
Nr. 1 (1248) 1974 SAUSIO- JANUARY 3 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY s 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA ® Tel. 36 8-6 8 1 3

Dvidešimt penktieji
Su 1974 metais daugelis išeivijos organizacijų ir institucijų 

įžengia į dvidešimt penktuosius veiklos metus. Jų tarpe yra ir 
‘Tėviškės Žiburiai”. 1949 m. rudenį Toronte pasirodė pirmasis 
jų numeris, redaguotas a.a. dr. A. Šapokos. Taigi, šie metai mūsų 
savaitraščiui yra sukaktuviniai. Neseniai minėjome jo dvidešimt
metį, štai jau ir dvidešimtpenkmetis. Ši aplinkybė traukia kiek
vieno žiburiečio žvilgsnį atgal į pirmąsias dienas, kurios, rodos, 
dar taip netoli. Jos gyvos visų naujagimio artimųjų atmintyje, 
juoba, kad tas naujagimis išvydo pasaulį prieš pat Kalėdas — 
Kristaus gimtadienį. Jei Evangelija kalba apie labai kuklią Betlė- 
jaus pastogę, tai “Tėviškės Žiburių” pirmoji pastogė nebuvo ge
resnė, nes darbą teko pradėti Toronto lietuvių Šv. Jono Kr. para
pijos klebonijos rūsyje. Ten įsirengė ir redakcija, ir administra
cija vienoje patalpoje, o spaustuvė — kitoje. Vargana buvo pra
džia, kaip ir visų naujųjų ateivių, nes niekas dar neturėjo pasto
vesnės pastogės. Taip vargelis šakojo, vargelis lapojo iki 1955 m., 
kai veiklesniųjų tautiečių, ypač kun. P. Ažubalio, pastangomis, iš
dygo priestatas, kuriame “Tėviškės Žiburiai” įsikūrė jau daug 
laisviau. Prisimenant pirmąsias dienas, darosi nyku ir kartu džiu
gu. Nyku, nes sąlygos buvo betlėjiškos, džiugu, nes vyravo toks 
entuziazmas, kuriam nebuvo nenugalimų kliūčių. Šis entuziazmas 
ir pakėlė didžiausias naštas, įgalinusias “TŽ” atsistoti ant kojų.

★ ★ ★
Žvelgiant į “TŽ” gimimą, prisimena ir ta karšta poleminė nuo

taika, vyravusi anuo metu Kanados lietuvių gyvenime. Ją palaikė 
ir abu savaitraščiai, nes jie buvo anuometės atmosferos rodikliai. 
Naujagimiui teko pakelti aštrokų puolimų, patirti abejingų nuo
taikų dėl egzistencijos. Visa tai atvėso, nuplaukė negrąžinamon 
praeitin, tačiau viena galima dabar pasakyti: “Tėviškės Žiburiai” 
būtų gimę ir be anos sankirtos, kuri jų atsiradimą paskubino. To
rontas, tokia stambi lietuvių gyvenvietė, nebūtų likęs be savo lie
tuviško laikraščio. Jei “TŽ” nebūtų atsiradę, tai būtų gimęs kitas 
laikraštis. Nors “TŽ” gimė sankirtos atmosferoje, bet savo dvasia 
jie nebuvo ir nėra skirti sankirtoms. Tai parodė ir praeitin nu
plaukę 25 metai. “T. Žiburiams” nuolat rūpėjo pozityvi veikla vi
sose srityse. Tuščiais ginčais jokie namai nebuvo pastatyti, jokie 
renginiai suruošti. Kam tad atidaryti laikraščio puslapius ginčams, 
kurie spręstini šeimose, bendruomenėse, savo teismuose? Taip, 
buvo'kritikos, diskusijų, pasisakymų, pasikeitimų nuomonėmis, nes 
laikraštis yra ir vieša tribūna. Tai natūralus, kultūringas procesas 
kiekvienoje gyvoje bendruomenėje. Tuo būdu “TŽ” tapo plačios 
visuomenės savaitraščiu, kuriame randa vietos visi pozityvūs dar
bai, siekią Lietuvos laisvės, išeivijos lietuviškumo krikščioniškų 
gairių kontekste.

★ ★ ★
Žvelgiant į dvidešimt penktuosius metus, žinoma, neužtenka 

praeities paguodos, reikia žvelgti ir ateitin, kuri kiekvienam kūri
niui yra daugiau ar mažiau sfinksas. Visdėlto praeitis daug reiškia 
— ji yra atrama žingsniams į ateitį. Kai toji atrama yra atlaikiusi 
ir pačias sunkiausias naštas, savaime kyla pasitikėjimas ir ateiti
mi. Nors pastarosios niekas nežino, tačiau yra pagrindo manyti, kad 
ji nebus sunkesnė, greičiau — lengvesnė. Patalpų atžvilgiu sąly
gos bus geresnės. Anapilio sodybos projekte “T. Žiburiams” numa
tytos erdvesnės patalpos, ir, galimas dalykas, sukaktuviniais metais 
teks persikelti. Darbo sąlygų požiūriu tai bus dar vienas tvirtas 
žingsnis priekin. Reikia tikėtis, kad jis prisidės ir prie laikraščio 
turinio stiprėjimo. Tai nuolatinis redakcijos rūpestis, kuris lieka 
gyvas visose sąlygose. Svarbiausias betgi rūpestis — laikraščio 
skaitytojai, ypač jaunieji. Nuo jų paramos priklausys “TŽ” liki
mas. Vyresnioji karta savo duosnumu per 25 metus įrodė, kad 
jai lietuviškas laikraštis yra kaip duona. Sunkiau yra su jaunąja 
karta. Ji, kad ir skaito lietuviškai, bet su lietuvišku laikraščiu nėra 
taip suaugusi, kaip vyresnioji karta. Dėlto jos nesidomėjimas lietu
viška spauda gali būti fatališkas. Pradėdami 25-tuosius metus, jau
čiame žygio linkmę, bet laikraštis, nors ir reikšmingas švyturys, 
nėra visagalis. Dėlto jis laukia visų talkos. Tik tokiu būdu gali 
būti užtikrinta ateitis. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

BRANGSTA SKYSTASIS KURAS
Nevalytos naftos importo su

varžymai ir kainų kilimas jau 
palietė rytinę Kanados dalį, 
Montreal} ir net Otavą. Galionas 
benzino ir namams šildyti var
tojamos alyvos Montrealy bei 
Otavoj yra $0.07 brangesnis nei 
Toronte. Šį skirtumą dar labiau 
padidins Persijos įlankos valsty
bių paskelbtas naftos dvigubas 
pabranginimas, kuriuo jau pase
kė ir Venecuela. Energijos ištek
lių ministerio D. MacDonaldo 
pranešimu, rytinėje Kanadoje 
galionas naftos gaminių gali pa
brangti net $0.12. Federacinė 
vyriausybė šį skirtumą planuoja 
išlyginti specialia pašalpa, kuri 
bus paskirta iš padidinto muito 
į JAV eksportuojamai Albertos 
naftai. Saudi Arabijos naftos 
ministeris Z. Jamanis pasikalbė
jime su Kanados CTV televizi
jos tinklo atstovu viešai patvir
tino, kad Kanada yra įtraukta 
į juodąjį sąrašą ir kad jai naf
tos tiekimas buvo nutrauktas 
1973 m. spalio 19 d. Užsienio 
reikalų ministeris M. Sharp, no
rėdamas gerinti santykius su 
naftos turinčiais arabų kraštais, 
nutarė įsteigti Kanados amba
sadą Saudi Arabijoje ir galbūt 
kitose arabų valstybėse. Lig šiol 
naftos valstybėse Kanadai at
stovavo jos ambasada Libane.

Sausio 6 d. JA Valstybės grįž
ta į dienos šviesos taupymo lai
kų, kuris lig šiol būdavo taiko
mas tik pavasario, vasaros ir 
ankstyvo rudens mėnesiams. 
Tai, žinoma, reiškia laikrodžių 

pasukimą viena valanda į prie
kį. Toks prez. R. Niksono įsa
kymas sudaro nemažą problemą 
Kanadai. Britų Kolumbijos pro
vincijos sekr. E. Hali jau pa
skelbė, kad laikrodžius turės pa
sukti ir šios provincijos gyven
tojai. Ontario provincijos ižd. J. 
White taipgi teigia, kad laikro
džių pasukimą remia ir šios pro
vincijos ministerių kabineto 
dauguma, nors elektros srovės 
bus sutaupyta tik apie 1%. Lai
ko suvienodinimo su JAV vals
tijomis reikalauja orinio susi
siekimo, geležinkelio, autobusų 
bendrovės, šėrų birža, radijas 
ir televizija, Windsoro ir Nia
gara Falls savivaldybės. Atrodo, 
Ontario vyriausybė pritars lai
ko suvienodinimui su JAV, bet 
paliks galutinį sprendimą mies
tų savivaldybėms. Toronto bur
mistras D. Crombie jau yra pa
sisakęs už laikrodžių pasukimą 
viena valanda į priekį.

Ontario provincijos penkios 
mokytojų organizacijos, turin
čios apie 105.000 narių, pareika
lavo algų padidinimo, prašokan
čio vyriausybės nustatytas ri
bas. Jas privertė įvesti kasmet 
net 13,1% didėjančios švietimo 
išlaidos. Mokslo metams Onta
rio švietimo ministerija dabar 
leidžia išleisti $545 kiekvienam 
pradinės mokyklos mokiniui, 
$1.060 — kiekvienam gimnazis
tui. Mokytojai pasirinko savo
tišką streiko metodą — apie 
7.800 mokytojų švietimo vady-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Senuosius metus palydint ir naujuosius pasitinkant su lietuviška daina. Tai čikagiškio “Tėviškės“ choro okteto 
dainininkės Nuotrauka St. Dabkaus

Jaunas lietuvis diplomatinėje tarnyboje
Pasikalbėjimas su monsinjoru dr. Audriu Bačkiu, dirbančiu diplomatinėje Vatikano tarnyboje

Savo atostogų metu mons. dr. A. 
Bačkis lankėsi Kanadoje. Ta proga 
pateikėme jam keletą klausimų, j ku
riuos jis gana išsamiai atsakė. Čia 
pateikiame jrekorduotą pasikalbėji
mą. RED.

— Jau eilė metų dirbate dip
lomatinėje Vatikano tarnyboje. 
Gal galėtumėte trumpai pasaky
ti, koks yra tos tarnybos pagrin
dinis uždavinys?

