iki šiol jai paaukojo: Mohawk 
b-vė — lempą, Margio vaistinė 
— dvi pinigines, Parkside Meat 
Market — dešra, Kohl a. Frish 
Ltd. — cigarečių kartoną, Ant. 
Štuikys — meniška rankdarbį iš 
jūros kriauklių. M. Dikčius — 
originalią pagalvėlę.

PADĖKA
Mano didelio liūdesio valandoje, mylimam vyrui 

a. a. Stasiui mirus, nuoširdžiai dėkoju gerbiamam kunigui 
klebonui P. Ažubaliui, kun. Staškevičiui už lankymą ir 
dvasiškai stiprinusiems velionį ligoninėje, palydėjimą į 
amžino poilsio vietą ir užuojautos žodžius. Taip pat su 
meile ir dėkingumu prisimenu ir dėkoju visiems, kurie jį 
lankė ligoninėje bei skoidrino jo paskutiniąsias dienas, 
o jam mirus palydėjo į kapus, nešė karstą, atsiuntė gėlių, 
užprašė šv. Mišias ar kitokiu būdu pagerbė man brangų 
velionį. Teatlygina Jums visiems Augščiausias —

Nuliūdusi žmona Vanda Perminienė

PADĖKA

?■

1972 metais gruodžio 9 dieną mirus 
mūsų mylimam broliui

a+a Broniui Čepaičiui,
iš jo ir savo draugų bei pažįstamų patyrėme daug nuošir
džios užuojautos, kuri mus stiprino liūdesio dienose.

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžinojo poilsio 
vietą: klebonui kun. P. Bariui, OFM, kun. B. Bagdonui, 
OFM, ir kun. A. Prakapui, OFM, už atnašavimą šv. Mišių, 
maldas laidotuvių namuose ir kapinėse, sol. V. Verikaičiui 
už muziką koplyčioje ir giesmes pamaldų metu, KLB To
ronto apylinkės pirmininkui J. Karpiui ir J. Matulioniui už 
atsisveikinimo žodžius prie kapo, Prisikėlimo Parapijos Ka
talikų Vyrų Draugijos ir rinkliavų sekcijos atstovams už 
paskutinį patarnavimą a.a. Broniui, palydint jį į amžino 
poilsio vietą.

Taip pat reiškiame nuoširdžią padėką visiems, ku
riems neturėjome galimybės asmeniškai padėkoti, už už
prašytas šv. Mišias už jo vėlę, už gėles, lankymą bei mal
das laidotuvių namuose, pareikštą užuojautą žodžiu, laiš
kais, spaudoje ir dalyvavimą laidotuvėse.

Sesuo, broliai ir artimieji

į 
''i

i:

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

1
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KLK Centro posėdis — vasa
rio 1, ketvirtadienį, 7.30 v. v., 
Prisikėlimo par. posėdžių kam
baryje. Numatyta svarstyti Ti
kinčiosios Lietuvos Dienos rei
kalai, memorandumas popiežiui 
Pauliui VI, jaunimo komisijos 
paruoštas veiklos planas ir kiti 
reikalai.

KLK Moterų Dr-jos šv. Jono 
Kr. parapijos skyriaus narių su
sirinkimas — vasario 4, sekma
dienį, po 11 v. pamaldų kavi
nėje. Visos dalyvaukime! V-ba

Tolimos viešnios Aldonos 
Dvarionaitės, pianistės, koncer
tas įvyks vasario 4, sekmadienį, 
7 v.v., Liet. Namų salėje. Ren
gia tautinių šokių grupės “Gin
taras” tėvų komitetas.

Kanados sporto apygardos š. 
m. krepšinio pirmenybės įvyks 
vasario 24 d. Toronte. Pirmeny
bėse bus varžomasi dėl keturių 
klasių meisterystės — moterų^ 
vyrų, mergaičių A ir jaunių A 
(1954 m.). Šia proga rengėjai 
(Toronto PPSK Aušra) ruošia 
šokių vakarą Prisikėlimo audi
torijoje. Gros A. Dimskio or
kestras.

Aukojo spaudai. Pagerbdami 
velionį a.a. inž. St. Vaitiekūną, 
O. ir D. Rautinšai paaukojo “T. 
Ž.” $15. Savo laiške jiedu rašo: 
“Žinodami, kiek Jam buvo svar
bus lietuviškas žodis, pagerbia
me a.a. Stasį Vaitiekūną auka 
savajam laikraščiui.” — Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopa paauko
jo “TŽ” $15. Ačiū aukotojams.

