Pasaulio ateities šviesa

Romantika ir tikrove
T, LEONARDAS ANDR1EKUS, O.F.M.
Skelbiama, jog šiemet Kalėdos jau nebus tokios šviesios, kaip
iki šiol buvo. Energijos krizė pritemdys miestus, ir kalėdinis žėrė
jimas Amerikoje bei kitur taps blankesnis. Bet juk tai žemiškos
energijos krizė, neturinti ryšio su antgamtiniais ištekliais, kurie
nepriklauso nuo elektrinių jėgainių, naftos šaltinių, atominių reak
torių. Jie priklauso nuo Visagalio, tebekuriančio iš nieko.
Ta dieviška energija ypatingai plačiom srovėm prasiveržė i
Kalėdų naktį, kai Augščiausiojo Sūnus tapo žmogum. Jo malonių
versmės gilios, galia neribota, šviesa negęstanti. Nė šiais metais
Kalėdų nepalies žemiškosios energijos krizė. Dieviška šviesa nau
jai apgaubs mūsų sielas bei mūsų miestus, jeigu suvoksime Kris
taus gimtanakčio turinį.
Žinoma, tai nėra lenvga. Nerasime kitos šventės, kurioje taip
artimai pintųsi romantika su tikrove. Daug kas Išganytojo gimimo
šventėje džiaugiasi tiktai žemiškom šviesom, išoriniais skambe
siais, saldžiom nuotaikom. Iki pilnutinės Kalėdų tikrovės miniai
sunku pakilti. Užtat civilizuoto pasaulio Kalėdos tapo perdaug
sukomercintos ir net sentimentalios.
Paviršutiniška meilė, ypač kūdikiui, nejučiom gali nueiti iki
neįpareigojančio sentimentalumo. Žengiant pro šalį motinai su
vaikeliu glėby, daug kas spontaniškai nusišypso. Nevienas gal
norėtų jį švelniai paglostyti arba į rankas paimti. Kūdikis, nors
dar bekalbis, jau turi savo balsą, kuris ilgai skamba suaugusiųjų
atminimuose. Vaikystės metų nuotraukos kartais bando nustelbti
to paties žmogaus subrendusį paveikslą.
Būtų gaila, jei krikščioniui ir Išganytojas visuomet pasiliktų
tik Kalėdų nakties kūdikis, kuriam malonu nusišypsoti, paglostyti
— be jokių įsipareigojimų. Atrodo, jog anuomet aviganiai prie
Kristaus lopšio bus daugiausia patyrę tos dieviškos romantikos.
Tačiau dar pasilieka ir dieviška tikrovė. Matyti Kristų vien tiktai
kūdikį reikštų nesuprasti Jo asmens ir misijos. Gėrėtis vien tik
eglučių bei vitrinų šviesom būtų sentimentalumas, kuris mažai
tepadėtų, formuojant savy pilną Išganytojo paveikslą.
Tasai paveikslas gi esmėje pranoksta net mūsų vaizduotę.
Kalėdų naktis yra visiškas žmonijos lūkesčių išsipildymas. Žmonės
visuomet domėjosi dieviškumu, nes savy turi jo pradus. Kartais
prisiėjo pasukti net į keistas kryžkeles. Kas šiandien nesistebi
Egipto faraonų sudievinimu? Minios, nors spaudžiamos, ruošė
jiems karališkas pomirtines buveines, statydamos prabangias pira
mides ir savo darbą laikydamos religine tarnyba. Nežymaus farao
no Tutankhamo kūnas rastas gryno aukso karste. Ką bekalbėti
apie galingą Ramsį II-jį? Panašiai ir indėnų valdovams — inkoms
buvo priskiriamas dieviškumas. Jų paskutinysis svečiu pas ispanų
kolonistus buvo atneštas taipgi aukso soste. Panašių ženklų pakan
kamai matėme ir savo amžiuje masių sudievintuose diktatoriuose.
Kristus, nužengęs pas mus Kalėdų naktį, yra ne žlibų masių
sudievintas, bet, kaip antrasis Švč. Trejybės Asmuo, “gimęs iš
Tėvo prieš visus amžius”, čia ir prasideda toji pilnutinė tikrovė,
kuri atjungia mus nuo sentimentalių kalėdinių puošmenų. Neiš
vengsime romantikos, bet ji neturi nustelbti Kristaus atėjimo
esmės. Įžvelgti Jame dievystę nuo pat Kalėdų nakties iki mirties
ir prisikėlimo yra kiekvieno krikščionies pareiga. Panaši pareiga
taip pat ir suvokti Dievo Sūnaus atėjimo į žemę prasmę.
Kas iš kalėdinių šviesų miestuose, jeigu žmogaus viduje nežė
rės evangelinė ugnis? Negalima norėti, kad įsikūnijęs Dievas
amžinai pasiliktų betlėjiškos vaikystės vystykluose. Jis augo ir
brendo, kaip auga ir bręsta Jo įkurtoji institucija — Krikščionių
Bendrija. Nedovanotina būtų nesuprasti jos istorinio vyksmo, li
turginės raidos, nuolatinio atsinaujinimo ir teologinių polėkių.
Yra tam tikras skirtumas tarp Kristaus, gulėjusio menku vaikeliu
Betlėjuje ir gyvenančio didingų katedrų altoriuose. Ne be reikalo
Jis pats mus įspėjo: “Palaiminti, kurie manim nepasipiktins”.
Beje, krikščionybė taip pat turi savo vaikystę, iš kurios auga į
tobulą pilnatvę. Mums trūksta supratimo, kokia bus Kristaus
Bendrija po šimto tūkstančių metų ar dar vėliau — kokios bus
teologinės kryptys, liturginės formos, žmogaus ryšys su Kūrėju .. .
Derinti kalėdinę romantiką su tikrove, atrodo, sumaniausiai
mokėjo šv. Pranciškus Asyžietis. Jis jautriai išgyveno visas Kalėdų
nakties švelnybes, beveik pats tapdamas kūdikiu. Pranciškus pir
mutinis Kristaus gimimą įscenizavo ir liturgijoje. Vieta buvo Grečio miškelis. Ten jis, žmonių apsuptas, betlėjiškai paruoštoj ap
linkoj laikė glėby vaikelio Kristaus atvaizdą, jį glostė, šypsojosi,
verkė . . . Bet tas pats Pranciškus gerai suvokė, kas yra Kristus
pilnoje evangelinėje tikrovėje, ir ko Jis iš mūsų reikalauja kaip
įstatymų skelbėjas, šventasis Asyžietis mokėjo išlaikyti pusiau
svyrą tarp Kalėdų romantikos ir atgailingo gyvenimo rimties.
Panašus uždavinys skirtas visiems. Pasaulis dabar mokslo
keliu nejučiom artėja prie paslaptingų Dievo lobių. Niekuomet
nebuvo taip susidomėta erdve, kaip mūsų amžiuje. Jau įveiktas
mėnulis, jau liečiamos planetos, jau pilna burna kalbama apie
gyvybę ir net protingus kūrinius visatoje. Bet kodėl labiau nepa
sukti žvilgsnio į Kristų bei krikščionybę? Kodėl pasilikti tik prie
romantinių jos elementų, ypač Kalėdų nakties išorinio žėrėjimo?
Plečiantis erdvių akiračiui, reikalingos naujos dimensijos ir reli
ginėje plotmėje.

(RINKIME visiem tautiečiam — pavergtiem ir laisviem
gilaus kalėdinio džiaugsmo ir viltingų naujų metų —
"Tėviškės Žiburiai"

3F

įv
O

b?
t),t?
St
gt

2"

IjAUGUMA žmonių nori gero visiems. Gera yra alkana
pamaitinti, bet daug geriau jį pamokyti ir jam padėti
gyventi ii savo darbo. Didžiausia dovana vienų kitiems yra
pagalba teisingai suprasti gyvenimo prasmę, gyvenimo
kelią. Iki šiol jokia žmonių filosofija ne/rateikė pilnesniu
gyvenimo prasmės supratimo, nenurodė teisingesnio kelio
žmonijai, kaip krikščionybė.
Visiems linkėdamas malonių Kristaus gimimo švenčių,
Dievo palaima gausių naujų metų, meldžiu, kad bekyląs
dvasinio atgimimo sąjūdis giliai paliestų ir lietuvius, kad
pirmoje eilėje statytume savos religijos pilnesnį pažinimą,
kad nesitrauktume nuo savų religinių bendruomenių-parapijų, kad šviestame kitiems ne tik sava tautine kultūroj bet
ir savo tarpe susiklausančių, aktyvių krikščionių bendruomenėmis.
<
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje —
f VINCENTAS BRIZGYS
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bail. Vanda Pazukaitė, Lietuvos Kalėdų vizija: “Nebijokite! Nes aš skelbiu jums didelį džiaugsmo, kuris
bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovydo mieste Išganytojas, kuris yra Kristus, Viešpats (Lk. 2,10)

Ar Išganytojas Kristus gimė gruodyje?
Pateikiame
istorinio
pobūdžio
svarstymus olando H. W. Van der
Vaart Smit, kuris yra parašęs studiją
“Geboren zu Betlehem”, išverstą į
prancūzų ir kitas kalbas. Autorius
trumpai nušviečia Kalėdų šventės
kilmę, datą ir prasmę. RED.

Žiūrint istoriškai, Kristaus
gimtadienį reikėtų švęsti ne
gruodyje. Kaip jau kitur įrody
ta, trys išminčiai atkeliavo Pa
lestinon rugsėjo pabaigoje, Jė
zaus paaukojimas šventovėje
140 dienų po gimimo) įvyko pir
mąją spalio savaitę (tiksliau nu
statyti dieną neįmanoma).
PIRMYKŠTĖ BENDRIJA
įdomu pastebėti, kad pir
mykštė krikščionių Bendrija ne
turėjo Kalėdų šventės. Liturgi
nių metų centre buvo Kristaus
kančia ir prisikėlimas. Kadangi
tuo metu teologinės diskusijos
vyko kitais klausimais, niekam
nerūpėjo nustatyti visai tikslią
tradicinę Kristaus gimimo datą.
Visdėlto keletas paskirų autorių
bandė ją nustatyti. Pavyzdžiui,
Klemensas Aleksandrietis III
šimtmetyje kalbėjo apie balan
džio 19 dieną, kiti — apie kovo
28, treti — apie gegužės 29. Bu
vo ir tokių, kurie tvirtino, kad
Jėzus gimė vasarą, tačiau dienų
klausimu nesutarė. Iš to galima
daryti išvadą, kad Kristaus gi
mimo datai buvo teikiama mažai
dėmesio. Dėlto šis klausimas ir
nebuvo rimtai tyrinėjamas.
GINČŲ LAIKOTARPIS
Visai kitokia būklė buvo IV
šimtmetyje, kai vyko ginčai dėl
Arijaus. Aleksandrietis kunigas
Arijus (t336) ir jo šalininkai
skelbė, kad Kristus nebuvo tik
ras Dievas. Krikščionių Bendri
ja, kovodama prieš tą Arijaus
ereziją, išugdė kristologiją —
mokslą apie Kristų. Nikėjos santarvba (325) priėmė tikėjimo iš
pažinimą, sakantį, kad Jėzus

Kristus yra tikras Dievo Sūnus,
visuose dalykuose lygus Tėvui.
Tai santarybai pasmerkus arianizmą, prasidėjo liturginis atsi
naujinimas, kurio dėka buvo
įsteigta Kristaus gimimo šven
tė. Prasidėjęs Romoje, krikščio
nybės centre, tas atsinaujinimas
stiprėjo, o arianizmas silpnėjo.
Buvo siekiama ne tik pasmerkti
ereziją principinėje plotmėje
(tai jau buvo padariusi santaryba), bet ir ją pašalinti iš žmonių
širdžių bei sustabdyti jos žalą.
GRUODŽIO 25-TOJI
Pietinėje Europos dalyje
arianizmas gana greitai sunyko.
Taip pat jis nyko ir vakariniuo
se kraštuose imperatoriaus Va
lentino II (375—392) energin
gos veiklos dėka, bet dar ilgai
laikėsi germanų kraštuose. Ir
tai ne dėlto, kad jie buvo dides
ni kristologinių Arijaus teorijų
šalininkai nei kiti, bet dėlto, kad
tas garsusis eretikas siūlė įves
ti Mišiose gyvąsias žmonių kal
bas vietoj lotyniškosios. Roma
visomis jėgomis kovojo prieš
skleidimą germanuose arianizmo, kuris jau skverbėsi į vaka
rų šalis. Kristaus gimimo šven
tė, laikoma perdėm “katalikiš
ka”, buvo tikrojo tikėjimo ženk
lu. Roma pasinaudojo ta aplin
kybe, kartu panaudodama ją ir
kitam laimėjimui. Pagonys ger
manai (tuomet dar buvo pagoniš
kų atgyvenų tarp Arijaus šali
ninkų germanų) šventė sausyje
savo julinę šventę, o gruodyje
— Šviesos šventę, pagal julinį
kalendorių — gruodžio 25, t. y.
žiemos saulės sąvartos dieną.
Roma įsakė švęsti Kristaus gi
mimą gruodžio 25. pabrėždama,
kad toji diena yra ir tikroji julinė šventė (Jul reiškia džiaugs
mą). Tokiu būdu katalikuose įsi
vyravo paprotys švęsti Kalėdas
gruodžio 25. Lombardai buvo

peskutinieji, kurie priėmė šią
datą (662).- Po to šiuo klausimu
nebebuvo ginčų. Jei tikėti Filozalus liudijimui, pirmoji Kalėdų
šventė buvo Romoje 354 m. Bet
yra ir kitas dokumentas, nurodąs ankstyvesnę datą, būtent
336 metų gruodžio 25 dieną.
Kai XVI š. gregorinis kalen
dorius žiemos sąvartos datą iš
gruodžio 25 (pagal julinį kalen
dorių) perkėlė į gruodžio 21,
Kristaus gimimo šventės data
taip pat turėjo būti pakeista.
Krikščioniškoji Bendrija betgi
to nepadarė — paliko tą pačią
gruodžio 25 dieną, nes tam turė
jo motyvų. Tuo būdu sausio 1
tapo naujų metų pradžia, kuri
būdavo sutinkama su pasaulieti
nio pobūdžio iškilmėmis. Pasi
rinkus Kalėdoms gruodžio 25-tąją, galima buvo sausio 1-ąją
skirti Kristaus apipjaustymo
šventei. Juk ši apeiga įvyko sa
vaitę po Kristaus gimimo. Be
to, kilo idėja pradėti metus ne
be kovo 1-ąją (karo dievaičio
mėnuo), bet sausio 1-ąją, t. y.
dieną, kurią “Taikos kunigaikš
tis” buvo pakrikštytas Jėzaus
vardu. Dėlto Krikščionių Bend
rija liko ištikima gruodžio 25
dienai, nors gregorinis kalendo
rius žiemos sąvartą perkėlė iš
gruodžio 25 į 21-ąją.
RYTIEČIŲ ŠVENTĖS
Palengva rytiečių Bendrijos
priėmė Romos tradiciją. Grai
kai sausio 6 paprastai švęsdavo
Epifanijos Šventę (epifanija
reiškia pasirodymą, atsiskleidi
mą). Tuo būdu jie minėdavo
Kristaus krikštą, kuris buvo tik
ras Dievo Sūnaus atsiskleidimas
(Šv. Dvasia nužengė ant Jėzaus,
o balsas iš augštybių kalbėjo:
“Tai mylimasis mano Sūnus”).
Rytiečiams Epifanija kartu pri
mindavo ir Jėzaus gimimą, bet
(Nukelta j 3-čią psl.)

Rusų rašytojo A. Solženicino pareiškimai apie vakariečių
abejingumą ir persekiojamųjų kovingumų
Aleksandras Solženicinas davė pa tiški Vakarų protestams. Jie bi
sikalbėjimą
prancūzų žurnalistui jo jų mirtinai ir tiktai jų, bet tik
Alain Jacob, kuris jį paskelbė “Le tada, kai pakyla žymių šimtų
Monde” dienraštyje 1973. VIII. 29. asmenų balsas, viso žemyno nuo^
Dalį jo persispausdino savaitraštis monė, kuri gali sujudinti “pa
“France Catholiąue” 1973. IX. 7. Iš žangųjį režimą”. Kai pasirodo
pastarojo pateikiame čia būdingesnes izoliuoti, bailūs protestai, netikį
pasikalbėjimo vietas, kurios ir šiuo savo pasisekimu, lydimi dargi
metu tebėra aktualios. Antraštės — tokių pagarbių frazių, kaip “pa
“TŽ”. RED.
našiai yra Graikijoj, Turkijoj,
Pasikalbėjimo pradžioje A. Ispanijoj”, — sukelia tiktai pri
juoką. Kai rasinė krep
Solženicinas daro priekaištą va spaudėjų
šinio komandos sudėtis tampa
kariečiams, kurie smerkia per pasaulinio masto reiškiniu, svar
sekiojimus Graikijoj, Ispanijoj, besniu už kasdieninį švirkštą,
Turkijoj, bet nemato Sov. Są galintį sugadinti smegenis psi
jungos arba mano, kad padėtis chiatriniuose kalėjimuose laiko
Sov. Sąjungoj yra panaši į Grai mų kalinių, — ką galima pasa
kijos. Dėlto A. Solženicinas ir kyti? Nebent mesti paniekos
sako:
žvilgsnį į egoistinę kultūrą —
“Aš drįstu sakyti, kad nėra trumparegę ir beginklę.
taip, kaip ... Aš drįstu pareikš
Viso pasaulio viešumos aki
ti, kad minėtose šalyse smurtas vaizdoje mūsų kalėjimas trau
nepasiekia dabartinių dujų ka kiasi ir slepiasi. Amalrikui, ku
merų lygio, t.y. psichiatrinių ka riam ilgalaikė bausmė buvo pla
lėjimų; kad Graikija nepastatė nuota 1970 m., pareigūnai tega
betoninių sienų su pavojingais lėjo pritaikyti įprastinį paragra
elektroniniais įrengimais ant sa fą ir paskirti trejų metų baus
vo krašto ribų, kad graikų jau mę. J j turėjo išsiųsti Kolymon,
nimas nesiveržia šimtais per kad išvengtų politinių Mordovi
mirties zoną su maža viltimi pa jos stovyklų. Dabar, naujos vie
siekti laisvę. Ir niekur Rytuose šosios pasaulio opinijos dėka,
pašalintas ministeris negali pa pareigūnai vėl turėjo pasitenkin
skelbti laikraščiuose savo opozi ti kitų trejų metų bausme. Jei
cinės programos, kaip tai pada ne ši aplinkybė, būtų paskyrę
rė Karamanlis Graikijoj.
daug ilgesnę bausmę.
Pernai savo Nobelio premijos
IŠTVERMĖS ŽMONĖS
kalboje veltui bandžiau atkreip
Vakarai per savo viešąją opi
ti dėmesį į dvi nelygias plotmes
vertinimo įvykių apimties ir jų niją jau nemažai padėjo ir išgel
bėjo daug mūsų prispaustųjų^
moralinės reikšmės, t..)
tačiau neviską suprato. Jie nero
RADIJO PROGRAMOS
do pakankamai pastangų žvelgti
Taip pat veltui dėsčiau min giliau ir pamatyti, kad mūsų per
tį, kad trukdymas Vakarų radijo sekiojamieji yra jiems ne vien
programų, skirtų Rytams, prime dėkingi už pagalbą, bet kad jie
na katastrofos išvakares, nie duoda ir didį ištvermės, dvasi
kais paverčia tarptautines su nio atsparumo pavyzdį mirties ir
tartis bei garantijas, kurhj ne žudančių psichiatrų švirkšto at
silaiko pusė žmonijos. (...) Aš vejais.
maniau, kad kalba, nors ir grasi
Štai antras motyvas, kodėl aš
namo autoriaus, iš tvirtos tribū esu įsitikinęs jog kinietiškasis
nos, atremtos į uolas, kur susi idealas mūsų šalyje nėra įmano
formuoja ir tirpsta pasaulio le mas. Reikia nepalyginamai dau
dynai, — atkreips bent šiokį to giau drąsos atkakliajam genero
kį dėmesį išsiblaškusio pasaulio lui Grigorenkai psichiatrinės li
į anas pastabas.
goninės kalėjime nei mūšio lau
Deja, apsirikau. Tai, kas buvo ke, kad atsispirtų pagundai at
pasakyta, liko neišgirsta, ir gal gauti laisvę atsisakant savo įsi
būt neverta kartoti šiandieną.
tikinimų bei pripažįstant smur
Ką reiškia radijo programų tą teise, ir tuo būdu išsivaduoti
trukdymas, neįmanoma išaiškin iš to kankinimų pragaro. (Gen.
ti tam, kas pats to nepatyrė, kas P. Grigorenka yra gimęs 1906
to nepergyveno per ištisą eilę m., pašalintas iš kariuomenės
metų. Tai kasdieninis spjaudy 1964 m., suimtas 1969 m. gegu
mas į ausis ir akis, tai asmens žės 7 d., kai Taškente bandė gin
įžeidimas bei pažeminimas iki ti Krymo totorius).
roboto visais atvejais, ar tas
Vladimiras Bukovski, kankin
trukdymas atliekamas pjūkliniu tas nuo pat jaunystės psichiatri
įrankiu, ar žemo lygio muzika. niuose kalėjimuose, koncentraci
Tai suaugusių žmonių laikymas jos stovyklose ir įprastiniuose
vaikais, kurie valgo tik tai. ką kalėjimuose, nesidavė sulaužo
mama duoda.
mas, nesusigundė ramiu gyveni
... Maskva ir Leningradas ta mu laisvėje. Jis pasirinko būti
po mažiausiai informuotomis gyva auka už kitus. Šiais metais
sostinėmis visame pasaulyje. Jų Maskvoje jam buvo pasiūlyta
gyventojai klausinėja žinių pas laisvė su sąlyga, kad išvyks už
tuos, kurie atvyksta iš provin sienin ir susilaikys nuo politinės
cijos. Mat, tenai ekonominiais veiklos iki išvažiavimo. Tai vis
sumetimais radijo programos kas! Jis galėjo tuo būdu atgauti
mažiau trukdomos (trukdymo savo sveikatą užsienyje. (VI. Bu
“tarnyba” mūsų gyventojams kovski yra gimęs 1942 m., nu
daug kainuoja). įvairių vietovių teistas 1972 m. septyneriem me
gyventojų manymu, trukdymas tam internavimo ir penkeriem
pastaraisiais mėnesiais buvo iš metam ištrėmimo už leidinį:
plėstas į naujas sritis bei padi “Nauja psichinė liga Sov. Są
dintas jo intensyvumas . ..
jungoje — opozicija”).
Pagal dabartines vakariečių
NEŽINOMI KOVOTOJAI
drąsos
normas, galima mokėti už
Dabartinio minties slopinimo laisvę daug
brangiau, norint iš
tikslas mūsų šalyje galėtų būti vengti kankinimų.
Antai, kaikupavadintas kinietinimo vyksmu. rie amerikiečiai karo
Tai kiniečių idealas, kurį nori pasirašinėjo betkokius belaisviai
pareiški
ma įgyvendinti, jeigu jis dar mus prieš savo kraštą, nes
nebuvo įgyvendintas 1930 me gyvybę labiau brangino neisavo
įsi
tais. Štai kas buvo užmiršta. Ar tikinimus. Kitaip galvojo Bu
daug kas Vakaruose girdėjo kovski — jis savo įsitikinimus
1930 m. apie Michailą Bulgako
labiau už gyvybę. To
vą, Platanovą, Florenskį? Kaip brangino
kia
laikysena
aiški jo kar
ir Kinijoj, pas mus šiandieną yra tos žmonėms yra
Vakaruose,
nors
tūkstančiai besipriešinančių — galbūt nelygiu būdu. Bukovski,
slaptų rašytojų ir filosofų, bet atsakydamas į minėtą pasiūly
pasaulis apie juos tesužinos tik mą, pastatė šią sąlygą: kad bū
praėjus ištisai epochai, po 50 ar tų paleisti iš psichiatrinių kalė
100 metų, ir tiktai apie tuos re
visi tie, anie kuriuos jis ra
tus asmenis, kurie pajėgs išsau jimu
šė.
Jam
kad laisvė ne
goti savo darbus sunkaus perse gali būti atrodė,
atgauta
asmeniniu bai
kiojimo laikotarpyje. Tai idea lumu. Jis nenorėjo
pabėgti ir
las, į kurį šiandieną norima grįž palikti kitus varge. Dėlto
jis bu
ti ir pas mus.
vo išgabentas j koncentracinę
VAKARIEČIŲ SPAUDIMAS
stovyklą dvylikai metų.
Visdėlto tvirtai esu įsitikinęs,
Panašus atvejis įvyko 1973 m.
kad mūsų šalyje grįžimas į tokį pavasarį ir su Amalriku — jis
režimą nėra galimas. Pirmiausia taip pat galėjo pasekti Krasino
dėl tarptautinės informacijos, ir Jakiro pavyzdžiu. (P. Jakiro ir
dėl besiskverbiančių idėjų, fak V. Krasino teismas įvyko Mask
tų, dėl žmonių protestų, nežiū voje; jiedu pasidavė spaudimui
rint visų vietinių varžtų. Reikia ir “prisipažino” kalti). Amalrikui
(Nukelta j 3-čią psl)
žinoti, kad Rytai nėra indiferen
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MIELI LIETUVIAI-LIETUVĖS,
Kiekvienais metais ateina Kalėdos. Laukiamos ir mielos.
Žmonės džiaugiasi, sveikina užgimusį Išganytoją, linki vie
nas kitam gėrio, taikos, ramybės ir laimingų naujų metų.

Kalėdos ateina visiems, tik ne visi vienodai jų laukia,
ne visi jas vienodai pasitinka, išgyvena. Mums, po pasaulį
pasklidusioms išeivijos lietuviams, kartu su džiaugsmu
Kalėdos atneša rūpestį, neramumą ir gilų skausmą, nes
mūsų tauta dar vis tebėra pavergta, jos vaikai neša sunkią
priespaudą krašte ir kenčia Sibiro nykumose. Kalėdų
džiaugsmai jiem ne džiaugsmai, bet daugiau širdį plėšian
tis liūdesys ir ilgėjimasis laisvės bei šviesesnių dienų
ateityje.
Sveikindami su Kalėdų šventėmis ir linkėdami gražiau
sių naujų metų, mes kviečiame Jus nepamiršti mūsų seserų
ir brolių tėvynėje bei Sibiro tremtyje ir dar kiečiau bei ištvermingiau dirbti jų laisvei, gerovei. Prasmingi mūsų veik
los rezultatai tautai bus brangiausia švenčių dovana.

Vienybė ir darna telydi mūsų darbus, telaimina juos
Naujagimio ranka.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

Nuoširdžiai sveikiname
šv. Kalėdų ir Naujų Metų
proga Toronto bei apylinkių lietuvius, gausiomis
aukomis remiančius pavergtos Tėvynės laisvinimo
darbų.
Dirbkime, kovokime, kol ateis laisvės diena
ir mūsų Tėvynei Lietuvai —

TAUTOS FONDO
Toronto apylinkės atstovybė

M
A?

Felikso Gikio
mirties metinių šv. Mišios bus atnašaujamos 1973 m.

gruodžio 29, šeštadienį, 8.30 v. r., Toronto Prisikėlimo

ir 10 v. r. Sv. Jono Kr. bažnyčiose. Velionies draugai ir
pažįstami prašomi dalyvauti.
Vclionics artimieji

t

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

VIII
O gal mūsų žygis į Vilnių tik
rai būtų buvęs nemoralus — už
puolimas savo kaimyno, jam
esant didelėje nelaimėje?
Lenkija niekados nepasižymė
jo morale politikoje Lietuvos at
žvilgiu. Pasinaudojus momentu,
ji 1920 m. smurtu pagrobė mū
sų sostinę Vilnių, kai mes dar
buvom silpni kariškai, tik ką at
statę savo suverenitetą, visas sa
vo jėgas buvom sukaupę mūsų
pačių valstybinei konsolidacijai
visose gyvenimo srityse.
Lenkijos ultimatumas Lietu
vai, 1938 m. kovo 17 d. įteiktas
mūsų pasiuntiniui Estijoje Br.
Dailidei dėl diplomatinių santy
kių užmezgimo, žvanginimas
ginklais ir demonstracija su šū
kiais “Do Kowna, do Kowna”
parodė aiškiai lenkų pasikėsini
mą net į Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. (Pikti liežuviai
šnabždėjo, kad dėl to ultimatu
mo buvo iš anksto slaptai susi
tarta tarp Lenkijos ir Lietuvos
užsienių reikalų ministerijų.
Kaip iš tikrųjų buvo, nežinia).
Sunku suprasti, kodėl mūsų to
laiko valstybės vairuotojai ne
panorėjo pasinaudoti vienintele
proga lengvai atsiimti Vilnių. O
gal tai buvo mūsų kariuomenės
vado gen. St. Raštikio nenoras
panaudoti mūsų kariuomenę žy
giui prieš Lenkiją? Jo nuomonė
juk turėjo daug įtakos ir mūsų
politikams.
Kaip ten bebūtų buvę, tame
įvykių sūkuryje Lietuva pasirin
ko neutralitetą. Turbūt norėjo
išsaugoti savo politinę skaistybę
ir galbūt tikėjosi už tai gauti ati
tinkamą atpildą karui pasibai
gus. Deja, užsienio politika yra
žaidimas realybėmis, kur niekas
nieko veltui neduoda.
IX
Toliau įvykiai vystėsi labai
greitai. Maskva beveik be šūvio
pasiėmė Vilnių ir jo sritis. Įsigi
jo patį didžiausia kozirį klasta
pasiekti seniai numatytą tikslą
— okupuoti visą Lietuvą. To pa
sekmių ilgai laukti nereikėjo.
1939 m. spalio 10 d. Maskvos
sutartimi Vilniaus miestas ir jo
sritis buvo perleisti Lietuvai,
bet priverčiant ją pasirašyti
prieš savo valią ir neutralumą
savitarpinės pagalbos sutartį su
Sovietų Sąjunga. Trečiasis su
tarties "punktas davė teisę sovie
tams įvairiose Lietuvos vietose
laikyti žemės ir oro karines pa
jėgas (iki 20.000). Kaip matome,
už tą Maskvos “dovaną” buvo
sumokėta labai brangi kaina:
įsileistas į Lietuvą maskvinis
Trojos arklys. Ne be reikalo dėl
to Lietuvos visuomenėje paplito
aštri ironija: “Vilnius mūsų, Lie
tuva rusu”.
Vos šešetui mėnesių praslin
kus nuo minėtos savitarpinės
pagalbos sutarties pasirašymo,
1940 m. birželio 14 d. buvo gau
tas 10-ties valandų Maskvos ul
timatumas Lietuvai su reikala
vimais: 1. atiduoti teisman vi
daus reikalų minister! K. Skučą

Praeitis, kuri tebėra ir dabar gyva

kilimas Lietuvos suverenumui
atstatyti” bus, be abejonės, vie
nas svarbiausių istorinių doku
mentų, taip glaudžiai susijusių
su mūsų tautos likimu.
Lietuvos kūrėjų-savanorių są
junga išeivijoje su centru Čika
goje, manau, turėtų tą savo pir
mojo savanorio knygą plačiai pa
skleisti mūsų visuomenėje, o
galbūt parūpinti jos vertimą ir
kitomis kalbomis.