— Visų pirma, aš nemėgstu 
išsireiškimo “Vatikano diplo
matinė tarnyba”, nes kaiku- 
riems žmonėms Vatikanas reiš
kia tiktai eilinę valstybėlę, kaip 
ir visos kitos — vieną iš mažiau
sių su 1000 piliečių. Vietoj “Va
tikano” sakyčiau “Šv. Sosto dip
lomatinė tarnyba”. Tuo pabrė
žiama, kad popiežius nėra vien 
Vatikano valstybės, bet visos 
Katalikų Bendrijos galva — šv. 
Petro įpėdinis. Paties Vatikano, 
kaip nepriklausomos valstybės, 
egzistavimas yra tiktai būdas už
tikrinti Bendrijai laisvę veikti 
pasaulyje ir popiežiui laisvai su
sisiekti su Bendrijos nariais, kur 
jie bebūtų. Bendrija juk turi sa
vo narių visame pasaulyje, ir 
Vatikano suverenumo pripažini
mas tarptautinėje plotmėje lei
džia popiežiui bei jo įstaigoms 
laisvai susisiekti su katalikais ir 
jų vyskupais visuose kraštuose.

Šv. Sostas turi savo atstovy
bes daugiau kaip 80 kraštų. 
Apie 50 tokių atstovybių yra va
dinamos nunciatūromis. Tai 
reiškia, kad Šv. Sostas pilnai pa
laiko diplomatinius santykius su 
ta valstybe. Kur atstovybės va
dinamos delegatūromis, Šv. Sos
to atstovas atstovauja popiežiui 
vietinėj Bendrijoj, bet neturi 
jokių ryšių su krašto valdžia. 
Mano manymu, Šv. Sosto pirma
sis uždavinys — palaikyti gyvy
binį ryšį tarp popiežiaus ir vys
kupų, tarp K. Bendrijos centro 
ir vietinių Bendrijų. Nėra šian
dien nė vieno svarbesnio klausi
mo, nė vieno Vatikano parašyto 
dokumento, neatsiklausus vieti
nės hierarchijos, vietos vyskupų 
nuomonės.

Svarbiausia Šv. Sosto atstovų 
misija yra tiksliai informuoti 
apie vietinės K. Bendrijos veik
lą, gyvenimą, jos sunkumus bei 
laimėjimus kiekviename krašte, 
kad popiežius būtų tinkamai in
formuotas ir galėtų padaryti tin
kamus sprendimus. Didelė atsa
komybė palikta Šv. Sosto atsto
vams — tai krašto vyskupų sky
rimas.

Neužtenka vien teikti žinias 
Vatikanui, bet reikia ir iš cent
ro laukti direktyvų bei nurody
mų vietinei K. Bendrijai, vietos 
vyskupams. Šį gyvybinio ryšio 
palaikymą tarp centro ir vieti
nių Bendrijų laikau svarbiausiu 
uždaviniu, ypatingai po II Vati
kano susirinkimo, kai buvo duo
ta tiek daug laisvės vyskupų 
konferencijoms bei vietos vys
kupams. Ta laisvė kaikuriuose 
kraštuose yra susijusi su pavo
jumi atsirasti bendrijom, nepri
klausomom nuo Romos. O 
mums šiais laikais svarbu išlai
kyti visoje Katalikų Bendrijoje

vienybę. Tai betgi nėra lengva.
Regimoji Bendrija gyvena ne 

danguj, bet žemėj, todėl svarbu 
pažinti konkrečias sąlygas, ku
riose ji turi gyventi. Dėlto Šv. 
Sosto atstovas nuolat rūpinasi ir 
seka politinę raidą, socialines ir 
ekonomines sąlygas, kuriose 
Bendrija veikia ir savo misiją 
atlieka. Noriu pabrėžti, kad Šv. 
Sosto atstovu j. . '.i- ? misija
yra religinė-benėr. zuie, o ne po
litinė. Ten, kur šv. Sostas yra 
užmezgęs diplomatinius santy
kius su valstybėmis, jo atstovas 
stengiasi puoselėti kuo glaudes
nius santykius su valdžia, kad K. 
Bendrija galėtų toje valstybėje 
laisvai gyvuoti ir veikti, kad jos 
mokslas nebūtų niekinamas, 
kad nebūtų įstatymų, įžeidžian
čių K. Bendrijos misiją, papro
čius, varžančių jos veiklą. Be at
stovybių įvairiuose kraštuose, 
dabar šv. Sostas dar turi visą ei
lę atstovų tarptautinėse organi
zacijose. Tai duoda progą K. 
Bendrijai tarti savo žodį tarp
tautinėje plotmėje, pareikšti, 
kad siekiant taikos pasaulyje ne
pamirštama, jog žmogus gyvena 
ne vien duona. “Norint pasiekti 
tikrą taiką pasaulyje, reikia ją 
statyti ant tiesos, teisingumo, 
meilės ir laisvės pamatų”, — 
yra pasakęs popiežius Jonas 
XXIII.

— Ar ši diplomatinė tarnyba 
tebėra efektyvi ir dabartiniais 
laikais?

— Ši tarnyba ir šiandien yra 
reikalinga. Jos efektyvumas pri
klauso nuo sąlygų. Gal V. Euro
pos ir š. Amerikos kraštuose, 
kur yra lengvesnis susisiekimas 
su Vatikanu, daug dalykų gali
ma spręsti tiesiogiai. Vyskupai 
gali nuvykti į Vatikaną pasitar
ti. Greita ir lengva komunikaci
ja nebereikalauja tokio didelio 
Šv. Sosto atstovo tarpininkavi
mo. Tačiau misijų kraštuose — 
Afrikoj, Azijoj, P. Amerikoj 
tarpininkavimas tikrai yra labai 
reikalingas ir efektyvus. Ten 
ypatingai reikia drąsinti vietos 
vyskupus, padėti palaikyti nuo
latinį ryšį su Šv. Sostu.

— Kodėl Vatikanas turi savo 
atstovybes ir nekatalikiškuose 
kraštuose?

— Jeigu būtų ir vienas kata
likas krašte, Šv. Sostui rūpėtų 
turėti savo atstovą. Šv. Sostas 
turi diplomatinius santykius 
net su valstybėmis, kurios turi 
tam tikrą valstybinę religiją, 
kaip pvz. mahometonų religija 
Pakistane, Egipte. Ten atstovai 
reikalingi, nes yra katalikų gru
pės. Atstovai stengiasi pažinti 
jų padėtį ir padėti kur reikia.

— Spaudoje dažnai rašoma 
apie Vatikano kontaktus su so
vietiniais kraštais. Ar tai reiš
kia, kad Vatikanas pritaria jų 
santvarkai ar ko kita siekia?

— Visi ryšiai, derybos jokiu 
būdu nereiškia, kad Šv. Sostas 
pritaria vidinei tų kraštų san
tvarkai ar ją laimina. Šv. Sostas 
žiūri į konkrečią padėtį. Tie 
kraštai šiuo metu egzistuoja to
kioje santvarkoje, ir nematyti 

greito tos santvarkos pasikeiti
mo. Ten gyvena katalikai, ten 
irgi turi veikti K. Bendrija. Dėl
to Šv. Sostas eina į derybas, ban
do užmegzti kontaktus, kad kaip 
nors padėtų K. Bendrijos gyve
nimui tuose kraštuose. Gal kar
tais mums ta politika neaiški, 
nesuprantama, bet ji turi gyvy
binę svarbą: nesiderėsi su val
džia. negalėsi paskirti ten vys
kupų, ir K. Bendrija liks be va
dovų. Todėl Šv. Sostas turi eiti į 
derybas, kartais net į kompro
misus, kad užtikrintų minimali- 
nį K. Bendrijos gyvenimą. Be 
to, tie ryšiai yra reikalingi ir 
naudingi tiesioginei informaci
jai apie tų kraštų tikinčiuosius. 
Tie kontaktai jau padėjo ta 
prasme, kad vyskupai, Lietuvos 
ir kitų kraštų, dabar gali atva
žiuoti ir painformuoti Šv. Sostą 
ir šį bei tą padaryti. Anksčiau 
visa tai buvo neįmanoma. Susi
rašinėjimas bei susisiekimas bu
vo labai sunkus. Kaip žinote, 
Šv. Sostas jau yra užmezgęs di
plomatinius santykius su Jugo
slavija. Vien praktiniu požiūriu 
tai labai naudinga: diplomati
nis atstovas gali laisvai susira
šinėti, naudotis diplomatinėmis 
privilegijomis, diplomatine siun
ta perduoti informacijas, kurių 
niekas neteiktų, nedrįstų rašyti 
dėl cenzūros baimės.

— Esate dirbęs, rodos, jau ne
vienoje nunciatūroje. Kaip at
rodo jų darbas iš arti ir kokias 
pareigas teko eiti?

— Teko tarnauti keliose vals
tybėse: Filipinuose, Costa Rico- 
je, Turkijoje ir paskutiniu me
tu Nigerijoje. Visur tarnavau 
kaip sekretorius ar auditorius. 
Mūsų darbas, kaip jau minėjau, 
palaikyti ryšius su vietos dvasi
ninkija bei pasauliečiais ir in
formuoti Šv. Sostą apie K. Bend
rijos padėtį. Tai mes atliekame 
ne vien biurokratiniu būdu, sė
dėdami už stalų ir sekdami spau
dą ar skaitydami pranešimus, 
bet patys dažnai važinėjame po 
kraštą, susipažindami su vietos 
vyskupais, kunigais ir jų darbu. 
Gal dideliame, gerai organizuo
tame krašte nėra taip reikalin
ga mūsų veikla ta prasme, kad 
yra visokie centrai, vyskupų 
konferencijų sekretoriatai, kurie 
patys renka informacijas ir pa
tys mums padeda atlikti tą misi
ją. Bet kraštuose, kur buvau — 
P. Amerikoje, Filipinuose, Afri
koje — reikia mums patiems 
važinėti ir žinias rinkti, nes 
nėra organizuotų informacinių 
centrų, kurie mums padėtų per
duoti Šv. Tėvui tikrą to krašto 
K. Bendrijos gyvenimo vaizdą.

— Kokie įspūdžiai yra palikę 
iš tų kraštų, kuriuose darba- 
votės?

— Suglaustai sunku ką pasa
kyti apie įspūdžius iš tų kraštų. 
Kiekvienas kraštas labai skirtin
gas savo fizionomija, ypač jo 
gyvenimas. Dažnai, kai kalba
ma apie P. Ameriką, žiūrima į 
ją kaip į vieną kraštą su visoms 
toms valstybėms bendromis pro-

Nukelta į 10-tą psl.