Sofija ir Antanas Bubeliai gi
minių ir draugų tarpe atšventė 
savo 50 metų vedybinę sukaktį.

Buvęs nesėkmingu kandidatu 
į Toronto miesto burmistrus 
Paul Rimstead reguliarioje savo 
skiltyje “The Toronto Sun” sau
sio 23 d. plačiai aprašė savo po
kalbį su latvių studentu Roberts 
Freimuts. Pastarasis papasakojo 
apie labai kanadėjančią antrąją 
latvių kartą, kuri nenoriai eina 
savo šeštadieninėn mokyklon ir 
ją vadina “slob school” (ne
mėgstama). Toronte esą 12.000 
latvių, kurių pirmoji karta esą 
labai stengiasi išlaikyti savo kul
tūrą. Ji, girdi, šypsosi iš tų ka
nadiečių politikų, kurie atsilan
ko pas latvius tiktai rinkimų 
metais. Didžiai visų gerbiamas 
J. Diefenbakeris. Keliuose raši
nio vietose minimi ir lietuviai 
bei Lietuva. Antroji latvių kar
ta esą labai domėiosi lietuvio jū
rininko šuoliu iš sovietinio į 
JAV laivą.

Sovietų Sąjungos paviljonas 
numatytas įrengti Kanados me
tinėje parodoje Toronte rugpjū
čio 15 — rugsėjo 3 dienomis. 
Sovietai išnuomojo visą Inter
national Building pastatą. Meni
nes programas atliks iš Sov. Są
jungos atvykę ansambliai — 
apie 200 asmenų. Galimas daly
kas, bus jų tarpe ir lietuvių iš 
okupuotos Lietuvos. Šiuo^ metu 
detalės dar nežinomos, tačiau ir 
be jų aišku, kad sovietai šią pro
gą išnaudoos savajai propagan
dai. Tai pagrindinis tikslas.
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VASARIO 16 IŠKILMĖS pra
dedamos vasario 17, šeštadienį, 
6 v.v., Lietuvių Namuose pri- 
ėmimu-vakariene ir trumpa me
nine programa. Kviečiami fede
racinės ir provincinės valdžios 
atstovai, savivaldybės pareigū
nai, kaimyninių tautų atstovai, 
buv. Bendruomenės pirminin
kai, centrinių organizacijų bei 
institucijų vadovai ir plačioji 
Toronto bei apylinkių lietuvių 
visuomenė.

Vasario 18, sekmadienį, 11 v. 
r., visose trijose parapijų šven
tovėse iškilmingos pamaldos, 
dalyvaujant organizacijoms. 4 v. 
p.p. — iškilmingas aktas Lietu
vių Namuose. Dalyvaus Lietu
vos ir kitų valstybių konsulai 
bei kiti augšti svečiai. Pagrin
dinis kalbėtojas — teisininkas 
Z. Butkus (neseniai papildęs iš
eivių eiles) lietuvių kalba, o ang
lų kalba — federacinio kabine
to ministeris etninėms grupėms 
dr. St. Haidasz. Meninę progra
mą atliks “Varpo” ir Birbynės” 
chorai, “Gintaro” ir “Atžalyno” 
tautinių šokių grupės, St. Kai
rio muzikinis vienetas, sol. Ve- 
rikaitis ir kt.

Įėjimas šeštadienį — pensi
ninkams ir studentams $4, o vi
siems kitiems — $5. Sekmadie
nį — visiems laisva auka. Per 
abi dienas bus renkamos aukos 
Tautos Fondui.

šių 55-tųjų Vasario 16 meti
niu proga būkime visi duosnūs 
tiek Tautos Fondui, tiek dide
lėms iškilmių išlaidoms padeng
ti. Šiose reikšmingose iškilmėse 
dalyvaukime gausiai.

KLB Toronto 
apylinkės valdyba

Vasario 16 proga KLB Toron
to apylinkės valdyba ir šiemet 
numato išleisti vienkartinį in
formacinį leidinį “Lietuvi s”. 
Jam suredaguoti pakviestas ar- 
chit. Alg. Banelis.