Knygos "Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti" belaukiant
J. VILIUŠIS
ir saugumo departamento direk
su tautos jėgos krašte ir užsie
torių A. Povilaitį; 2. sudaryti Lietuvos kariuomenės kūrėjas - niuose siekti pastovios laisvės ir
Maskvos padiktuotą Lietuvos vy savanoris, Vyčio Kryžiaus kava nepriklausomos Lietuvos valsty
riausybę; 3. įsileisti į Lietuvą lierius ir Lietuvos laisvės kovų bės.
invalidas
papildomai 50.000 ir daugiau ru
XIV
sų kariuomenės į svarbiausius
Pirmojo
Lietuvos
kariuome
Lietuvos, nespėjus sunaikinti
Lietuvos centrus ir t.t.
nės kūrėjo-savanorio pik. Kazio
net
jį
inkriminuojančių
doku

Tai buvo bjauriausio smurto mentų.
Škirpos parašytas veikalas “Su
aktas prieš Lietuvą, nežinomas
XII
diplomatijos istorijoje! Kad tai
Siu eilučių autoriui teko atsi
reiškė atvirą pasikėsinimą į Lie
tuvos, kaip valstybės, suvereni rasti Kaune, tame Lietuvos su
kilimo centre, jau birželio 25—
Džiugių Kalėdų
tetą, negalėjo būti jokios abe 26
dienomis, taigi i trečią dieną
jonės.
po sukilimo, kai Lietuva tapo
Sveikai, logiškai ir valstybiš vėl laisva ir nepriklausoma vals
naujų metų
kai galvojant, ultimatumas tu tybė.
rėjo būti atmestas. Privalėjo bū
Vietos sąlygų staigus pasikei
visiems lietuviams
ti panaudotos visos galimos vals timas geron pusėn buvo ryškiai
tybės priemonės gynimuisi. Rei pastebimas visoj aplinkumoj.
nuoširdžiai linki
kėjo ginti savo tautos garbę ir Niekieno nevaržomas miesto gy
laisvę.
venimas atrodė vėl pilnu tempu
Hon. Dr. STANLEY
Deja, įvyko kitaip. Tuometi einąs pirmyn. Laisvės Alėjoje
nė Lietuvos vyriausybė, išklau vėl pilna žmonių, kaip ir nepri
HAIDASZ, MP,
siusi augštosios karo vadovybės klausomybės laikais. Visur buvo
ir buvusio ilgamečio kariuome pastebimi linksmi veidai, pasi
Parkdale
nės vado gen. St. Raštikio nuo tenkinimas entuziazmas. Gyve
monę, priėmė raudonosios nimas buvo lyg naujai atgijęs.
Federal Minister
Maskvos ultimatumą. Atseit, ka Laisvės Alėjos kavinėse ir resto
pituliavo be šūvio.
of State
ranuose — kauniečių susitikimo
Dabar pagrįstai keliamas klau vietovėse, kaip “Monika”, “Kon
For Multiculturalism
simas: kuriems galams laikėme radas” ir net sena “božegralka”,
gerai organizuotą, aprėdyta ir buvo pilna žmonių, besidalinan
ginkluotą, daug kainavusią di čių įspūdžiais.
delę kariuomenę? Kodėl nebuvo
Mieste teko susitikti visai pri
duotas įsakymas kariuomenei puolamai ir keletą senų pažįsta
vykdyti savo priesaikos-įsiparei- mų. Ypač man buvo labai malo
gojimą ginti Lietuvos laisvę? Ar ni staigmena, kai Laisvės Alėjo
dėlto, kad perspektyvos laimėti je “susidūriau” su miela Lietu
buvo menkos? 1918-1920 m. Lie vos operos soliste Vince JonušŠv. Kalėdų ir Naujų Metų
tuvos kūrėjai-savanoriai neklau kaite (Zauniene). Ji gerai žinojo
sė laimės ar ne!
pastarųjų dienų įvykius ir per
proga SVEIKINAME
Čia reikia sutikti su kun. dr. trumpą laiką mane visai tiksliai
F. Jucevičiaus nuomone dėl tos painformavo apie sukilėlius,
visus Kanados lietuvius,
1940 m. birželio 15 d. bolševikų apie sukilimo eigą, kaip tai atro
invazijos į Lietuvą: “Viena tik dė pašaliniam stebėtojui, ir apie
krašto tarybos atstovus,
reikėjo — laisvę ginti, ją ginti bendras gyventojų nuotaikas.
nors savaitę, nors dieną, nors va Tai pilnai atitiko ir mano patir
landą” (“Aidai” 1967 m. 4 nr., tus pirmuosius įspūdžius.
Kanados Lietuviuv Bendruomenės
Miesto gyvenimas atrodė vi
“Tarp mirties ir mito”).
sai normalus, kasdieninis, lyg
apylinkių valdybas, savo brolius
XI
nieko ypatingo nebūtų Įvykę.
1940 m. birželio 15 d. visą Tik vienur kitur pasirodydavo
ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir
Lietuvą užliejo raudonasis tva- šautuvais
ginkluoti, civiliai ap
kaip 250.000 sirengę jaunuoliai. Tai sukilimo
nas. Daugiau
~
Maskvos raudonarmiečių rusų patruliai — dienos herojai! Da
visus lietuvius laisvajame
užplūdo mūsų šalį. Lietuvių tau lis jų draugų žuvo kautynėse,
ta atsidūrė už geležinės uždan sudėjo savo gyvybės aukas ant
pasaulyje,
gos, pateko komunistinėn ver- Lietuvos laisvės aukuro. Kiti
gi j on.
linkėdami ryžto ir ištvermės kovoje už Tėvynės
vėl, sunkiai sužeisti, gulėjo Rau
Laiku susiorientavę, jau paži donojo Kryžiaus ligoninėje, bet
laisvę ir lietuviškumo liepsnos išsaugojimą
nę komunizmą be kaukės, apie
—
pakilusia dvasia. Tai patyriau
70.000 lietuvių suskubo pasi- pats juos lankydamas ligoninė
išeivijoje —
traukti į vakarus, išvengė vergi je. Jie buvo patenkinti atlikę sa
£
jos jungo, kad 1; isvame pasau vo pareigas tėvynei.
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
lyje galėtų tęsti va už Lietu
XIII
vos išlaisvinimą.
.
KRAŠTO VALDYBA
Kiekvienam yra suprantama
Įsitvirtinęs Lietuvoje okupan
tas visomis priemonėmis pradė mūsų tautos 1941 m. birželio 23’
jo naikinti lietuvius. 1941 m. d. sukilimo reikšmė tiek Lietu
birželio 14—18 dienomis apie vos istorijai, tiek mūsų pastan
40.000 lietuvių buvo deportuota goms vėl atgauti valstybinį su
iš Lietuvos. Ir tai buvo tik pra verenumą. Tuo sukilimu
džia. Pagal vėliau surastus pla buvo nuplauta nuo lietuvio vei
nus ir sąrašus, Maskvos valdo do gėda už nepasipriešinimą so
l\alėdinė palaima ir sėkmė
vai buvo pasiruošę išvežti iš Lie vietų agresijai 1940 m., atskleis
tuvos į Sibirą apie 700.000 lie tas visiems laikams Maskvos me
tuvių, t. y. beveik trečdalį Lietu las apie “savanorišką” Lietuvos
vos gyventojų. Tą Maskvos pla įsijungimą į sovietų imperiją,
telydi 1974 metais kiekviena
ną sutrukdė vokiečių pradėtas pastatytas buvęs jos partneris
“Barbarosa” žygis ir Lietuvos politikoje — hitlerinė Vokietija &
geros valios sesę ir brolį lietuvį!
sukilimas 1941 m. birželio 23 d; prieš Lietuvos valstybės atsikū
Jis privertė okupantą sprukti iš rimo faktą, sužadintos visos mū-

Naujo ryžto tėvynės laisvinimo

darbe, vienybės ir broliškos
Viktoro Užupio
mirties dešimtose metinėse už jo vėlę šv. Mišios bus
aukojamos Prisikėlimo parapijos šventovėje gruodžio 29,
šeštadienį, 10 valandų ryto.
Aldona ir Vacys Lukai

Nikodemui Laurinavičiui
mirus Čikagoje, seseriai STEFANIJAI JAGĖLIENEI
su šeima Toronte, žmonai ir sūnui su šeima Lenki
joje, seserims ir giminėms Lietuvoje reiškiu gilių
užuojautų —
Jonas Maniuška
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Lietuvoje
Kretingoje išbuvome 3 paras.
Mat, reikėjo laukti traukinio, ei
nančio į Kauną. Maitinimo įstai
gos patvarkymu valgėm koope
ratyvo valgykloje. Miegojome
viešbutyje. Iš vietinių gyvento
jų sužinojom apie įvykusias so
vietų deportacijas, karo veiks
mus," vokiečių okupaciją ir tuo
metinę Lietuvos būklę.
Po trijų dienų išvykome trau
kiniu į Kauną. Važiavome visą
parą, tuo tarpu kelionė iš Braunšveigo į Klaipėdą su persėdi
mais tetruko 14 valandų.
Išvykstant Kanadon
1949 m. emigruojant į Kana
dą, teko atlikti emigracinius for
malumus Kanados komisijoje
Miunchene. Komisijos saugumo
reikalams valdininkas vartė ma
no užpildytą anketą ir kaiko
klausinėjo. Jis keletą kartų pa
klausė mane, kodėl aš 1942 m.
palikau Braunšveigą ir grįžau į
Kauną. Atsakiau, Lietuva yra
mano tėvynė, ten gyveno mano
mama, broliai ir seserys. Paste
bėjau, kad tas atsakymas jo ne
patenkino. Tada aš jį paklau
siau, kodėl jis taip stebisi, kad
aš sugrįžau? Atsakė: “Jūs tuo
metu gyvenot Braunšveige, Va
karų pasaulio civilizacijos mies
te. Turėjote darbą ir butą. Aš
stebiuosi, kad savo noru vykote
į primityvesnį kraštą, kuriame
gyvenimas yra prastesnis ir var
gingesnis.”
Tik dabar, gyvendamas Kana
doje, prisiminiau to valdininko
žodžius. 1942 m. balandžio mėn.
išėjęs iš Kauno geležinkelio sto
ties, pamačiau apmirusį Kauno
miestą, be jokių susisiekimo
priemonių, užkaltus viešbučiu ir
krautuvių langus. Tuo pačiu
metu Braunšveige ar kuriame
kitame Vokietijos mieste — di
namiškas gyvenimas, patogus

Vieno tautiečio pergyvenimai
susisiekimas, gatvės pilnos jud
rių žmonių, o krautuvės — sko
ningai išdėstytų prekių . ..
Taip, težino visi, kad žmogus
ne viena duona gyvas.
Bendros pastabos
Dabar tenka paliesti repat
riantų gyvenimą vokiečių oku
puoto) Lietuvoj, pokarinėj Vo
kietijoj ir emigracijoj.
Pirmiausia turiu priminti,
kad vokiečių komisijos pareigū
nai įpilietinimo metu pageidavo
ir vertė, kad visi repatriantai,
nežiūrint jų tautinės kilmės,
priimtų Vokietijos pilietybę. Ne
buvo kito pasirinkimo — kiek
vienas privalėjo pereiti įpilieti
nimo procedūrą ir pasirašyti
Vokietijos pilietybei gauti
prašymą. Iš to susidaro išvada,
kad galutinę atranką įjungti re
patriantus į vokiečių tautą ir pa
daryti juos Trečiojo Reicho pi
liečiais atliko repatriacijos ko
misijos Lietuvoj 1941 m. Tiems,
kurie nenorėjo Vokietijos pilie
tybės, teko rizikuoti. Kaip po
karo paaiškėjo, visi įsipilietinimo metu pateikti klausimai ir
atsakymai buvo stenografuoja
mi. Kiekvieno repatrianto byla
su visai įrodomaisiais dokumen
tais dabar yra Vakarų Berlyne,
dokumentų centre.
Saugumo valdininkai, atlikda
mi mišrių šeimų galvų-vyrų ap
klausinėjimą įpilietinimo metu,
stengėsi juos įvesti į provokiškumo kelią. Reikėjo greitos ir akylios orientacijos, kad nepatek
tum j spąstus. Kartu reikėjo bū
ti atsargiam, kad neišprovokuo
tum sau represijų. Juk Vokieti
joje tuo metu viešpatavo augščiausio laipsnio diktatūrinė val
džia su neaprėžtom policinėm
bausmėm.
Turbūt Vokietija
tuo metu buvo ir pajėgiausia ka
rinė galybė. Todėl, kai aš vis
stengiausi nepatekti į provokiškumo kelią, man buvo mestas
aštrus klausimus:

tarpusavio meilės Toronto
“Bekennen Šie sich zu dem
deutschen Volkstum?” (Ar Jūs
laikote save vokiečių tautos na
riu?) Aš ir vėl tą patį kartojau:
mano tėvas ir motina lietuviai,
atvažiavau čia bėgdamas nuo ru
sų, gyvenu stovykloje ir neturė
jau progos pažinti vokiečių tau
tos. Tada saugumo valdininkui
pamojus, įsikišo stenografistė vo
kietė lietuvių kalba: “Mes žino
me, kad Jūs ir Jūsų tėvai yra lie
tuviai. Gal Jūs nesupratote klau
simo. Mes norime žinoti, kaip
Jūs manote, ar visa, ką Fūhreris padarė ir daro yra gera ir tei
singa?” Aš ir vėl atsakiau: mano
tėvai ir aš esame lietuviai, ir
man reikia laiko pažinti vokie
čių tautą ir Fūhrerio darbus. To
užteko. Mums pasakė, kad gali
me eiti, mūsų įpilietinimo proce
dūra užsibaigė.
Administracinė sistema
Rytų fronto veiksmams pasi
stūmėjus į Sovietų Rusijos plo
tus, Pabaltijo kraštuose buvo
įvesta vokiečių civilinė valdžia,
nors ir karinė valdžia turėjo
nemažą svorį. Visi trys Pabalti
jo kraštai buvo pavadinti bend
ru vardu “Ostland”. Buvusios
trys nepriklausomos valstybės
buvo vadinamos Generalbezirk
Litauen, Lettland, Estland.
Visa Ostlando vokiečių civili
nė valdžia buvo pavaldi naujai
įsteigtai ministerijai Berlyne —
Reichsministerium fur die besetzten Ostgebiete. Vyriausio
Ostlando komisaro būstinė buvo
Rygoje. Savaime aišku, kad Ost
lando administracijos aparatui
buvo reikalingi vokiečių tar
nautojai. Be to, reikėjo patiki
mų tarnautojų, kurie mokėjo tų
kraštų kalbas, pažinojo gyvento
jų būdą ir papročius. Tam ge
riausiai tiko vokiečių repatri
antai. Todėl nemažas jų skaičius
sugrįžo i Pabaltijo kraštus ir įsi
jungė į tų kraštų valdymą.
(Bus daugiau)
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Dovana
“Tik penkiolika dienų iki Ka
lėdų”, — įkyriai kartojo darbo
vietės radijas. Juozas Silgalys
nubraukė nuo kaktos prakaitą
ir kietai sučiaupė lūpas. Ne, jis
neužslims tais niekais. Tegu ji
kvakši sau, tegu skundžias jo se
seriai. Ir sesuo neprotingesnė,
jeigu jai pritaria. Jis paskubo
mis sutvarkė aplink išmėtytus
daiktus, nusimovė pridulkėjusį
darbo viršutinį drabužį ir sku
biai išėjo. Tirpo sąnariai, pilvas
gurgė alkiu.
Smagiai čiuožė nauja mašina,
pro langelį gaivino veidą ir
plaučius vėsokas vėjas- Silgalys
niūriai mąstė apie praėjusį ket
virtį metų nepakeltas algas ir
žvėriškai pakilusias kainas. Iš
balansuok, kad geras! Jau kar
tais iš banko imti tenka, nors
vaikai mokslus baigė ir užsidir
ba. Angelė ekonomiška ir tvar
kinga, — skųstis negalėtum.
Bet kiek buvo nereikli jauna bū
dama, tiek dabar, senatvėj, už
simanė visokių patogumų ir
puošmenų. Mada, visi turi, nau
dokis, i kapus nenusineš!...
Bobiška filosofija! Pabandytų vi
sa tai pati uždirbti... Pyko Juo
zas šilgalys, pats save mintimis
erzino, vis stipriau spaudė maši
nos vairą, koja nejučiom labiau
mygo gazą. Mašina švilpė greit
keliu, už kelių mylių jau ir ke
liukas į namus. Kažin ką Angelė
ruošia pietums ... Užsisuks te
leviziją, kaip tik šeštą žinios,
įdomu, kaip tas vargšas Niksonas narpaliojasi iš politinių pa
kulų ...
Staiga prieky jo kažkokie
keisti garsai. Jis krūptelėjo,
žvilgterėjo pro veidrodėli į kai
rę — mašinų ten arti nebuvo,
metėsi per vieną liniją ir, iš bai
mės, ne koją nuo gazo nuimda
mas, o dar labiau ją spausda
mas, pralėkė pro virtinę ant vie
na kitos užlėkusių mašinų. Iš
vengė! Jo širdis veržėsi iš krūti
nės. Ūžė smilkiniuose, dundėjo
staigus kraujospūdis galvoje. Iš
vengė! Sulėtino greitį. Baisus
garsas tebeskambėjo ausyse.
Nemėgino išsukti iš kelio, susto
ti, nesuskubo pro veidrodėlį pa
matyti, kas ten už jo, anoje lini
joje, tikrai atsitiko. Kai jau bu
vo išsukęs iš greitkelio, kai ra
miai čiuožė gatvėmis namų link,
kažkur tolumoje lyg ir girdėjo
sirenas lekiančių pro raudonas
šviesas policijos ir greitosios pa
galbos mašinų ... O gal tik jo
vaizduotė, Juk nulėkė jau toli,
pabėgo, pabėgo nuo nelaimės...
Dabar žiniose gaudys naujienas
ne iš Vašingtono, o kas atsitiko
greitkely, kur jis irgi galėjo ...
Po skanių pietų, jam prieš te
leviziją dantis krapštant ir ilsin
tis, žmona, žinoma, vėl pradė
jo ... Iš tolo, iš tolo. Girdi, jei
žiema bus šalta, o jos visi ap
siaustai jau susidėvėję, kad taip
ką nors padoraus įsigijus. Ar
kur išeit, ir šilta, ir nebūtų gė
da prieš kitas... Ji net ir ma
čiusi jau anoj krautuvėj labai
panašų apdarą į Dundurienės, į
tos, žinai, kur parapijoj geriau
siai ateina apsirengus, nors jos
vyras mažiau uždirba ... Ir kai
na. rodos, prieinama ...
Anksčiau Juozas pasiginčyda
vo. Primindavo jos amžių, pil
nas spintas drabužių ... kalbė
davo apie netikrus laikus, apie
jau labai artimus pensijos me
tus ... Nors visus jo samprota
vimus žmona užbaigdavo: “Nėr
čia ko!” Ji norėjo turėt, ko no
rėjo. Ne, šį kartą šilgalys buvo
labai tylus. Angelę tai nustebi
no. Net ir antrą lėkštelę saldžio
sios jam padavė; pagalvojo, gal
negaluoja, reikia kuo nors pale
pini.
Juozas saldžiąją suvalgė, bet
ir toliau buvo nešnekus., Ange
lei nepavyko jo įtraukti į ginčus
nei išklausti, ar jau jis nusilei
dęs dėl to kailinio apsiaustėlio,
kuris jai neleido jau kuris lai
kas ramiai miegoti. Nebeapsi
kęsdama toje nei pakarto, nei
paleisto žmogaus padėty, mur
mėdama ji išėjo pas vyro seserį
pasikalbėti, pasiskųsti, nes ir

Užuot siuntę šventinius
atvirukus, KALĖDŲ proga
nuoširdžiai

ALE RŪTA

anos vyras buvo šykštus, nesu
kalbamas . ..
Per vėlesnes žinias šilgalys iš
girdo, kad tame susidūrime
greitkely buvo žuvusių ir sun
kiai sužeistų..
Kitą dieną jis iš darbovietės
pasitengė išsprukti anksčiau ir,
prieš išvažiuodamas, stabtelėjo
prie sekretorės stalo pasikalbė
ti...
Draugiška moteriškė klausi
nėjama mielai apšvietė jį apie
tos rūšies krautuves, apie ias re
tas prekes, kur pigiau, kaip išsi
rinkti, kas tiktų jo žmonos am
žiui, netgi pasisiūlė padėti...
“Velnias, reiks ir jai tada pirkti
saldainių dėžę ar ką”, — sume
tė mintyse Šilgalys ir nuo pagal
bos atsisakė, labai dėkodamas
už patarimus.
“Dar kas drauge vaikštant pa
matys, dar įtars”, — gudravo
jis pats sau, nenorėdamas prisi
pažinti esąs šykštokas ...
Tą dieną jis apžiūrėjo, apėjo
kelias kratuuves. Pardavėjai ke
lis kartus užtikrinus, jei žmonai
nepatiks, galės atmainyti, — už
sakė, užmokėjo ir prašė prieš
pat šventes į namus parsiųsti.
Angelė šilgalienė slapčia
vaikščiojo po krautuves, varvi
no seilę, žiūrėdama į vitrinas,
kartais išdrįsdavo paprašyt, kad
jai užvilktų, kad prieš veidrodį
pasiderintų ir, visa apsalus pato
gumu bei puošnumu, vėl eidavo
pas vyro seserį... Taip laikas
bėgo, tirpo prieškalėdinės die
nos, jau žmonės be galvų lakstė,
pirkinėdami dovanas, vynioda
mi jas, per naktis rašydami šim
tus sveikinimo kortelių ...
Kai dieną prieš Kūčias atėjo į
namus siuntinys, Angelė, nu
jausdama, kas ten galėtų būt,
nepadėjo po išpuošta Kalėdų
egle, o tuoj perplėšė krautuvės
popierius, kaspinus, dėžę ...
Dieve tu mano! Stebuklas! Ir
glaustėsi jaukiame, puošniame
apsiaustėly, ir grožėjosi prieš
veidrodį, ir staiga lyg susigė
do...
“Tai ir iškaulijau, tai jau nu
sileido ... Bet... Nėr čia ko!
Užsidirbau! Kiek metų ir pati
dirbau iki atleidimo... Ir tau
piau, ir visa namie pasidaryda
vau, kad tik išlaidų mažiau ...
Yra moterų, kad kitaip ...”
Kai Kalėdų naktį Šilgaliai va
žiavo į Piemenėlių Mišias, susto
jo paimt sesers su vyru. Sesuo,
nustebusi, apžiūrėjusi Angelės
kailiuką, pagyrė ir tarė:
— Džiaukitės, kad dar kartu ir
kad sveiki... Linksmų švenčių!
Juozui toptelėjo mintin, kad
iš tikro dovana Angelei ne šis
brangus kailiukas, o jis pats, jo
gyvybė ... Juk tada galėjo jis
nuo greitkelio nebesugrįžti. ..
Jį net šilima išpylė, apie tai pa
galvojus, kažkaip net susigraudi
nus. Ir pagalvojo: “Nėra ko nei
sakyt, žmona vistiek nesupras...”
Angelė, tiesi ir puošni, atsar
giu žingsniu į bažnyčią žengda
ma, nežymiai dirstelėjo į šalis,
ar jos draugės čia yra, ar paste
bi ją ... Viena irgi dėvėjo kai
liuką. bet už jos prastesnį... Ir
su džiaugsmu mintyse sau karto
jo: “Na, ir ką! Užsidirbau ...
Tiek metų jam tarnauju, nuošir
džiausiai padedu, vaikus gim
džiau, išauklėjau ... Buvau ir
žmona, ir draugė, ir tarnai
tė... ”
Piemenėlių Mišias laikė senas
kunigas, gyvenimo naštų sulenk
ta nugara. Jo tariami žodžiai bu
vo tylūs, bet aiškūs. Linksmai
suskambėjo varpeliai, gaudė
giesmės, ir jaukiai pleveno baž
nyčios erdvėj Prakartėlės švie
sos, palenktų maldai žmonių
įvairybė, seno kunigo žodžiuose
ryškėjąs Užgimimas . . .
Kai buvo ištarti žodžiai: “Ra
mybė su jumis, ramybė geros
valios žmonėms“. — Silgalienės
dešinioji ranka, pro kailiuką,
pasiekė vyro kairiąją, ir abu vie
nu metu atsigręžė, nusišypsojo
mintyse kas sau ir vienas ant
ram išreiškė:
“Ačiū Dieve, už dovaną — už
mūsų gyvenimą!"