I Pasaulio įvykiai I
1973 METŲ KALĖDOS BUVO ATŠVĘSTOS NEKALTAI PRALIETO KRAU
JO, politinės įtampos ir naujos vilties ženkle. Popiežius Paulius VI, 
atsisakydamas ilgų metų tradicijos, Kūčių vidurnakčio Bernelių 
Mišias atnašavo ne kurioje nors Romos bažnyčioje, bet pačioje 
Šv. Petro bazilikoje. Kalėdiniame pamoksle jis įspėjo pasaulį, kad 
moderni kultūra ir sociologija žmogų daro klaidingu jo paties 
dievu. Tradicinį palaiminimą Romai ir pasauliui Paulius VI su
teikė 30.000 maldininkų šv. Petro aikštėje net 17 kalbų, įskaitant 
kiniečių ii- vietnamiečių. Tradicinės Mišios Betlėjuje, Kristaus 
gimimo vietovėje, susilaukė vos 4.000 dalyvių, nes maldininkus iš 
užsienio buvo nugąsdinę palestiniečių teroro veiksmai Romos 
Leonardo da Vinči aerodrome. Penki teroristai ten automatinių 
ginklų ugnimi ir fosforo grana- •-----------------------------------------
tomis amerikiečių “Pan-Ameri
can” lėktuve nužudė 31 keleivį. 
Suvarę įkaitus į vokiečių “Luft
hansa 737” lėktuvą, teroristai 
įsakė lėktuvo įgulai skristi į 
Atėnus ir pareikalavo paleisti iš 
kalėjimo teismo laukiančius du 
teroristus, kurie pernai vasarą 
Atėnų aerodrome buvo nužudę 
4 asmenis. Graikų vyriausybei 
atsisakius patenkinti šį reikala
vimą, teroristai nušovė vieną 
įkaitą. Taigi, beveik pačiose Ka
lėdų išvakarėse žuvo 32 nekalti 
žmonės. Libanas ir Kipras atsi
sakė suteikti nusileidimo teisę 
teroristų pagrobtam “Lufthan- 
sos” lėktuvui, o Sirija tesu
tiko papildyti kurą. Galutiniu 
kelionės tikslu teroristai tada 
pasirinko Kuwaitą, kuris taip 
pat nenorėjo priimti tokių kru
vinų svečių, bet teroristai pri
vertė vokietį kapitoną J. Kroese 
nusileisti antriniame aerodromo 
take. Čia jie paleido įkaitus, lėk
tuvo įgulą ir pasidavė Kuwaito 
policijai. Visos arabų valstybės 
ir netgi pagrindinės palestinie
čių partizanų organizacijos griež
tai pasmerkė teroristų įvykdy
tas skerdynes. Šį kartą arabai 
reikalauja teismo teroristams, 
nes . ų žiaurumas pakenkė vi
sam ai’abų reikalui, o, be to, Ro
mos aerodrome nuo jų rankos 
žuvo ir keturi augšti Maroko 
pareigūnai. Kuwaito vyriausybė 
šiuos nusikaltėlius nori perduo
ti specialiam palestiniečių par
tizanų teismui. Naują aliarmą 
po Kalėdų sukėlė prancūzų po
licija, susekusi ir suėmusi 13 
palestiniečius remiančių teroris
tų, kurių 10 yra turkai. Pas juos 
buvo rasta ginklų ir planų pulti 
kitiems Europos valstybių aero
dromams, kurių apsaugą dabar 
teko gerokai sustiprinti.

TAIKOS DERYBOS
Ženevoje, buvusiuose Tautų 

Sąjungos rūmuose, prieš Kalė
das prasidėjo Izraelio ir arabų 
kraštų taikos derybos, kuriose 
atsisakė dalyvauti apsikeitimą 
karo belaisviais atmetusi Sirija. 
Deryboms vadovavo įvadinį žo
dį taręs Jungtinių Tautų sekr. 
K. Waldheimas. Po jo kalbėjo 
ir taikos siekti ragino Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų minis
teris A. Gromyko ir JAV vals
tybės sekr. H. Kissingeris. Be 
jų, už derybų stalų buvo Izrae
lio, Egipto ir Jordanijos užsie
nio reikalų ministerial. Po dvie
jų pradinių posėdžių buvo nu
tarta svarstyti Egipto ir Izrae
lio kariuomenių atitraukimą 
nuo Sueso kanalo. Taigi, vėl 
grįžtama prie augštųjų karinin
kų pokalbių, nutrūkusių palapi
nėje prie Suezo ir Kairo plento. 
Šiems pokalbiams vadovauja 
Jungtinių Tautų karo paliaubų 
priežiūros dalinių vadas suo
mių gen. mjr. E. Šiilasvuo. Tik
rosios taikos derybos tegalės 
prasidėti tada, kai paaiškės 
gruodžio 31 d. Izraelio parla
mento rinkimų rezultatai.

PADIDINS TIEKIMĄ
Arabų kraštų naftos ministe

rial po posėdžio Kalėdų dieną 
paskelbė, kad sausio mėnesį naf
tos tiekimas bus padidintas 10% 
ir kad bus stengiamasi pilnai 
patenkinti Japonijos, Britanijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Ispanijos 
ir Filipinų poreikius. Visiškas 
boikotas ir toliau taikomas JAV 
ir Olandijai, kol Izraelis nepasi
trauks į 1967 m. prieškarines 
sienas. Saudi Arabijos naftos 
ministerio Z. Jamanio teigimu, 
naftos tiekimo padidinimą pa
diktavo pasauliui gresiantis eko
nominis nuosmukis, kurio ara
bai nenori ir nesiekia. Tačiau 
prieš Kalėdas taipgi buvo pa
skelbtas tiekiamos arabų naftos 
dvigubas pabranginimas, priver
čiantis naftos importo kraštus 
dar labiau susiveržti diržus. Dar 
didesnį naftos pabranginimą pa
skelbė Venecuela. Didžiausia 
ekonominė krizė ištiko Britani-

ją, kuri dėl naftos ir akmens 
anglies trūkumo po N. Metų 
ruošiasi pereiti į trijų dienų 
darbo savaitę. Nemaža kaltės da
lis tenka angliakasių unijai, sie
kiančiai didesnio atlyginimo ir 
atsisakančiai viršvalandžių dar
bo. Kadangi beveik visos elekt
ros jėgainės kurui vartoja ak
mens anglį, esant trūkumui, ma
žinama elektros gamyba, įveda
mas jos normavimas ne tik fab
rikam, gyvenamiesiem namam, 
bet ir televizijos stotims, kurios 
savo programą dabar jau bai
gia 10.30 v.v.

ŽUVO PREMJERAS
Teroristai, iškasę tunelį po 

viena Madrido gatve ir jame pa
dėję bombą, nužudė is pamal
dų grįžtantį Ispanijos premje
rą Carrero Blanco, jo šoferį ir 
asmeninį sargybinį. Bomba bu
vo tokia stipri, kad jos sprogi
mas išrausė net 35 pėdų duobę. 
Ispanijos informacijos ministe
rija per televiziją padarytame 
pranešime kaltę suvertė šešiems 
baskų separatistams. Atsiskyri
mo nuo Ispanijos siekianti bas
kų organizacija savo bazes turi 
pietinėje Prancūzijoje. Labai ga
limas „dalykas, pagiįndinę aten
tato priežastimi buvo oaskų va
do E. Mendizabelo žuvimas su
sišaudyme su policija pernai 
ankstyvą pavasarį. Gen. F. Fran
co, 81 metų amžiaus, konserva
tyvių pažiūrų admirolą C. Blan
co buvo paskyręs premjeru kaip 
savo įpėdinį prižiūrėti princui 
Juan Carlos, kuris po gen. F. 
Franco mirties taps oficialiu Is
panijos vadu. Spėjama, kad da
bar pilną krašto valdymą vėl ga
li tekti perimti pačiam gen. F. 
Franco.

KALĖDOS ERDVĖSE
Prieš Kalėdas Sovietų Sąjun

ga iššovė orbiton aplink žemės 
rutulį “Sojuz XIII” erdvėlaivį, 
kurio kosmonautai P. Klimuk ir 
V. Lebedev po aštuonių dienų 
sėkmingai nusileido Kazachsta
ne. Tai yra jau antras laimingai 
užbaigtas “Sojuz” erdvėlaivių 
skrydis po 1971 m. tragedijos, 
pareikalavusios trijų kosmonau
tų gyvybių aukos. Skrydžių tiks
las — pašalinti “Sojuz” erdvė
laivių netobulumus, paruošti jų 
įgulas susitikimui erdvėse sū 
amerikiečių astronautais 1975 
m. vasarą. Amerikiečių “Sky- 
lab” erdvių laboratorijos astro
nautai G. Carr ir W. Pogue 
Kalėdų dieną net 7 valandas 
“vaikščiojo” erdvėse, fotogra
fuodami žemę ir Kohuteko ko
metą. Iš laboratorijos visa ame
rikiečių trijų astronautų įgu
la žemėn pasiuntė kalėdinio 
džiaugsmo ir taikos linkėjimus. 
Kalėdų metu jie erdvėse jau 
buvo praleidę 40 dienų ir be
veik įpusėję numatytą 84 dienų 
skrydį.

MIRĖ TURKU POLITIKAS
Ankaroje po širdies priepuo

lio mirė 89 metų amžiaus poli
tikas Ismet Inonu, buvęs Turki
jos užsienio reikalų ministeris, 
premjeras ir prezidentas, res
publikos įsteigėjo K. Ataturko 
artimas bendradarbis. Beveik 
tuo pačiu metu Ankaroje buvo 
užbaigtas dvejus metus trukęs 
masinis revoliucinio jaunimo or
ganizacijos kairiųjų jaunuolių 
teismas. Karinis tribunolas ka
lėjimo bausmes paskyrė 151 
jaunuoliui, bet išteisino 84 ki
tus kaltinamuosius, jų tarpe ir 
prof. M. Aksoy, prisidėjusį prie 
Turkijos konstitucijos paruoši
mo 1961 m. Teisiamieji buvo 
kaltinami teroristine veikla — 
bombų sprogdinimais, bankų 
plėšimais, lėktuvų grobimais, 
kurie Turkiją privedė prie ka
rinio sukilimo. Revoliucinio 
jaunimo organizacijos vadas De
niz Gezmis buvo nubaustas mir
ties bausme užpernai ir savo 
karjerą užbaigė kartuvių kil
poje.
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Ištirkite ir kas gera pasilaikykite
Pauliaus VI kalba naujo sąjūdžio atstovams Romoje

1973 m. spalio 9-13 dienomis 
Romos priemiestyje Grottafer- 
rata įvyko tarptautinė charisma- 
tinio sąjūdžio vadų konferenci
ja. Dalyvavo 126 asmenys iš 34 
valstybių. 1969 m. šis sąjūdis 
katalikų tarpe reiškėsi tik ketu
riose valstybėse, šiuo metu cha- 
rismatinės katalikų maldos gru
pės yra net 90-tyje valstybių. 
Konferencijos dalyvių tarpe bu
vo gana daug dvasiškių, įskai
tant Kanados Halifakso arkiv. 
J. Hayes ir JAV vyskupų įga
liotinį charismatiniam sąjūdžiui 
vysk/ McKinney iš Grand Ra
pids, Mich. Taip pat konferen
cijoje dalyvavo kard. Suenens.