Metropolinio Toronto Tarp
tautinis Institutas ateinančią va
sarą organizuoja tarpetninę va
saros stovyklą Muskokos srityje. 
Stovyklavietė vadinsis Camp 
Boulderwood. Joje galės stovyk
lauti įvairių tautybių vaikai 
(berniukai ir mergaitės) nuo 8 
iki 14 m. amžiaus. Stovyklavi
mas prasidės birželio 30 d. ir 
truks iki rugpjūčio 25 d. Sto
vyklautojai galės ten būti po 
dvi savaites. Mokestis — $30 sa
vaitei. Numatoma turėti 30 pa
tarėjų įvairių tautybių (šešiem 
vaikam vienas). Stovyklos reika
lu informacijas teikia minėtasis 
institutas tel. 924-6621.

"T. Žihuriams"aukojo
$28: Jane ir Domą Kaunaitės; $25: 

garbės rėmėjo prenumeratą atsiuntė 
prel. Jonas A. Kučingis; $10: Aug. 
Daukantas, P. Barbatavičius, Sofija 
Skripkienė; $6: Genė Dubininkienė; 
$5: Zenonas Tumosas.

Rėmėjo prenumeratas po $10: 
Mrs. H. Drabutis, Juozas Peseckas, 
Sof. Zatorskienė, Ant. Ribinskienė, 
Vytas Bilevičius, Ant. Saladžius, 
B. Trukanavičius, Juozas Petravi
čius, Alb. Statulevičius, Jonas Lady- 
ga, Vac. Ivanauskas, Jonas Cipkus, 
Juozas Adomavičius, Petras Drangi
nis, Ged. Daugėla, Mrs. A. Allis-Ali- 
šauskienė, Petras Augaitis, Iz. Con- 
rad-Kandrotienė, Vacį. Bruzgis, Gust. 
Budnikas, H. Butkevičius, Liucija 
Skripkutė, Jonas Gudavičius, A. J. 
Viskontas, Balys Sakalas, Ant. Kra- 
kauskas, Juozas Vaitkūnas, Vyt. Gen- 
čius, Vine. Norkevičius, B. Tamošiū
nas, Jonas Gedvilas, St. Naumavi- 
čius, Zenonas Tumosas, J. Kasiulis, 
Ant. Pušinskas.

$3: Pov. Sutkaitis, Prane. Radze
vičiūtė, kun. dr. V. Skilandžiūnas, A. 
Liškauskas, Alb. Paškevičius, Al. 
Melvydas, Mrs. M. Uzemeck, J. Pet
raitis, S. Kneitas, Ant. Krakauskas, 
P. Adomynas-Adams.

$2: Br. Stundžia, E. Miliauskas, J. 
Danilevičius, Vac. Skrebutėnas, Ant. 
Želvys.

$1: A. Garbas, A. Prūselaitis, Kaz. 
Balčiūnas, Ona Indrelienė, J. Kablys, 
J. Jotautas, S. Pilipavičius, J. Rut
kauskas, Jonas Bukšaitis, Pr. Žyman
tas, Aug. Masionienė, Ant. Kiškis, 
Genė Katilienė, Ona Milienė, Vyt. 
Naruševičius, Juozas Pikelis, St. 
Juodikaitis, Iz. Antanaitis, Matas 
Guoba, Vyt. Puodžiūnas, Elz. Bene- 
tis, P. Gečas, K. Vilbikaitis, V. Ja
siulionis, EI. Radavičiūtė, J. Bailey, 
J. Rimšaitė, Vine. Miškinis, A. Bra
zis, L. Pevcevičienė, Ant. Čižikas, P. 
Linkevičius, Juoz. Griška, Jonas Iva
nauskas, Br. Kišonas, Plat. Preibys, 
Kl. Matkevičius, F. Butkus, J. Vit
kauskas, Ant. Ribinskienė, V. Pivo
riūnas, Alf. Paškus, Kostas Stankus, 
Meč. Vasiliauskas, Ig. Petrauskas, V. 
Ignatavičius, Juozas Gražys, Jonas 
Mickeliūnas, Z. Sokolovienė, M. Že
maitienė, A. Bekintis, Jonas Damba- 
ras, V. Dirsė, J. Bliskis, J. Dundzys, 
Teodora Cipkus, Tomas Anderson, 
Juoz. Radzevičius, St. Teišerskis, Alg. 
Kaunackis, Alg. Gačionis, Vyt. Ado
monis, Kostas Meškauskas, J. Bra- 
jus, Alb. Lukas, Z. Dobilas, Vac. 
Linčiauskas, J. Matuliauskas, J. Mi- 
sius, Br. Saulėnas, A. Mašalas, P. 
Šutas, P. Stosius, St. Garliauskas. 
Nuoširdus ačiū visiems spaudos bi-