Sukaktuvinio VLIKo seimo sekretoriai Toronte — T. Stanulis ir Pr. Bastys
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Tauta nepasiekia laisvės, jei nekovoja
Sukaktuvinis VLIKo seimas * Daug atstovų iš Kanados • Pajudintos esminės problemos
(T(S)NYS lt PRAĖJUSIO HR.)
si Bražinsku.
reikėtų iš naujo kelti Lietuvos
Rusiškoji grėsmė
Dr. J. K. Valiūnas taip pat ir išeivijos tikinčiųjų klausimą,
Prof. Br. Kaslo paskaitą lyg pareiškė, kad rūpinamasi ir Si prašyti aiškaus pasisakymo tuo
ir pratęsė red. Br. Kviklys, kal mu Kudirka, kuris pastaruoju reikalu, priminti kardinolo klau
bėjęs apie rusifikaciją okupuo metu išėjo į tarptautinę plotmę simą. Dabartinė Vatikano laiky
toje Lietuvoje. Pasak jo, rusini kaip asmuo, pasirašęs atsišauki sena lietuvių atžvilgiu nesanti
mas Lietuvoje vyksta visais mą, ginantį Sacharovo atvejį. patenkinama.
frontais. Jei seniau rusinimui Siunčiami daiktai S. Kudirkai
VLIKas esą turėtų pasinau
sunkiau buvo prieinamas kai grįžta su pastaba, esą tokio as doti Raud. Kinijos pozicija Sov.
mas, tai šiandieną sąlygos yra mens nurodytu adresu nėra. Sąjungos atžvilgiu. Taip pat
visai kitokios. Kolchozuose gy Yra surasta, kad S. Kudirkos VLIKas turėtų palaikyti glau
vena 48% Lietuvos gyventojų, motina gimusi JAV-se. Bando desnius santykius su PLB val
o 52% — miestuose, kur telkia ma ta aplinkybe pasinaudoti.
dyba. Reikia abiejų bendradar
Vienas klausėjas teiravosi biavimo, kurio pvz. Helsinkio
si ir kolonistai rusai. Jie turi sa
vo spaudą (“Sovietskaja Litva” apie lietuvių santykius su ki delegacijos atveju nebuvo. Pa
turi 50.000 skaitytojų), 113 mo tom rezistencinėm tautybėm. lietė Br. Bieliukas ir Bendruo
kyklų vien rusų kalba, dalis mo VLIKo pirmininkas paaiškino, menės — ALTos ginčą. Paminė
kyklų yra dvikalbės. Miestuose, kad tarp baltiečių vyrauja glau jo, kai VLIKas darosi priklau
kur yra 3 gimnazijos, viena yra dūs ryšiai. Bandyta kalbėti su somas nuo ALTos, kuri perduo
skirta rusams. Lietuviai kovoja lenkais net du kartu, bet jie ke danti visuomenės lėšas VLIKo
prieš rusinimą savo kultūros kė lia Vilniaus klausimą. Kiek pa veiklai. ALTa surenkant! kas
limu. Jie, netekę žemės, veržia lankesnė lietuviams ta lenkų met arti $40.000 lėšų, o VLIKo
si į mokslus. Pvz. dabar Lietu grupė, kuri spiečiasi apie Pary veiklai teskiria $18.000. VLI
voje yra 57.000 studentų, t.y. 10 žiuje leidžiamą žurnalą “Kultū Kas ir lėšų klausime turįs būti
kartų daugiau nei laisvoj Lietu ra”. Su gudais kalba neįmano nepriklausomas.
voj. Vyksta tyli kova prieš ru ma dėl jų imperialistinės laiky
Atsiliepdamas į šias pastabas,
sinimą. Joje vienaip ar kitaip senos. Viena žymi jų grupė esą dr. J. K. Valiūnas pareiškė, kad
dalyvauja dauguma lietuvių. Ap abejoja, ar Klaipėdą su Palanga Vatikane jis mielai priimamas.
lamai, Lietuvos lietuviai yra tri palikti Lietuvai, ar viską užim Su arkiv. Casaroli kalbėjęs net
jų rūšių — prokomunistai, pri ti. Su ukrainiečiais, ypač jų va du kartu. Kardinolo klausimas
sitaikėliai ir patriotai. Pastarų dovaujančiais asmenimis, palai esąs opus — ir čia turi žodį so
jų yra 80%. Paskaitininkas siū komi artimi ryšiai. Juos kiek vietai. Lietuvių reikalai Vatika
lė laisvinimo darbuotojams stu sunkina ta aplinkybė, kad ukrai ne yra ginami diplomatinio at
dijuoti dabarties gyvenimą Lie niečių 50% patenkinti dabarti stovo St. Lozoraičio, j n. —
tuvoje, nes tenykštis lietuvis yra ne Ukrainos padėtimi sovieti Bendradarbiaujama su visais
jau kitoks; rinkti ir skelbti fak nėje santvarkoje. Tik pastaruo veiksniais.
tus; parengti leidinį apie rusi ju metu ukrainiečiai pradėjo
ALTos santykius su VLIfikaciją svetimom kalbom; pa vieningiau reikštis ir jau suren kuApie
kalbėjo J. Skorubskas, pri
laikyti ryšį su Lietuvos lietu gė antrąjį kongresą.
Su kitomis tautybėmis palai mindamas, kad ALTa savo sri
viais; neskleisti pesimizmo; teik
dirba tą patį darbą kaip
ti geresnę informaciją per Vati komi ryšiai įyairiom progom, tyjeVLIKas,
dėlto pasilaiko ati
kano radiją; informuoti JAV ir ypač per Lietiyns Laisvės Komi ir
tinkamą
sumą
lėšų.
kitų kraštų vyskupus; jungtis su tetą.
Stiprinti veiklą
Iškilo ryšių klausimas su Kini
kitom pavergtom tautom.
ja. VLIKo pirmininkas paaiš
Užbaigdamas VLIKo seimą,
Rytprūsių ateitis
kino, kad tas klausimas VLIKo dr. J. K. Valiūnas pasakė kalbą,
Prof. M. Brakas kalbėjo tema planuose yra gyvas. Kinija yra
pasitenkinimą šio
“Rytprūsių ateities problema”. gavusi informacinės medžiagos išreikšdamas
suvažiavimo
darbais
ir priminda
Pasak jo, Rytprūsiai yra ant iš lietuviškų šaltinių ir ją panau mas du mirusius VLIKo
pirmi
tautų kelio nuo XIII š. Kryžiuo dojusi savo grumtynėse su Sov. ninkus — prel. M. Krupavičių
ir
čių valdymo laikotarpis truko Sąjunga. Pvz. 1971 m. Lenki V. Sidzikauską. Žvelgdamas atei200 metų. Po to atsirado pasto joj ir Švedijoj kiniečių atstovy tin, kalbėtojas pareiškė, kad
vi siena su Rusija — liko ne bės žmonės dalino lapelius, ku esame ilgalaikės politikos tėk
pajudinta 500 metų. Prūsai iš riuose, tarp kitko, buvo rašoma mėje. Į VLIKo darbą esą reikia
mirė ir jų vieton atsikėlė kolo ir apie Lietuvą.
įjungti visų kraštų lietuvius,
nistai vokiečiai. Su Mažvydu pra
ypač
Kanados, bei rasti atitin
Br.
Bieliuko
pastabos
sidėjo Prūsijos lietuvių atgimi
Gana esmines pastabas disku kamą formulę. Ypač reikia inte
mas. Po II D. karo Rytprūsiuose
talkos, konstruktyvinės
nebeliko buvusiu gyventojų. Jų sijų metu padarė Br. Bieliukas. lektualų
kritikos, toli pramatančio pla
vieton buvo atkelti rusai. Jų tar Pirmiausia jis iškėlė santykius navimo.
sustiprinti re
pe yra 23.400 lietuvių, atkeltų su Vatikanu. Sv. Metų proga esą zistencinęTurime
dvasią visuomenėje.
iš Lietuvos arba Sibiro. Rytprū
Išreiškęs padėką seimo rengė
siai administruojami rusų. Vie
jams
kanadiečiams, VLIKo pir
tovardžiai surusinti. Vyksta nemininkas pakvietė visus sugie
rusiškojo elemento rusinimas.
doti Tautos himną. Tai Ir bu
Lietuviai raginami vykti į Kara
vo taškas seimo darbams. R. G.
liaučių ir leisti savo vaikus į
rusų mokyklas. Lietuvos kom
partija nenorėjo, kad Rytprū
siai būtų prijungti prie Lietu
vos, nes lietuvių skaičius yra
OKULISTAS R. SCHMID
permažas, kad galėtų atlietuvin
ti ir Vilnių, ir Rytprūsius. Sta
1596 Bloor Street West
linas, norėdamas gauti RytprūToronto 9, Ont. (prieš Lietuvių
rius. rėmėsi lietuviškais argu
Namus) • Tel. 535-6252
mentais. Dabar Rytprūsiai su
Greitas patarnavimas, neaugšdaro rusifikacijos grėsmę Lietu
tos kainos. Gaunami kontakto
vai iš vakarų. Laikas veikia ru
lęšiai (contact lenses).
sų naudai. Pagrindinis lietu
vių ginklas — dvasinė stiprybė
bei atkaklumas. Karo galimybė
PARDUODAME LIETUVIŠKUS
tebėra, bet nėra tikra, ar po
sūrius, estišką duoną. Didelis
būsimo karo Sov. Sąjunga dar
mėsos gaminių pasirinkimas.
labiau nesustiprės.
SUPERIOR SAUSAGE Co.
Prof. M. Brakas, skaitęs paskaitą
Dr. Valiūno pareiškimai
VLIKo seime Toronte apie Rytprū
1004 D u n d a s St. West,
Seime buvo gana apstu pa sių ateities problemas
Toronto. Tel. 531-8422
klausimų daugiausia iš kanadie
Nuotr. St. Dabkaus
čių, kuriems VLIKo darbai ma
žiau žinomi. Dr. J. K. Valiūnas,
Turner & Porter
atsakydamas į paklausimus, pa
pasakojo apie Bražinskų bylos
laidotuvių namai
eigą. Jai išleista apie $26.000.
436 Roncesvalles Ave,
Tai rodo VLIKo pastangas jiems
padėti, nors iki šiol dar nepavy
Toronto 3, Ont.
ko sėkmingai užbaigti bylą, kuri
Tel. 533-7954
pasunkėjo ta prasme, kad teis
mas judviejų bylą pripažino
esant ne politinę, o kriminalinę.
Byla atidėliojama dėl įvairių ru
sų machinacijų, bet tikimasi ją
sėkmingai anksčiau ar vėliau
užbaigti.
Dėl Pr. Bražinsko dvigubos
pavardės dr. Valiūnas paaiškino,
kad antroji jo pavardė Korejevo
atsiradusi po antrosios santuo
kos Turkestane (su pirmąja žmo
na išsiskyrė), nes pagal įstaty
mus galėjo vadintis žmonos pa
varde. Si buvusi parankesnė,
nes Pr. Bražinskas už savo re
zistencinę veiklą buvęs nekar Redaktorius Br. Kviklys, autorius
tą suimtas. Dėlto jo pase figū leidinio “Mūsų Lietuva”, kalba VLI
ravusi antroji pavardė. Dabar Ko seime Toronte, kur skaitė pas
Pranas tos pavardės yra atsisa kaitą apie Lietuvos rusinimą
Nuotr. St. Dabkaus
kęs. Algirdas visą laiką vadino-

Optical Studio

pažįstamus, linkėdami
malonių švenčiu ir palaimos bei sėkmės pilnų
NAUJŲ METŲ:

M

n

1

Dr. Martynas ir Valerija Anysai Barbora Lotauskienė
S. V. Liuimos
Ada ir Balys Arūnai
Dr. K. J. Liutkus su žmona
Elena Aukštakalnienė
Onutė ir Vyt. Marcinkevičiai
J. G. Baltaduoniai
Balys Matulevičius
V. Balsevičiai, Ottawa, Ont.
B.
ir J. Maziliauskai
P. ir J. Barakauskai
Morta
ir Bronius Norkai
Birutė ir Juozas Barysai
Dr.
Stasys
ir Janina Pacevičiai
Jadvyga Barzdaitienė
A.
Paulius,
Hamilton, Ont.
Marija ir Antanas Basalykai
Vanda
Perminienė
K. ir B. Čepaičiai
R. ir J. Piciniai, Hamilton, Ont.
Irena ir Petras Čiurliai
A.
ir V. Poškaičiai,
Benius ir Vera Cvirkos,
Holland Centre, Ont.
Simcoe, Ont.
O. ir. S. Pranckūnai
Ona ir Jurgis Dementavičiai
Elena ir Stepas Pusvoškiai
Zita ir Jonas Didžbaliai
Algis
Puteris
Vladas Eižinas
Genovaitė
ir Jurgis Račiai
Aid. ir Alf. Erštikaičiai,
Alvina ir Vladas Ramanauskai
Stoney Creek, Ont.
su šeima
Albinas, Janina Gačioniai ir
dukterys
Adelė ir Juozas Raškauskai
Ig. Girdzevičius,
Ona ir Leonas Rimkevičiai
Sault Ste. Marie, Ont.
Genovaitė ir Augustinas Senkai
Salomėja irVoclovas Goldbergoi, Valė ir Vytas Siminkevičiai
Sault Ste. Marie, Ont.
su šeima
A. R. Grigoniai ir sūnūs
O. J. Staškevičiai,
Elena ir Kazys Gudinskai,
Port Colborne, Ont.
Hamilton, Ont.
Inž. Petras ir Gražina Stauskai
I. A. Gurevičiai
su šeima
Marta ir Jonas Jakaičiai,
Adelė Simkevičienė
London, Ont.
Marija ir Vaclovas Voitkai
S. Jokubilius, Delhi, Ont.
su šeima
Vyt. Kairys, Burlington, Ont.
Adelė Vaitkevičienė
Janina ir Kazys Kaknevičiai
Dr. Aleksas ir Aldona Volodkos
su sūnumis
Audrytė, Irena ir Stepas
Stefanija ir Aleksas Kalūzos
Varanka
Birutė ir Kazys Kareckai
Emilija ir Paulius Vindašiai,
Delhi, Ont.
Adelė ir Juozas Kizai
Aldona ir Bronius Vitkai
A. Kybartas, Hamilton, Ont.
P. V. Koveliai, Hamilton, Ont. Mikas Žaliauskas
Monika ir Jonas Žėkai
A. P. R. Kružikai
Angelė ir Vytas Kulniai su šeima Anelė ir Tomas Žiliai
(šie asmenys vietoj kalėdinių svei
Mageliona ir Zigmas
Laurinavičiai, Hamilton, Ont. kinimų aukojo spaudai. Red.)

PASAULIO ATEITIES ŠVIESA
(Atkelta iš 1-mo psL)
taip pat buvo pasiūlyta laisvė.
Jisai atsisakė jos ir už tai buvo
išgabentas Kolymon antrą kar
tą. Ir kol nežinome tiksliai fak
tų apie kankinimą bei teroriza
vimą, nes jie slepiami nuo mū
sų kaip “valstybinė paslaptis”,
remdamiesi tuo, kad Amalrikas
nėra paleistas, kad jo likimas
nėra palengvintas, — galime pa
daryti visai tikrą išvadą: šis
žmogus tebėra tvirtas savo įsiti
kinimuose.
GEROVEJE IR KANČIOJE
Toji aukos dvasia, parodyta
visos eilės paskirų asmenų, yra
mūsų ateities šviesa. Būdingas
yra psichologinis žmogaus bruo
žas, kuris visuomet stebina: ge
rovėje bei nerūpestingume jis
bijo mažiausios drumsties, sten
giasi nieko nežinoti apie kito
kančias (nei apie tas, kurios jo
laukia ateityje), nusileidžia dau
gelyje dalykų, neišskiriant nė
svarbių, moralinių, esminių,
vien dėlto, kad galėtų prailgin
ti savo gerovę. Bet antra vertus,
kai žmogus yra jau varganas,
nuogas, netekęs viso to, kas
gali pagražinti gyvenimą, atran
da savyje jėgą priešintis iki pas
kutinio žingsnio, ryžtasi atsisa
kyti gyvenimo, bet ne savo prin
cipų.
Dėl savo pirmosios savybės
žmonija negali išsilaikyti jokio
je pasiektoje viršūnėje. Antro
sios gi savybės dėka ji yra išsi
gelbėjusi iš visų prarajų. Žino
ma, geriau pastebėti grasantį
pavojų dar esant viršūnėje, nu
matyti kainą, kurią teks mokėti,
pažadinti savo jėgas bei drąsą
prieš kritiškąjį momentą, paau
koti mažiau, bet anksčiau.
Negalima sutikti su mintimi,
kad istorijos procesas yra nepa
lenkiamas ir kad savimi pasiti
kinti dvasia negali padaryti jo
kios įtakos galingiausiai pasau

lio jėgai. Paskutiniųjų generaci
jų patirtis mane pilnai įtikino,
kad tiktai žmogaus dvasios jėga,
tvirtai pasitinkanti gresiantį
smurtą bei pasiruošusi aukotis
ir mirti, sakydama: “nė vieno
žingsnio toliau!", tiktai toks dva
sios atkaklumas užtikrina ir in
divido, ir visų žmonių bei žmo
nijos taiką.”

AR IŠGANYTOJAS...
(Atkelta iš 1-mo psL)
kai ir jie pradėjo švęsti Kalė
das gruodžio 25, kaip ir vakarie
čiai, Epifanija liko tiktai Jėzaus
krikšto švente. Dar ir dabar
graikai ortodoksai tą dieną šven
tina vandenį. Vakariečiai, kurie
neturėjo Epifanijos šventės,
pradėjo švęsti ją nusižiūrėję į
graikus, tačiau minėjo kitą įvy
kį, būtent išminčių atvykimą.
Tuo būdu jie Epifanijai davė
šiek tiek skirtingą prasmę, reiš
kiančią Jėzaus atskleidimą pa
goniškajam pasauliui. Ilgainiui,
nuo V iki VIII šimtmečio, įsi
tvirtino paprotys tokiu būdu
švęsti Epifanija.
* * *
Žinoma, būtų geriau, jei šven
čių kalendorius būtų tiksliau
nustatytas, remiantis faktų sek
ine. Deja, dabar taip nėra. Tai
buvo lygiai gerai žinoma pirmai
siais amžiais, kaip ir mūsų die
nomis. Kaip jau kitur esame mi
nėję, sudarant liturginius me
tus, vyravo kitokie rūpesčiai. Be
jokios abejonės jie buvo pagrįs
ti, kaip pvz. julinės šventės pa
keitimas Kalėdomis. Visdėlto,
norint tiksliai suprasti Kalėdų
pasakojimą, reikia atsisakyti to
kios galvosenos ir stengtis at
skleisti tikruosius faktus ir jų
loginį ryšį. Tuomet galėsime su
didžia nuostaba įžvelgti tauriąją
tiesą ir nepaprastą grožį įvykio,
kuriame labai darniai reiškiasi
žmogiškasis ir dieviškasis pra
das.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST
(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2737
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 — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atitekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal
pageidavimus.

Darbovietės telefonas Namų telefonas
278-2757
278-4529
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IFm ROTOJE TFy«l”
SCENOS VETERANAI
Vilniaus Aktorių Namuose buvo
surengtas tradicinis scenos veteranų
sąskrydis, kuriam vadovavo Lietuvos
Teatro Draugijos veteranų sekcijos
pirm. N. Vosyliūtė ■ Dauguvietienė.
Tylos minute prisiminti po paskuti
nio sąskrydžio mirusieji scenos dar
buotojai — A. Vainiūnaitė, J. Byra
ir V. Tamaiiūnas. Daug sveikinimų
susilaukė amžiaus aštuoniasdešimt
metį šventęs aktorius Juozas Lau
cius, kuris darbą Kauno dramos te
atre yra pradėjęs 1921 m. Pokaryje
jis tobulinosi Maskvoje ir, grįžęs
Kaunan, sukūrė eilę dėmesio vertų
vaidmenų. Egmontas Jansonas “Li
teratūroj ' ir Mene” paskelbtam re
portaže mini sąskrydyje dalyvavusią
aktorę Oną Juodytę, kartų estafetės
problemas nagrinėjusi A. Mackevi
čių, kol kas dar nestojant! j vetera
nų sekciją dėl jaunimo. Garbės raš
tai amžiaus sukakčių proga buvo
įteikti: 85 metų — Pijui Adomavi
čiui, 75 metų — Ivanui Deinidovui,
Emilijai Grikevičiūtei ir Antanui
Zaukai, 70 metų — Jadvygai Jovaišaitei-Olekienei, 60 metų — Bronei
Kurmytei, 50 metų — balerinai Ge
novaitei Sabaliauskaitei. Kaikurie ve
teranai jau negalėjo dalyvauti dėl
metų naštos, bet atsiuntė sveikinimo
telegramas ar laiškus.
POSĖDŽIAVO VADAI
Lapkričio 22 d. vilniškės kompar
tijos centrinio komiteto visumos po
sėdyje buvo svarstomas klausimas
“Dėl priemonių toliau gerinti vado
vavimą pirminėms partinėms orga
nizacijoms ir didinti jų vaidmenį,
vykdant Sovietų Sąjungos komparti
jos XXIV suvažiavimo nutarimus”.
Pagrindinį pranešimą padarė ne
kompartijos I sekr. A. Sniečkus, bet
II sekr. V. Charazovas, kurį Maskva
yra atsiuntusi prižiūrėti A. Sniečkui.
Pastarasis pasitenkino tik eiline kal
ba, kuri netgi nebuvo paskelbta
spaudoje. Rusas V. Charazovas savo
pranešime nusiskundė, kad dar ne
trūksta politiškai atsilikusių, užsida
riusių žmonių, nesąžiningai atliekan
čių visuomenei naudingą darbą. Ci
tuojame dalį jo pranešimo iš “Kom
jaunimo Tiesos” 232 nr.: “Yra ir to
kių žmonių, kurie, aklai sekdami im
perialistine ar atskirų piktybiškų an
titarybinių elementų iš klierikalų,
buvusių išnaudotojų klasių tarpo,
propaganda, mėgina susilpninti tau
tų draugystę, atgaivinti atsilikusios
gyventojų dalies nacionalistinius
jausmus, sukelti nepasitikėjimą įvai
rių tautybių piliečių tarpe, panaudo
jant šiems tikslams politinę demago
giją ir visokiausius prasimanymus.
Ideologinių įstaigų partinių organi
zacijų pareiga — aktyviai demaskuo
ti buržuazinę ideologiją, auklėti vi
sus gyventojų sluogsnius bendranacionalinio pasididžiavimo dvasia, už
kirsti kelią imperializmo apologe
tams, siekiantiems panaudoti socia
linius, ypač nacionalinius darbo žmo
nių jausmus, kad galėtų apjuodinti
didįjį socializmo iškovojimą — neiš
ardomą TSRS tautų vienybę ir bro
lišką draugystę. Dar ne visos parti
nės organizacijos skiria reikiamą dė
mesį ir ateistinei propagandai, darbo
žmonių materialistinės pasaulėžiūros
formavimui. Vietiniai, tarybiniai ir
partiniai organai turėtų atkakliau
siekti, kad būtų sukurta civilinių ap
eigų ir mūsų tarybinių tradiejų ugdy
mo materialinė bazė. Reikia pripa
žinti, kad, dirbant ateistinį darbą,
kai kur pasitaiko daug minkštaširdiškumo. Vienas pagrindinių partinių,

tarybinių, komjaunimo ir kitų visuomeninių organizacijų uždavinių yra
formuoti gyventojų materialistinę
pasaulėžiūrą, stiprinti mokslinę ate
istinę propagandą ...” Taigi, rusui
V. Charazovui vis dar akis bado lie
tuvių tautiškumo apraiškos, nepasiti
kėjimas vyriausiuoju “broliu”' rusu
ir prisirišimas prie religijos, kuriai
minkštaširdiškumo parodo net ir kai
kurie partiečiai.
ŠERNAI VIŠTYTYJE
“Tiesos” lapkričio 2 d. laidoje J.
Grigaitis praneša: “Vieną vakarą
centrinėje Vištyčio gatvėje pasirodė
neįprasti svečiai — didelis šernų bū
rys. Pabėgėja, įremia nosis į gyven
tojų gėlių darželius, ir vėl pirmyn.
Gatvės asfaltą nutvieskė autobuso
šviesa. Šernai leidosi bėgti. Įsibrovę
į vieno gyventojo kiemą, prapuolė
tamsoje, daržuose. Kas atvijo šernus
į Vištytį? Sunku pasakyti, nes į mies
telį nelengva papulti: iš vienos pusės
ežeras, iš kitos upė ..
NUSIKALTĖLIŲ GAUJA
J. Zavalkovskis “Komjaunimo Tie
sos” 231 nr. atskleidžia šiurpų nusi
kaltimą Igliškėlių kaime, Kapsuko
(Marijampolės) rajone: “Tą vakarą,
vos sutemus, į 88 metų senuko Kazi
miero Astromsko namą įsiveržė kele
tas jaunų, petingų vyriškių. Jie pa
reikalavo degtinės, šeimininkas pa
sakė neturįs. Tada žaliūkai, surišę
senukui rankas ir kojas, pradėjo
mušti. Šis neteko sąmonės. Jį apipy
lė vandeniu ir vėl mušė, reikalauda
mi dabar jau pinigų. Tą akimirką į
namą atsitiktinai užėjo jaunas vaiki
nas, vietinis gyventojas Gediminas
Karvelis. Su juo pasielgė taip pat —
surišo, mušė, tyčiojosi... Paskui iš
kratė namą, paėmė 250 rublių, auk
sinį laikrodį ir pasislėpė ...” Slapu
kus tik po mėnesio išaiškino milici
jos kriminalinio skyriaus pareigūnai
mjr. Juozas Markevičius, vyr. Itn. Al
gimantas Avietynas: “Po truputį kau
pėsi įkalčiai, įrodymai, kad nusikalti
mą Igliškėlių kaime įvykdė grupė,
kurią sudarė: Valentinas Paišys, 21
metų amžiaus, dirbęs Kapsuko pre
kybos bazėje, veltėdis Boleslovas
Verkys, 30 metų, gyvenantis Kaune,
Stanislovas Strižinas, 32 metų, taip
pat veltėdis iš Kauno. Visi jie anks
čiau buvo teisti, o Strižinas, kaip ir
Bradauskas, net penkis kartus...”
Vytautas Bradauskas, 32 metų, minė
tos gaujos sėbras, pirmasis susilaukė
įtarimo. Kaip matome iš gaujos na
rių amžiaus, visi jie yra sovietinės
sistemos auklėtiniai, kurių neįmano
ma priskirti “praeities atgyvenoms”.
AUGANTIS KAUNAS
V. Dovydaitis “Tiesos” 2G9 nr.
skaitytojus informuoja: “Pakeliui iš
Vilniaus į Kauną jau iš tolo kairėje
automagistralės pusėje boluoja nauji
gyvenamieji namai. Dabar statybi
ninkai persikėlė į kitą plento pusę.
Čia išaugs šeši Kalniečių ir Eigulių
mikrorajonai, skirti 60.000 kaunie
čių. Statybininkai jau paklojo pama
tus pirmiesiems namams. Nauji mik
rorajonai saviti. Uniformuotos su
renkamos namų konstrukcijos bus
įvairiai komponuojamos Į 5, 9 ir 12
aukštų pastatus. Tuo būdu ir lygioje
vietoje įmanoma sudaryti gražius
architektūrinius ansamblius, išveng
ti monotonijos. Naujos serijos namai
bus patogesni ir jų šeimininkams.
Virtuvės žymiai didesnės, negu lig
šiol, kambariai nepereinami, patiki
mesnė garso izoliacija, visuose na
muose bus atliekų surinkimo kolek
toriai ...”
V. Kst.

LONDON, ONTARIO
TRADICINĖ KALĖDŲ EGLUTĖ
Londone įvyks gruodžio 23 d., 5 v.
p.p., Šiluvos Marijos parapijos salė
je. Eglutę ruošia vietiniai skautai
ir Londono lituanistinė mokykla. Bus
graži, įvairi programa ir vaišės vi
siem. Pakviestas dalyvauti Rodney ir
Delhi mokyklos. Laukiami visi apy
linkės lietuviukai padėti tinkamai
priimti Kalėdų senelį “iš Lietuvos”
su gausiomis dovanėlėmis. Tėveliai
kviečiami registruoti vaikučius, ne
lankančius šeštadieninės mokyklos,
pas mokyklos vadovus kaip galima
greičiau, skambinant 451-9359. B.K.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS atgavimo 56-ji sukaktis iškil
mingai bus minima Vakarų Ontario
universiteto Althouse kolegijos teat
ro salėje 1974 m. vasario 24, sekma
dienį, 3 v.p.p. KLB Londono apylin
kės valdyba, talkinama minėto uni
versiteto lietuvių studentų klubo,
augšto lygio meninei koncerto da
liai yra pakvietusi Klevelando vyrų
oktetą su soliste, J. Cegius pianosmuiko rečitaliui ir Londono “Balti
ją”. Kviečiame šiam neeiliniam mi
nėjimui Londono ir kaimyninių apy
linkių lietuvius pasižymėti datą ir
gausiai atvykti pasikviečiant ir savo
kitataučius bičiulius. įėjimas į šį
pirmaeilių meninių pajėgų koncertą
Londone — tik auka. Kaip ir praėju
siais metais, kviečiami bei nuošir
džiai laukiami Rodney. Delhi, Tilsonburgo, Aylmor, Sarnijos ir kitų apy
linkių lietuviai. Apylinkės valdyba
PARAPIJOS LINKSMAVAKARIS
praėjo jaukioje nuotaikoje. Stalai bu
vo svečiais užpildyti, nors londoniškių galėjo būti ir daugiau. Rodniškiai, Ingersollo ir kitų apylinkių lie
tuviai nepatingėjo ir iš toliau at
vykti. Maloni staigmena — persitvar
kęs jaunimo orkestras dabar dar dar
niau skambėjo. Orkestras turi mo-

dėmius gražiai skambančius instru
mentus ir jau gauna eilę kvietimų
pasilinksminimuose groti. Naujiems
Metams turi jau kelis kvietimus. Jų
adresas: Mr. P. Genčius, RR 1, Mount
Brydges, Ont. Tel. 264-1877.
LAIMINGA NELAIMĖ. Nors ant
raštė ir keistai skamba, bet šį kartą
taip buvo. G. Mačienė šiomis dieno
mis anksti rytą vyko iš Nilestown
į darbą Londone. Automobilis pasly
do ir sukdamasis nukrito nuo tilto že
myn 30 pėdų, prie upelio kranto. Au
tomobilyje buvo tik viena Mačienė.
Ji išliko visiškai nesužeista, net be
mažiausio įbrėžimo ar didesnio su
krėtimo. Policija tuo labai stebėjosi.
Laimė šį kartą buvo tikrai su Ma
čiene — krisdamas automobilis žemę
palietė padangomis. Malonu, kad vis
kas laimingai pasibaigė.
LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ, įdai
nuotų ar įgrotų Klevelando meno
vienetų, galima gauti “Mister Sound”
krautuvėje, Wellington Square, tarp
tautiniame skyriuje. Jų nematant,
reikia paprašyti. Mūsų domėjimasis
ar nesidomėjimas nulems tai, ar atei
tyje jos dar bus tos krautuvės užsa
komos ir laikomos.
N. METŲ SUTIKIMĄ gruodžio 31
d. rengia par. komitetas par. salėje.
Pradžia 8 v.v. Įėjimas — $7.50, moks
leiviams —- $5. Vakarienė, šampa
nas. Jaunimo orkestras. Registruo
tis pas A. Petrašiūną tel. 451-6493.
D. E.
PADĖKA

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems už
manęs lankymą ligoninėje, atsiųstas
gėles, linkėjimus ir užuojautas. Ypa
tingą padėką reiškiu dr. Ant. Kaveckui, kun. B. Pacevičiui, moterų
draugijos skyriui, lietuviams skaut’»’T><< ir parap’įos lėšų telkimo komi
tetui.
Jadvyga Eimantienė