Konferencijoje dalyvavę va
dai pakartotinai pareiškė savo 
lojalumą ir ištikimybę Katalikų 
Bendrijos hierarchijai. Popie
žius Paulius VI privačioje au
diencijoje priėmė 13 konferenci
jos atstovų ir pasakė šią kalbą, 

Mes su dideliu susidomėjimu ste
bime jūsų darbus. Jau daug teko gir
dėti apie jus. Mes tuo džiaugiamės. 
Turėtume daug klausimų, jeigu tam 
būtų laiko. Mes džiaugiamės kartu 
su jumis, brangūs bičiuliai, dvasinio 
gyvenimo atsinaujinimu, pasireiš
kiančiu šiuo metu K. Bendrijoje įvai
riais būdais ir įvairiose vietovėse. 
Siame atsinaujinime išryškėja kai- 
kurie bendri bruožai: pamėgimas gi
lios asmeninės ir bendruomeninės 
maldos, grįžimas prie kontempliaci
jos, iškėlimas ypač Dievo garbinimo 
maldos, troškimas visiškai atsiduoti

VYSKUPAS BRIZGYS KOLUMBIJOJ
Pagal J. Kaseliūno atsiųstą 

pranešimą, vysk. V. Brizgys lan
kėsi Kolumbijoj 1973 m. gruo
džio 8-14 d.d. Pirmąją dieną at
našavo , Mišias lietuvių kalba 
Modeline.. Dalyvavo 20 Įįątuvių 
(iš' 80) ir 9 kolumbiečtai, ku
riems paskaitė ispanišką tekstą. 
Pagerbimo vaišėse vyskupas pa
sakė ilgesnę kalbą, prisiminda
mas Kolumbijos lietuvių įsikū
rimo 25 metų sukaktį (oficialiai 
ji bus minima 1974 m. vasario 
16 d.). Jis pareiškė praeityje pla
navęs skatinti Urugvajaus lie
tuvius persikelti Kolumbijon ir 
čia sudaryti didelę, pajėgią kolo
niją. Esą buvo pasiryžęs tuo rei
kalu kreiptis į Kolumbijos vy
riausybę, bet to plano atsisakęs, 
nes Urugvajaus lietuviai pabū
gę persikėlimo vargų. Aplamai, 
mintis telkti lietuvius j didesnes 
kolonijas esanti gyva ir dabar. 
Tą mintį vyskupas kėlęs ir savo 
pokalbiuose su PLB valdybos 
žmonėmis, žinodamas, kad prof. 
K. Pakšto idėja kurtis Britų 
Hondūre neįgyvendinama.

Kreipdamasis į. jaunuosius, 
vysk. V. Brizgys skatino ne tik 
išlikti lietuviais, bet ir iškilti 
gyvenamajame krašte, kaip pvz. 
dr. Klemas, dr. Avižienis, prof. 

I IMirus Suvalkų trikampyje

a.a. KAZIMIERUI KALINAUSKUI, j 
jo dukrai BRONEI PRAKAPIENEI bei jos šeimai 
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Kristui, didelis imlumas Šventosios 
Dvasios balsui, uolesnis Šv. Rašto 
skaitymas, noras savo įnašu prisidė
ti prie Bendrijos tarnybos. Visur čia 
galime atpažinti paslaptingą bei jaut
rų Šventosios Dvasios, tos Bendrijos 
sielos, veikimą.

Dvasinis gyvenimas visų pirma yra 
tikėjimo, vilties ir meilės dorybių 
praktikavimas. Jo pagrindas yra iš
pažinimas tikėjimo. O tikėjimas bu
vo patikėtas Bendrijos ganytojams, 
kad jie saugotų ji neiškreiptą ir pa
dėtų jam atsiskleisti visokeriopoje 
krikščioniškosios bendruomenės veik
loje. Tad dvasinis tikinčiųjų gyve
nimas yra glaudžiai susijęs su atsa
kinga ganytojine kiekvieno vyskupo 
veikla jo paties vyskupijoje. Šitai 
ypač dera priminti akivaizdoje anų 
atsinaujinimo reiškinių, kurie teikia 
tiek daug vilčių.

Antra vertus, net ir geriausiose 
atsinaujinimo apraiškose raugės ga
li įsimaišyti tarp kviečių. Tad būti
nai reikia atpažinimo, o šitai yra 
Bendrijos vadovų pareiga: “Negesin
kite Dvasios ... Visa gi ištirkite; kas 
yra gera, laikykite.” (pig. I Tęs. 5, 
12 ir 19-21)”; dogmatinė konstituci
ja apie Bendriją “Lumen gentium”, 
nr. 12). Taip auga visos Bendrijos 
gerovė, kuriai yra skirtos Šv. Dva
sios dovanos (pig. I Kor. 12, 7.).

Mes melsimės už jus, kad būtu
mėte pilni šv. Dvasios ir gyventumė
te Jos džiaugsme bei šventume. Mes 
prašome jūsų maldų ir kartu prisi
minsime jus Mišiose.

V. Kolyčius

V. Vardys, iškilo mokslo srityje 
JAV-se.

Nepalankios sąlygos lietu
viams kaikuriuose kraštuose pa
sikeičia, jei atitinkamai dirba
ma. Pvz. prieš 14 mėtų Austra
lijoje radęs nepalankią austra
liečių laikyseną ir apie tai infor
mavęs Vatikaną. Dabar ten sąly
gos esančios palankios, o lietu
vių vaikai pasiekia geras pozici
jas. Ta linkme eiti ragino vys
kupas ir Kolumbijos lietuvius.

Užsiminęs mišrių šeimų klau
simu, vyskupas skatino kitatau
čius partnerius jungti lietuviš- 
kon veiklom

Kalbėdamas apie save, sve
čias pareiškė, kad jo gyvenimas 
esąs čigoniškas — keliaująs nuo 
1972 m. Kalėdų lankydamas 
lietuvius. Dėlto jis esą jaučiasi 
laimingas ir dėkingas Dievui. 
Keliaudamas jis sutikęs įvairiau
sių žmonių — nelaimingų, pa
klydusių, bet nesutikęs blogų. 
Daug kam galėjęs padėti savo 
kelionių dėka.

Po šios kalbos, adv. Jonui To
toraičiui pasiūlius, vyskupo at
silankymą ir jo 70 metų sukaktį 
pagerbiant, sugiedota “Ilgiau
sių metų”.

1972 m. krašto tarybos sesijo
je buvo priimtas mano siūlymas 
vėl atnaujinti lietuvybės išlai
kymo problemų gvildenimą, tą 
klausimą kasmet įtraukiant į kr. 
tarybos sesijos darbotvarkę. Tuo 
reikalu buvo padarytas atitinka
mas nutarimas, ir man pavesta 
paruošti projektą. Per paskuti
nį suvažiavimą paaiškėjo, kad 
tai nebuvo užprotokoluota ir tik 
Inž. J. Daniui paprašius, buvo 
pažadėta tą nutarimą į protoko
lą įrašyti. Tai nesudarė jokios 
kliūties, nes man reikalą iš 
anksto priminus, krašto valdy
ba mielai sutiko tam tikslui ko- 

’ misiją sudaryti ir j on pakviesti: 
.pirmininku G. Breichmaną, na
riais — archit. A. Banelį ir Da- 
niliūną. Pastebėjęs, kad ir jau
nieji kolegos turi paruoštus pro
jektus, savąjį atsiėmiau ir galų 
gale komisijos buvo priimtas A' 
Banelio projektas, paremtas 
klausimais bei atsakymais ir lie
čiąs K. L. Bendruomenės veiklą 
ateinančiame dešimtmetyje. Ma
no projektas: simpoziumas tema 
“Nutautėjimo priežastys” ir tuo 
reikalu didelio masto apklausi
nėjimas jaunimo, jo vadovų, tė
vų ir t. t. Breichmano: “Bend
ruomenė ateities perspektyvoje, 
žiūrint iš kultūrinio, politinio ir 
ekonominio taško.” Komisijos 
posėdyje buvo numatyti simpo
ziumo dalyviai, aptartas jo po
būdis, o smulkų planą pateikti 
ir paruošiamuosius darbus atlik
ti pavesta A. Baneliui, pradėju
siam gražiai reikštis lietuvybės 
išlaikymo srityje ir turinčiam 
nemažai naujų bei originalių 
idėjų. Jis tai ir atliko, o kr. val
dyba' visa tai patvirtino.

Šis simpoziumas turėjo daug 
stiprių pusių. Visų pirma jis tu
rėjo patyrusį pirmininką ir stip
rius dalyvius. Lyginant jį su ki
tais simpoziumais, irgi galima 
prieiti tam tikrų išvadų. Delhi 
įvykusiame simpoziume jauni
mas vaikščiojo apie problemas, 
nedrįsdamas pasakyti tikrosios 
savo nuomonės, nes bijojo, kad 
vyriausios ar net ir vyresniosios 
kartos žmogus gali jam vožtelti, 
prisegdamas tautos duobkasio ar 
panašų titulą. Hamiltone su
rengtame simpoziume daugiau
sia dalyvavo tik pats jaunimas. 
Jis atėjo nepilnai pasiruošęs, be 
konkrečių siūlymų. Klausimai 
daugiausia baigėsi' “gal reikėtų 
šitaip pamėginti, o gal ir dar ki
taip . .. sunku pasakyti.” Maža 
naudos, kai nięko pozityvaus ne
pasiūlomą, o viskas tik neigia
ma ir kritikuojama. Londone 
įvykęs simpoziumas gal ir buvo