Šv. Kazimiero par. žinios
— Tradicinė Kazimierinių vakarie

nė įvyks kovo 3 d. parapijos svetai
nėje. Būtų labai gera, jei bilietus 
įsigytume iš anksto, nes tuo paleng- 
vinsim darbą vakarienės rengėjam. 
Bilieto kaina — $4, jaunimui — $2. 
Juos galima įsigyti pas par. k-to na
rius. Klebonas ir par. k-to nariai 
prašo parapijiečius paaukoti dova- 
nų-fantų mūsų vakarienės loterijai. 
Visų aukojusiųjų pavardės bus pa
skelbtos vakarienės metu.

— Sausio 21 d. mūsų choristai tu
rėjo šeimyninį pobūvį, kuriame buvo 
pagerbtas ilgametis mūsų choro daly
vis V. Bubelis jo gimimo dienos pro
ga. Jis mūsų par. chore dalyvauja 
nuo 1927 m. Vaišėse dalyvavo šių 
metų, pereitų ir užpereitų par. k-to 
p-kai bei k-to nariai ir jų žmonos J 
mūsų choristų eiles įsijungė Lana 
Bytautaitė.

— J. Kvietinskas ir kt-to narys A. 
Smitas jau ketvirti metai nemoka
mai sutvarko mūsų par. svetainę po 
kiekvieno parengimo. Tai gan dide
lė auka savo parapijai. Už ką pri
klauso nuoširdus ačiū.

— Kaip klebono svečias viešėjo 
kun. J. Petrošius, Paryžiaus lietuvių 
kat. misijos direktorius ir Bendruo
menės pirmininkas.

— Vasario 17 d., 4 v. p.p., Cote 
de Neiges kapuose bus pašventintas 
paminklas, o 6 v.v. bus laikomos Mi
šios už a.a. VI. Vanago vėlę mirties 
metinių proga. Velionis buvo mūsų 
choro dalyvis. Tikimasi, jog mūsų 
choristai ir kiti gausiai dalyvaus pa
maldose.

— Serga J. Kleiza St. Cabrini li
goninėje.

— Mirė Marcelė Stalgienė; palai
dota sausio 20 d. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Sausio 16 d. mirė Marcelė Stal

gienė, Julijos Balaišienės motina. 
Sausio 17 d. Lietuvoje mirė Bronės 
Bendžiuvienės motina Rozalija Joni- 
kaitienė. Sausio 20 d. mirė dr. An
tanina Drevinskienė. Paskutiniu lai
ku gyveno seselių namuose. Jos rū
pinosi ir jos laidotuvėmis. Sausio 24 
d. mirė Konstancija Valenčiūtė-Des- 
jardins, ankstyvesnės kartos lietu
vaitė. Gyveno Ville Emard.

— Iš Lietuvos yra atvykusi pia
nistė Aldona Dvarionaitė. Apvažinė- 
jusi JAV ir Kanadą, kocertuos ir 
Montrealyje. Čia ji turi giminių.

— Penktadienis — yra mėnesio 
pirmasis. Vakare 7.30 v. bus Mišios 
su pasiaukojimu, litanija ir palaimi
nimu.

— Seselė Paulė jau ruošia vaiku
čius pirmąjai Komunijai. Seselės tel. 
— 766-9397.

— Grįždamas atgal į Prancūziją, 
mus aplankė kun. J. Petrošius iš Pa
ryžiaus. Domėjosi lietuvišku gyveni
mu ir spauda Montrealyje.

— Kun. J. Kubilius yra išvykęs 
ilgesniam laikui į ligonine JAV-se.