J. A. Valstybės
TARPTAUTINĖS AMNESTIJOS
Niujorko skyriaus atstovė Y. Zcltman pasikalbėjime su Daiva Keziene
“Laisvės Žiburio” radijo programoje
pranešė, kad Niujorko skyriui yra
pavesta rūpintis rentgenologo dr.
Izidoriaus Rudaičio išlaisvinimu. Jis
buvo suimtas Lietuvoje š.m. vasario
28 d. už “antisovietinę agitaciją bei
propagandą” ir be jokio teismo lai
komas Vilniaus kalėjime, nors serga
kraujo vėžiu. Tarptautinės Amnes
tijos Niujorko skyrius reikalauja dr.
I. Rudaičio teismo arba jo paleidi
mo. Protesto notą šiuo klausimu yra
pasiuntusi American Medical Asso
ciation sovietų valdžiai. Y. Zeltman
ragino ir plačiąją visuomenę siųsti
protesto laiškus. Jeigu kas turėtų
informacijų apie dr. I. Rudaitį, ga
linčių padėti jo bylai bei išlaisvini
mui, prašomi jas siųsti šiuo adresu:
Amnesty International, 200 West 72
St., New York, N.Y. 10023, USA.
Simo Kudirkos išlaisvinimu rūpinasi
Tarptautinės Amnestijos Šveicarijos
ir Švedijos skyriai.
Londone, Ontario, šį rudenį buvo surengtas tautinių grupių festivalis — “Holiday Festival”, kuriame sėkmingai
LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI
dalyvavo ir lietuviai. Kairėje — O. švilpienė, vietinio katalikų moterų skyriaus sekretorė, prie Kalėdų eglutės, JOS atstovai — J. Kajeckas, A. Dinpapuoštos detroitiškės p. Jonynienės šiaudinukais. O. Švilpienė aiškino lankytojams lietuvių parodos eksponatus. bergs ir E. Jaakson lapkričio 29 d.
Paroda buvo suorganizuota vietinių lietuvių katalikių moterų iniciatyva. Dešinėje — minėtos parodos rodiniai — Vašingtone turėjo pasitarimą, kuria
Vargo mokykla ir kiti
Nuotr. S. Kero me taipgi dalyvavo dr. S. A. Bačkis
ir V. Tomson, Lietuvos ir Latvijos
pasiuntinybių Vašingtone patarėjai.
Pagrindinis dėmesys buvo skirtas
KLB Hamiltono apylinkės valdyba arilAdŽift
d
Baltijos kraštų okupacijai ir tarptau
tinei būklei pasaulyje. Tos pačios
dienos vakarą J. Kajeckas, A. DinJaunimo Centre (48 Dundurn St. IN.) ruošia
hergs ir E. Jaakson dalyvavo Valsty
bės Departamente sekr. H. Kissingerio surengtame pirmajame priėmi
me atstovybių šefams ir jų žmonoms.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS XXXIII suvažiavime Čikagoje
dalyvavo 36 direktoriai ar jų pava
duotojai ir 10 skyrių atstovų. ALTos
pirm. dr. K. Bobelis pranešė, kad į
ALTą įsijungė Lietuvos Atgimimo
Sąjūdis ir Vilniaus Krašto Lietuvių
Sąjunga. Taigi, ALTą dabar sudaro
12 organizacijų. Finansinę apyskai
tą padarė ižd. J. Skorubskas. Per
pastaruosius metus iki lapkričio 10
d. ALTa turėjo S44.356 pajamų ir
® Šilta ir šalta vakarienė
$32.030 išlaidų. Daugiausia buvo iš
leista: VLIKui — $11.000, biuro ve
Bilietus iš anksto įsigyti S
• Turtingas bufetas
dėjai ir paaglbiniam personalui —
galima pas A. Stanevičių ®
$4.972, kitom organizacijom — $2.tel.
627-7874,
A.
Stosiu
S
° J. Vaičiaus orkestras
261, kelionėm — $1.784. Suvažiavi
telefonu 628-2611, L. |
mo dieną ALTos ižde buvo $35.079.
• Loterija ir kitos staigmenos '
Skripkutę tel. 529-4811 B
Apie Europos saugumo konferenci
jos pradinę fazę Helsinkyje kalbėjo
ir sekmadieniais A. V. S
ALTai ten atstovavęs dr. J. Genys.
Pradžia — 7 vai. vakaro
parapijos salėje po kiek- S
Suvažiavime nutarta sušaukti JAV
z-r
vienų Mišių.
lietuvių
kongresą 1974 m. gegužės
VALDYBA
a
24-26 d.d. Čikagoje.
LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO
šeštadieninė mokykla 1974 m. švęs si
kas ir pirm. L. Skripkutė. Dar kartą dabrinį jubilėjų, kuris bus plačiai pa
primename, kad bilietai prie įėjimo minėtas. Buvęs ilgametis mokyklos
vedėjas Ignas Medžiukas jau rašo jos
nebus parduodami. K. B.
“GYVATARAS”, rūpestingų ma istoriją. Mokyklai dabar vadovauja
STOVIME PRIE DIDŽIŲJŲ šven sas organizacijas, taip pat pavergtos myčių rūpesčiu ir darbu po kiekvie Vladas Pažiūra, talkinamas jauno ir
čių slenksčio — Kristaus gimimo ir tėvynės brolius ir seses, linkėdami nų šv. Mišių, pasibaigus misijoms, energingo mokytojų kolektyvo. Bū
gruodžio 9 d. suruošė pusryčius Jau simus mokytojus šiai mokyklai ren
N. Metų. Mintimis skrendame į mū viltingų 1974 m.
sų gimtuosius laukus, prisimindami
KLB Hamiltono apyl. valdyba: nimo Centre. Ten buvo surengta ir gia specialiai prie mokyklos įsteigti
likusius tėvus, brolius, seseris ir gi pirm. L. Skripkutė, vicepirm. K. Ba loterija. Neatsiimti laimikiai: televi mokytojų kursai.
VYSK. V. BRIZGYS iš Čikagos iš
mines pavergtoje tėvynėje, gražiuo ronas ir H. Švažas, sekr. A. Stane zijos aparatas, dovanotas J. A. Pilysius lietuviškus papročius. Kad ir toli vičius, ižd. A. Stosius, V. Cegytė, paičių (Knight Radio), laimėtas rau vyko į Kolumbiją dalyvauti lietuvių
donu bilietu 442; gėlė, dovanota B. įsikūrimo šiame krašte sidabrinėje
esame nuo gintarų krašto, tačiau ne- K. Mikšys
siduokime pigių blizgučių, viliojan
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS Jau E. Sopių ir laimėta raudonu bilietu sukaktyje. Ji bus paminėta religi
čių dekoracijų ar įvairiaspalvių iliu nimo Centre — gruodžio 31 d. J. 445: didelė dėžė šokolado, dovanota niais bei kultūriniais renginiais.
minacijų vilionėm, bet perduokime Va'čiaus orkestras groti pradės 8 v,, Anitos Pakalniškytės, laimėta ružaiš rankų į rankas mūsų šių švenčių o baras uždaromas 1 v.r. šiltą vaka vu bilietu 139. Gitarą, dovanotą J. A. Kolumbija
NIJOLĖS STASIUKYNIENĖS va
gražias tradicijas. Nors didelė ir rienę numatoma duoti 8.30 v.v. Po Deksnių, laimėjo p. Beržinskienė. Vi
plati yra Kanada, tačiau ten, kur to bus šalti užkandžiai. Paskutinė si turintieji laimingus bilietus prašo dovaujamas Bogotos lietuvių mote
plaka nors viena lietuviška širdis, yra data įsigyti bilietus yra gruodžio mi kreiptis į Ir. Jokubynienę tel. rų klubas surengė šios lietuvių ko
garbingoji ir gyvoji Lietuva! Lietu 23 d. po Mišių parapijos salėje. Visi 389-3205. — Pusryčių metu aukojo: lonijos 25 metų sukakties minėjimą
viška knyga, lietuviškas laikraštis, stalai registruoti, tad svečiai ir vė A. J. Mikšiai $10, V. Z. Agurkai $10, p. Kumpių restorane “Tres Casitas”.
auka šalpai ar laisvės kovai — pui liau atvykę ras savo vietą. Už įėji M. M. Chrolavičiai $20, B. Venslovie- Dalyvių eilėse buvo kolonijos orga
kiausia dovana šv. Kalėdų ar N. Me mo bilietą galima bus laimėti labai nė $10, A. Bugailiškis $25, p. Stosie- nizatoriai kun. N. Sadukas ir St. Si
tų proga.
vertingas dovanas ir pasilinksminti nė $5. “Gyvataras” dėkingas visiems, rutis, pokario metais rūpinęsi tau
Šv. Kalėdų ir N. Metų proga svei net iki 2 v.r. Labai trumpai prieš kurie aukom ir darbu ar savo atsi tiečių įsikūrimu. Bogotos lietuvių ko
lonijos apžvalgą padarė prof. dr. J.
kiname visus Hamiltono lietuvius, vi N. Metus sveikins mons. J. Tadaraus- lankymu parėmė išvyką į Kolumbi
ją. — J. A. Deksnių šeima vietoj Zaranka. Susikaupimo minute buvo
kalėdinių sveikinimų paaukojo $20. prisiminti mirusieji Bogotos lietu
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
viai.
“Gyvatarui”. D.
įsikūręs nuosavuose namuose —
KLB ŠALPOS FONDUI vietoj ka Urugvajus
lėdinių sveikinimų aukojo E. L. Kle
EUROPOS ŠOKIŲ ŠVENTĖJE,
vai $10, K. J. Bartkai $5. Jie tuo bū
kuri
labdarybės tikslu buvo sureng
du sveikina visus savo draugus bei
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir N. ta Montevideo valstybiniame teatre,
lietuviams gražiai atstovavo Alfredo
Metais.
Stanevičiaus vadovaujamas “Atžaly
CHORAS “AIDAS”, vad. sol. V. nas”. Nors jo pasirodymas buvo ant
Verikaičio, gruodžio 8 d. koncertavo roje programos dalyje, kai žiūrovų
Sudburio kolonijoje. Koncertas pra dėmesys yra jau nuvargęs, plojimų
ėjo su gražiu pasisekimu. Dalyvavo bangos susilaukė Landytinis, Abrūapie 300 žmonių. Jų tarpe buvo bur sėlis, Rugučiai ir ypač Malūnas. Į
mistras ir kiti augšti miesto parei ąžuolyniečių grakščiai atliktus šo
gūnai. “Aidas” yra dėkingas Sudbu kius, gražius tautinius drabužius at
rio Lietuvių Bendruomenės valdybai kreipė dėmesį ir didžiojo dienraščio
už pakvietimą ir labai gražų, malonų “EI Dia” korespondentas. Tarp lais
priėmimą. J. P.
vų valstybių vėliavų buvo ir Lietu
PRIEŠKALĖDINIS LAIMĖS RA vos trispalvė, o Lietuvos atstovas A.
TAS įvyks gruodžio 22, šeštadienį, Grišonas buvo pagerbtas kartu su ki
lietuvių parapijos salėje. Pradžia — tais užsienio diplomatais. Šventėje
7 v.v. Laimėjimai — kalakutai ir dalyvavo daug žymių urugvajiečių ir
kiti dalykai. Įvairūs gėrimai, kavutė. net prezidento žmona Josefina de
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
Ruošia Hamiltono žūklautoji! ir Me Bordaberri. Lietuvos atstovas A. Gri
džiotojų klubas “Giesdraitis”. V-ba šonas “Ąžuolyno” nariams surengė
830 Main Street East, telefonas 544-7125
VIETOJ KALĖDINIŲ SVEIKINI jaukų pobūvį pasiuntinybėje. “Ąžuo
MOKAME UŽ:
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
MŲ atvirukais Vytautas Kairys paau lynas” jau yra gavęs kvietimą daly
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
depozitus (P.C.A.)....... 6%
kojo “T. žiburiams” $10. Tuo būdu vauti kitoje šventėje tame pačiame
šėrus ir sutaupąs ........ 7%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v.
jis išreiškia savo šventinius sveiki teatre su urugvajiečių grupėmis. Ka
term.
dep.
1
m.
....
8%
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
nimus ir N. Metų linkėjimus kartu dangi šį kartą “Ąžuolynui” bus duo
3 metų
814 %
galius šeštadieniais uždaryta.
ir 5 metų
9%
.su kitais spaudos rėmėjais.
ta daugiau laiko, programoje norima
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
DUODAME:
pasirodyti su keturių Lietuvos sričių
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Advokatas
asmenines paskolas iš 11 %
tautiniais šokiais.

NAUJU METU

S HAMILTON

“TALKA”

Kapitalas — virš $4.600.000.

nekilnojamo turto iš 9,/i%

B Sc„ B. C. L.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai
kiekvieno skoniui

284 KING STREET E.,
HAMILTON — 528-8468
740 UPPER JAMES ST.,
UAMV-rsSJ _ 329-4113

EUGENIJUS KRONAS,

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building,
suite 614,

tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA
TALIKŲ Federacijos suvažiavimas
įvyks gruodžio 28-31 d. d. Adelaidė
je, Lietuvių Katalikų Centre. Be ofi
cialių posėdžių, numatytos koncelebracinės Mišios Šv. Kazimiero bažny
čioje, dalyvaujant arkivyskupo pa
galbininkui vysk. P. Kennedžiui, li
teratūros ir jaunimo talentų vakarai.
Paskaitas skaitys: kun. Pr. Vaseris

— “Religija išeivijoje”, dr. A. Ste
ponas — apie katalikiško jaunimo
vaidmenį Australijoje. Suvažiavimas
bus užbaigtas bendru Naujųjų Metų
sutikimo baliumi.
KOMUNISTŲ PAVERGTŲ KRAŠ
TŲ KOMITETAS, kurį sudaro 12
tautybių atstovai, lapkričio 17 d.
Melburne surengė demonstracijasmotorkadą. Atsišaukimais papuoštais
automobiliais centrinėmis miesto
gatvėmis buvo važiuojama į Lietuvių
Namus, kur žodį tarė senatoriai Mc
Manus ir Hannan. Pirmasis pabrėžė
faktą, kad komunistinėje Kinijoje iš
kilmingiau buvo sutiktas Australijos
kompartijos vadas, negu pats prem
jeras Whitlam, antrasis — kad Aust
ralija vis dar nepripažįsta Baltijos
valstybių priverstinio įjungimo į So
vietų Sąjungą, tačiau naujojo prem
jero Whitlam nuomonė šiuo klausi
mu nėra išryškėjusi.
TARPAUTINĖJE KALĖDŲ EG
LUTĖJE Tasmanijos sostinės Hobarto rotušėje ALB vietinė valdyba su
organizavo lietuvių tautodailės sky
rių. Programoje dalyvavo Bonifaco
šikšniaus vadovaujamas mergaičių
chorelis.

Italija
VAKARŲ EUROPOS LIETUVIŲ
sielovados centras yra paruošęs
spaudai lietuvišką mažąjį apeigyną,
kuris lapkričio 19 d. buvo įteiktas
Vatikano apeigų kongregacijai. Ga
vus aprobafą, apeigynas bus perduo
tas spaustuvei.
VIRGILIJUS NOREIKA, su Mask
vos didžiojo teatro grupe dalyvavęs
gastroliniuose spektakliuose Milano
La Scala teatre, bene didžiausio
triumfo susilaukė viešame koncerte
Milano konservatorijoje, čia jis at
liko kelias itališkų operų arijas, pa
brėždamas, kad į jas linksta jo,
lietuvio, romantiška širdis. Milanie
čiai už šiuos žodžius ir arijų atliki
mą jam atsilygino ilgais plojimais,
bravo ir bis šauksmais. Italų žurna
listai V. Noreiką skaitytojams pri
statė kaip milžiną lietuvį.

Britanija
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
salėje Londono lietuvių parapija su
rengė rudens vakarą, kurio pelnas
buvo skirtas statybos ir pagerinimo
reikalams. Dalyvių tarpe buvo H. T.
E. Brazier su žmona — Tower Ham
lets tarybos nariai.
BALTIECIŲ KALĖDINIS BAZARAS gruodžio 1-2 d. d. įvyko Londo
no Latvių Namuose. Lietuviškuoju
skyriumi rūpinosi moterų sambūris
“Dainava”, o programoje dalyvavo
Londono lietuvių šeštadieninės mokyklos tautinių šokių grupė.

Šveicarija
J. STASIULIENĖS VADOVAUJA
MA tautinių šokių grupė turėjo sėk
mingą pasirodymą Schaffhausene,
kur didžiąją žiūrovų dalį sudarė gim
nazijų moksleiviai. Dr. Juozas Ere
tas specialiais intarpais tarp šokių
supažindino koncerto dalyvius ne tik
su pačiais šokiais, bet ir senąja lie
tuvių kalba bei dabartine Lietuvos
okupacija. Gimnazistams buvo suda
ryta reta proga gauti žinių apie Lie
tuvą ir pasigrožėti jos tautiniais šo
kiais, gražiais drabužiais.

Austrija
PALANGOS

GINTARO

MUZĖ-

JAUS 600 rodinių paroda, apkeliavu
si R. Vokietiją, Čekoslovakiją, Veng
riją ir Prancūziją, su gintaro dirbi
niais dabar supažindina austrus. Pir
moji paroda Austrijoje buvo sureng
ta Zalcburgo inuzėjuje, kurio direk
torė F. Prodingcr priminė, kad kel
tų pirkliai iš Zalcburgo žemės gaben
davo druską į Lietuvą ir iš jos atsi
veždavo gintaro. Parodą ji papildė iš
Vienos gauta gintarine figūra “Ma
ria Immaculata”. Kaip ir paprastai
tokiais atvejais, parodos atidaryme
dalyvavo sovietų pasiuntinybės atsto
vai, jų tarpe ir žodį taręs V. Mamon
tovas. Jam rūpėjo ne keltų ryšiai su
senąja Lietuva, bet Sovietų Sąjun
gos ir Austrijos draugystė. Už paro
dos surengimą austrams padėkojo
Vilniaus dailės muzėjaus direkto
riaus pavaduotojas R. Budrys. Iš
Zalcburgo paroda buvo pervežta į
Lincą ir šiuo metu turbūt jau yra pa
siekusi Vieną.

Lenkija
PUCKO KAPINĖSE atidengtas pa
minklas Štuthofo koncentracijos sto
vyklos kaliniams Antanui Šapalui ir
kun. Alfonsui Lipniūnui. Iškilmėje
dalyvavo gausus būrys Lenkijos lie
tuvių ir vietinių gyventojų. Lėšas
paminklui suaukojo Lenkijos lietu
viai, kartu su A. šapalu ir kun. A.
Lipniūnu Štuthofe kalinti tautiečiai.
Daugiausia pasidarbavo Lietuvių Vi
suomeninės
Kultūros
Draugijos
Slupsko ratelis, prižiūrintis abiejų
Štuthofo aukų kapus.
LIAUDIES DAINŲ VAKARO pro
gramą Punsko gimnazijoje atliko se
nieji lietuviai — O. šimilevičienė iš
Trakiškių, punskiečiai J. Judickas, J.
Cerelytė, O. Malinauskaitė. Jauniau
sias atlikėjas 60 metų.
NUTEISTI MIRTIES BAUSME
Varšuvos teismo trys lietuviai —
Juozas Mekišius, Vladas Butkūnas ir
Jonas Barkauskas. Jie buvo kaltina
mi kaip “fašistinio” specialaus dali
nio nariai, dalyvavę 1941-1944 m. ma
siniuose gyventojų šaudymuose neto
li Vilniaus. Šią žinią paskelbė “Iz
vestia” 1973 m. gruodžio 2 d. kores
pondencijoj iš Varšuvos.
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Humoras-tai liūdesio karikatūra
Trečioji Antano Gustaičio humoro knyga "Saulės šermenys*'
bei tulžies. Viską persmelkia
Prieš akis — graži knyga. Kie
V. A. JONYNAS
gėla, sutramdyta emocija, nuo
tu viršeliu in folio, su originaliu
fotomontažų įklijomis, su še to. Nebūtina manyti, kad ją stabus sugebėjimas išreikšti ne
šiom spalvotom dail. V. Vizgir įkvepia rašytojo agresyvumas, viltį mandagia forma. Tam tikra
dos litografijom, tikrai bibliofi noras pabrėžti savo pranašumą, prasme “Saulės šermenys” (pa
linis leidinys. Tai Antano Gus pasipiktinant kitų veidmainyste, vadinimas irgi iškalbus) gimi
taičio “Saulės šermenys”. Nors bukumu, dvasine skurdybe. ningi tai atnašai, apie kurią kal
laikyk salone ant stalelio ir ro Šlakstymas vitrioliu dar nepada bėjo Alg. Mackus:
— Ką nešu stikliniom korstc?
dyk svetimtaučiui bei vaikams: ro meno kūrinio. Humoristiką
— Surinkau visus daiktus anuomet
“Veizėkit, kaip lietuviai išleidžia turi teikti skaitytojui estetinio
šaknis įleido mirę daiktai manin . . .
knygas! Veizėkit, kaip gerbia sa pasigėrėjimo, žavėti jį formos
vo raštą tie prakeiktieji emi- grakštumu, eilių skambumu,
Gustaičio tonas kitoks. Kur kas
n grantai!!!” Tikrai miela, kad ne- aforizmo glaustumu, pagaliau apgaulingesnis. Bet jau pats pir
■ pagailėta A. Gustaičio kūrybai minties lakumu, kurį vadiname mas eilėraštis “Rauda” pritren
prabangaus, šventadieniško ap sąmojumi. Ši dovana dažniausiai kia skaitytoją skausmingom po
daro. bet dar smagiau, kad tai, įgimta, bet privalo būti ir ugdo tekstėm; žuvusių iliuzijų paka
kas dvelkia iš leidinio puslapių, ma, puoselėjama didelės savi synų gaida skamba ištisai per
irgi nekasdieniška, nevidutiniš- tvardos kaina.
visą rinkinį. Jo raktu galėtų būti
ka, bet pakilu ir brandu.
♦**
nuostabiai taiklūs “Visi laimingi,
Supažindinti skaitytoją su
Esame įpratę manyti, kad są visiems gerai” posmai:
Antanu Gustaičiu nereikia. Kaž mojus, “linksmos pastabos” iš
Praėjo metai, užglostę randus,
įrėžtus kulkų, nagų ir žodžių.
kada giedrinęs mūsų buitį DP trykšta savaime tarp dviejų tau
Ir tolių rūkas, ir grašiai brandūs
stovyklose, vėliau dažnokas sve relių. Retai pamąstom, kad hu
Užpustė kelia į tėvo sodžių,
čias šio kontinento kolonijose moristas yra galbūt pats pareičia skribliuos gėlės — ten žagarai, —
kaip “svieto linksmintojas” gingiausias, sąžiningiausias me
Visi laimingi, visiem gerai.
(“amuseur-fantaisiste”) mūsų nininkas žemėj. Jis angažuojasi
renginiuose, autorius skaityto kūrybai visa savo esybe, žinoda
Praėjo metai, palikę gėrį:
jui pažįstamas iš dramaturgijos mas, kad jo tyko dvigubas pavo
Gudruoliam turtų, kvailiam pagyrų.
Vieni už laisvę save pragėrė.
veikalų ir rinkinių “Anapus tei jus: neįtikti amžininkams ir pa
Kiti išmainė kriukius į lyrų.
sybės” (1956), “Ir atskrido juo sidaryti užmirštu laiko būvyje,
Ir buvę žvirbliai, dabar arai, —
das varnas” (1966). Pastarasis kai ateinančios kartos žvelgs į jo
Visi laimingi, visiem gerai.
laimėjo 1967 m. Lietuvių Rašy sielvartą ir pykčio priepuolius
Praeis dar metai — keleivio kojos
tojų Draugijos premiją. Šis pri kaip į pažintinės, akademinės
Iries į lovį, šilkais išklotų.
pažinimas tarsi patvirtino savo vertės dalykus. Jei kiekvieno ra
Ir negirdėsi, užsimiegojęs.
antspaudu Gustaičiui satyros šytojo pareiga sakyti tiesą, nela
Kaip tave gerbia, šunų išlotą.
Bičiuliai, priešai ir daktarai, —
kuojant tikrovės, išsakyti savo
klasiko titulą.
Visi graudingai, visi gerai . . .
X*
Jji
santykį su buitim, tai humoristo
* * *
Bet gal todėl, kad humoristas padėtis dar tuo nepavydėtina,
Jau nekalbant apie eilių skam
išaugo su mumis, tremtyje ir iš kad jam neleistina operuoti her
eivijoj. kad jis čia susirado ir iš metiškumu, sudėtingų metaforų bumą, rimų tobulumą, poeto iš
tobulino savo žanrą, nevisų bu barikadom. Jo žodis turi smeig radingumą, puikiai surastą žodį
vo suprastas. Kas yra humoras? ti taikliai. Jis turi pažinti visą (“užsimiegojęs”), šis eilėraštis
Dalykas neaptariamas, kaip kad dailiojo rašto alchemiją, suge neturi nieko bendro su betkaip
elektra? O tačiau, atidžiau pa bėti išnaudoti žodyno išteklius, sukabintais ant virvagalio pos
žvelgus, matyti paradoksali būk visas galimybes, kurias suteikia meliais. Skaitytoją žavi ne vien
lė. Ne kažin kiek satyrikų ir hu garsų sąskambiai, onomatopė- sumaniai panaudojamas refre
moristų išaugino mūsų žemė. jos, aliteracijos ir visa, kas su nas, bet ir visa eilėraščio struk
Gricių-Pivošą,
Binkį-Tamošių kelia staigių minčių asociacijas. tūra, nutekėjimas slenksteliais,
Bekepurį, Liūnę Janušytę, T. Tik tada jo kūryba tampa poeti kaip kad nulašnoja palietas ant
Tilvytį su jo “Dičiais”, dar A. niu metraščiu, “baltojo metraš laiptų vanduo. Be abejonės, kurBaroną-Aliūną, L. Žitkevičių, tininko” darbu, kaip esame ap ne-kur “Saulės šermenyse” pa
atidavusius savo duoklę savo lai tarę kitur A. Gustaičio “Saulės sikartoja temos, kurias Gustai
tis yra užkliudęs ankstyvesniuos
kui. dabar pusiau pamirštus. šermenis”.
Ne tiek priekabus ir aikštin rinkimuos. Išeivijos buitis, pri
Bet. palaukit, yra V. Kudirka ir
jo “Viršininkai" — Merzavcevų, gas pasaulio nedorybių plieki- pažinkime, nėra labai įvairi.
Kruglodurovų kacapiška galeri mas sudaro humoristo jėgą, kiek Antra, jieškodamas prajuokint
ja. yra raštas-ginklas, kuris ne gilus ir skausmingas pergyveni skaitytoją, rašytojas turi ope
rūdija. Gal neskubėkim su šne mas savo meto skaudulių. Vie ruoti ta pačia klasta, siekiančia
ka apie humoristiką kaip antra nas nedaugelio kritikų, kurie suviliot jo mintis klyst viena
bandė pažvelgt giliau į humoris linkme ir staigiai pakišt jam
eilį meną!
Humoras yra senas kaip že to pasaulį, Pierre Dahinos, yra kontrastingą, prozinį vaizdą.
mė. Perėjęs dgą raidą. Keitęs taikliai pastebėjęs savo įvade Gustaitis šioj srity nepralenkia
savo pobūdį. Horacijus vadino antologijon “Tout l’humour du mas meistras:
satyromis labai kasdieninius, že monde”, kad net gamtovaizdis
Ne raiba antelė ežerėly irias,
No palši jauteliai baubia pabariais, —
miškus dalykus — draugiškus turi įtaką rašytojo humoristo
Tai narsus brolelis, po stalu numiręs.
pokalbius eilėm apie laimę gy formavimuisi. Pasak jo, visi
Kenčia, kol tėvynėn jo dvasia pareis.
venti gamtoj, apie išmintį laiky stambieji pasaulio humoristai
("Liaudiškai")
tis vidurio kelio, įterpdamas (išskyrus Cervantes) yra ne pie
tiečiai.
bet
šiaurės
vaikai
—
protarpiais šmaikščią pasakėčią.
Kelius maldoj ir pasnike surietęs.
Sako, nutikimas apie lauko ir žmonės, kurių pasaulėjautą nu
Kenčiu už tautų, žūstančios gentis.
dažė
žemas,
debesuotas
skliau

miesto pelę iš ten atklydęs. Re
Nenoriu blogio šlovinti, nei rietis
Ir girtas broliui išmušiau dantis.
liginėse, politinėse sumaištyse tas, pragiedrulio ilgesys, mono
Kad būtų, klausant arfų angelų,
satyra tapdavo ginklu, galinges tonijos gėla. Jo nuomone, hu
Tylu.
niu už kanuoles. Anglas Swift moristai gyvenime retai kada
("Tauraus žmogaus dienoraštis")
išaštrino ją iki tobulumo. Protar būna sangvinikai, linksmi, vėja
Bet būtinybė naudotis stai
piais humoristiką sunykdavo, iš- vaikiški. Jie yra veikiau užsida
sigimdavo į tuščias papliauškas rėliai, niūrūs žmones, visa savo giu kontrastu, vadinamąja
apie dailiosios lyties išdavikišką esybe pergyveną buities trapu “punch line”, gali tapti tos pa
prigimtį... Kartais išvirsdavo į mą, žmogaus susikurtų mitų lai čios formulės kartojimu, trafa
sausą, lėkštą postringavimą, di kinumą. Ši dvasinė būsena pa retu. Džiugu konstatuot, kad to
daktiką. Gal todėl nelengva ras aiškina, kodėl vienas medicinos kios monotonijos “Saulės šerme
ti jai bendrą vardiklį. Gal todėl žurnalas teigė, kad neviltis nyse” nėra. Priešingai, Gustai
kaikas skiria humorą nuo saty esanti neišvengiama profesinė tis sugeba pačia eilėraščio struk
humoristo liga. Paties P. Dani- tūra, kompozicija, ritmo įvairiros. Galbūt ne be pagrindo.
Esmėje satyros paskirtis yra nos žodžiais, humoras yra liūde nimais, leitmotyvo pakartoji
sukelti juoką ar šypsnį. Jai bū sio karikatūra, taip sakant, va mais, visa eilėraščio orkestradingas bruožas pašiepti ydas: davimasis iš liūdesio, melancho cija, — suteikti savo strofoms
žmogaus godumą, kvailybę, aist lijos, per šaržuotos tikrovės pie tokią sprogstamą galią, kad pati
“punch line” tampa antraeile.
rų kvaitulį. Kaip tas berniūkštis šinį.
Pvz. “Dialoge su kraštu” eilė
* * *
Anderseno pasakoj palypėjęs į
medį, humoristas šaukia miniai:
Ši formulė puikiai išsako, mū raštis nutrūksta, nes keturi pos
“Žmonės, negi nematot, juk ka sų manymu, naujojo A. Gustai meliai jau išsakė, kad pokalbis
ralius nuogas!” Ne be reikalo čio rinkinio dvasią. Žinoma, tarp dviejų brolių, juodvarniais
anglų rašytojas Pope tikėjo, kad “Saulės šermenys” yra išeivijos lakstančių, toliau neįmanomas.
jos tikslas yra “kelti baimę gyvenimo metraštis. Jame vaiz Barabas (“Paskutinė peticija”)
tiems, kurie nė Dievo nebijo”. duojami mūsų buities slogučiai, pribloškia savo sinkopine sąran
Ir Gogolio aptartis panaši: “Juo tvirtai nuteškiami visokių veiks ga, kakofoniniu didingumu. Ne
ko bijo net ir tas, kuris nieko nių portretai, bendravimo su mažiau išjieškota konstrukcija
nebijo”.
kraštu erzelis, kongresų nieky pasižymi rondo: “Nekrologas
Bet priemonės, kuriom nau bė, betkokį polėkį žlugdąs veid gimto kaimo gaideliui”.
* * *
dojasi autorius, gali būti įvai mainiškumas, įvairūs skersvė
rios. Nebūtinai humoristiką tu jai, literatūrinės premijos, suju
Jei anksčiau Gustaitį galėda
ri būti eiliuota. Humoras nema dinusios stagnacijos p i 1 k m ę. vom pakaltinti efekto jieškojižiau lakiai ir grakščiai suplazde Per tą laiką periodikos pusla mu, estradine poza, tai “Saulės
na prozoj, dramos kūrinyje, ko piuose nestigo komentarų apie šermenyse” randame tos prie
miškuose piešiniuose, tapyboj. tuos reiškinius. A. Gustaičio kabės paneigimą. Visų pirma
Visa priklauso nuo menininko strofas nuo tų kupletėlių skiria nelauktai džiugi staigmena yra
santykio su pasauliu, nuo jo kū tai, kad autoriaus posmuose nė skyrelis, skirtas draugams. Tai
rybinio pajėgumo, temperamen- ra aklos pagiežos, kerštavimo savotiškos modernios odės, pa-
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Prof. VI. Jakubėnas (kairėje), akompanavęs čikagiškiam “Tėviškės” chorui,
kuris Toronte atliko jo kantatą “I)e profundis”. Dešinėje — J. Lampsatis,
“Tėviškės” choro dirigentas
Nuotr. St. Dabkaus

rašytos vyriška ranka. Nuošir
ALGIRDAS BALTAS
džios ir tikros. Kai Gustaitis su
kūrė “Nostalgiją”, skirtą Rui
giui Andriušiui (“Varne”), skai
tytojas aiškiai pajuto, kad šalia
Gustaičio - peklininko yra kitas GffAI žvelgiu
Gustaitis - lyrikas. Šį kartą Rui
Nuo žaliojo kabio,
giui skiriamas kitas, nemažiau JStambulas paskendęs rūkuos,
lakus, nuoširdus eilėraštis. A.
Gustaitis reta drąsa mėgina iš Sienos dunkso be gyvybės,
be kraujo.
sakyt savo pagarbą gyviems Tartum mūsų Trakuos.
draugams. Ir nesuklumpa:

Kai žvelgiu...