Bendruomenės simpoziumo paklausius
Kritiškos pastabos apie jo paruošimą, eigą ir 

DANILIŪNAS
tuo būdingas, kad jaunimas į jį 
atvyko pasiruošęs atvirai pasa
kyti, ką jis galvoja, ir tikrai nie
ko nevyniojo į,pakulas. Jis pa
teikė ir konkrečius pasiūlymus, 
nors nevisada vyresniajai kartai 
malonius. Svarbiausia buvo tai, 
kad jaunimas pirmą sykį atvirai 
pasakė, ko nori, pasijuto lygiu 
partneriu. Tai palengvins pokal
bį. Tai antra gera pusė. Trečia 
— simpoziumas iškėlė nema
žai naudingų minčių mūsų pla
navimui ir dar kartą pabrėžė, 
kad simpoziumai yra mums bū
tini ir lietuviškam reikalui labai 
naudingi. Tarp kitko, jie yra 
mėgstami ir jaunimo, nes atitin
ka šių dienų ir šių kraštų idėjo
mis pasikeitimo formą. Juos 
reikėtų kasmet rengti, kaip bu
vo nutarta 1972 m. sesijoje. Šie
met buvo paliesta eilė klausimų 
bendrais bruožais, o dabar gal 
reikėtų pereiti prie atskirų 
klausimų nagrinėjimo, pvz. ko
kia turėtų būti musų lituanisti
nė mokykla, kur yra' mūsų vie
ta Kanados visuomenėje, kokios 
yra nutautėjimo priežastys. Taip 
pat buvo pabrėžtas reikalas pla
čiau išeiti į Kanados visuomenę, 
nes užsidarymas savo kiaute 
mums nepaprastai kenkia: kai 
mes atsiribojame nuo kitų, tie 
kiti atsiriboja nuo mūsų ir sten
giasi mūsų nematyti. Atrodo, 
mažai kas' atkreipė dėmesį į 
labai tikslų L. Tamošausko pa
reiškimą: “Mūsų nelaimė yra ta, 
kad nesugebame išeiti iš ruti
nos.” Taip ir yra. Kaip pradėjo
me pirmaisiais metais visą veik
lą rikiuoti, taip ir toliau einame, 
nesidairydami į platesnius hori
zontus ir nejieškodami naujų 
kelių. Gyvenant pažangiuose 
kraštuose, tai kaip tik ir veda 
mus į susidūrimą su realybe, ku
ri visada išeina laimėtoja. Pvz. 
kad ir toks finansinis klausimas. 
Šiuose kraštuose yra visokiau
sių finansinių galimybių ir be
veik visi jų jieško, o mes, turė
dami ir eilę gabių ekonomistų, 
pasitenkiname tik solidarumo 
įnašo nepilnu išrinkimu ir jau
čiamės savo pareigą atlikę. Tuo 
tarpu kai kas nors užsimena 
apie naujus projektus, tik pade
juojame, kad tam nėra lėšų, ir 
dažnai net gerus sumanymus ra
mia sąžine numetame į krepšį.

Buvo iškelta eilė ir kitų prob
lemų. Sv"rb is yra aptartos 
rašinyje R_, uū'kėfliu?”, o’čia 
sustosiu tik ties viena, kuri sim
poziume išryškėjo kaip sunkiai 
išsprendžiama, būtent, katra kal-

(Tęsinys iš praėjusio n-rio)
Repatriantai okupuotoj 
Lietuvoj
Repatriantams, turintiems vo

kiečių pilietybę ir repatrianto 
pasą be įrašo “Nur fūr das Alt- 
reich gūltig”, galima buvo su
grįžti ir gauti tarnybą civilinės 
valdžios žinyboje ar jos padali
niuose. Daugelis repatriantų 
ūkininkų sugrįžo į savo sodybas 
arba gavo patikėtinio - valdyto
jo poziciją suvalstybintuose 
ūkiuose ar giminingose šakose.

Vokiečių valdininkai ir tar
nautojai sudarė valdančią klasę. 
Jų politinės, ekonominės ir so
cialinės teisės buvo žymiai pra
našesnės, negu vietinių gyvento
jų. Jie pasirinko, kas jiems bu
vo geriausia ir naudingiausia, 
užėmė gražiausius ir brangiau
sius namus, puikiausias būsti
nes pramogoms ir pasilinksmi
nimams, pasiėmė geriausias ir 
šilčiausias tarnybas. Jie gavo di
džiausią normą maisto, drabu
žių, rūkalų ir svaiginamų gėra
lų.' “Ein deutsches Geschaft — 
nūr fūr die Deutschen” — ma
tėsi užrašai krautuvių, salonų, 
salių languose ir duryse. Čia bu
vo sukrautos prekės, kurioms 
gauti nereikėjo stovėti eilėje.

Gal pirmieji repatriantai, su
grįžę į Lietuvą, buvo tie, kurie 
atvyko čia su pirmaisiais vokie
čių kariuomenės daliniais. Ne
mažai jų tarnavo daliniuose ver
tėjais ir kelrodžiais. Jie dėvėjo 
vokiečių karių uniformas. Kai- 
kuriem jų pavyko išstoti iš kari
nio dalinio ir pereiti į civilinį 
gyvenimą.

Kitą grupę (aš tik vieną tokį 
pažinojau) sudarė repatriantai, 
kurių prašymas vokiečių piliety
bei gauti buvo atmestas' įpilieti- 
nimo komisijos. Jie sugrįžo tik
tai savo nepaprasto veržlumo ir 
atkaklumo dėka.

Dar vieną grupę, ir gana dide
lę, sudarė nelegaliai grįžę ir Lie
tuvoj apsigyvenę repatriantai. 
Jų buvo visokių — piliečių ir ne- 
piliečių. Vokiečių administraci
ja nujautė, kad tokių buvo ne
mažai. todėl gana dažnai ji skel
bė vokiečių ir lietuvių laikraš
čiuose potvarkius, kad visi re
patriantai, sugrįžę į Lietuvą, tu
ri registruotis vokiečių komisa
riatuose. Gąsdino, kad neužsi
registravę nustos vokiečių tei-

Vieno tautiečio pergyvenimai 
šių ir net būsią baudžiami. Kaip 
sėkminga buvo toji registracija, 
nežinome.

Kai 1944 m. rytų fronto karo 
veiksmai artėjo prie Lietuvos, 
repatriantai buvo evakuoti Vo
kietijon. Kaikur dėl staigių ka
ro veiksmų gal ir nepavyko'eva- 
kuoti, o gal kaikas ir nepanoro 
važiuoti. Tenka tik pabrėžti, kad 
rusų kariuomenei okupavus Lie
tuvą' antrą kartą, tam tikras re
patriantų skaičius pasiliko Lie
tuvoje. Tai gerai žinojo pokari
nė V. Vokietijos valdžia. Todėl 
bene 1959 m. lankantis kancle
riui Konradui Adenauer Mask
voje, tarp Sovietų Rusijos ir V. 
Vokietijos buvo pasirašyta su
tartis, kad ne tik karo belais
viai, bet ir repatriantai, pasilikę 
Sovietų Sąjungos ribose, turi 
teisę grįžti į V. Vokietiją. Tik 
Sovietų Sąjungos piliečiai, po 
karo susituokę su repatriantais, 
berods, tos teisės neturėjo.

Mūsų dienos Kaune
1942 m. pavasarį grįžę į Lie

tuvą, apsigyvenome Kaune. Mū
sų svetimšalio pasai vis dar ga
liojo ir už Vokietijos ribų. Pri
reikė mums malkų valgiui išsi
virti. Nuėjau į Kauno miesto sa
vivaldybės kuro skyrių. Gi žiū
riu už stalo sėdi buvęs karinin
kas, LFLS fotbolo komandos 
kairiojo sparno puolėjas J. 
“Tau su nelietuviška pavarde, 
pagal generalinio komisaro po
tvarkį, priklauso dviguba nor
ma — sakė jis. Ir išrašė man lei
dimą vienam kubiniam metrui. 
Tai ir buvo vienintelė privilegi
ja, kuria man teko Lietuvoje pa
sinaudoti.

Po to nuėjau į pasų skyrių ir 
pasisakiau, kad pamečiau savo 
asmeninius dokumentus. Pada
vė anketą ir liepė užpildyti. Su
rado mano kartoteką ir išdavė 
naują asmens liudijimą. Žmona 
tuo pačiu keliu gavo dokumen
tus iš Vilniaus miesto savivaldy
bės. Iš to supratome, kad sovie
tų valdžia, dėl greitai prasidėju
sių karo veiksmų, nespėjo iš
rinkti iš kartotekos repatriantų 
bylų.

Mums buvo sunku gyventi 
Kaune, ypatingai maitintis, nes 
neturėjome nei giminių, nei ar
timų pažįstamų ūkininkų tarpe. 
Išsikėlėm gyventi provincijon. 
Gyvenimas slinko įparsta vaga,

iškeltas problemas
ba turėtų vykti mūsų veikla: lie
tuvių ar anglų? Jaunimas pereiš- 
kė, kad tęsimes veiklos lietuvių 
kalba praras ir paskutinius en
tuziastus. Vyresnioji karta pri
minė, kad nutautimas kaip tik ir 
prasideda nuo lietuvių kalbos 
atsisakymo. Gi jaunimas vėl 
tvirtino, kad kito kelio nėra, 
kad neįmanoma turėti abudu da
lyku, ir jau dabar reikia pasi
rinkti tarp kalbos ir išlikimo. 
Vyresnioji karta dažnai pastebi, 
kad jeigu jauniesiems sunku iš
sireikšti ar suprasti lietuvių kal
ba, tai yra jų pačių kaltė,' kad 
nepasistengė tėvų kalbos geriau 
išmokti. Jaunimas tai vadina 
nesąmone. Sako jis: vyresnioji 
karta lietuvių kalbą studijavo 
14 ar 18 metų kaip privalomą 
kursą ir nori, kad mes ją gerai 
išmoktume savo poilsio laiku 
per labai ribotą valandų skai
čių, būdami ir taip jau perkrau
ti studijų ar tarnybiniu darbu. 
“Jei jūs būtumėte baigę augš- 
tąjį mokslą ar net turėtumėt 
daktaratą, ar jūs norėtumėte ro
dytis visuomenėje su pradžios 
mokyklos lygio kalba?”

šiuo klausimu teks daug pa
galvoti. Kiekvienas pozityvus su
manymas turėtų rasti vietos 
tiek mūsų suvažiavimuose ar po
sėdžiuose, tiek ir lietuviškoje 
spaudoje, nes nuo to, kaip tą 
klausimą išspręsime, priklausys 
ir Bendruomenės ar net ir lietu
vybės išlikimas. Viena yra aišku, 
kad tas klausimas turi būti 
sprendžiamas ir tam kelių rei
kia jieškoti jau dabar.

Ketvirta gera pusė — simpo
ziumas buvo gyvas, klausimai 
taiklūs ir įdomūs, nebuvo refe
ratų ar ilgesnių pasisakymų, o 
tik klausimai ir atsakymai.