Nepaprastas “Lito” susirinkimas 
statutui priimti įvyko sausio 21 d. 
AV salėje. Dalyvavo 58 nariai. Sta
tutas buvo perskaitytas dalimis ir 
priimtas su labai mažomis pataiso
mis. Lyginant su senuoju statutu, 
yra ir keletas svarbių naujybių. ‘‘Li
to valdybą dabar sudarys 7, vietoje 
buvusių 5 narių. Kanditaus galima 
bus siūlyti iki pat metinio susirin
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kimo atidarymo, o ne 7 dienas prieš 
susirinkimą, kaip lig šiol. Tuo būdu 
į valdybą šiemet bus renkami 4 ir j 
komisijas po vieną asmenį. Visuoti
niams narių susirinkimams pirmi
ninkaus ne “Lito” pirmininkas, bet 
susirinkimo išrinktas pirmininkas, 
tačiau sekretoriaus valdybos sekre
torius, kaip lig šiol. Susirinkimų 
protokolai dviejų mėnesių laikotar
pyje po susirinkimo bus išsiųsti vi
siems nariams. Susirinkimas praėjo 
sklandžiai ir užtruko tik 2 valandas.

Sieninių ir kišeninių “Lito” kalen- 
darių 1973 m. dar yra abiejuose “Li
to” skyriuose. Norintiems jie gali 
būti pasiųsti paštu.

Nekilnojamo turto ir asmenines 
paskolas “Litas” duoda iš 8.5%, 
įskaitant gyvybės drauda iki $10.000 
paskolos sumos. Paskutiniais dvejais 
metais narių paklausa paskoloms 
yra sumažėjusi, todėl pradėtos duoti 
paskolos pagalbiniams nariams ne
lietuviams, kurie labai mielai jas 
ima. Mat, tokiu žemu nuoošimčiu nei 
bankai, nei “Caisses Populaires” pa
skolų neduoda. Užtat Montrealio lie
tuviams tikrai nevertėtų nieko pirkti 
skolon iš krautuvių arba jieškoti pa- 
s-kolų kur nors kitur, nepasitikrinus 
“Lite”. Pr. R.

Scenos mėgėjai. Sausio 13 d. buvo 
suvaidinta St. Butkaus vieno veiks
mo komedija “Jokimas įkliuvo". 
Džiugu konstatuoti, kad šaulių sce
nos mėgėjų grupė padarė didelę pa
žangą. Janutė — Aldona Urbanavi
čienė savo vaidmenį atliko gerai, įsi
jautė. Malonus, jaunatviškas balsas. 
Monika (Genė Kazlauskienė) — dė
kingas senmergės vaidmuo. Gerai su
vaidino ir įdomiai charakterizavo, tik 
truputį reikėtų garsiau kalbėti. Ji 
turi gerų duomenų. Jai tenka palin
kėti ir toliau dirbti su tokiu entuziaz
mu bei pasiaukojimu. Jokimas (Au
gustas Mylė) — turtingas senbernis. 
Suvaidino įtikinamai. Komiškas si
tuacijas galėjo geriau išnaudoti ir 
būti truputį aktyvesnis. Juozas (An
tanas Račinskas) — kaimo bernas, 
įsimylėjęs Janutę. Stiprus balsas, tu
ri daug gerų savybių, tik reikia ir 
toliau dirbti. Antanas (Balys Kaspe
ravičius) — bernas. Gražus balsas. 
Vaidmenį atliko gerai. Tėvas (Anta
nas Žiūkas) — ūkininkas. Išvaiz
da ir vaidyba įtikino žiūrovą, įsijau
tė į savo vaidmenį. Motina (Magda
lena Kasperavičienė) įtikinamai su
vaidino ūkininkę. Geras balsas.

Režisorius Viktoras Sušinskas įdė
jo daug darbo ir pastangų. žinoma, 
galima buvo ir daugiau išreikalauti 
bei atsiekti, nes menui ribų nėra.

Nors tai buvo jau nepirmas šios 
grupės pasirodymas, tačiau labai 
gaila, kad mūsų lietuviškoji visuo
menė pasirodė labai abejinga, atsi
lankydama taip negausiai. Nereikėtų 
užmršti, kokiose sąlygose ši grupė 
dirba ir aukoja savo poilsio laiką 
turėdama repeticijas po darbo, nak 
timis, ar sekmadieniais. Negalima 
jų neįvertinti. Kiekvienas lietuvis tu
rėtų pagalvoti, kiek mes tų scenos 
mylėtojų turime savo tarpe.

Visiems artistams ir režisoriui lin
kiu ir toliau dirbti dar su didesniu 
pasiryžimu ir ištverme, žiūrovas

Prof. V. Pavilanis, virologas, lan
kėsi Britanijos Londone, kur skaitė 
keletą paskaitų.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __  8.5%
Nekiln. turto   8.5%
Čekių kredito -------------- 9.0%
Investacines—JJUO 9% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

VIENINTEI.fi