Dar žodis, dar griausmas, dar žaibas
kryžiavos.
Dar vienas — ir volei grėsminga tyla.
Tik jaučiam — lyg žemo sustojo
važiavus.
Ir teka blakstienom berželio sula . . .

Tokiu posmu Gustaitis apta
ria Brazdžionio, to “lieso Jeho
vos žmogaus”, poezijos poveikį.
Ir kažin ar rafinuočiausi refera
tai kada išsakys visa, kas telpa
vienoj eilutėj: “Ir jaučiam —
lyg žemė sustojo važiavus”.
*

įc

*

Kita “Saulės šermenų” ypaty
bė yra rinkinio vientisumas. Poe
tas žvelgia į buitį iš nuotolio, ku
rį suteikia jam artėjančios pa
baigos nujautimas. Su ironijos
šypsniu jis palydi paprasto žmo
gelio nėrimąsi iš kailio. Juokin
gas išeivijos apsinuodijimas
amerikietiška sekso egzaltacija
(kai, pasak poeto, “kreole, pusnegrė ar indė, parketą aria že
maičiu) teikia medžiagos kupi
nam atlaidaus šypsnio eskizui
“Madame Antique”. Švento Au
gustino šauksmas “Inter feces
et urinam nascimur” medituoja
mas be draskymai žaismingame
“Gimime ir mirty”:

Kai jaučiu
Saulėtekio žaros
Drovų spindulį medžių veiduos,
Jau žinau, devynios Marmaros
Mano sieloj siaus ir banguos.
Kai girdžiu
Atgimstančios žemės
Džiugią dainą ir paukščių treles,
Širdį jauną taip spaudžia,
taip gelia
Rykščių kirčiai — baisiau
už strėles.
Kai užsidengiu
Rankomis veidą,
Kad surinkčiau skausmo lašus,
Matau savo tėviškės kelią —
Savo brolių kapus, vien kapus!
Ir malda netikėtai, staigiai
Išsiveržia iš dvasios gelmių —
Ak, kodėl neturėjai Tu žynių?!
Ak, Tėvyne, kur Tavo arai?!
Ankara, 1973 m.

Red. pastaba. Šio eilėraščio auto
rius yra Algirdas Bražinskas, su savo
tėvu pabėgės Turkijon keleiviniu so
vietų lėktuvu. Jiedu tebėra laikomi
Ankaros kalėjime. Algirdas yra išleįsdinęs JAV-se pirmąjį eilėraščių
rinkinį.

Mirę grįžtam į dangiškų būtį.
Randa siela, ko amžių ieškojo,
O užgimus — nugriebia bobutė
Ir lyg žųsj kabina už kojų ...

Tokių ramaus poetiškumo
posmų, įvairių savo nuotaikų ga
ma, aptinkam gausiai (“Elegiš
kas regėjimas”, “Sausio pirmą
ją” ir t.t.) Gustaičio rinkinyje,
žyminčiame naują fazę jo kūry
boj.
Pradėję recenziją konstatavi
mu, kad leidinio esama gražaus,
rodytino svetimtaučiams, mes
nepilnai išsakėm savo mintį.
Taip, iliustratoriaus darbas yra
gražus, skoningas. Didelio for
mato spalvotos iliustracijos ne
sikerta savo rūsčių spalvų deri
niais ir siužetais su Gustaičio
plunksnos rėžių linijom. Bet
dail. Vizgirdos talka ypatingai
graži, kaip žmogiškas mostas,
bylojantis apie draugystę ir ti
kėjimą lietuvišku kūrybiniu žo
džiu.
Antanas Gustaitis, SAULĖS
ŠERMENYS. Dailininkas V. Viz
girda. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas.
Čikaga, 1973, 111 psl. Kaina $7.

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
Mūsų išeivijos poetu antolo
giją “LIETUVIŲ POEZIJA III“
gruodžio mėnesį galite įsigyti su
23% nuolaida. Pasinaudokite
proga praturtinti savo bibliote
ką. Tinka dovanoms. Išpardavi
mo kaina — tik $10! Galite
gauti pas platintojus arba
"Ateities" leidykloj, 17689
Goldwin, Southfield, Michigan
48075, USA.

LAS VIOLACIONES DE LOS DE
RECHOS HUMANOS EN LITUANIA OCUPADA POR LOS SOVIETICOS. JAV LB angliško leidinio apie
žmogaus teisių pažeidimus sovietų
okupuotoje Lietuvoje vertimas ispa
nų kalbon, išleistas Kolumbijoje.
Kaina nepažymėta. Gaunamas šiuo
adresu: Comite Catolico Lituano,
Apartado aereo 19-70, Medellin, Co
lombia.

Netrukus iš spaudos išeina
inž. Petro Lėlio atsiminimų knyga

“LIETUVOS KELIU 1910-1973 m.”
Šioje 270 psl. gausiai iliustruotoje knygoje yra 90
straipsnių, suskirstytų į šešis skyrius:

I. Caro valdžioje,

II. Pirmasis pasaulinis karas, III. Laisvės kovos, IV. Nepri

klausomybės metai, V. Antrasis pasaulinis karas, VI. Emig
racijoje. Dalis šių atsiminimų buvo spausdinto 1970-72 m.
“Nepriklausomos Lietuvos" savaitraštyje antrašte "Prieš

50 metų".
Knyga bus parduodama kioskuose, bet jau dabar gali
ma ją užsakyti pas autorių: 32 Weatherell St., Toronto 9,

Ič kairė*: antrojo mokslo bei kūrybos simpoziumo Čikagoje organizacinės - technikinės komisijos pirm. inž. J. Jur
kūnas. gen. konsule J. Daužvardienė, M. Lenkauskienė, kun. J. Borevičius, SJ
Nuotr. P. Maletos

Ont. Canada. Knygos kaina $6.

PIANISTO ANDRIAUS KUPREČIAUS koncertą Niujorke, Manhat
tan Town Hall salėje, lapkričio 10 d.
surengė LMKF Niujorko klubas, va
dovaujamas pirm. dr. M. Žukaus
kienės. Pirmoji koncerto dalis buvo
skirta vokiečių klasiko Roberto Schumanno kūriniui “Intermezzi” ir argentiniečio kompozitoriaus Alberto
Ginasteros “Sonatai”, antroji — Fr.
Šopeno kompozicijoms. Savo rečitalį
A. Kuprevičius užbaigė programon
neįtrauktais M. K. Čiurlionio preliu
dais.
“TĖVYNĖS GARSU” radijo valan
dėlė Klevelande lapkričio 16 d. trans
liavo vedėjo J. Stempužio paruoštą
pusvalandžio programą “Vilniui 650
metų”. Ją sudarė žodinė apybraiža
apie Vilniaus senąją muziką .su mu
zikinėmis iliustracijomis, kurios bu
vo pradėtos pagoniška daina ir už
baigtos M. K. Čiurlionio kūriniais.
Klausytojai turėjo retą progą išgirsti
Lietuvos kunigaikščio Zigmanto III
Vazos kapelos vargonininko Merulos, fleitininko Kato, kunigaikščio
Motiejaus Radvilos ir su Vilnium su
sijusio kompoz. S. Moniuškos kūri
nius.
LIETUVIU FOTO ARCHYVO Či
kagos Jaunimo Centre surengtoje
metinėje parodoje dalyvavo 61 me
ninės fotografijos atstovas su gau
siais savo darbais. Vertintojų komi
sija — Kastytis Izokaitis, Algirdas
Kurauskas, Dalia Aleknienė ir Zita
Sodeikienė premijas paskyrė ne už
vieną kurį darbą, bet už jų visumą
šiems fotografams: mecenatų dr. Sta
sio ir Mildos Budrių $350 I premiją
— Juozui Vaičiūnui iš Detroito, me
cenatų dr. Romo ir Kotrynos Giniočių $250 II premiją — čikagietei Te
resei Pautieniūtei-Bogutienei, mece
nato dr. Algimanto Kurgono $150
III premiją — Rimantui Žukui iš
Glendale, Calif., garbės pažymėjimą
— čikagiečiui Raimundui Kaziui.
PLAČIŲ RECENZIJŲ ČIKAGOS
SPAUDOJ susilaukė profesinio foto
grafo Jono Dovydėno nuotraukų pa
roda “America: New and Used”, su
rengta Čikagoje, Douglas Kenyon
Inc. patalpose, ir trukusį visą lapkri
čio mėnesį.
SUSITIKIMĄ SU JURGIU JAN
KUM Detroito naujojo kultūros cent
ro mažojoj salėj surengė LB apy
linkės valdyba. Jis buvo pradėtas
kultūros reikalų vadovės dail. Sta
sės Smalinskienės įvadiniu žodžiu,
užbaigtas pirm. Jono Urbono padė
ka. J. Jankaus “Užkandį” išleidusios
“Ateities” leidyklos pirm. dr. Kęstu
tis Kebiys visus dalyvius pavežio
jo šio rašytojo kūrybiniu traukiniu,
išlaipindamas juos pagrindinėse J.
Jankaus kūrinių stotyse. Iš paties J.
Jankaus kalbos paaiškėjo, kad tokių
stočių galėtų būti gerokai daugiau,
bet jos neužbaigtos statyti, nes jis
rašo kelis kūrinius iš karto, nuo vie
no peršokdamas prie kito ir vis dai
rydamasis leidėjo. Tokiai neužbaig
tai stočiai atstovavo ištrauka iš kny
gos “Karo paraštėje”, kuri spaudai
ruošiama jau 15 metų. J. Jankus
paskaitė legendinio pobūdžio gaba
lą apie Vokietijos kaimo gyventojus
gąsdinusį žuvusį lietuvį karininką.
Kai tame kaime apsigyveno lietuvis,
karininkas jį ėmė prašyti, kad jo pa
laikai būtų parvežti į Lietuvą. Su
žinojęs, kad gyvasis tautietis ant
krūtinės nešiojasi maišiuką su žiups
niu Lietuvos žemės, karininkas ap
sipylė jomis ir subyrėjo į dulkes.
KULTŪRINES POPIETES Čika
gos Lietuvių Tautiniuose Namuose
rengia Lietuvių Moterų Federacijos
Čikagos klubas, vadovaujamas K.
Leonaitienės. Viena tokia popietė
buvo skirta tenorui Stasiui Barui,
kita — rašytojui Aloyzui Baronui.
Sol. S. Baras dalyvius supažindino su
savo gyvenimu nuo vaikystės iki da
bartinių dienų, nušvietė nelengvą
kelią į dainos meno viršūnes. Jis
taipgi padainavo keletą dainų ir
operų arijų. Popietę papildė sol. S.
Baro nuotraukų ir recenzijų paro
dėlė. Sekančioje popietėje apie ra
šytojo A. Barono gyvenimą bei dar
bus kalbėjo Marius Katiliškis, pri
mindamas ir jo gimtinę Vabalninką,
kuris Lietuvai yra davęs Balį Sruo
gą, Vincą Stonį, Leonardą Žitkevi
čių. A. Baronas dalyvius supažindi
no su savo pradiniais poezijos žings
niais St. Tijūnėlio redaguotoj “žvaigž
dutėj”, studijomis Lietuvoje ir V.
Vokietijoje, darbais JAV. Jis taipgi
papasakojo, kaip pasirenka novelių
bei romanų siužetus ir kaip juos įgy
vendina. Tik vieną romaną — “Vė
jas lekia lyguma” yra parašęs iš
pareigos, norėdamas įamžinti Lie
tuvos partizanus, apie kuriuos sve
timtaučiai neparašys. Popietės už
baigai A. Baronas paskaitė keletą
savo rimtų ir humoristinių eilėraš
čių. Programai vadovavo aktorė Z.
Kevalaitytė-Visockienė.
RYTO _ BABICKO vadovaujamas
Klevclando vyrų oktetas su sol. Ire
na Grigaliūnaite turėjo išvykos kon
certus Hartforde, Conn., ir Ročesteryje, N.Y. Jų programoje — lietuvių
kompozitorių J. Naujalio, K. Griauz
dės, J. Tallat-Kelpšos, B. Dvariono,
St. Šimkaus, A. Bražinsko, J. Gai
žausko, J. Raudonikio, T. Makačino
bei visos eilės kitų dainos, papildy
tos amerikietiškų operečių ištrauko
mis. Oktetas neseniai yra išleidęs
naują plokštelę su sol. I. Grigaliū
naite. Repertuaro platumą liudija
lietuvių įsikūrimo Klevelande šimt
mečiui skirtame koncerte atlikta net
101 daina.

OKUP UOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS IR LATVIJOS DAILI
NINKU tapybos darbų paroda buvo
surengta Panevėžio parodų rūmuose,
dramos teatre ir VII vidurinėje mo
kykloje. Parodos atidaryraan atvykę
dailininkai turėjo progą pamatyti A.
Strindbergo “Mirties šokio” spektak
lį, pasikalbėti su teatro meno vado
vu ir vyr. rež. Juozu Miltiniu.
ŠVEDIJOJE KONCERTAVO vil
nietis vargonininkas Leopoldas Digrys, pakviestas koncertų organizato
riaus U. Sundmano. Koncertuose
skambėjo J. S. Bacho, Juliaus Juze
liūno, P. Ebeno ir kitų kompozitorių
kūriniai. Recenzentai žavėjosi šio
lietuvio muziko talentu, augštu atli
kimo lygiu. Umeo miesto laikraštis
L. Digrj netgi pavadino vargoninin
kų Paganiniu.
KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTO centrinės mokslinės tyrimo
vibrotechnikos laboratorijos vadovas
prof. dr. K. Ragulskis lankėsi Varno
je. Bulgarų mokslininkams bei kons
truktoriams jis skaitė pranešimus
precizinių skaičiavimo ir organizaci
nės technikos įrenginių virpesių ty
rimo bei jų įtaisų tobulinimo klausi
mais.
VILNIAUS KONSERVATORIJOS
SALĖJE kanklių ir birbynės muzi
kos koncertą surengė “Sutartinės"
ansamblio jauniausieji instrumenta
listai — pernai konservatoriją baigu
si kanklininkė L. Juodytė ir birby
nininkas V. Tetenskas, IV kurso stu
dentas. Koncerto programon jiedu
buvo įtraukę J. Švedo, V. Paketūro,
A. Bražinsko, V. Bagdono, A. Lapins
ko ir B. Dvariono kūrinius. Kaikurios kompozicijos buvo duetai kank
lėms ir birbynei. Siame koncerte
taipgi buvo atliktas V. Bagdono
“Koncertas birbynei ir liaudies in
strumentams", dalyvaujant visam
“Sutartinės” ansambliui.
LIAUDIES MENO DRAUGIJOS
Klaipėdos salone klaipėdiečiai turė
jo progą susipažinti su šio miesto 15
jaunųjų dailininkų kūryba — tapy
bos, grafikos, keramikos, drabužių
modeliavimo darbais ir pastatų vi
daus įrengimo nuotraukomis. Pirmą
kartą parodoje dalyvavo tekstilinin
kės G. Fledžinskienė, A. Burokienė,
šiemet Vilniaus dailės institutą bai
gusieji tapytojai V. Pinkevičius ir J.
Vosylius. Klaipėda dabar turi apie
20 jaunųjų dailininkų, kuriem vado
vauja dailininkų skyriaus pirm. A.
Taurinskas. Dailininkų atsikėlimą
Klaipėdon skatina prieš keletą me
tų šiame mieste įsteigta vaikų dailės
mokykla. Kaikurie jaunieji dailinin
kai jau yra palikę ryškius savo pėd
sakus: vaikų žaislų parduotuvę puo
šia V. Jakščio ir J. Pulmano kerami
kinės mozaikos “Piemenėliai”, “Eg
lė žalčių karalienė”, IX vidurinę mo
kyklą — A. Taurinsko tapybos dar
bai “Uostas”, “Senamiestis", M. Bal•čiūnaitės “Peizažas”, I vidurinę mo
kyklą — V. Jakščio ir A. Gabrielaičio mozaika “Jaunystė", alaus daryk
lą “Švyturys” — kolektyvinis jau
nųjų dailininkų keramikos darbas
“Subatėlė”.
VILNIAUS UNIVERSITETE įdo
mų koncertą surengė mokytojos J.
Vaigauskaitės vadovaujamas Luo
kės—Biržuvėnų etnografinis žemaičių
ansamblis, įsteigtas praėjusią vasa
rą, kai šiose apylinkėse tautosaką
rinko universiteto kraštotyrininkai.
Ansamblis atliko patalkiais pavadin
tą etnografinį vaidinimą, žemaičiams
būdingą vakaronę po talkos. Senaja
me Vilniaus universitete skambėjo
žemaitiškos dainos “Eisim j kalną
rugelių pakirsti”, “Pro vyšnelių suodnelj”, “Oi meiga meiga”, “Oi Juzi
Juzieli”, “Turėja buobuti žilą vuoželį” ir netgi daina apie T. Blindą
"Būva didis vajaunykas”. Programą
papildė Z. Daunienės pabaigtuvių
oracija, V. Žiievičienės, Z. Gelžinio,
M. Jocienės pasakos, ansamblio atlik
ti žaidimai, iš kurių įdomiausias bu
vo “Zuikieli puikieli”. Priekaištų su
silaukė tik kaimiška kapela, nes jos
etnografiškumui kenkė akordeonas ir
gitara.
KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS val
dybos pirmininko pavaduotojas Juo
zas Antanavičius, einantis docento
pareigas Vilniaus konservatorijoje,
išvyko tobulintis į Vienos universite
tą, kuriame praleis 10 mėnesių.
LIETUVOS AUGSTŲJŲ IR SPE
CIALIŲJŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ
saviveiklinių filmų bei nuotraukų V
konkursas buvo surengtas Vilniuje.
Vertintojai geriausiu filmu pripaži
no Vilniaus universiteto mokomąjį
filmą “Dviejų širdies vožtuvų prote
zavimas”, sukurtą medicinos fakul
teto asistento V. Jakelevičiaus. Dvi
antrąsias premijas jie paskyrė Klai
pėdos medicinos mokyklai atstovavu
siam A. Simo ir M. Būdvytytės fil
mui “Inekcijos", Kauno politechni
kos instituto filmui “Acetatinių au
dinių marginimas”. Kronikinių-dokumentinių bei vaidybinių filmų grupė
je I premija teko Kauno politech
nikos instituto “Veidui”, II — Vil
niaus universiteto “Mediumui”.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS
naują knygą "Šešios poemos” 10.000
egz. tiražu išleido “Vaga”. Dail. Sta
sio Krasausko iliustruotą poemų rin
kinį sudaro gėrio ir blogio kovos te
ma sukurtos poemos — “Pradžios
poema”, “Ugnies poema”, “Meilės
poema”, “Heroica arba Prometėjo
pasmerkimas”, “Devyni broliai" ir
“Homo sum".
_ _ .

h

Toronto Universiteto Lietuvių Studentų Klubas

S.

kviečia visus studentus ir akademikus į

§
į
S
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antrų savo metinį

1072 Bloor St. W.
Tel. 534-9286 |
DŽIAUGSMINGŲ
į
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

i r
laimės pilnu naujų 1974 metų
savo klientams ir visiems lietuviams
linki -

KALĖDINI

1

BALIlI

gruodžio 21, penktadienį, 8 v. vakaro
LIETUVIŲ NAMŲ APATINĖJE SALĖJE
★ Įėjimas —

js

* Gros estų jaunimo grupė

$1.75,

* Alus ir kiti gėrimai

nariams — $1.00

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

VAISTINĖ

SAVININKO

LIETUVIO

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

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

PRISTATYMAS

KREDITO
999 COLLEGE ST.,

f

NAMUS

KOOPERATYVAS
TORONTO 4,

Linkiu jums palaimos pilnų Kalėdų,
laimingų bei sėkmingų naujų metų

TEL. 532-3400

AKTYVAI — VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKA:
už termininius indėlius —

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

dvejų metų.................................... ^81^%
vienerių metų .................................. 8%
už taupomąsias (savings) s-tas
7%
už depozitų-čekių sąskaitas.. 6 Vi %

DUODA

asmenines iki $10.000................... 8%
asmenines — naujas ................ 8pį%
nekiln. turto iki $50.000.............. 8%

i
I

Tel. 533-4414

1997 Dundas St. W

Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W„ Toronto

Tel. 534-7525

4 Onl

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite

savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305

1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage.

VYČIO ŽINIOS
Violeta Nešukaitytė neseniai grįžo
iš stalo teniso kelionės po Europą,
kur dalyvavo keliuose stalo teniso
turnyruose Anglijoje, Vengrijoje ir
Švedijoje. Grįžusi sėkmingai dalyva
vo Ontario stalo teniso pirmenybėse,
laimėdama 3 pirmas vietas. Moterų
klasės baigmėje ji nesuskiai nuga
lėjo Birutę Plučaitę 21:6, 21:9, 21:14.
Moterų dvejeto varžybose, poroje su
seserimi Flora, ji laimėjo I v. Miš
raus dvejeto baigmėje Violeta, po
roje su E. Caetano, nugalėjo seserį
Florą su A. Thomas ir laimėjo III
meisterystę.
Komandinėse stalo teniso pirmeny
bėse, kurios vyksta L. Namuose, pir
mauja “žirgai” 3:0. žaidžia: V. Gataveckaitė, G. Sendžikas, A. Sendžikaitė. Antra ir trečia vieta dalijasi
“liūtai” ir “sakalai”. Liūtų koman
doje žaidžia: A. Radzevičius, L. Ra
dzevičiūtė ir P. Jutlys; sakalų — A.
Kišonis, R. Baliūnaitė ir A. Balsys.
Individualiai geriausiai žaidžia: V.
Gataveckaitė, A. Radzevičius ir J.
Lukošiūtė.
Glorija Nešukaitytė tose pačiose
pirmenybėse mergaičių 15 ir 17 me
tų klasėse laimėjo antras vietas. Try
likametė vytietė abiejų klasių baig
mėje pralaimėjo B. Plučaitei.
Jonas Nešukaitis išrinktas centri
nio Ontario stalo teniso sąjungos pir
mininku. Jis taip pat yra Ontario
prov. komandos vadovas.
Visuotinis klubo susirinkimas įvyks
sausio 13 d., 1 v.p.p., L. Namuose.
N. Metų sutikimą LSK Vytis ruo
šia L. Namų žemutinėje salėje. Pla
čiau žiūr. skelbime.
Berniukai (12 m.) CYO pirmeny
bėse pralaimėjo Aušrai 18:25. Ko
mandoje gerai žaidė J. Karpis, įme
tęs 11 krepšių. Prieš tai vytiečiai
pralaimėjo St. Chris.
Berniukai (16) rungtynes su St.
Peter laimėjo be žaidimo, koman
dai neatvykus.
Mūsų rėmėjams Ig. Bumeliui ir J.
Usvaltui nuoširdžiai dėkojame.
Klubo valdyba sveikina klubo rė
mėjus, narius, bičiulius ir jaunuo
sius sportininkus švenčių proga bei
linki sėkmingų 1974 metų. A. S.

Klubo valdyba šv. Kalėdų ir N.
Metų proga sveikina klubo narius,
rėmėjus ir visus sporto bičiulius,
linkėdama daug džiaugsmo ir laimės.
Drauda ir nuosavybių pardavimas
Kalėdų ir N. Metų savaitėse tre
niruočių nebus. Jos prasidės sausio
Telefonas 741-1470
7 d.
susirinkimas įvyks sausio
G .V. Morkūnų šeima
| 6 Metinis
d., 1 v.p.p., Prisikėlimo Parodų
j salėje. Valdyba kviečia atsilankyti
visus narius, ypač jaunuosius spor
AfA
MYLIMAM BROLIUI
tininkus, rėmėjus ir visus, kuriems
rūpi lietuviško jaunimo sportinė
A+A
inž.JAGĖLIENEI
Nikodemui
Laurinavičiui
veikla.
mirus, jo seseriai STEFAI
ir visiems
I
Jaunių D komanda CYO lygos
Nikodemui Laurinavičiui
rungtynėse pasiekė pirmąjį šio se
artimiesiems
reiškiame
nuoširdžių
užuojautų
—
Čikagoje
mirus,
mūsų mielą
choristę
STEFANIJĄ
zono laimėjimą, nugalėdama jaunuo
sius Vyčio krepšininkus 25:18.
JAGĖLIENĘ bei jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame —
|
Vyrų krepšinio komanda Bathurst
šv. Jono Kr. parapijos choras
|
College lygos rungtynėse iškovojo
pirmąjį laimėjimą, įveikusi estų
krepšininkus 94:75.

I
B

W. RASIS REAL ESTATE

S
§
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AUŠROS ŽINIOS

PASKOLAS:

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000.
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtų,
telefoną, elektrą, vandenį, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

§

SPORTAS

J. LISAUSKAS.

PARAMA

MOKA
6% už depozitus

IMA

7%% už taupymo s-tas
8%
už 1 m. term. dep.
8/2% už 2 m. term. dep.

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas — septyni milijonai dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro,
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 •
Toronto, Ontario, M6P 1A6
Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.

•

Pirkėjams sąžiningas patarnavimas.

R. Stasiulis

•

Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair),
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,

IR

Darbas sąžiningas Ir nebranguc
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-51<P

1113 Dundas St. W„
Toronto 3, Ontario

T . cty E4EJ Lietuviams daroma
1 el" 33NUOLAIDA

• Sąžiningas patarnavimas.
• Parūpiname mortgičius
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone.
• A. BLIODŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459;

A. J. MORKIS Realtor

296 Brock Ave.

7 (tarp Dundas ir College)
Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas
ir greitas patarnavimas.
Savininkas FRANK PETIT

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

E D. KONDRATAS, siuvėjas

PLUMBING and HEATING

ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ
APSILUYMO DARBUS.

Taupyk ir skolinkis

Simon's Television

1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario

233-5996

----- TV-HI-FI ----NUO L O J N OS IKI DANGORAIŽIO!
VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

2385 DUNDAS Street W.

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

Telefonas 532-8772

Tel. 532-7733

(trečia krautuvė nuo Dundas-Bloor
požeminio traukinio stoties)

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

Arti LietuviuC- NamuV
ii
§
§

ADMIRAL televizijos priimtuvai yra gaminti
Toronte. Vieneriems metams pilna
fabriko garantija. Dalys ir taisymas.

S
5
S

Pilnas asmeninis finansavimas ilgesnio laiko
išsimokėjimui. 10% palūkanų.

* Perkantiems jaunuoliams
išsimokėjimui užtenka tėvo

parašo.

s
s
b
s
s

* Dėl išsimokėjimo sąlygų
nebus sunkumų —
susitarsime broliškai.

* Prieš pirkdami pas

§
s
s
s

svetimtaučius, užeikite ar
paskambinkite man ir

įsitikinsite, kad pas mane
gausite pigiau.

DARBO VALANDOS — nuo 11 V. r. iki 11 V.Y., šeštadieniais nuo 10 v.r. iki.6 v.v

Savininkas - Vytas Siminkevičius

į
____ __________________ _________________________ ©

4

1613 DUNDAS Street West

= tio-toplVIEATS
P t* DELICATESSEN
KAS SAVAITĘ

1727 BLOOR STREET WEST
(pries keele požeminio stoto
YORKDALE SHOPPING CENTRE
•
FAIRVIEW MALL
(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (queen Elizabeth ir
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10

27 kelto.)

ir 5 kelias)

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.
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Medžiotojų ir žūklautojų klubo

KALĖDŲ ir

“TAURAS

NAUJŲ METŲ

tradicinis

sausio 12,
šeštadienį,

proga linkime džiaugsmo, laimės
ir išgerti gerą gurkšnį visiems

mūsų draugams bei
pažįstamiems —

7

Jūsų Aldona ir Adomas

valandą vakaro.

PRISIKĖLIMO

Paulauskai

AUDITORIJOJE
"ILGŲJŲ RAGŲ KLUBO" savininkai
Hemet, Calif.
(Vietoj kortelių aukoju šalpai)

balius

Turtinga loterija
"Muzika'' orkestras

Numeruotus bilietus iš anksto
platina J. Šimkus, tel. 231-9425,
ir S. Mackevičius, tel. 767-4516
Įėjimas — $3.00, studentams ir pensininkams — $1.50

fl

visus bičiulius, pažįstamus ir kaimynus
KALĖDŲ švenčių proga, linkime sveikatos
ir laimingų NAUJŲ METŲ.

S. T. KUKTOS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814
2483

Lakeshore

Blvd. West, Toronto

14, Ontario

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

VITALITY * NATūRALAUSmaisto
3288 LAKESHORE Blvd. West
•
(5 blokai į vakarus nuo Kipling Ave.)

Long Branch Plaza
® Tel. 259-8364

Importuoti šveicariški natūralūs vitaminai ir kosmetika, lietuviški
sūriai, medus, riešutai, organinė duona ir t.t. R. STATULEVICIUS

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė

PARKSIDE

MARKET

335 Roncesval’es Avė., « ■ r-nr
TORONTO, ONTARIO
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{vairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami o
Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa © Lietuviški sūriai
Silkės ir rūkyta žuvis © Švieži ir kepti paršiukai
Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena o
Importuoti
maisto
gaminiai
Taip pat priimame užsakymus ("Catering") vestuvėms
ir mažesniems pobūviams nuo 5 iki 500 asmenų.
Susitarus pristatome į namus bei salę šiltą arba šaltą
maistą su aptarnavimu ar be jo.

O

------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS --------------

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. ,-našinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Toip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates),
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19T4 svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadiemais,
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.
LIETUVIŲ F> ...
w-< ,
z> „ 480 RONCESVALLES avb.,
ĮSTAIGA
TORONTO 3, Ontario

Baltic exporting Co.