Ateityje reikėtų patobulinti 
tik porą dalykų. Simpoziumo da
lyviams reikėtų duoti daugiau 
laiko su klausimais susipažinti, 
o pačių klausimų turėtų būti ke
lis kartus mažiau, kad kiekvie
nas dalyvis turėtų progos atsa
kyti į kiekvieną klausimą. Šį 
kartą tai buvo neįmanoma. Per- 
didelis klausimų skaičius galėjo 
įklampinti ir mažiau patyrusį 
pirmininkaujantį. Nežiūrint vi
sų sunkumų, dr. P. Lukoševi
čius simpoziumui labai vykusiai 
vadovavo. Simpoziumo dalyviai 
buvo stiprūs ir atvyko gerai pa
siruošę. Kalbėtojai iš salės taip 
pat iškėlė įsidėmėtinų sumany
mų. A. Banelis simpoziumo pa- 

'ruošimui skyrė nemaža laiko. 
Bendra išvada — viso to dėka 
simpoziumas buvo stiprus ir 
naudingas.

niekas mumis nesidomėjo.
Teko būti akyliem ir bud

riem, kad nepatektume į karo 
veiksmų sūkurį. Tik vis artėję 
patrankų šūviai kėlė rūpestį ir 
privertė mus vėl palikti tėvynę.

Antrą kartą Vokietijoj
1944 m. spalio vidury, po gana 

ilgos ir nuotykių pilnos kelio
nes, atvykome į Austrijos Linzą 
prie Dunojaus. Vykome čia, nes 
žinojome, kad 1941 m. rudenį į 
Linzą buvo atkelti ir apgyven
dinti Kulmo vienuolyno repat
riantų stovyklos lietuviai. Sura
dome policijos prezidiume kelių 
pažįstamų asmenų adresus ir ti
kėjomės, kad galėsime pas juos 
permiegoti keletą naktų, kol su
sirasime kambarį ir darbą. De
ja, mūsų svajonės buvo tuščios
— niekas mūsų nepriėmė. Dar
bą buvo nesunku susirasti, tiktai 
neįmanoma buvo gauti kamba
rio. Po ilgų ir nesėkmingų pa
stangų mano darbdavys su poli
cijos prezidiumo pagalba apgy
vendino mus viename kaimely
je, apie 8 km į vakarus nuo Lin- 
zo. Į darbovietę teko vykti ir 
sugrįžti traukinėliu.

Užsiregistravę policijoje, tu
rėjome užpildyti naujus prašy
mus svetimšalio pasams gauti. 
Tačiau mums naujų pasų nie
kad neišdavė. Nešiojomės su sa
vimi lietuvišką ir vokišką sve
timšalio pasą, išduotą Braun- 
šveige 1942 m. vasario mėn.

Linze buvo daug sunkios karo 
pramonės, todėl vakariečių lėk
tuvai dažnai puldinėjo, nors ne
lietė gyvenamų kvartalų. Ten 
dirbo daug užsieniečių' darbi
ninkų.

Nemažai čia buvo ir lietuvių
— 1944 m. pabėgėlių ir 1941 m. 
repatriantų. Kas sekmandienį 
buvo laikomos lietuviškos pa
maldos. Jas laikė a. a. kunigas- 
rašytojas Stasius Būdavas. Į baž
nytėlę sueidavo ne tik katalikai, 
bet ir evangelikai. Jie visi kartu 
nuoširdžiai giedodavo bažnytines 
giesmes.

Praėjo ruduo, žiema, atėjo pa
vasaris. Vokietijos jėgos išseko. 
Iš vakarų slinko amerikiečių, 
anglų, prancūzų ir jų sąjungi
ninkų ginkluotos pajėgos, o iš 
rytų — rusų. Balandžio vidury, 
kuprines ant pečių užsimetę, 
nakties metu pėsti patraukėme 
į vakarus. Mat, tą naktį rusų

■■

PADĖKA

1973 metų spalio 30 dieną Viešpats pasišaukė pas save 
ištikimą savo tarną mūsų brolį

KUNIGĄ PETRĄ TOTORAITĮ.
A.a. kunigas Petras beveik 40 metų tarnavo Viešpa

čiui ir žmonėms. Su juo atsisveikino bei jį palydėjo į amžino 
poilsio vietą daug kunigų ir pasauliečių.

Labai dėkojame arkivyskupui Bolland, vyskupui V. 
Brizgiui, vyskupui Costello, atlaikiusiems už jo vėlę šv. Mi
šias bei pasakiusiems pamokslus. Dėkojame Newarko Švč. 
Trejybės parapijos klebonui kun. J. Šernui, kun. dr. J. Bart
kui ir visiems parapijiečiams už visas paslaugas. Ypatingą 
padėką reiškiame p.p. Alseikoms, Maleckams, Blekiams, 
Smitams, Žukauskams, Pavalkiams, Dėveiniams. Ačiū tė
vams domininkonams ir jo draugams kunigams, palydėju- 
siems kun. Petrą į amžino poilsio vietą.

Atskirai norime padėkoti Tėvui T. Žiūraičiui už atsi
sveikinimą Newarko Švč. Trejybės bažnyčioje, mons. dr. 
J. Tadarauskui už atsisveikinimo žodžius Prisikėlimo baž- 

i, OFM, Tėvui B. Bag- 
kun. Ant. Sabui ir J.

nyčioje Toronte, kun. Ant. Prakapu 
donui, OFM, už maldas koplyčioje, 
Geniui už atsisveikinimą kapinėse.

Dėkojame iš toli atvykusiems 
Marčiulioniui, kun. St. Kulbiui, SJ, 
giams, p. Žymantams iš Čikagos. Ačiū torontiečiams: Tė
vui A Simanavičiui, OFM, Prisikėlimo parapijos klebonui, 
kun. P. Ažubaliui, Šv. Jono Kr. parapijos klebonui, kun. A. 
Prakapui, OFM, tėvui Bagdonui, OFM, kun. J. Stoškui, kun. 
Br. Jurkšui, Tėvui Liaubai, OFM, solistui A. Simanavičiui, 
karsto nešėjams, visiems užprašiusiems šv. Mišias, atsiun- 
tusiems gausias gėles, lankiusiems koplyčioje. Dėkojame 
visiems už tokį gausų dalyvavimą laidotuvėse, užuojautas, 
pareikštas žodžiu ir spaudoje.

Teilsisi Viešpaties ramybėje —
Lietuvoje likę — sesuo Salomėja, 
broliai Jonas ir Antanas su šeimomis, 
Toronte — sesuo M. Totoraitytė-Liegienė ir 
brolis Alfonsas su šeima

I
I

I

Mylimam TĖVELIUI
Suvalkų trikampyje mirus, dukterį BRONE PRAKA

PIENE bei jos šeimų skausmo valandose nuoširdžiai 

užjaučia —
I

Kun. dr. Pr. Gaida

G. ir V. Balčiūnai

R. ir P. Bražukai

i

t. Brangiam TĖVELIUI mirus
Suvalkų trikampyje, dukrą BRONE PRAKAPIENE ir jos 

šeimą didelio skausmo valandoje nuoširdžiai užjau- 
čiame —

Mielam Tėveliui

J. G. Kauliai ir dukros su šeimomis

Stasiui Gronskiui
mirus, jo dukrų IRENĄ ČIURLIENĘ ir sūnų ALGĮ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —

Dr. Regina ir Kazimieras Čiurliai 
Emilija Patrick su sūnumis 
bei jų šeimomis

A+A
i

Nikodemui Laurinavičiui
Čikagoje mirus, seseriai STEFANIJAI JAGĖLIENEI bei 
kitiems giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia —

Liudas Vyšniauskas

Brangiajai MOTINAI j
Lietuvoje mirus, sūnų ST. BOGARD-BOGOSEVIČIŲ ir Į 

jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

M. ir M. Klubas "Lituanica" B

Welland, Ont.

K

tankai pasiekė Dunojų ir užėmė 
rytinę miesto dalį. Vėliau kaž
kur įsėdome į traukinį. Passau 
stotyje mus užklupo oro puoli
mas. Ten vos nežuvome. Tą pa
čią naktį už du pokelius cigare
čių Reichsarbeitdienst sunkve
žimiu Bayerischer Wald kalnų 

į laidotuves — kun. 
p. Beniuliui, p. Erin-

S
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J. ir K. Kaknevičiai

S. ir J. Andruliai

V. ir K. Ottai

Vyt. Kastytis

keliais pasiekėme Straubingą. 
Paryčiais įsiprašę į vengrų ka
rišką sunkvežimį, Bayerischer 
Wald kalnuose pasiekėme kai
melį. Čia apsistojom ir susilau
kėm amerikiečių kariuomenės 
dalinių.

(Bus daugiau)
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ŽALIAVŲ IŠTEKLIAI IR ATEITIS
JONAS KARKA

Didelės pastangos, menki rezultatai
AL. GIMANTAS

Arabų kraštų ir Izraelio ka
ras 1973 m. spalio 6—24 d. d. 
palietė visą Vakarų pasaulį. Iš
kilo klausimas: kas valdys arabų 
kraštų naftos šaltinius — Sov'. 
Sąjunga ar Vakarai? Tai gyvybi
nis klausimas, nes be naftos 
dabar niekas negali važinėti, 
skristi, kariauti, šildyti. Kiti 
energijos šaltiniai, kaip anglys, 
yra nepakankami, o atominė 
energija yra dar neišvystyta. 
Dėlto arabų kraštams paskelbus 
naftos tiekimo sumažinimą nuo 
5% iki 25% Europoj ir Ameri
koj kilo visuotinis susirūpini
mas. JAV prez. R. Niksonas pa
skelbė energijos šaltinių apri
bojimą. JAV gyventojai sudaro 
5% viso pasaulio gyventojų, ku
rie suvartoja 20% pasaulio 
energijos išteklių. JAV pasiga
mina apie 85% energijos, o li
kusią dalį importuoja iš Kana
dos, Venecuelos, Indonezijos ir 
arabų kraštų.

JAV energijos šaltiniai yra 
riboti. Jau prieš keletą metų 
amerikiečiai ekonomistai per
spėjo apie žaliavų ir energijos iš
teklių ribotumą ir reikalą tau
pyti. Deja, nei veldžia, nei pilie
čiai, nei bendrovės j tai nekrei
pė dėmesio — visi gyveno pel
no gaudymu. Arabų - izraelitų 
karas 1973 m. atvėrė akis. Prez’ 
R. Niksonas savo televizinėje 
kalboje 1973. XI. 7 atkreipė dė
mesį labai laiku. Jis pavedė eko
nomistams paruošti planus, kad 
JAV būtų nepriklausomos nuo 
kitų kraštų. Tik dalį žaliavų pra
monei turės įsivežti iš užsienio, 
būtent tų, kurių nėra JAV ir ne
galima pakeisti dirbtinėmis me
džiagomis.

Kanadai užtenka savo naftos 
ir kitų žaliavų, tačiau dėl nesu
gebėjimo tinkamai jas panaudo
ti ir ji yra priversta sumažinti 
energijos šaltinių sunaudojimą.

Kanados naftos produktų pa
gaminama per dieną 2,000.000 
statinių. Kanadai užtenka 1,750. 
000 statinių į dieną. Kanada įsi
veža kasdien 1.000.000 statinių 
naftos iš Venecuelos, arabų kraš
tų, Angolos ir kitų kraštų.
NAFTOS

IŠTEKLIAI

1970 m. 1970 m. Kiek m.
ištekliai 
milijonai 
tonų

gamyba 
milijonai 
tonų

užteks 
pagal 
esam? 
gamybų

Art. Rytai ..... 604 42,500 70
JAV ir Kanada 508 6,400 13
Sov. Sąjunga 328 6,900 21
P. Amerika 252 3,950 16
P. Afrika ..... 217 6,550 30
Likusi Afrika 29 850 29
Azija ............ 69 2,550 37
Europa ............ 36 650 18
Australija ..... 2 350 175

K viso 2,045 70,800

Kadangi visi kraštai jieško 
naujų naftos šaltinių ir suran
da, tai šie skaičiai šiandien yra 
pasikeitę. Taipgi ir naftos pro
duktų suvartojimas visuose 
kraštuose didėja.

Arabų kraštai visdėlto turi di
džiausius naftos šaltinius. Dėl 
jų varžosi pasaulis. Pirmoji di
desnė krizė buvo 1956 m. dėl 
Sueso kanalo, iš kurio Anglija 

Šauliu steigėjo Vi. Pūtvio 100 metų gimimo sukakties minėjime Toronte. 
Prie vėliavų — VI. Pūtvio ir P. Lukšio (St. Catharines) kuopų šauliai. Kai
rėje — VI. Pūtvio šaulių kuopos pirm. St. Jokūbaitis sako atidaromąją 
kalbą Nuotr. St. Dabkaus

Visus savo draugus ir
klientus sveikinu su
NAUJAIS METAIS,

linkėdamas geros sveikatos
J. KUDABA

P. Jonzon Real Estate 
654 Mount Pleasant

Tel. 485-9477 ir 783-2105

John E. Soosaar C.ft. bd;phla°^as
Suite 402, 725 Don Mills Rd. • (chartered accountant) 
Don Mills, Ontario • Telefonai: 781-3593, 429-4944

turėjo pasitraukti. Įkėlė koją 
ten JAV ir gražiuoju gyveno 
su arabais, investavo bilijonus 
dolerių ir ramiai čiulpė naftą.

Deja, geros dienos pasibaigė. 
Sov. Sąjunga, turėdama ribotus 
kiekius naftos, pradėjo arabus 
traukti savo pusėn. JAV savo 
interesams apsaugoti padėjo žy
dams įsteigti Izraelį, kuris tu
rėjo būti Vakarų pasaulio bazė 
naftos reikalų sargyboje.

Sov. Sąjunga, užvaldžiusi ara
bų naftą, bus pilnai aprūpinta 
kuru, ir jos karo mašina galės 
slinkti, kur reikės. Europos vals
tybės atsidurs katastrofiškoje 
būklėje, nes neužteks naftos ka
ro mašinoms, šildymui, švieti
mui, skridimui ir t.t.

Užtat jau dabar izraelitų-ara- 
bų konflikte V. Europa, Japoni
ja palaiko arabų kraštų reikala
vimus. JAV ne' iš humanišku
mo ir simpatijos mažai žydų 
tautai pasiuntė moderniausius 
ginklus, kad sustabdytų rusų 
slinkimą iki naftos laukų užvieš- 
patavimo.

Šia proga aš pateikiau ir kitus 
žaliavos šaltinių kiekius, ku
riuos turi JAV ir Sov. Sąjunga.

METINE GAMYBA 1969 1980
JAV Sov. Sąj. JAV Sov. Sųj.

Plienas (milijonais
metrinių tonų) 125 110 160 170
Cementas 70 90 90 130
Anglys 510 600 600 760
Naftos 470 310 500 500
Natūralios dujos
(bilj. m. t.) 610 175 1000 450

JAV ekonomistai būkštauja, 
jei tokiu tempu sovietų gamyba 
kils, tai 1990—2000 m.' JAV at
siliks, truks žaliavų civilinei ir 
karinei pramonei.

Daugeliui Azijos, Afrikos kraš
tų pereinant Sov. Sąjungos sfe
ron, JAV nebeturės galimybės 
pigiau pirkti arba visai praras 
rinkas.

Dabartinei gamybai Sov. Są
junga turi beveik pakankamai 
savų žaliavų ir dalį net ekspor
tuoja, kaip pvz. miško medžia
gas (didžiausi pasaulio šaltiniai), 
dujas ir kt. Sovietams trūksta 
tik cinko, aliuminio, odos, vil
nų, kaučuko ir kt. metalų.

Tuo tarpu JAV-bių dabartinei 
gamybai išlaikyti trūksta daug 
žaliavų, kaip naftos, geležies, 
plieno, aukso, sidabro, gyv. si
dabro, nikelio, platinos, cino, as
besto, potašo, natūralių dujų, 
kobalto, odos, vilnų, medžio, 
kaučuko, farneros ir kt.

Žaliavos išsisemia, o gyven
tojų skaičius ir reikalavimai au
ga. JAV-se dabar yra 206 mil. 
gyventojų. Per metus priauga 
1%. Taigi, 1980 m. bus 225 
mil., o 2000 m. — 275 mil.

Amerikos kraštuose žaliavų 
iki šiol niekas netaupė. Čia nie
kas negalvojo apie palikimą bū
simoms kartoms. Sov. Sąjunga 
dėl savo nesumodernintos pra
monės daugiau žaliavų palieka 
būsimoms kartoms.

Prez. R. Niksonas laiku įspė- 
įo tautą, kad visi suveržtų dir
žus ir pradėtų taupyti žaliavas, 
jei norima būti pasauline jėga.

Toronto kūrėjai-savanoriai. Iš kairės: VI. Kazlauskas, St. Banelis, L. Vaštokas, A. Zubrys, J. Matulionis, V. Ta
mošauskas, K. Kregždė; stovi: S. Paciūnas, K. Aperaviėius, S. Kviecinskas, Br. Stasiulis, A. Jakimavičius, V. 
Štreitas Nuotr. B. Tarvydo

Lituanistika beldžiasi į jūsų duris
Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje visiems pasiekiamas

— Kam arti bažnyčia, tam to
li dangus, — sako mūsų senolių 
išmintis. Ją galima pritaikyti 
plačios apimties reikalams — 
net ir mūsų Pedagoginiam Litu
anistikos Institutui, ypač jo ne
akivaizdiniam skyriui.

Jau dvylika metų šis Pedago
ginio Lituanistikos Instituto ne
akivaizdinis skyrius Čikagoje be 
jokių atostogų per ištisus metus 
norintiesiems' teikia lituanisti
nes žinias. Tai vienintelė tokia 
augštoji mokykla visame laisva
jame Vakarų pasaulyje. Bet ar 
daug per dvylika metų atsirado 
tokių “norinčiųjų?” Toli gyve
nantieji daugiau apie jį žino ir 
jo patarnavimu naudojasi. Arti
mieji juo nesidomi ir šalinasi 
nuo jo pagalbos. Daugelis net 
neeilinių čikagiškių besikalbant 
pasisako visai nieko nežiną, kad 
toks neakivaizdinis skyrius iš 
viso yra.

Šis Instituto skyrius prieina
mas visokio amžiaus ir užsiėmi
mo žmonėms. Jis skirtas ne vien 
pedagoginiam darbui lituanisti
nėse mokyklose besiruošian
tiems ar jose jau dirbantiems, 
bet ir visiems raštu ar gyvuoju 
žodžiu į tėvų žemės netekusius 
lietuvių tautos vaikus bylojan- 
tiems. Švari, taisyklinga, nežalo- 
jama lietuvių kalba — yra svar
biausias mūsų tautinės indivi
dualybės, kovos dėl pavergtos 
Lietuvos laisvės tęstinumo lai
das. Sunykus mūsų kalbai, su
nyks ir tautinis atsparumas, in
teresas besisieloti savo tautos li
kimu. Ar daug svetimoji spauda 
ir radijas sielojasi mūsų gyvybi
niais tautos reikalais?

Nors ši tokio tipo augštoji li
tuanistinio švietimo ir mokslo 
institucija tėra vienintelė visa
me laisvajame pasaulyje, tačiau 
jos paslaugos galimybe tesinau
doja palyginti nedidelis mūsų 
tautiečių skaičius. Vieniems 
trūksta ryžto ir valios, kitiems 
tautinio sąmoningumo. Dar kiti 
jaučiasi jokių iš viršaus įparei
gojančiu savo tėvų kalbos varto
jimo atžvilgiu normų nei atsako
mybės jausmo nesaistomi. Ir 
taip toji seniausioji ir gražiau
sioji lietuvių kalba paliekama 
apleistos našlaitės būklėje. Jos 
taisyklingumu ir išlikimu tegu 
rūpinsis svetimtaučiai kalbinin
kai — Schmalstiegai, Fordai ir 
kiti į juos panašūs, kuriems lie
tuvių kalba jų lingvistiniams 
darbams yra tikros aukso kasyk
los. Tik mūsų tautos jaunoji at
žala savo tarpe su mažomis iš
imtimis jos vengia lyg kokia ne
garbe susitepusios.

Kaip pažiūrės į tokį pigų savo 
tėvų kalbos atžvilgiu apsispren
dimą po kurio laiko lietuvių tau
tos kultūros istorija — atsaky
mą jau ir šiandien nesunku su
vokti.

Tad, kol dar siūlosi galimy
bės išbristi iš kaskart labiau mus 
iš visų pusių supančio lietuviš
kojo analfabetizmo pavojaus, ar 
nebūtų pats laikas susimąstyti 
ir nenusigręžti nuo tų galimy
bių, kurios yra dar pajėgios čia 
pat mūsti kieme. Pasiruošu- 
siems lituanistams dar, berods, 
peranksti negrįžtamai iškeliau
jant į anapus, jų siūlytos pagal
bos ir kažkaip norėdami greit 
nebeprisišauksime . . .

Pedagoginio . Lituanistikos 
Instituto reguliamino įvade skai
tome:

Jei jau pavienio individo kūry
ba yra branginama ir saugojama, tai 
ką besakyti apie kūrybą visos tau
tos? Individas priklauso tik vienai 
generacijai, o tauta apima nesuskai
čiuojamų generacijų eilę ir jų kūry
bos visuma, kas sudaro tam tikrą 
įnašą į visuotinį kultūros lobyną.