Telefonas LE 1-3098

Savininkai A. ir S. KALOZA

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

dundas auto body
MAX KANE AUTO BODY
Diurbas sąžiningai ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1001

STEPHAN’S FURS

Toronto Prisikėlimo parapijos
kredito kooperatyvo įstaiga bus
uždaryta gruodžio 25, 26 d.d.
sausio 1 ir 2 d.d. Gruodžio 24
bus atidaryta nuo 9 v. r. iki 1 v.
p.p., gruodžio 31 — nuo 10 v.r.
iki 3 v.p.p.
Metinis “T. Žiburių” spaudos
balius bus 1974 m. vasario 9,
šeštadienį, Prisikėlimo salėse.
Ta proga rengiama stambių lai
mikių loterija, kurios bilietai
bus platinami iš anksto. Be to,
bus ir mažoji loterija, kuria ga
lės pasinaudoti tiktai spaudos
baliaus dalyviai, turį įėjimo bi
lietus. Trumpą, bet gyvą, nuo
taikai pritaikytą programą atliks
Windsoro lietuvaičių kvartetas
“Aušra”, kuris pastaruoju me
tu pasirodė JAV televizijoj ir
koncertavo visoje eilėje ameri
kiečių vietovių.
Prof. J. Jakštas, istorikas, “T.
Ž.” bendradarbis, gyvenąs Klevelande, grįždamas iš Otavos,
kur skaitė paskaitą apie Vilnių
jo 650 metų sukakties minėjime,
— aplankė kaikurias Toronto
lietuvių institucijas, jų tarpe ir
“TŽ”. Jis ypač domėjosi Anapi
lio statyba, kurią turėjo progos
aplankyti.
A. Galdiko paroda. N. Kulpavičienės rūpesčiu, Torontas tu
rėjo progos gruodžio 15-16 d.d.
išvysti Adomo Galdiko 41 pa
veikslą. Parodą atidarė ir kal
bą apie dailininko asmenį pasa
kė gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas. Jo kūrybinio kelio pjūvį
pateikė dail. T. Valius. Su ang
liškąja monografija apie Galdi
ką “Adomas Galdikas. A Color
Odyssey” supažindino archit. dr.
Kulpa-Kulpavičius. Šioje paro
doje nebuvo Galdiko vėlyviausios kūrybos darbų. Negalima
būtų pavadinti šios parodos nei
retrospekcine, nes parodyti pa
veikslai neleidžia Galdiko nepa
žįstančiam susidaryti jo kūrybi
nės evoliucijos vaizdo. Pagrin
dinis parodos tikslas buvo su
teikti galimybę Toronto visuo
menei dar kartą išvysti A. Gal
diką ir įsigyti jo paveikslų.
Neramusis Galdikas, spalvi
nių sąskambių j ieškotojas, no
rįs' spalva išreikšti ir turinį, ir
svorį, ir jausmą, ir savo krašto
mistiką, ir savo genamos sielos
maldą, — atsispindėjo tik kaikuriuose paveiksluose. Kiti sie
kė ankstyvesnį jo vystimosi lai
kotarpį, kuriame piešinys ir for
ma egzistuoja nepriklausomai
nuo spalvos, nors spalva jau ir
anuomet vyravo jo kūryboje.
Mūsų padėka priklauso parodos
rengėjoms — N. Pr. Marijos se
serims. Jų dėka torontiečiai nu
pirko didesnę dalį atvežtų pa
veikslų. VI. š.
Toronto Lietuvių Namų val
dyba 1973. XII. 12 “Naujieno
se” paskelbė pareiškimą, atsilie
piantį į tame dienraštyje anks
čiau išspausdintą tendencingą
Petro Vertelkos (slapyvardė) ra
šinį “Lietuvių Namai pavojuje”.
Pareiškime sakoma: “LN valdy
ba, nesileisdama į betkokias po
lemikas, pareiškia, kad tilpę ar
tilpsią straipsniai laikraščiuose
be LN valdybos parašo, neatsto
vauja LN valdybos nuomonės.
Valdyba nemato LN jokio pavo
jaus nei iš bendruomenės, nei iš
atskirų visuomenės sambūrių.
Atvirkščiai, valdyba mato daug
didesnį pavojų Lietuvių Na
mams iš asmenų, kurie nepasi
rašytuose straipsniuose, vesda
mi asmeniškas sąskaitas, kalba
ne tik valdybos, bet ir visų LN
narių vardu.”
Vytas Siminkevičius, “Simon’s
Television” krautuvės savinin
kas, praneša savo klientams,
kad nuo gruodžio 20 iki sausio
10 d. bus išvykęs atostogų.

Šis “T. Žiburių numeris yra
1973 m. paskutinis. Nuoširdžiai
dėkojame visiems bendradar
biams už talką, rėmėjams už
duosnias aukas, prenumerato
riams už sąžiningą atsilyginimą,
savaitraščio personalui už uolų
darbą. Visiems linkime gaivios
nuotaikos Kalėdų ir sėkmingų
naujų metų. Pirmas 1974 m.
“TŽ” nr. išeis sausio 3 d. data,
bet bus spausdinamas 1973 m.
gruodžio 31 d. Toronto kronika
bus ruošiama gruodžio 29, šeš
tadienį. Prašome kronikines ži
nias atsiųsti iki tos dienos 12 v.r.
“TŽ” leidėjai reiškia nuošir
džią padėką už paramą spaudai
ir iš savo pusės linki jaukių Ka
lėdų bei laimingų naujų metų.
Baigiantis 1973 metams, dau
gelis “TŽ” skaitytojų atnaujino
prenumeratas sekantiem metam.
Kviečiame ir kitus tai nedelsiant
padaryti. Kanados paštas reika
lauja, kad prenumeratoriai bū
tų atsilyginę iš anksto. Metinė
prenumerata nuo 1974 m. sausio
1 d. — $8.50, rėmėjų — $15.00.
Kviečiame prenumeruoti “TŽ”
ir tuos, kurie iki šiol jų nepre
numeravo. Naujiem skaityto
jam prenumerata pirmais me
tais — $6.50.
Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos eglutė surengta
gruodžio 16 d. Prisikėlimo sa
lėje. Programą pradėjo ir ją
pranešinėjo Rūta Čepaitytė.
Gausią publiką džiugino savo
dainomis parfengianiojo bei I
sk,. II ir III, IVa ir b skyrių
mokiniai. Visų trijų grupių dai
nas paruošė Rasa Bukšaitytė. B.
Abromaitytė padeklamavo L.
Žitkevičiaus “Kalėdas”. D. Nau
sėdienės paruošti šokėjai atliko
2 tautinius šokius, II ir III sk.
mokiniai — Suktinį, IV ir V sk.
— Kalvelį. Sesutės V. ir A. Do
vydaitytės padainavo Bražinsko
duetą “Nemunėli, Nemunėli” ir
St. Šimkaus “Dieduką”. Po per
traukos mokyklos mokiniai, pa
ruošti A. Dargytės-Byszkievvicz,
suvaidino V. Frankienės “Vai
kiukai aviniukai”. Tėvų komite
to pirm. P. Murauskas padėkojo
dalyvavusiems už atsilankymą,
mokytojams, talkininkams ir
programos atlikėjams — už rū
pestingą darbą. Visi mokiniai
tėvų komiteto buvo pavaišinti.
Vietoj kalėdinių sveikinimų
atvirukais, linkėdami savo arti
miesiems bei bičiuliams links
mų švenčių ir laimingų naujų
metų, paaukojo “TŽ”: $20: dr.
Stasys ir Janina Pacevičiai, Va
lė ir Vytas Siminkevičiai su šei
ma; $15: Algis Puteris, Adelė
ir Juozas Kizai; $12: Angelė ir
Vytas Kulniai su šeima; $11.50:
Genovaitė ir Jurgis Račiai, dr.
Aleksas ir Aldona Valadkos;
$10: Aid. ir Alf. Erštikaičiai iš
Stoney Creek, Ont., A. R. Grigoniai su šeima, Salomėja ir Vac
lovas Goldbergai iš Sault Ste.
Marie, Ont., O. J. Staškevičiai iš
Port Colborne, Ont., Marija ir
Vaclovas Vaitkai su šeima, J. G.
Baltaduoniai, A. Kybartas iš Ha
miltono, A. I. ir S. Varankos, V.
Balsevičiai iš Otavos (sumokėjo
$10 pren. mokestį už kitą), Vla
das Eižinas.
“Carling Community Arts
Foundation” — kultūrinis fon
das, įsteigtas Carling O’Keefe
alaus bendrovės, jau turi $500.000 etninių grupių kultūriniams
reikalams. Numatoma šį fondą
padidinti iki vieno milijono do
lerių. Tai gera proga lietuvių
kultūriniams vienetams, juoba,
kad lėšų skirstymo komisijoje
yra ir “TŽ” administratorė J.
Kaknevičienė. Platesnė informa
cija buvo paskelbta “TŽ” 1973
m. 50 nr. 6 psl. Ten nurodyta,
kaip gauti lėšų kult, veiklai.

406 Roncesvalles Ave.,

telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.
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BENDROS KŪČIOS: jaunučių ber
niukų ir mergaičių — gruodžio 22,
šeštadienį, 6 v.v., L. Vaikų Namuose
(prašomi atvykti ir visi jaunučių tė
veliai); vyr. moksleivių — gruodžio
23, sekmadienį, 5 v.p.p., L. Vaikų
Namuose; studentų — gruodžio
23, sekmadienį, 7 v.v., ateitininkų
kambaryje.
Ideologiniai kursai Dainavoje pra
sidės antros Kalėdų dienos vakare.
Iš Toronto vyksta 9 vyr. mokslei
viai.
Tėvų susirinkime išrinkta nauja
valdyba: L. Dūda, p. Kuprevičienė,
p. Kulnys, p. Vaitonienė, K. Abro
maitis, p. Padolskis.
Ateitininkiškasis jaunimas reiškia
ypatingą padėką tėvų komitetui už
visokeriopą paramą ir rūpestį. Nuo
širdi padėka daug metų tėviškai besi
rūpinančiam Zigmui Girdauskui.
Kalėdų proga Kristaus atneštos ra
mybės linkime visiems ateitinin
kams ir jų tėveliams.

eik” per visus 1974 metus. Šventiniai
sveikinimai tėvams, vadovams-vėms,
rėmėjams ir visiems tautiečiams.
• Kūčių stalas ir vakaro susikau
pimui pritaikyta programa — šį sek
madienį, gruodžio 23 d., 5 v.p.p., Pri
sikėlimo didžiojoje salėje. “Šatrijos”
tuntas į šią specialią skautiškos šei
mos sueigą kviečia visas seses, visus
brolius, tėvų k-to bei Romuvos val
dybos narius.
• Bendroj jaun. skaučių ir vil
kiukų sueigoj gruodžio 15 d. mažie
ji pasikeitė kalėdinėmis dovanėlė
mis, pažaidė ir pasivaišino. Vadovaivės dėkoja tėvams už talką ir vaišes.
• “Dainos” skaučių dr-vė pasiun
tė savo pačių darbo kalėdinius svei
kinimo atvirukus P. Amerikos jauni
mui.
• Visuotiniame Romuvos narių su
sirinkime gruodžio 16 d. išklausyti
pirmininko, iždininko, rev. k-jos pra
nešimai, padiskutuota, priimtas sta
tuto pakeitimas valdybą praplečiant
iki 20 narių ir išrinktas šios sudė
ties komitetas: V. Sendžikas, A. Gry
bas, A. Vasiliauskas, B. Saplys, K.
Asevičius, K. Gaputis, V. Keturakis,
E. Pakštas ir J. Bajoraitis. I rev.
kją: D. Stukas, F. Pakštienė ir E. Bajoraitienė

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, ku
rie mums padarė didelę staigmeną
įkurtuvių proga, įteikdami brangias
dovanas ir gėles. Nuoširdi padėka
rengėjams M. A. Kuolams, O. S.
Baneliams ir visiems prie tos pro
gos prisidėjusiems: B. M. Abromaičiams, Algirdui Baneliui, S. P. Bas
čiams, B. P. Dicevičiams, O. Gailiūnaitei, M. L. Garbačiauskams, J. J.
Ignatavičiams, G. Jankauskienei, dr.
A. S. Kazlauskams, E. Kaunienei, S.
M. Kojeliams, dr. L. M. KuolaiteiLeknickams, J. V. Plečkaičiams, J.
A. Pliopliams, A. J. Puteriams, E. F.
Senkams, B. Stanulienei, A. Statulevičienei, M. V. Vaitkevičiams.
Jums dėkingi —
O. J. Rinkevičiai

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W.,
TORONTO, ONTARIO

Ateitininkų žinios

Gera dovana Kalėdų proga —
Šv. Jono Kr. par. choro išleista
plokštelė “D i e v e, Priegloba
Skautų veikla
mūs ...” Ją galima įsigyti Pri
sikėlimo ir Šv. Jono Kr. par.
• Betlėjaus žvaigždė, šv. Kalėdų
kioskuose, “Parkside Meat Mar sulaukus, tegu visiems tampa skautiš
ket” krautuvėje ir pas choristus. kuoju kelionės ženklu “šiuo keliu
C.
Kredito kooperatyvas “Para
ma” gruodžio 15 d. surengė ofi
cialų naujųjų patalpų atidarymą
L. Namuose. Nuo 4 iki 6 v.v.
A. J. MORKIS
rinkosi įvairūs pareigūnai — ka
nadiečiai ir lietuviai, o nuo 6
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER
iki 8 v.v. — “Paramos” nariai
bei šiaip suinteresuoti. Visi at
1082 BLOOR STREET WEST
silankiusieji gėrėjosi gražiai
Telefonai: LE. 4-8459
įrengtomis patalpomis, kurios g?
yra daug geresnės už turėtąsias
Namų telefonas BE. 3-5996
sen. L. Namuose. Čia yra ir ve
dėjo kabinetas, ir patogūs sta
lai tarnautojams, ir išilginis sta
las klientams, ir kiti įrengimai.
VISUS BUVUSIUS,
Tuo atžvilgiu “Parama” padarė
ESAMUS IR BŪSIMUS
didelę pažangą, nors kaip au
ganti institucija galėtų turėti ir
MŪSŲ KLIENTUS BEI
daugiau erdvės. Ontario kredi
VISUS BIČIULIUS
to unijų lygos atstovas ta proga
įteikė “Paramos” pirm. H. SteSVEIKINAME
paičiui specialią metalinę plaŠVENTŲ KALĖDŲ
ketę. Dalyvių tarpe matėsi lie
tuvių kredito kooperatyvų atsto
IR NAUJŲ METŲ PROGA
vai iš Toronto, Hamiltono ir
V. Morkis, A. Bliudžius
Montrealio. Ta proga visi galėjo
pasitarti bendrais, visiems rūpi
mais klausimais. ‘“Paramos” va
dovybė
visus atsilankiusius
duosniai vaišino ir parodė savo
Frank Barauskas Ltd.
įrengimus bei darbo sąlygas.
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos
REALTOR
Toronto skyriaus valdyba pasi
3828 Bloor Street West,
skirstė pareigomis: pirm. J. Kar
ka, sekr L. Švėgždaitė, ižd. J.
Islington,
Ontario
Vaičeliūnas. Iki šiol įsirašė 32
231-6226 — 231-2661
nariai.
Valstybinis Kanados archy
Mūsų specialybė — užmiesčio žemės
vas įsteigė specialų skyrių “Na
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake
tional Ethnic Archives” Otavo
je. Pastarojo atstovas W. G. SenSimcoe ir Georgian Bay.
chuk, ukrainietis, lankėsi “TŽ”
J ieškome namų ir pajamas duodan
redakcijoj ir teiravosi apie lie
tuvių dokumentaciją. Iki šiol
čių nuosavybių vakarų Toronte.
medžiagos apie lietuvius archyve
esą labai mažai. Reikėtų sutelk
ti archyve visą medžiagą, kuri
G- Dresher Insurance 'ir
pavaizduotų lietuvių asmeninį ir
BnawW BflirlSa'iflii. Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.
bendruomeninį gyvenimą. Tuo
klausimu p. Senchuk norėtų tie
Visų rūšių drauda ® VALTERIS DREŠERIS
siogiai painformuoti lietuvių or
ganizacijų veikėjus specialiame
° Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
susirinkime. Jam buvo patarta
e 3828 Bloor St. W. ----------- (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •
kreiptis į KLB krašto valdybą.
“The Globe a. Mail” dienraš
tis gruodžio 10 d. laidoje pla
DUFFER i H RADIO AND TV
čiai aprašė Violetos NešukaitySALES AND SERVICE
tės laimėjimą Ontario stalo te
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos
niso čempijonato moterų A gru
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.
pėje. Esą ji baigmėje lengvai
1000 College Si. * LE 1-3074 ‘sav. p. utban.
įveikusi Birutę Plučaitę. Taipgi
rašoma, kad Violeta su kitais ka
nadiečiais stalo teniso žaidėjais
neseniai grįžusi iš Europos, kui
žaidė Britanijoj, Vengrijoj ir
Švedijoj. Ten stalo teniso lygis
•
10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose
•
esą’s žymiai augštesnis. Tame ra
Jei
planuojate
pirkti
ar
parduoti
nekilnojamą
šinyje minimi ir kiti lietuviai
nuosavybę, mielai jums patarnaus
žaidėjai — J. Nešukaitis, Flora
ir Glorija Nešukaitytės, P. KleVYT. V. GIRDAUSKAS
vinas, A. Plučaitė.
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo
Kaikurie tautiečiai nusiskun
reikaluose ir MISSIŠSAUGA apylinkėje
džia, kad perbrangi lietuviškų
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431
laikraščių prenumerata. Jiems
primename, kad Toronto latvių
Toronto 165, Ontario O
Namų: 279-5988
savaitraščio “Latvija - Amerika”
metinė prenumerata — $21, o
estų — $16 (užjūry — $20).

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 -1403
30 DEWSON St., Toronto, Ont.

S
ft

Karšta žvėrienos vakarienė

TORONTO

SVEIKINAME

g SS

JĘI

ft
ft
8
ft

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

OKULISTAS

OKULISTAS

S. BROGOWSKY, O.D.

L. LUNSKY, R.O.
M. LUNSKY, O.D., M.S.C.

412 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Howard Park Ave.)

470 COLLEGE ST. TORONTO

Kabineto tel. LE 1 - 4251.

Tel. 921 -3924

Darbo valandos nuo 10 vai. ry
to iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS reikalingas
sveikatai
Natūralus, nepasterizuotas

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

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu.
Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTES
Br. BUKOWSKA-BEJNAR, R.O.
WIKTORIA BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

INSURANCE
Namų

— Gyvybės

— Automobilių

—

Komerciniai

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883

35 Landron Cres.,

Weston,

Ontario

S.
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IS TOROWT©"1,
Sv. Jono Kr. parapijos ir

Prisikėlimo parapijos žinios

Anapilio žinios

— Sveikiname visus lietuvius Kris
taus Gimimo šventės proga ir linki
me jiems Dievo globos per 1974 m«
— Sveikinam Birutę ir Feliksą Rozevičius, atšventusius savo 25 metų
vedybų sukaktį.
— Prašytos paskelbti Mišios: šeštad., 8 v. — už Jurgį Smolskį, užpr.
J. Smolskienės; 9.20 v. — už Edvar
dą Stankaitį, užpr. A. M. Jasbučių;
sekmad., 8 v. — už Barborą ir Oną
Juodikaičius, užpr. J. Juodikaitienės;
9 v. — už Mariją ir Antaną, užpr.
Marijos Stundžienės; 10 v. — už An
taną Aukštakalnį, užpr. E. Aukštakalnienės; 11.15 v. — už Juozą Mar
tinaitį, užpr. S. Martinaitienės; 12.30
v. — už Edvardą Stankaitį, užpr. P.
M. Pranaičių; Kalėdų naktį koncelebruotos Mišios: 1. — už Mykolą Der
vinį, užpr. S. Dervinienės; 2. — už
Antaną Balnį, užpr. E. G. Kuchalskių; 8 v. — už Edvardą Stankaitį,
užpr. V. F. Urbonų; 9 v. — už Vladislavą Kondrotienę, užpr. D. Baziliauskienės; 10 v. — už Stasį Vaitie
kūną, užpr. B. Vaitiekūnienės; 11.15
v. — už Joną Čapliką, užpr. J. J.
Šarūnų; 12.30 v. — už Kazimierą Ardavičių, užpr. N. Ardavičiūtės.
— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v.v., muzikos studijoje.
— Tradicinis Kalėdų muzikos kon
certas prieš Bernelių Mišias bus
gruodžio 24 d., 11 v.v. Programą at
liks: solistai — J. Sriubiškienė ir R.
Strimaitis, instrumentalistai — Z.
Silininkaitė, K. Strimaitytė, V. Šili
ninkas, N. Batroks ir kun. B. Jurkšas. Per Bernelių Mišias giedos par.
choras ir solistai.
— Prakartėlės atidengimas ir iš
kilmingos koncelebruotos Bernelių
Mišios — 12 v. naktį. Išpažinčių
klausoma koncerto metu.
— Mišios Kalėdų dieną: 8, 9, 10,
11.15 ir 12.30 v.v. Tomis valando
mis klausoma išpažinčių.

— Kalėdinė palaima ir sėkmė 1974
m. telydi Lietuvos sūnus ir dukras
Tėvynėje ir išeivijoje! Padėka vi
siems geradariams, kurie darbu, au
ka bei paslaugomis prisidėjo prie
Anapilio sodybos statybos. Rezulta
tai jau matomi: sekmadieniais vyks
ta lietuviškos pamaldos, o N. Me
tų sutikime turėsime progos bendrai
pasidžiaugti naujuoju pastatu.
— Kūčių naktį Bernelių Mišios
par. bažnyčioje ir Anapilio sodybo
je — 12 v. Kalėdų dieną — įprasta
sekmadienio tvarka. N. Metų dieną
pamaldos bus tik Sv. Jono Kr. šven
tovėje. Anapilyje pamaldų nebus.
— Autobusas Naujų Metų išvaka
rėse nuo Islingtono požeminio sto
ties į Anapilį išvažiuos iš Abersoyle
Ores.
— Anapilio sodybai aukojo $200:
J. A. Aleliūnai iš Saskačevano; $100:
VI. Germanavičius (200); $75: V. A.
Balsiai; po $50: A. N. Salkauskiai
ir J. Karka. Nuoširdi padėka.
— Kalėdinės plotkelės gaunamos
sekmadieniais po pamaldų. Skatina
me šeimose ruošti tradicinį Kūčių
stalą. J jo paruošimą įjunkime jau
nąją kartą.
— Gruodžio 15 d. liet, kapinėse
palaidotas a.a. Nikodemas Laurinavi
čius, S. Jagėlienės brolis. Velionies
palaikai pergabenti iš Čikagos. Arti
miesiems gili užuojauta.
— Prašoma pranešti ligonius ir
senukus, kad par. kunigai prieš šven
tes galėtų juos aplankyti namuose
ar ligoninėse.
— Pamaldos sekmadienį, gruodžio
23 d., 10 v.r., už a.a. Teresę Mačiu
lienę, 11 v. už Seflerių ir Žakevičių
šeimos mirusius; pirmadienį, gruo
džio 24 d., 8 v.r„ už a.a. Uršulę Voroninkaitienę ir 9 v.r. už a.a. Elz
bietą Ašoklienę.

BS MONTREAL“

Vyru kvintetas BALTIJA”
Iš VOKIETIJOS ATVYKSTA Į TORONTĄ SU NAUJU REPERTUARU! JO
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gruodžio 22,
šeštadieni,

koncertas
•

Bilietai gaunami iš anksto Prisikėlimo parapijos kioske.

7 vai. vakaro,
BROCKTON
High School
auditorijoje

Kaina suaugusiom — $3, studentam ir pensininkam — $2.

(BLOOR-BROCKTON)

PROGRAMOJE taip pat dalyvaus ir tautinių šokių grupė

“ATŽALYNAS”,
a
a

parengta Romos Sapijonienės

Rengia "Šatrijos" ir "Rambyno" skautų tėvų komitetas
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ft

iškilmingas nauju -1974 metu
—--------------------------------------
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SUTIKIMAS

gruodžio
31d.,

§

2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONTARIO,
BILIETAI GAUNAMI: ____

Gros "AMIGOS" orkestras,

Sv. Jono Kr. parapijoj ir Anapilyje sekmadieniais po
pamaldų; "T2” administracijoje; Parkside Meat Market
krautuvėje, 335 Roncesvalles Ave.; pas radijo programos
vedėją J. R. Simanavičių teL 534-1274

apsirengęs gražiomiis uniformomis
★

Šilta vakarienė

*

Šampanas

įvairus bufetas

*

Kepuraitės

Stalai rezervuojamii iš anksto

Specialus autobusas nuo požeminio (Islington) į Anapilio salę
važiuos 7.30 v.v., iš salės į požeminį — 1 valandą ryto.

RENGĖJAI: Anapilio taryba, Sv. Jono Kr. parapija ir

radijo programa "Tėvynės Prisiminimai

Toronto Lietuvių Namai

sutikima

ruošia TRADICINĮ

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATORA
LAUŠ 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
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont.
Tel. LE 3 ■ 8008.
JONAS BANYLIS atlieka visus statybos remontus, naujus pristatymus,
prausyklų keramikos, sienų ir grindų
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu
535-4329.

III-ME AUGSTE geromis sąlygomis
išnuomojamas 2-jų kambarių ir vir
tuvės su patogumais butas. Skambin
ti tarp 9 v.v. ir 10 v.v. tel. 762-8072.
PARDUODAMI tautiniai drabužiai.
Tel. 279-9688.

PARDUODAMAS “Dean” veislės
šuo. Kaina S300.00. Skambinti tel.
537-7569.

ATLIEKU VISUS NAMU REMON
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau
įrengimus. Tel. 579 0309. KAZYS
CIBAS, Oshawa, Ont.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus,
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraustymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p.
tel. 535-4329
PARDUODU kopūstus po 25 et. už
galvą. Skambinti tel. 231-9135.

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

UTOPIAnatūralaus maisto krautuvė

1558 Bloor Street West
(PRIE* LIETUVIŲ NAMUS)

Toronto 9, Ont. Tel. 537-3862
LlatvvHkl lūflol, medui, Įvairių rOlIų
rioiutoi ir duono, vitaminai, natūrali
kosmetika ir t.t.

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.t Prieinamos kainos.

senelis.
Itn
— Pamaldos Kūčių vakarą su šv.
Komunija — 7 v. Pamaldų metu
šventovė bus apšviesta tik žvakėmis.
— Kalėdų rytą pamaldų nebus.
— Pamaldos gruodžio 31 d. —
įprastu laiku 9.30 v.r.
— Parapijos klebonas kun. Alg.
Žilinskas nuoširdžiai dėkoja visiems
parapijiečiams, Hamiltono evangeli
kams ir Čikagos “Tėviškės” parapi
jai už įteiktas dovanas, taip pat vi
siems svečiams už nuoširdžius svei
kinimus. Didelė padėka 10-čio ren
gėjų komitetui ir moterų draugijai.
Ypatinga padėka “Tėviškės” parapi
jos chonii už meninę banketo pro
gramą.
— Mokyklos atostogų metu konfirmandams pamokų nebus iki sausio
11 d.
Lietuvių Namų žinios
— Norintieji dalyvauti LN Kūčių
vakarienėje prašomi įsigyti pakvieti
mus arba pranešti LN raštinei. Seiminkėms labai svarbu žinoti daly
vių skaičių. Be kalėdinės muzikos ir
P. Stuopio paskaitos, Kūčių progra
moje numatomas parodyti profesijonalų paruoštas M. K. Čiurlionio pa
veikslų filmas.
— LN sekmadienio popietės bus
ir Kalėdų bei N. Metų laikotarpyje.
— LN reikalingi darbininkai šva
ros palaikymui. Atlyginimas — pa
gal susitarimą. Kreiptis j LN raštinę
tel. 533-9030.
— Vietoj kalėdinių sveikinimų LN
paaukojo V. ir J. Skrebutėnai $15.
Ipolitas Krasauskas ir T. Stanulis
po S10. Jie linki draugams ir pažįs
tamiems linksmų Kalėdų ir laimin
gų naujų metų.
— Vajaus komitetas praneša, kad
praėjusią savaitę LN nario įnašus
įmokėjo po $100: Veta Eugenija,
Trukanavičius Balys, Šimkus Pauli
na, Bersėnas Elena, Jakimavičius
Ona, Vaitkienė Vanda, Žilėnas Anta
nas. Kelmelis Aleksas, Jagelavičius
Vladas; po $75: Diržys Antanas, Jac
kus Stasys, Vaitkus Stasys, Bačėnas
Vincas, Tikuišis Vytautas, Šeškus Li
nas, Kazlauskas Vladas; po $50: Bersėnas Juozas, Anskis Vacius, Kašponas Bronius; po $25: Birutė DilkutėBatraks. J jaunuosius LN narius įsto
jo Veta Valė. Ji įmokėjo nario įna
šą — $1. Valdyba

Kanados Lietuvių Katalikų
Centras išsiuntinėjo šio krašto
vyskupams “Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kroniką” (4 nr.), ku
rioje autentiškai nušviesta tikin
čiųjų būklė okupuotoje Lietuvo
je. Taip pat šis leidinys, išvers
tas į anglų kalbą, išsiuntinėtas
ir kaikuriom laikraščių redakci
jom.

Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West.
•

Maloniai kviečiame visus atsilankyti — jaunimą ir senimų

•

Pradžia — 8 valandų vakaro, pabaiga — 2 valandų nakties

•

Bilietų kaina — $12.50 asmeniui. Studentams ir pensininkams — $10.
Bilietai gaunami Lietuvių Namuose tel. 533-9030, pas platintojus ir
L. Namų valdybos narius

•

Gros visų mėgstamas "Kubana" orkestras

•

Vakarienė — šampanas

•
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nuo 8 v. v.
iki
2 v. ryto

įvyks Anapilio sodyboje

įėjimas — $12.50 asmeniui

Lietuvos kankinių kryžiaus Lietuvių evangelikų liuteronų
Midlande nuotrauką ir trumpą Išganytojo parapijos žinios
jo pašventinimo apeigų aprašy
— Gruodžio 23, sekmadienį, 1.30
mą įsidėjo Kanados katalikų sa v.p.p.,
pamaldos bei Kalėdų
vaitraštis “The Catholic Regis eglutė. jaunimo
Po pamaldų — Moterų Drau
ter” 1973 m. lapkričio 24 d lai gijos kavutė,
į kurią atvyks Kalėdų
doje.
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Veiks įvairus bufetas

L. Namų valdyba
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Apatinėj Toronto Lietuvių Namų salėj

Gruodžio 31,

1573 Bloor St. W., TLSK "VYTIS" ruošia

ft
ft
8

gą. Jis perėmė parapiją su $170.000
Sv. Kazimiero par. žinios
skola ir didele suma neapmokėtų pa
— Klebonas, par. k-tas ir taryba
sveikina parapijiečius su šv. Kalė lūkanų. Šiandien, po 13 metų, pa
rapija beturi $30.000 skolos! Atlikta
dom bei N. Metais ir linki daug lai
daug atnaujinimų bei pagražinimų
mės bei sėkmės.
— Gruodžio 8 d. po 6 v.v. pamal tiek iš lauko, tiek iš vidaus mūsų
par. pastatuose. Sv. Kazimiero pa
dų mūsų svetainėje įvyko metinis
rapija mažėja parapijiečių skaičiu
choristų ir jų artimųjų pobūvis, ku
riame dalyvavo klebonas ir kaikurie mi, bet savo pastatų grožiu stiprėja,
par. k-to nariai. Ta proga buvo pa nes tai yra atlikta visų parapijiečių
bendru darbu bei aukomis. Mes, kazigerbta ilgametė choristė Iz. Ambmieriečiai, manome, kad tai yra di
rasienė jos gimimo dienos proga.
— Gruodžio 9 d. po 11 v. pamaldų delis žingsnis į priekį, kuriuo mes
par. svetainėje Sv. Onos Dr-ja suruo visi didžiuojamės. Be to. mes tvirtai
šė priešpiečius, kuriuose dalyvavo tikime, jog po 4-5 metų pilnai išmo
apie 200 žmonių. Dr-jos p-kė M. Sal- kėsime skolas (jeigu tai norėsime
čiūnienė visiems už tokį gausų atsi padaryti).
Kartais mes mėgstame truputį pa
lankymą gražiai padėkojo.
kritikuoti
savo kleboną dėl vieno ar
— Nuo 1960 m. gruodžio 24 d.
mūsų parapijai vadovauja energin kito menkniekio, bet kartu mes jį
gas, darbštus ir populiarus klebo turėtume ir pagirti už. tuos didelius
nas kun. dr. F. Jucevičius. Per šiuos darbus, kuriuos jis yra atlikęs ir at
13 metų jo vadovaujama Sv. Kazi lieka mūsų parapijos gerovei. K. A.
Kalėdų ir N. Metų švenčių metu
miero parapija padarė didelę pažan“Litas” bus atidarytas sekmadieniais
(Aušros Vartų), bet bus uždarytas
TORONTO, ONT. pirmadieniais, antradieniais ir trečia
Apylinkės valdyba rūpinasi dieniais.
Olimpinės loterijos bilietai gauna
1974 m. karavano reikalais. Jau
dabar yra platinami pažymėji mi “Lite”. Kaina $10. Galima laimėti
mai (gifts certificates), kurie vė vieną milijoną dolerių.
Jaunųjų “Lito” narių loterija susi
liau bus galima iškeisti į kara
vano pasus. Pažymėjimus, kurie domėjimas gana gyvas. Visi į savo
yra puiki paskutinės minutės sąskaitas įdėję nemažiau $5 gauna
kalėdinė dovana, galima įsigyti vieną loterijos bilietą. Dalyvauti ga
abiejuose Toronto lietuvių kre li jaunimas nuo 6 iki 18 m. amžiaus.
dito kooperatyvuose ir Prisikė Dovanų paskirstymas įvyks “Lito”
limo par. raštinėje. — Apyl. val metiniame susirinkime 1974 m. ko
dyba aktyviai talkino VLIKo vo 23 d.
Lapkričio mėnesį “Litas” užbaigė
seimo paruošime. Atstovavo lie
tuviams “Christmas Around the su S4,300,000 balansu. Nariams 7%
World” parodoje su lietuviška palūkanų už taupomąsias sąskaitas
tautodaile. Jau suvesta Lietuvių bus prirašyta gruodžio 31 d. data. Už
Dienos apyskaita, kuri artimiau santaupas, išlaikytas toje sąskaitoje
siu laiku bus paskelbta spaudo iki gruodžio 15 d., palūkanos moka
je. “LD” davė arti $5.000 pelno, mos už pilnus metus. Pr. R.
P. Vaupšas ir Pr. Rudinskas gruo
kuriuo dalinamasi pusiau su
džio 15-16 d.d. lankėsi Toronte kaip
krašto valdyba.
“Dainos” rinkliavoje gruodžio 9 d. “Lito” atstovai. Jiedu dalyvavo ofi
Prisikėlimo šventovės prieangyje cialiame naujų “Paramos” patalpų
gauta aukų $250. Aukojusių tarpe atidaryme, turėjo progos pasitarti su
buvo Danilevičius, sn., $12; po $10: kitų bankelių atstovais ir aplankyti
A. Lemėžytė, V. Vaitkienė, A. Z., kaikurias Toronto lietuvių instituci
I. Kandrotienė, L. Šeškus, M. Pe jas.
Naudingų informacijų biuletenį
čiulienė, p. Skrebūnas, B. Kerulienė.
Kaikurie prašė pavardžių neskelbti. (23 nr.) išleido “Litas”. Jame yra
Senelių ir ligonių, likusių Vokietijoj, žinių ne tik apie “Lito” veiklą, bet
vardu nuoširdžiai dėkojame Tėvams ir apie testamentų sudarymą, papi
pranciškonams, su klebonu T. Augus gintas paskolas ir kt.
Radio Centreville yra nauja ini
tinu priekyje, už leidimą bei rinklia
vos paskelbimą ir visiems gerašir ciatyva, siekianti aptarnauti St Louis
džiams aukotojams, kurių dovana šv. srities gyventojus. Tai bendruomeni
Kalėdų stalui pradžiugins V. Vokie nio pobūdžio radijas, transliuojąs
FM bangomis. Tuo būdu jis skiria
tijos tautiečių širdis. Valdyba
si nuo komercinių radijo stočių. Pro
gramos transliuojamos 52 valandas
į
savaitę anglų, prancūzų, graikų,
ČESNAKASportugalų ir ispanų kalbomis. Netru
kus bus programa ir italų kalba.
geras vaistas
Radio Centreville gavo daugiakultūrę paramą $5,825 programoms pa
e*«nokos (garlic) yra natūralus krau
li valantis vaistas •— padeda Jam
ruošti. Radijo stoties darbuotojai yra
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neivoįrekordavę
visą eilę programų etno
rumif, nuo puvimo bakterijų bei Jas
kultūrinėmis temomis. Praėjusią va
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES"
sarą šeši studentai gavo Youth Op
turi savyje reikalingos česnako alyvos,
kuri medicinoje |eu seniai vartojama.
portunities paramą $7,795, kurią pa
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
naudojo Centreville radijo stoties
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
veiklai vietinėje bendruomenėje.
dami Jo gydomąja bei stiprinomųja
Šios stoties įrekorduotos programos
galio. Stenkis būti stiprus ir sveikos.
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC
leidžiamos naudoti tautinių grupių
PEARLES" dėiutų vaistinėje.
Jausies
seminaram, kursam, susirinkimam ir
goriau, stipriau Ir maliau slogų tu
pan. Grupės, turinčios ką nors įdo
rėti. iios česnako kapsulė* neturi nei
maus, gali kreiptis į Radio Centre
kvapo, nei skonio.
ville.

• Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

pirmadienį

JAUNIMO NAUJĮĮ METU

SUTIKIMA
b

* Pradžia — 8 vai. vakaro,
pabaiga — 2 vai. ryto

* Vakarienė ir šampanas
* Įvairus bufetas
* Gros "Kubana" orkestras
* $12.50 asmeniui, studentams,
sportininkams ir pensininkams — $8.00

Kviečiame visą Toronto ir apylinkių jaunimą
dalyvauti šiame jums skirtame Naujų Metų

* Stalai rezervuojami iš anksto skambinant Pranui
Berneckui te). 763-4429, arba Jonui Žukui —
tel. 255 6909.

sutikime.

TLSK "VYTIS" valdyba
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MALONIAI KVIEČIAME visus lietuvius atsilankyti Į

NAUJŲJŲ 1974 METŲ

sutikimo

i

GRUODŽIO 31, PIRMADIENĮ,
Bilietų kaina: S15.00 asmeniui, studentams ir pensininkams $12.00

įj
jį
ft

ir kitokios gėrybės nemokamai.

lietuviškas orkestras "Muzika".

Šokiams gros

!

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

i

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

tel

727-3120

Namų 376-3731

Albertas NOR K ELI Ū NAS, B.A. C.S.C., IB.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas
ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827
DUODA PASKOLAS:
Asmenines . _________ _ _ 9J)%
Nekiln. turto
9.0%
Čekių kredito
9.0%
Investaciones nuo 9.5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų Inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantin!, C.I.B., Quebec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

Prisikėlimo parapijos auditorijoje

kava, šampanas, kepuraitės, balionai, serpentinai

c. i. b.

Bilietai gaunami Prisikėlimo parapijos
kavinėje po 10 vai. pamaldų sekmadieniais. Stalus galima rezervuoti pas V.
Tasecką (tel. 535-6659) arba parapijos
raštinėje (tel. 533-0621)

prisikėlimo parapijos jaunimo sekcija

8
8
8
8
8

ft
,ft

[

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
..... 6.0%
Taupomąsias s-tas
.6.5%
Term. ind. 1 m. _ ____.____ 7.5%
Term. ind. 2 m.
8.0%
Term. ind. 3 m.
______ 8.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

balių
r,

J

PETRAS ADAMONIS

"LITAS”

3

Puiki karšta vakarienė, šalti užkandžiai, pyragai,

;

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

J
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga savo gimines, draugus ir pažįstamus

sveikina —
Regina ir Petras Bražukai

g

£

SVEIKINAME

“

visus savo vaikus, anūkus, draugus ir visus lietuvius

M

šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga -

t

Ona ir Antanas Jakimavičiai

VISUS PARAPIJIEČIUS,

M

s

£

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO

GERADARIUS BEI RĖMĖJUS IR

VISUS KOLONIJOS LIETUVIUS

M
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£
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SU
ŠV. KALĖDOMIS IR
NAUJAIS METAIS

SVEIKINAME visus

V
%

SVEIKINA

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Kristaus gimimo švenčių proga,

Augustinas Simanavičius, OFM
Benediktas Bagdonas, OFM

linkėdami laimės ir taikos ateinančiais metais.

Toronto evangelikai liuteronai savo parapijos dešimtmečio pamaldose su gausiais svečiais

Tautybių savaitė Winnipege-Folklorama

Sigita ir Vytautas Aušrotai

fa

visus draugus ir bičiulius
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

£

Teatneša šios šventės daug džiaugsmo, geros

£

£
sveikatos ir Dievo palaimos jums visiems —
Bronė ir Antanas Čirūnai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga savo bičiulius bei

artimuosius sveikina Aldona, Vincas, Rūta ir Andrius
ČERŠKA/,
Windsor, Ontario
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

bei laimingų ir sveikų NAUJŲ METŲ
LINKIU GERB. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS,

KLB WINNIPEGO APYLINKES
visuotinis lietuvių susirinkimas šau
kiamas 1974 m. sausio 6, sekma
dienį, tuojau po pamaldų, lietuvių
parapijos salėje. Svarbiausias dar
botvarkės klausimas — valdybos rin
kimai 1974 metams. Mielas lietuvi,
atlik savo pareigą! Valdyba

ŠIRDINGAI Marija F. Yokubynienė
taoananavtomaoarjanarfarjsi’iajsrts'ja'.usrfaLferfaria’usruo’ns''

SVEIKINAME DRAUGUS BEI PAŽĮSTAMUS
SU ŠV. KALĖDOMIS IR

NAUJAISIAIS METAIS —
Marija ir Jonas B. Žekai

fa

gimines, bičiulius, draugus bei pažįsta-

£

mus —
Emilija ir Povilas Jarašiūnai

b>?

sveikiname
pažįstamus —

visus

gimines, draugus

bei

Bronė, Ina ir Jonas Maziliauskai

V
b?

Linksmų šv. KALĖDŲ ir
M

giminėms, draugams bei pažįstamiems linki —

«j«j aj/gf art & i <5>J a» orj cj sf• sr

art

£
£
£
£
6
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£
n
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Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
sveikiname gimines, draugus, visus lietuvius ir
linkime

linksmų

švenčių

bei

laimingų

naujų metų —
V. V. TREIGIAI

DELHI, ONT.

Antanas Prakapas, OFM
Tadas Degutis, OFM

Prisikėlimo parapija Toronte

S

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME visus mūsų bičiulius,

£

rėmėjus ir visų lietuviškų bendruomenę

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

K

Naujai gimstanti Ramybė ir Viltis teapšviečia Jūsų

£

ateinančių metų dienas.

jte

Jus ir Jūsų artimuosius ypatingai prisiminsime
Kalėdinės novenos maldose.

Nekaltai Pradėtosios Marijos

£

seserys Toronte

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga

su dėkingumu sveikinam visus lietuvius aukotojus ar kitaip
remiančius Vokietijoje likusių senelių, ligonių bei paliegusių
šeimų šalpą.
Prisimename ypatingu prielankumu pritariančius šalpai
per ‘‘Dainą": šv. Jono Kr., Prisikėlimo ir evangelikų liute
ronų Išganytojo parapijų gerb. klebonus.
Sveikiname "Tėviškės Žiburių" redaktorių kun. dr. Pr.
Gaidą bei visą "TŽ" štabą, kurių dėka galime viešai iškelti
šalpos reikalingumą.

S
s

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė '‘Daina“

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų
V

K

K

PROGA SVEIKINAME HAMILTONO LIETUVIUS,
linkėdami linksmai ir laimingai praleisti šventes.

Ta proga reiškiame padėkų už Jūsų visų moralinę
bei materialinę paramų, taip gausiai atsilankant
į mūsų parengimus.
Jums dėkingas —

&
’įS

“GYVATARAS“

M

M

*

Sv. Kalėdų rimties glūduma te
suteikia visiems mūsų kuopos nariams
ir visiems šauliams geros sveikatos,
sėkmės ir laimės, o naujų metų lūkes
čiai tepadrųsina mus žengti j ateitį
tvirtu šaulišku žingsniu ir darna —

£

Toronto VI. Pūtvio
šaulių kuopos valdyba

£

PETKEVIČIŲ ŠEIMA
>«>

Federacinė sveikatos ir gero
vės ministerija paskelbė pensi
jų padidinimą nuo 1974 m. pra
džios. Visiem kanadiečiam mo
kama pagrindinė mėnesinė pen
sija padidinama nuo $105.30 iki
$108.14, pensijos papildas ne
turtingiesiems — nuo $73.86 iki
$75.85. Šalutinių pajamų netu
rintis pensininkas kas mėnesi
gaus po $189.99, vyras ir žmo
Tautybių savaitė — “Folklorama” buvo surengta Winnipege 1973 m. Joje na — $351.02. Pensijų padidini
dalyvavo ir lietuviai. Iš kairės: kun. J. Bertašius, “Miss Vilnius" — stud. mu siekiama išlyginti infliacijos
padarytus nuostolius.
Nijolė Žiminskaitė ir lietuvių paviljono burmistras — K. Strikaitis

£

k-Tai Tax-Tax

j|

laimingų NAUJŲ METŲ

Mississauga, Ont.

m

fa

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
||

Buvo įrengtas ir lietuvių paviljonas • Dalyvavo garsusis Anis Stukas
Sakoma — geriau vėliau negu nie šintis lietuviškais gėrimais ir val
D. Januškaitė buvo suorganizavusi
kad. Taip atsitiko ir su mūsų “Folk- giais. Vyriausia šeimininkė buvo grupę dainininkų, kurie kelis vaka
lorama” — tautybių savaite. Ji buvo Teklė Timmerman, kuriai pasikeis rus linksmino lankytojus lietuviško
surengta 1973 m. rugpjūčio 12-18 damos ištisą savaitę talkino: I. Tim- mis dainomis. Be to, ištisą savaitę
d.d., bet iki šiol niekas apie ją pla merman-Kerr, G. Kuncaitienė, Eug. vakarais buvo rodomas skaidrės —
čiau neparašė lietuvių spaudoje. O Galinaitienė, G. Fedarienė, V. Dau- Lietuvos vaizdai. Vietinė anglų spau
rašyti verta, nes ir lietuviai, ir kitos baraitė, M. Januškienė, T. Stankevi da neblogai atsiliepė apie mūsų pa
tautybės įdėjo daug darbo. Iš viso čienė, S. Dėlininkaitienė. T. Timmer viljoną. Geriausiu paviljonu vertin
buvo net 29 paviljonai. Ruošos dar man dirbo ištisą savaitę ir padarė tojai pripažino ukrainiečių “Klevą”.
bai, vadovaujant “The Folk Arts nemažą pelną. A. Balčiūnas parūpi Pagyrimo lapus gavo: airiai, vokie
Council” pirmininkui J. Koteles, pra no susisiekimo priemones atgabenti čiai, libaniečiai. Geriausiu kultūriniu
sidėjo nuo pavasario. Liepos 30 d. eksponatams į liet, parapijos salę. požiūriu paviljonu rastas portugalų.
įvyko spaudos konferencija, kurioje Alkoholinių gėralų bufetą tvarkė J. Už tai jie gavo specialų prizą.
lietuviams atstovavo ‘‘Miss Vilnius” Grabys, Br. Miller ir V. Stankevi
Iškiliosios “Folkloramos” atstovės
Nijolė žiminskaitė, KLB krašto ta čius su savo sūnumis Algiu ir Pet rinkimai įvyko rugsėjo 18 d. Dalyva
rybos narys J. Grabys ir Winhipego ru. Pasus prie įėjimo pardavinėjo vo visų paviljonų atstovės. Nors tuo
apyl. valdybos vicepirm. Vidutis Ja apyl. valdybos sekr G. Fedarienė su metu įvyko didelė audra, bet rinki
nuška. Rugpjūčio 3 d. Manitobos savo dukra Violeta Fedaraite-Seil. mų nesutrukdė. “Miss Folklorama”
premjeras oficialiai paskelbė š. m. Svečius priiminėjo, tautinius ženk teisėjų buvo išrinkta Wanda Laster,
tautybių savaitę. Jos atidaryme da liukus segiojo ir eksponatus aiškino libanietė, 20 m. amžiaus matematikos
lyvavo min. dr. St. Haidasz, L. Kos- N. Žiminskaitė.
studentė. Princesėmis išrinktos —
E. Fedaro iniciatyva buvo pakvies graikė Tia Andrews ir indonezietė
sar ir kt.
Lietuvių paviljono įrengimu rūpi tas j lietuvių paviljoną ir žymusis Jose Kops. "Miss Folklorama” gavo
nosi apylinkės valdyba. Praktinį įren sporto darbuotojas Anis Stukas, nemokamą kelionę lėktuvu į betkugimo darbą atliko E. Fedaras. Jis “Jets” ledo ritulio klubo reikalų ve rią pasaulio šalį dviem asmenim.
surinko ir eksponatus parodai. Jie dėjas. Juo ypač domėjosi jaunimas
1974 metų “Folklorama” bus dar
buvo gražiai išdėstyti stiklu apdeng ir prašė jo autografų. Be to, jis ne geriau paruošta, nes bus siejama su
tose dėžėse. Jau pirmąją dieną atsi mokamai dalino savo organizacijos Winnipego miesto šimtmetine su
lankė 800 lankytojų. Jie galėjo vai sporto leidinį.
kaktimi. Dabartinis pirm. J. Kote
les pareiškė, kad numatomos geros
centralizuotos patalpos, nebus ko
mercinių dalykų paviljonuose, bus
įvesta didesnė kontrolė iš centro.
Tikimasi dar daugiau lankytojų, nors
ir šiemet pasų buvo atspausdinta
50.000. Be to, neužmiština, kad 1974
m. Kanados Lietuvių Diena bus Win
nipege. K. Str.

tyĮ Eugenijus Jurgutis, OFM

WINNIPEG, MAN.

BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS.

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina

Nuotr. S. Dabkaus

£
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KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ
proga vietoje sveikinimo atvirukais aukojo Tau

tos Fondui, kartu linkėdami visiem bičiuliam bei
pažįstamiem, visame pasaulyje karo audrų išblaš
kytiem, linksmų švenčių ir sėkmingų 1974 metų.

Tegu Dievas teikia visokeriopų laimę ir džiaugsmų.
Paaukojo $25: DLK Algirdo Hamiltono šaulių kuo
pos valdyba (sveikina visus brolius-seses šaulius); $20:
F. A. Povilauskai; $15: KLB Hamiltono apyl. pirmi
ninkė p-lė L. Skripkutė, A F Rimkai, A. Z Pulionauskai, A. A. Patamsiai; $10: E. B. Milošiai, S. P. Kano
pos, S. K. Mileriai, M. K. Garkūnai, I. Varnos, Z. Al.
Vainauskai, O. J. Stokai, Joana Budnikienė, Z. P. Sa
kalai, I. M. Repečkos, F. Urbaitis ir žmona, J. Pyragius
ir žmona, Ono Kudžmienė, P. Rocys ir žmona, J. ir
Ant. Gedrimai; $7: A. Elvikiai; $5: A. J. Mikšiai, S. A.
bukaičiai, M. Juodis, S. Senkus Ir žmona, E. J. Mažulaičiai, S. P. Kalvaičiai. Už aukas nuoširdus ačiū.
Hamiltono T.F. valdyba

£
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Daugiakultūris centras Sudbury
Sudbury buvo mėginta įsteigti
daugiakultūrį centrą, panašų į Winnipego ar Hamiltono, bet dėl atsira
dusių nepalankių asmenų tam pro
jektui planai buvo užmesti net porą
metų.
šį rudenį susidaręs naujas komite
tas pradėjo su entuziazmu skleisti ži
nias tarp etninių grupių apie tokį
centrą. Visom tautybėm, įskaitant
lietuvius, buvo išsiųstos anketos, ku
riose galėjo pasisakyti savo nuomo
nes. Kaip komiteto numatyta, grupės
nesutiko Centro su išskėstom ran
kom. Ir lietuviai, ir kitos tautybės
dirba garbingą darbą tik savo ir tėvy
nės labui, mažai kreipdami dėmesio
į kaimynines tautybes ar visuomenę.
Jie mano tokiu būdu prilaikyti au
gantį jaunimą, kad nenutoltų nuo
savosios kalbos, papročių ir kultūri
nio palikimo. Gal už tai daug anglų
drįsta sakyti, kad mūsų dienos su
skaičiuotos, nes žiūri į mus kaip į
užtvinusius vandenis, kurie neturi
vagos nutekėti į bendrą Kanados jū
rą. Yra kolonijų, kurios laikosi tik
per plauką, per sunkų darbą kelių
pasišventusių asmenų. Daugelyje at
vejų jaunimas neina į senimo vė
žes, nes jos jam persiauros.
Kaip gali daugiakultūris centras
padėti? 1973 m. gruodžio 1 d. Sudburio Laurentidų universiteto patal
pose buvo gvildenamas šis klausimas.
Išvakarėse įvyko formalus susitiki
mas, kuriame dalyvavo etninių gru
pių atstovai, įvairūs valdžios parei
gūnai, viešnia Roeder iš Winnipego
“International Centre” ir P. Bruno
Bragolli iš Hamiltono. Nuotaika šį
vakarą buvo gera ir svarbiausia labai
palanki numatytam projektui, šešta
dienį įvyko “Sudbury Multicultural
Workshop”. Ponia Roeder ir P. Bra
golli pateikė informacijų apie jų
centrus. Ypač viešnia iš Winnipego

Šventiniai sveikinimai visiems lietuviams
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

12 QUEEN ELIZABETH BLVD.
252 - 4659

Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

PRANO BARAUSKO
Draudimo ir nekilnojamo
turto pardavimo jstaiga
3828 Bloor St. W., Islington, Ont

turėjo konkrečių sugestijų apie cent
ro įsteigimą Sudbury. Po bendro su
sirinkimo dalyviai buvo paskirstyti į
būrelius, kurie svarstė įvairius klau
simus. Po to būrelių vadovai pateikė
savo nutarimus. Štai jų pagrindinės
mintys. 1. Centras yra būtinas. Da
bar svarbus yra bendradarbiavimas
bei dalinimasis. Jis turėtų būti var
tojamas vietoj nusibodusio išsireiš
kimo “išlaikyti tautinį palikimą”. 2.
Centras puoselės artimesnius ryšius
tarp svetimtaučių ir angliškai kal
bančios publikos, kuri ligi šiol dar
nėra susipažinusi su mumis. 3. Cent
re būtų dėstomos visos kalbos. Tai
paskatins mūsų jaunimą mokytis sa
vosios kalbos draugiškoj daugiakultūrėj atmosferoj. Taip pat ir vyres
nysis jaunimas turės progos daugiau
bendrauti su kitų tautybių jaunimu
ir geriau suprasti savo tautinę parei
gą, matant kitus panašioj padėty. 4.
Centras būtų pramoginiu atžvilgiu
įdomus ir patrauklus visiem — mies
to gyventojam ir svečiam. Be to, ten
bus rengiamos parodos, tautinės pro
gramos. Tai būtų darbo vieta, kur
visi įsijungtų į jos išlaikymą. Dabar
tiniuose grupių parengimuose daly
vauja tik keli kviesti kitataučiai at
stovai. Daugiausia dalyvauja tos vie
nos grupės publika. Taip pat yra ži
noma, kad menininkai visokio am
žiaus su didesniu entuziazmu koncer
tuoja mišriai publikai. Šis centras
sudarytų galimybę platesniam daly
vavimui. 5. Šiuo metu centras gali
būti tik tuščias pastatas, o ateičiai
numatytos patalpos su teatru, šokių
sale, restoranu, biblioteka, kamba
riais konferencijom ir suvažiavimam,
repeticijom, žaidimam, sportui ir t.t.
6. Lėšos šiam centrui turėtų ateiti iš
visų šakų valdžios ir iš mažų meti
nių mokesčių. Sudburio komitetas ga
vo $3,000 iš federacinės valdžios iš

tirti centrui steigti galimybes. 7. Dar
bininkai šiame centre būtų daugiau
sia savanoriai arba gautų tik mažą
atlyginimą. Reikia direktorių, mo
kytojų, sargų, sekretorių ir t.t.
Pamažu ėjom šiuo taku, bet atro
do, kad vis daugiau mūsiškių mato,
jog tik bendromis jėgomis mūsų die
nos gali būti be skaičiaus.
Silvija Martinkutė,
komiteto narė

SVEIKINAME VISUS
LIETUVIUS SU

Šv. Kalėdomis

ir Naujaisiais
Metais

St. Catharines, Ont.
SUDARYTA NAUJA KLB St. Cat
harines apylinkės valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis: Adolfas Šetikas
— pirmininkas, Jonas Kalainis — vi
cepirmininkas, Petras Polgrimas —
iždininkas, Kazys Stundžia — sek
retorius, Juozas Grigas — valdybos
narys. Parengimų vadovas, dėl tam
tikrų priežasčių, prašė jo pavardės
neskelbti. Valdybos adresas: A. Še
tikas, 10 Clark St, St. Catharines,
Ontario L2R 5G2.
KALĖDŲ EGLUTĖ surengta gruo
džio 16 d. vienuolyno patalpose. Pro
gramą paruošė Stasė Zubrickienė.
Atsilankė ir Kalėdų senelis su daugy
be dovanėlių. J. ir P. Kalainiai savo
lėšomis nupirko ir padovanojo eglu
tę. Į Kalėdų eglutės renginį įsijun
gė ir tautinių šokių grupė “Nemu
nas”, kurio valdyba po programėlės
visus pavaišino kavute ir riestainiais.
VASARIO 16 minėsime 1974 m. va
sario 16, šeštadienį. Slovakų salė jau
gauta. Bus stengiamasi gauti leidi
mą iškelti Lietuvos trispalvę prie
miesto rotušės. Numatoma turtinga
meninė dalis. Dėl programos dar ta
riamasi.
Apylinkės valdyba

AR JAU PASIUNTĖT PRE
NUMERATĄ LIETUVIŠKA
JAI SPAUDAI? BE JŪSŲ
DUOKLĖS JI NEGALI
GYVUOTI.

KREDITO KOOPERATYVAS
PARAMA
1573 BLOOR ST. W.
Telefonas LE 2-8723, Toronto

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

|
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
visom klientėm, bičiulėm bei pažįstamoms linki —
Baronessa Beauty Salon savininkė

|
*
|

jį

Alė Kerberienė

|

2j

Džiugių Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų Metų

visiems klientams ir pažįstamiems linki

ED. KONDRATAS
&

Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ GAMINTOJAI

Stasė ir Aloyzas VISKONTAI

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
SVEIKINA VISUS LIETUVIUS

PLAČIAJAME

PASAULYJE, DRAUGUS, GIMINES IR

PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMI DAUG
DŽIAUGSMO IR LAIMĖS.

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ

įįį

linki savo bičiuliams, draugams

%

bei klientams —

Telefonai: LE 3-5454 ir LE 4-6643

DŽIUGIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir SĖKMĖS
KUPINŲ NAUJŲ METŲ, gaivinančių mūsų
tautos
didžiuosius
lūkesčius bei
stiprinančių
laisvės viltį
savo
tautiečiams,
bičiuliams ir
artimiesiems
nuoširdžiai
linki TUMOSA
SOFIJA ir JONAS

Geriausi linkėjimai šv.

Kalėdų

ir Naujų Metų proga visiems mano klientams,
draugams bei pažįstamiems —

@

Walter’s Barber Shop

,

lietuviška kirpykla

to

874 College St.

Sav. W. Lastauskas

,
į

Cu

Gerbiamus klientus, bičiulius bei pažįstamus
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiau
siai sveikiname ir linkime viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET
maisto krautuvė

natūralaus maisto gaminių
krautuvės UTOPIA

335 RONCESVALLES AVENUE

Telefonas LE 5-1258

savininkai —
ANELĖ ir IZIDORIUS GATAVECKAI

Geriausi linkėjimai lietuviams švenčių proga

1558 Bloor St. W., Toronto, Ont. tel. 535-0164

LAKEVIEW RESTORANAS
Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linkiu

visiems klientams, bičiuliams bei pažįstamiems

JOE BARBER SHOP-kirpykla

|

1132 Dundas St. W., prie Ossington

I

PAUL ir TONY

'

ASTRA MEAT MARKET

j

2238 Bloor St. W. Tel. RO 3-1093

I

Sveikina visus savo klientus Kalėdų švenčių proga

Sav. J. Budrevičius

1190 Queen St. W., Toronto 3, Ont.

ir linki laimingų Naujų Metų

i

Tel. LE 2-1296

Sav. Z. TOMCZAK ir J. CZANIECKI

1

SPAUSTUVĖ ESTOPRINT

Linksmų švenčių ir laimingų 1974 metų

linki lietuviams

Sveikinimai lietuviams Kalėdų ir Naujų Metų proga

548 Front St. W.

U. B. A. TRADING COMPANY

Toronto 2B, Ont.

Viltį skleidžianti Betlėjaus žvaigždė
tesuspindi šių Kalėdų metu ir teatneša
Jums ir Jūsų šeimai nuoširdžiausius mūsų
linkėjimus sulaukti
palaimos pilnų bei
džiugių Kalėdų ir
taikių bei laimingų
naujų metų.

Amber Draperies a. Interiors
SVEIKINA VISUS DRAUGUS,

BIČIULIUS IR KLIENTUS SU
ŠV. KALĖDOM bei NAUJAIS METAIS
IR LINKI DAUG LAIMĖS —

Urmo sandėlis smulkių prekių, tabako, saldumynų

ir kitų prekių
Centrinė jstaiga:

A

Šventiniai sveikinimai visiems lietuviams klientams 3

PARIS FLORISTS

A. JANKAITIENĖ

975 COLLEGE ST., TORONTO 4,

DENISON
2235 BLOOR ST. W.

300 Dwight Ave. Tel. 252-2246.

TEL. 762-3838

MINES

TORONTO,

f.

</

X

LIMITED

CANADA

WWWW WWW

Tel. 531-2211

įjf

A
>

GĖLĖS ĮVAIRIOMS PROGOMS

VANCOUVER, BuC.
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LAIMĖS ir
SĖKMĖS
nuoširdžiai
linkime
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ
Brazilijos lietuvių jaunimas skaito poezijos pynę prieš Vyt. Alanto 3 veiks
mų komedijos “Visuomenės veikėjai” vaidinimą. Iš kairės: Teresė Alek
navičiūtė. Jonas Silickas, Audra Vosyliūtė, Klaudijus Dilys. Jie i mokyto
jos Magd. Vinkšnaitienės vadovaujamą jaunimo sambūrį “žilvitis” įstojo
prieš 10 metų, dar būdami priešmokyklinio amžiaus.
Noutr. A. Saulaičio

ir NAUJŲ METŲ progaTORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

Lietuviu šokiai Brazilijos televizijoj

KREDITO KOOPERATYVAS

M

įy/ PARIS TEXTILES
— ■ ■ . — 2TTel.
■3,Cl«‘ B77/L0o6™o6 ST•- 77/ X
u0 y9 22’
S

sveikina visus lietuvius švenčių proga ir praneša, kad turi

M specialiai šventėms "crimplene" medžiagas ir taip pat
Ss?
bį? -------------- dideli pasirinkimą kitų medžiagų. --------------

$
M

i
LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
Savo mieliems klientams linki

linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

o&

137 Roncesvalles Avė. Tel. 537-1442

2448 Danforth Ave. Tel. OX. 9-4444

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir
LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ
LINKI VISIEMS
LIETUVIAMS

S
s

Specialus pranešimas "T. Žiburiams" iš Sao Paulo miesto
“Nemuno” tautinių šokių grupė, to dalyje, kur dar stovi prieš II-jį D.
vadovaujama BLB tarybos pirm. J. Karą Lietuvos valdžios statyta dr. J.
Lukoševičiaus, vis daugiau kviečia Basanavičiaus mokykla. Parodytas V
ma pasirodyti braziliečių publikai. tautinės skautų stovyklos filmas. Žo
Liepos 22 šoko tolimame Sao Carlos dį tarė mokyklos globėjų komiteto
mieste; rugsėjo 22 ir 23 — Sao Pau pirm. J. Žarkauskas ir kūrėjas sava
lo japonų kolonijos ruoštame II tarp noris kpt. J. Čiuvinskas. Kun. A. Sau
tautiniame festivalyje, rodytame per laitis rodė Lietuvos vaizdų, kariuo
televiziją; didžiulėje portugalų šven menės gyvenimo ir išeivijos lietuvių
tėje su 25.000 žiūrovų — lapkričio veiklos skaidrių pynę. Globos komi
11 ir arkivyskupijos Imigrantų Die tetas surengė vaišes, o “Nemunas”
nos programoje — gruodžio 2. Sek ir “žilvitis” užbaigė šventę tautiniais
madienį, gruodžio 2, pačiu geriausiu šokiais.
Lietuvių Katalikų Bendruomenės
laiku kultūrinė televizijos stotis pa
kartojo anksčiau įgrotą tautinių šo choras, vadovaujamas Vyt. Tatarūno.
kių pusvalandį.
poilsiavo metinėje išvykoje į užmies
Penktosios tautinės skautų stovyk tį lapkričio 15; su draugais bei rė
los filmas rodytas Brazilijos lietu mėjais iškilminguose pietuose at
viams Rio de Janeiro mieste po lie šventė šv. Cecilijos dieną gruodžio
tuviškų pamaldų lapkričio 9; Sao 2; ruošiasi religiniam koncertui gruo
Paulo Vila Anastazijos apylinkėje — džio 24 Vila Zelinoje ir guodžio 30—
lapkričio 25; Mookos srityje — spa Mookoje.
Kun. Pranas Gavėnas, SDB, išrink
lio 28; Vila Zelinoje — lapkričio 23
ir 25; braziliečių skautų grupei — tas antrai kadencijai Brazilijos Lie
lapkričio 16.
tuvių Kunigų Vienybės valdybon,
Jaunimui rekolekcijas draugystės kuri, pagal V P. Amerikos lietuvių
ir šeimos sugyvenimo temomis lap kongreso kunigų sekcijos nutarimą,
kričio pradžioje vedė kun. H. Šulcas, palaiko ryšius su P. Amerikos liet,
talkinamas kun. A. Saulaičio. Už kunigais. Išrinkti dar sekr. kun. P.
miesčio sodyboje dvi dienas praleido Daugintis, SJ, ir ižd. kun. J. Šeške
33 jaunuoliai, dalyvavę ir adv. Vinco vičius, kurie pirmajame susirinkime
Tūbelio vestose diskusijose apie plačiai aptarė lietuvių pastoracijos
draugystę prieš vedybas. Po savait klausimus Brazilijoje.
galio susidarė keliasdešimties jau
Sao Paulo arkivyskupas kard. Pau
nuolių grupė, norinti tas mintis to lo Evaristo Arns 25-ių tautų atsto
liau gvildenti dvisavaitiniuose pasi vams Imigrantų Dienos proga primi
tarimuose ir išvykose.
nė jų pareigą puoselėti glaudžius ry
Vyt Alanto trijų veiksmų komedi šius tarp savų tautiečių ir aplamai
ja “Visuomenės veikėjai” Sao Pau rūpintis religiniu kolonijos gyveni
lo lietuviams vaidinta lapkričio 18. mu. Gruodžio 2 d. šventėje lietu
Rengė “Žilvičio” jaunimo sambūrio viams moninėje programoje atstova
tėvų komitetas, režisavo mokyt. M. vo “Žilvitis” ir “Nemunas”. Mišių
Vinkšnaitienė “Žilvičio” dešimtme pabaigoje tautinių parapijų ar cent
čio proga. Prieš vaidinimą keliolika rų kapelionai devyniolika kalbų lai
žilvitiečių, įstojusių sambūriu preiš- mino susirinkusius metinės Brazili
mokykliniame amžiuje, paskaitė lie jos vyskupų konferencijos paskelb
tuvių poezijos pynę.
tos dienos proga.
Pirmoji studijų diena Brazilijoje,
šv. Kazimiero lietuvių parapijos
pradėjusi III pasaulinio lietuvių jau kunigai jėzuitai šiais metais aplankė
nimo kongreso ruošą Sao Paule, įvy ir kiek toliau nuo Sao Paulo gyve
ko lapkričio 15 vasarvietėje, kurio nančias lietuvių šeimas, kurios re
je 23 dalyviai ištisą dieną svarstė or čiau sulaukia lietuvio kunigo. Aplan
ganizavimo planą ir jaunimo veiklą, kyti šie miestai: pajūryje — Santos,
susijusią su sėkminga ruoša. BLB Sao Vicente, Guaruja ir Praia Gran
tarybos pirm. Alf. D. Petraitis ap de; į rytus — Suzano, Poa, Itaquažvelgė LB-nės tikslus, apimtį ir įsi quecetuba, Ferraz de Vasconcelos,
kūrimą, kun. A. Saulaitis supažindi Mogi das Cruzes; į šiaurę — Jundiai,
no su pirmųjų dviejų kongresų ruo Campo Limpo, Per us; į va
šos planais.
karus — Osasco, Carapicuiba, JandiLietuvos kariuomenės šventė šiais ra, Sao Roque; į pietus — Sao Ber
metais minėta kitoje Sao Paulo mies nardo ir Santa Andre. A. S.

LIETUVIŲ VEIKLA. Kaip mies
tas, taip ir lietuviai čia labai išsi
sklaidę dideliame plote. Sakoma,
kad Br. Kolumbijoj yra apie 800 lie* tuvių. Yra KLB apylinkė, bet dides
nės veiklos neparodo. Veikia ir žvejų
klubas. Lietuviai draugiški. Daugu
ma jų skaito lietuviškus laikraščius.
Pernai grupė tautiečių išleido lietu
viškų dainų plokštelę, dabar rengia
ma kita. Kurį laiką veikė radijo pro
grama "Gimtojo krašto prisiminimų
garsai” vadovaujama F. Valio. Deja,
ta programa turėjo nutilti dėl lėšų
stokos. O ji buvo gera. Tokios prog
ramos kitur neteko girdėti.
GERAI ĮSIKŪRĖ. Dauguma tau
tiečių yra prasigyvenę ir gerai įsikū
rę. Pvz. E. Gumbelis, statybos ran
govas, turi keletą nuosavų namų.
Pas jį dirba keliolika darbininkų. P.
Vanagas turi keletą namų ir baigia
statyti sau rezidenciją $60.000 ver
tės. P. Smitas taipgi turi keletą na
mų ir eina atsakingas pareigas staty
bos bendrovėje. P. Klimavičius turi
keletą apartamentinių namų. Verslų
srityje yra pasižymėję — L. Bielskis,
p. Bukauskas, p. Naujokas ir kt.
Už MIESTO RIBŲ gyvena daugu
ma tautiečių. P. p. Macijauskai, p.
Kcnstavičius turi gražius rezidenci
nius namus. O. Macijauskienės sody
boje tautiečiai rengia gegužines.
Provincijos sostinėje Viktorijoje gy
vena apie 10 lietuvių šeimų. Cum
berland miestelyje- p. Visockienė val
do vietinę ligoninę. Comox miestely
je yra įsikūrė p. p. Vyčinai. Jie nu
pirko už $80.000 motelius ir gerai
verčiasi. Pt. Alice gyvena Jonas Kartočius-Kartis, pasiturinčiai įsikūręs.
K. Lukas

SVEIKATOS KLINIKA sveikina ne tik buvusius, esan
čius ir būsimus pacientus, bet ir kiekvienų geros va

lios lietuvį, ypač "Tėviškės Žiburių" redakciją ir ad

ministraciją, kurie žiburiavo per 24 metus.

jie žiburiuoja ir toliau, kiek jie bus reikalingi Dievui
ir Tėvynei. Sveikatos klinika linki visiems Kristaus gi

mimo ir Naujųjų Metų proga sveikatos bei ištvermės.
B. NAUJALIS,
natūralaus gydymo specialistas
Sveikatos klinika, 460 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont.

Tel. LE 3-8008.

Gerb. klientus, bičiulius bei pažįstamus

Kalėdų švenčių bei Naujų Metų proga

nuoširdžiausiai sveikiname

European Meat & Delicatessen
maisto krautuvė
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

Tel* 233-9783

2899 Bloor St. W.
wks'

CALGARY, ALTA.
LIETUVOS KARIUOMENES šven
tė, rengta KLB Kalgario apylinkės
valdybos, buvo sėkminga. Dalyvavo
apie 70 asmenų. Dalyvių tarpe matė
si ir mūsų jaunas daktaras Jonas
Zubis su savo kolega iš San Fran
cisco ir sesute p. Moulson-Zubyte,
garsėjančia menininke. Pastaroji bu
vo atvykusi su savo vyru iš tolimos
šiaurės Cold Lake, Altą. Taip pat
dalyvavo brolių Šukių sesutė. Salėn
buvo iškilmingai įnešta Lietuvos vė
liava, lydima dviejų merginų su uždegtom žvakėm. Žuvusieji kovotojai
buvo pagerbti vienos minutės tyla.
Dienos tema trumpą kalbą pasakė
Bendruomenės pirm. A. P. Nevada.
N. METŲ SUTIKIMĄ rengia apy
linkės valdyba p.p. Rastenių namuo
se 737 — 4 A St. N. W., Calgary.
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.
Kvietimas įteiktas ir Kalgario Lietu
vių Draugijos pirmininkui, kviečiant
dalyvauti visus jos narius.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS atstatymo minėjimą rengia apy
linkės valdyba 1974 m. vasario 16 d.,
8 v.v., YMCA rūmų banketų salėje.
Minėjimas bus su vakariene, kvies
tais svečiais ir trumpa programa.
KANADOS LIETUVIŲ DIENA
rengiama Winnipege 1974 m. birže
lio 29 — liepos 1 d.d. KLB Kalga
rio apylinkės valdyba planuoja su
organizuoti ekskursiją, kurioje ga
lėtų dalyvauti didesnis skaičius tau
tiečių. Tuo reikalu bus tariamasi su
Winnipego apyl. valdyba. Kor.

Geriausi linkėjimai Šv. Kalėdų

Naujųjų Metų proga

visiems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems
P. T. SERVICE CENTRE

Sav. A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas
1862 Mattawa Ave., Mississauga, Ont.

Tel. 279-4371

2?

w
Geriausi sveikinimai lietuviams bičiuliams

Kalėdų ir Naujų Metų proga

ESTŲ FOTOENGRAVING
M. H A L L
483 BATHURST ST.

Toronto

Tel. 368-6354

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR

ATLIEKU GRINDŲ
atnaujinimo (sanding) poliravi
mo ir blizginimo darbus Toronte.
ALFONSAS SODONIS
Telefonas LE6-2805

NAUJŲ METŲ PROGA

15 atskirų įstaigų ir 250 tarnautojų

nuoširdžiai sveikina
mielus klientus

366 MAIN STREET E. * HAMILTON, ONTARIO

draugus bei pažįstamus,

M

Real Estate Ltd. Realtor

Heidelberg

TEL. 528-8492

linkėdamas sveikatos ir sėkmės
sekančiais metais-

Alus iš tyro šaltinio vandens

I

V. BAČĖNAS,

&

All Seasons Travel Agency
2227 Dundas St. W. Toronto, Ont.

Linksmų*• KalėdųV švenčiu,
fc'/ tury
M

tingų ir laimingų naujų metų

$

linki savo klientams -

S

i

s
iM
S

\

.

■■

■

■
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AND APPLIANCES LTD.
SALES & SERVICE

;
1
i
'

S. ir J. Jazbučiai,

i

8910 Collins Ave.

M
Nuoširdus linkėjimai bei

M

sveikinimai lietuviams

• Kalėdų ir Naujų Metų proga

.______________

JONAS RUKŠA

€

R. Cholkan Co. Ltd.

05

527 Bloor Street West

168 Locke St. S., Hamilton
•

’

MARY ANNETTE MOTEL

&nisl)t O

___________ •

Tel. 533-3531

;

Mūsų maloniems klientams linkime
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

S? Miami Beach, Florida,

9

Tegu

Krautuvės savininkas AL Pilypaitis

•

Telefonas 532-4404

INSURANCE DEPT.,

Ir tai yra tiesa!

2288 Bloor St. W., Toronto, Ont., tel. 769-5497

i
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Sveikiname
DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ
ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
iškęs

VISUS SAVO RĖMĖJUS,

BIČIULIUS, LIETUVIŲ
JAUNIMO MENINIUS
VIENETUS BEI

ORGANIZACIJAS

personalui

Žiburiu

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PROGA IR LINKIME

ir
visiems skaitytojams linki

KRISTAUS DŽIAUGSMO LINKĖDAMAS

PIRKDAMAS KALĖDŲ DOVANAS

ft
5
ft
ft
S
S
ft
8
ft
3

PRISIMINK JAUNIMO LAISVĖS ILGESĮ
PAREMDAMAS JO PASTANGAS SAVO AUKA!

Jaunimo Žygiui už Tikėjimo Laisvę
23430 Harms Road, Cleveland, Ohio 44143, USA

ft
a

KALĖDŲ PROGA SIUNČIU JUMS $

Pavardė

NAŠIŲ 1974 METŲ -

Adresas

B
§
ft
Toronto lietuvių
8
tautinių šokių,
8
dainos ir muzikos
8
, „rvienetas
Gintaras " a
g

LECH MOKRZYCKI

New Canadian Publications
2003 Yonge St. tel. 485 -1117

ir tėvų komitetas

A

•

B

Džiugių švenčių ir
turtingų naujų metų
linki visiems lietuviams
i

BALIO MASKELIŪNO
apdraudos agentūra
Tel. 251-4864
2483 Lake Shore Blvd. West,

Toronto 14, Ont.

Savo mieluosius klientus ir draugus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1974 Metų proga
r

sveikinu linkėdamas sėkmės

JONAS V. MARGIS, Phm.B.
"MARGIS

DRUGS

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave.
Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
linki lietuviams

DANRAY SHOE STORE
Scot McHale ir kitų žymių firmų
avalynės krautuvė visai šeimai
1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

GERIAUSI LINKĖJIMAI SV. KALĖDŲ

NAUJŲ METŲ PROGA
visiems klientams, draugams bei pažįstamiems
DUFFERIN RADIO a. TV.

1000 COLLEGE ST.

Savininkas P. Užbalis

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 1974 metų linkime
savo mieliems klientams, bičiuliams ir
visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO
S. ir A. KALŪZOS
480 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

Mieliems lietuviams linkiu
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
i r
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ pra
dėjo 1973-74 m. veiklą su mažais pa
sikeitimais vadovybėje. 1973 m. spa
lio 21 d. įvykusiame metiniame su
sirinkime buvusi valdyba sutiko pa
silikti dar vieneriems metams. Ižd.
Vitai Radžiuvienei pasitraukus, buvo
pakviesta įsijungti į darbą Silvija
Mitalienė. Dabartinę valdybą sudaro:
pirm. Viktoras Priščepionka, vicepirm. Benediktas Ceponkus, kultū
rinių reikalų vadovas Antanas Elvikis, sekr. Regina Ceponkienė, ižd.
Silvija Mitalienė. Valdyba yra labai
dėkinga V. Radžiuvienei už praėju
sių metų kruopštų darbą. — Išrinkta
nauja revizijos komisija: inž. Ladas
Giriūnas, Vita Radžiuvienė ir Ka
zimieras Truska.
PAMALDŲ REIKALAIS rūpintis
sudarytas bažnytinių reikalų komite
tas, kurį sudaro: inž. Petras Daunius,
Juozas Morkūnas ir dr. Jadvyga
Rimšaitė. Susitarus su Otavos lietu
vių kapelionu kun. dr. V. Skilandžiūnu ir White Fathers seminarijos va
dovybe, lietuvių pamaldos ateityje
bus laikomos reguliariai kartą į mė
nesį. Po pamaldų leidžiama naudo
tis seminarijos patalpomis įvairiems
mūsų parengimams bei sueigoms.
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS tė
vų komitetas taip pat pasikeitė. Į
pasitraukusio pirm. Vytauto Radžiaus
vietą išrinktas inž. Gintautas Mita
las. Tėvų komitetą sudaro: pirm,
inž. Gintautas Mitalas, sekr. Dalia
Procutienė, ižd. Irena Jurkuvienė.
Mokytojauja Paulė Ancevičienė ir
Birutė Vilčinskienė.
ĮSTEIGTI SKAUTŲ BŪRELIAI,
kuriem vadovauja Irena Danytė ir
Benediktas Ceponkus. Būreliai laiki
nai priklauso “Neringos” tuntui
Montrealyje.
ŠALPOS FONDAS. Nuo 1973 m.
gegužės 2 d. iki lapkričio 1 d. Ota
vos lietuvių bendruomenė išsiuntė
Suvalkų trikampio lietuviams 35
siuntinius dėvėtų drabužių. Siuntinio
vidurkis — 20 svarų. Gavusieji
siuntinius laiškuose labai džiaugiasi
ir dėkoja aukotojams, šalpos Fon
do atstovė Paulė Ancevičienė dėkoja
visiems aukotojams už drabužius bei
pinigines aukas ir pagalbą siuntinių
paruošime bei išsiuntime.
UKRAINIEČIŲ VAKARAS Kana
dos parlamente įvyko 1973 m. spalio
31 d. Tai buvo neoficialus lapkričio
1-4 dienomis Toronte įvykusio lais
vojo pasaulio ukrainiečių kongreso
atidarymas. Svečių tarpe buvo užs.
reik. min. M. Sharp, opozicijos va
das R. Stanfield ir apie 70 parlamen
to atstovų bei senatorių. Oficialios
dalies metu Kanados vyriausybei at
stovavo teisingumo ministeris Otto
Lang. Iš viso iškilmėse dalyvavo apie
200 žmonių. Otavos lietuvių bendruo
menei atstovavo valdybos pirm. V.
Priščepionka.
LATVIJOS
NEPRIKLAUSOMY
BĖS paskelbimo 55 metų sukaktu
vių paminėjimas įvyko 1973 m. lap
kričio 17 dieną puošniose National
Arts Centre patalpose. Dalyvavo
apie 150 asmenų, jų tarpe ir artimas

Tolimesnėms studijoms, t.y. daktara
tui, Milda gavo $4.000 stipendiją iš
Canada Council ir profesoriaus asis
tentės darbą Toronto universitete.
INŽ. LADAS GIRIŪNAS 1973 m.
pavasarį Carletono universitete ga
vo magistro laipsnį. Jo sritis — in
žinerija transporto sistemoje, šiuo
metu jis dirba Kanados pašto minis
terijos transporto skyriuje Otavoje.
Yra aktyvus bendruomenės narys,
daug laiko praleidžia jaunimo orga
nizacijose.
Visus mūsų jaunuosius mokslinin
kus, pasiekusius tokių gražių darbo
vaisių, sveikina Otavos apylinkės lie
tuviai ir linki jiems visokeriopos sėk
mės pasirinktose darbo srityse.
PLOKŠTELES — “Gina Capkauskienė dainuoja” ir “Baltos gėlės”
(Hamiltono mergaičių choro “Ai
das”) galima įsigyti Otavoje, 1576
Forlan Drive, K2C 0R7 (tel. 2254029). Tai puikios kalėdinės dova
nos lietuviškos muzikos ir dainos mė
gėjams.
Apylinkės valdyba

baltiečių bičiulis senatorius Paul Yuzyk. Meninę programą atliko Toron
to vyrų ansamblis “Kalvis”. Po pro
gramos svečiams buvo suruoštas pri
ėmimas su šokiais. Iš Otavos lietu
vių minėjime dalyvavo valdybos pir
mininkas su žmona, krašto tarybos
atstovas inž. J. Danys ir p.p. Paškevičiai. Mums, lietuviams, šitas vaka
ras buvo dar viena proga susitikti
su kitų tautinių grupių atstovais ir
neoficialioje aplinkoje pasidalinti
mintimis mums rūpimais klausimais.
“THE OTTAWA JOURNAL” 1973
m. spalio 27 d. nr. paskyrė ištisą
puslapį straipsniui “School on Satur
day — children are learning the cul
ture of their ancestors”. Straipsnio
autorė Caroll Holland aiškino, kodėl
imigrantų vaikai šeštadienius pralei
džia High School of Commerce patal
pose. Čia jie esą studijuoja savo pro
tėvių kalbą, dainas, jų krašto istori
ją, geografiją ir papročius. Šiuo me
tu tokiais kursais, kurie yra miesto
švietimo vadybos žinioje, naudojasi
lietuviai, ukrainiečiai, vengrai ir vo MIAMI BEACH, FLA.
kiečiai. Straipsnyje pažymėta kad lie
Rašytojas, tai kaip karys,
tuvių vaikai čia turi progos mokytis
jei tiesą, meilę skelbs, sakys —
kalbos, kuri yra viena seniausių pa
kovos už šimtą ir už du,
saulyje. Vienoje nuotraukoje yra ir
nors plunksna rankoj, ne kardu!
lietuvaitė Rasa Jurkutė, apžiūrėjanti
Šiais žodžiais pradėjo savo kalbą
lietuviškais tautiniais drabužiais ap G. Kodatienė susirinkusiems į J. Narengtą lėlę.
rūnės “Trys ir viena” knygos supa
KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS žindinimą 1973 m. spalio 28 d. Čia
buvo pagerbtas ir pakeltas į ketvir buvo apžvelgtas rašytojos kūrybos
tą patį augščiausią Knights of Co kelias, prisimintos jos išleistos kny
lumbus laipsnį. Jam suteiktas titulas gos, kurių dauguma yra skirta mūsų
“Sir Knight”. Visos iškilmės įvyko mažiesiems. Kalbėtoja džiaugėsi J.
1973 m. rugsėjo 23 d. Kingstono ka Narūnės energija ir bendradarbiavi
tedros generaliniame susirinkime, da mu lietuviškame gyvenime. Ji ne tik
lyvaujant pačiam Kingstono arkivys rašytoja-žurnalistė, bet ir visuomeni
kupui. Šiuo metu kun. dr. V. Ski- ninke bei knygų platintoja šioje apy
landžiūnas dirba “Correctional Servi linkėje. Jai linkėta ilgiausių metų.
ces” departamente kaip kapelionas- J. Narūne nuoširdžiai dėkojo visiems
koordinatorius keturių pataisos ir re- už atsilankymą, rengėjams ir progra
habilitacijos įstaigų Ottawa-Carleton mos dalyviams už šią šventę, džiau
rajone. Sveikiname gerbiamą kunigą gėsi, kad supažindinimas su jos kny
daktarą ir linkime jam sėkmės.
ga įvyko pirmą kartą Miami lietu
KESTUTIS VILČINSKAS, 26 me vių tarpe. Ji linkėjo, kad šis kultū
tų amžiaus, 1973 m. gavo daktaro rinis paprotys liktų gražia tradicija
laipsnį Montrealio McGill universite ir ateityje. B.V.
to medicinos fakultete. 1969 m. jis
baigė Otavos universitete elektros in
žineriją su dviem aukso medaliais
ir britų Athlone bei kitomis stipendi
jomis. 1971 m. gavo elektronikos
magistro laipsnį Montrealio McGill
universitete. Daktaro laipsniui ruoš
tis perėjo į medicinos fakultetą, kur
daugiausia dirbo Royal Victoria li
goninėje. Praėjusiais metais K. Vil
činskas profesoriavo Sir George Wil
liams universitete Montrealyje, daly
vavo mokslinėse konferencijose Van
kuveryje, Miami, San Franciske ir
kt. Nežiūrint didelio mokslinio dar
bo, sukūrė lietuvišką šeimą su Rita
Abromaityte ir augina du sūnus. R.
Vilčinskienė, anksčiau gavusi baka
lauro laipsnį (B.A.), praėjusį pava
sarį McGill universitete gavo muzi
kos bakalauro laipsnį. Nuolatiniam
apsigyvenimui p.p. Vilčinskai išvyko
į Londoną, Ont
MILDA DANYTĖ 1973 m. vasaros
pabaigoje Toronto universitete gavo Rašytoja J. Narūnė-Pakštienė, gyve
anglų literatūros magistro laipsnį. nanti Miami Reach, Floridoje

BŪKITE PASVEIKINTI,

MALONŪS LIETUVIAI

Visiems lietuviams linkime
džiugių šv. KALĖDŲ
ir
laimingų
NAUJŲ METŲ Turner & Porter
436 RONCESVALLES Ave.
Toronto, Ont.

Šv. KALĖDŲ ir
NAUJŲ METŲ
proga visus savo gimines, draugus ir pažįstamus

nuoširdžiai sveikina —
Izabelė ir Aleksas Butvydai
LIDO TAVERN
Windsor, Ont.

KODĖL DUODAME ŠĮ SKELBIMĄ?
Dėlto, kad "CANADIAN PREMIER LIFE"
nori supažindinti lietuvių
visuomenę su sėkmingiausiu
jos atstovu Toronto King
agentūroje. Tai Joe —

Juozas Ramas,
2 Carlton St.

Tel. 363-7881
Teiraukitės pas JUOZĄ apie gyvybės d raudų,
invalidumą, pajamas ir mokesčių sumažinimų

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?
Klauskite mane apie:
pajamų mokesčių ataskaitos
pensijų planus
taupomuosius lakštus
invalidumo pajamas
nuosavybių draudę
šeimos apsaugą
studentų draudos
fondus mokslui eiti
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Juozas Elmis Ramas

Kalėdų švenčių proga ir

Canadian Premier Life
2 Carton St., suite 714

W. A. LENCKI, B. A.

100 Adelaide St. W.
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palinkėti didžios sėkmės

%

B
*3
4ft į
,M ft
$
j. i

Šv. KALĖDŲ SULAUKUS, su dėkingumu

SVEIKINAME mieluosius klientus.
bendradarbius ir visus tautiečius,

Šia proga dėkoju v įsiems už

linkėdami šviesių ir viltingų 1974 metų.

parodytę man dėmesį rinkimuose

Litho-Art spaustuvė,
971 College St., Toronto 4, Ont.
Telefonas 533-4363

i Toronto

miesto
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1974 metais

tarybę

George Ben, Q.C

m

Raštinė: 363-1468
Namai: 766-5857
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Lavinia’s Flowers
(lietuviška gėlių parduotuvė)
1288A Weston Road • Tel. 762-7817
Telefonas vakarais 763-2873
GĖLĖS ĮVAIRIOMS PROGOMS
Gėlės Kalėdoms, vazonėliai, vainikai
NEMOKAMAS PRISTATYMAS VISAME MIESTE

MARYTĖ (GUTAUSKAITĖ) HURST