Kad nedingtų per amžius su
krautas dvasinis Lietuvių tautos 
turtas kalboje, tautosakoje bei 
rašytinėje literatūroje, istorijo
je, tautodailėje ir papruočiuose, 
pirmiausia jį reikia išsaugoti 
mums patiems, o paskui, kaip 
kultūrinę vertybę, perteikti ki
toms kartoms. Juk tautybė, kaip 
ir židinio ugnis, nekurstoma 
gęsta, o ypač dabar, kai didelė 
tautos dalis tapo išblaškyta po 
visus pasaulio kraštus, kai ne-

IGNAS SERAPINAS 
teko gyvojo ryšio su pačiu tau
tybės židiniu.

Šiuo metu, gyvenant mums 
ne savo tėvų žemėje, iškyla dar 
gyvesnis negu betkada savosios 
kalbos ir tautos kultūros verty
bių perteikimo reikalas jauni
mui, kad jis galėtų likti lietuvių 
tautos individualybės laidas at
eičiai. Šio tikslo siekiant, 1958- 
ais m. Čikagoje buvo įsteigti 
Augštieji Pedagoginiai Lituanis
tikos Kursai, iš kurių 1961 m. 
išaugo Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas.

Šis Institutas turi dvejopą 
tikslą: 1. rengti lituanistinių da
lykų dėstytojus tremtinių' bei 
išeivijos mokykloms ir lituanis
tinių dalykų lektorius toms gy
venamojo krašto mokymo įstai
goms, kur tokie dalykai dėsto
mi; 2. ugdyti lietuvių kultūrinės 
veiklos darbuotojus. Šių tikslų 
Institutas siekia dvejopu būdu: 
akivaizdiniu ir neakivaizdiniu 
einamųjų dalykų dėstymu.

Einamieji mokslo dalykai yra 
pagrindiniai ir šalutiniai. Pa
grindiniai yra šie: lietuvių kal
bos, lietuvių literatūros ir tauto
sakos, lietuvių tautos istorijos 
kursai, tų dalykų metodikos ir 
mokyklinė praktika.

Neakivaizdiniu būdu dėsto
mieji dalykai grupuojami dviem 
kursais: pirmasis kursas yra 
bendrinis (jęr einami gimna
zijos kurso lituahištiniai daly
kai), antrasis — specialinis (čia 
einama vienoda su akivaizdinio 
skyriaus tikrųjų studentų pro
grama).

Bendrinis kursas einamas tų 
studentų, kurie nėra išėję gim
nazijos ar augštesniosios litua
nistinės mokyklos programos.

šio kurso programa reikalin
ga išeiti per 4-ris semestrus, ati
tinkanti dvejiems mokslo me
tams. To kurso programą išėjęs 
asmuo laikomas pasiruošusiu 
specialiniam kursui eiti.

Yra galimybių šią programą 
ir greičiau išeiti: pasiruošus — 
egzaminų keliu.

Specialinis kursas yra augš- 
tųjų lituanistinių studijų kur
sas. Šio kurso programai išeiti 
skiriama 6 semestrai.

Bendrinio kurso studentams 
iš kiekvieno dėstomojo dalyko 
reikia parašyti 6 semestrines te
mas, o specialinio: bendrųjų da
lykų po 4-rias, specialiųjų — 
po vieną.

Neakivaizdiniame skyriuje yra 
galimybė išeiti ir tik vieną ku
rį pasirinktą dalyką. Tokie stu
dentai vadinami hospitantais. 
Jiems, išėjus pasirinkto dalyko 
kursą, išduodami atitinkami pa
žymėjimai.
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Neakivaizdiniame skyriuje se
mestriniam kursui išeiti netai
komi kalendoriniai laikotarpiai 
(rugsėjo 15 — sausio 31; vasa
rio 1 — birželio 15), bet skirtų
jų parašyti semestrinių temų 
skaičius. Vieni jas parašo grei
čiau ir semestrą baigia per 
trumpesnį laiką. Kitiems, kalen
doriškai žiūrint, jis ištįsta ilgiau. 
Dėlto į neakivaizdinį skyrių ga
li įstoti kiekvienu metu.

Mokslo mokestis už išeitą 
mokslo metų (dviejų semestrų) 
programą JAV ir Kanadoje gy
venantiems studentams yra 50 
doleriu, kitur gyvenantiems — 
30 dol.

Studentui, išėjusiam bendri
nio kurso programą, išduoda
mas pažymėjimas su jo atliktų 
darbų įvertinimo pažymiais.

Specialinio kurso studentas, 
baigdamas Institutą, parašo pa
sirinktos specialybės diplominį 
darbą. Komisijai darbą priėmus, 
studentui išduodamas Instituto 
baigimo diplomas, kuriuo sutei
kiamas jam lituanistikos baka
lauro laipsnis. Kartu išduoda
mas pažymėjimas su išeitų daly
kų valandų skaičiumi ir tų da
lykų bei diplominio darbo įver
tinimo pažymiais.

Šio Instituto (akivaizdinio ir 
neakivaizdinio skyriaus) lekto
riais gali būti asmenys, baigę 
mokslą magistro ar daktaro 
laipsniu. Lietuvos ar kitų Euro
pos kraštų universitetą baigu
sius Instituto Lektorių Taryba 
laiko turinčiais magistro laipsnį.

Instituto lektoriai sudaro Lek
torių Tarybą.

Asmuo, įgijęs Ped. Lituanisti
kos Instituto diplomą, gali būti 
lektorium - asistentu. Po trejų 
metų praktikos Lektorių Tary
ba jam gali suteikti lektoriaus 
titulą.

šalia jau seniau dirbančiųjų 
lektorių, ateina ir jaunosios kar
tos atstovė. Neakivaizdinio sky
riaus bendrinio kurso lietuvių 
kalbos ir literatūros dėstymui 
asistente ir direktoriaus admi
nistracinio darbo padėjėja Insti
tuto Lektorių Taryba 1973 m. 
birželio 9 d. posėdyje patvirtino 
ką tik Ilinojaus Universitete pe
dagoginius mokslus baigusią ir 
šiame Institute lituanistiką gi
linančią Ramutę Drūtytę.

Instituto vadovybę sudaro: 
rektorius, akivaizdinio ir neaki
vaizdinio skyrių direktoriai ir 
Lektorių Tarybos sekretorius. 
Juos renka Lektorių Taryba 
kiekvieną atskirai trejiems me
tams.

Smulkesnių informacijų ir į 
neakivaizdinį skyrių įstojimo 
reikalais kreiptis į šio skyriaus 
dir. Igną Serapiną adresu: 2543 
W. 69th St., Chicago, Ill. 60629.

naujiem skaitytojam — $6.50

Padažnėję šventovių uždary
mai ar jų panaudojimas kito
kiems reikalams sovietinamoje 
Lietuvoje sukelia daug kartėlio 
ir nepasitenkinimo išeivijoje. 
Net ir tie, kurie yra indiferen
tiški religijai, abejoja tos pradė
tos akcijos tikslumu ir reikalin
gumu.

Galima sutikti su faktu, kad 
tikinčiųjų skaičius, gal teisin
giau viešai praktikuojančių, yra 
sumažėjęs, žinome, kad okupuo
tame krašte jaučiamas vis dides
nis kunigų trūkumas, puikiai 
suprantame ir visas tas priežas
tis,prie to privedusias. Bet ir to
kiu atveju sunku suprasti religi
nių pastatų pavertimą galerijo
mis, muzėjais, sandėliais, pra
mogų vietomis

Visa tai daroma tuo metu, kai 
ten didžiuojamasi impozantiško
mis statybomis, pagreitintais 
darbo tempais. Labai blogas liu
dijimas planavimams ir pačiai 
statybai, kai jau reikia naudoti 
maldos namus papildymui “sta
tybos fondų”. Kaikurie būtini vi
daus pertvarkymą, perdažymai, 
aišku, kainuoja žymiai mažiau 
už naujų pastatų statybą. Gal tai 
ir yra bent viena konkreti pa
skata naudoti religinius pasta
tus visuomeniniams reikalams. 
Gal...

Ir jei šioje tragiškoje būklėje 
esama kaikurių šviesulių, tai čia 
ir norima apie tai užsiminti. Val
dinių potvarkių ten jokiam teis
mui neapskųsi, sprendimo ne
apeliuosi. Jeigu jau nuspręsta 
tą ar kitą šventovę paversti kuo 
nors kitu, tai ir bus įvykdyta.

Įvairūs valstybiniai mokesčiai

Dailininkė A. Tamošaitienė (kairėje) moko torontietes kilimų audimo meno

Nėra laisvės - nebereikia ir dainos?
PRANYS ALŠĖNAS

Be laisvės ir be tėvynės žmo
gus — tai beveik tik griuvėsiai. 
Jo širdyje nebėra džiaugsmo nei 
vilties.

Vienas iš okupuotos Lietuvos 
atvykęs tėvynainis papasakojo, 
jog Povilas Pakarklis prieš mir
tį jau metus ar daugiau vaikš
čiojęs prislėgtas, nusiminęs. Kai 
vienas draugas partietis teiravę- 
sis, kas jį slegia ir kas žlugdo vil
tį, Pakarklis atšovęs lenko par
tiečio poeto žodžiais: “Vilties 
jau nebėra. Ji išsipildė . . .”

O, štai, kaip apie netekimą 
laisvės ir namų eiliuoja gyvenąs 
Anglijoj poetas Vladas Šlaitas: 
Jeigu jūs norit nubausti žmogų 
sunkiau, nei gali žmoniška širdis

pakelti, 
jūs jo nešaudykit, 
jūs jo nekarkit, 
jūs jo nebauskit iki gyvos galvos 

kalėjimu.
Jūs jį ištremkit svetiman kraštan;

jo tėviškę 
paverskit krūva pelenų ir rašalu

raudonu 
lygumas žalias užliekit.
Jūs jį ištremkit svetiman kraštan,

ir tūkstančiai 
aštrių, kaip peilis, akių jį šaudys, 
kas dieną medžiai svetimi jį kars, 
ir svetimi namai ir svetimas

gyvenimas 
bus jo kalėjimu iki gyvos širdies.

Laisvės ir dainos tema įspū
dingai kalba gudų poetas ir dai
liojo žodžio meistras Maksim 
Bahdanovič savajam “Apokri
fe”.

Kai pasibaigė septyni tūkstančiai 
metų nuo Dievo Sūnaus gimimo, 
Kristus vėl nužengė žemėn ir kelia
vo per ją, kad išsipildytų pranašų 
liudijimai. Keliavo Jisai per visą 
užgrobtą kraštą, per Nemuno, Dau
guvos ir Beržūnos žemę. Drauge su 
Juo keliavo šventasis Petras ir šven
tasis Jurgis, bet niekas jų nepažino. 
Mat, jie ėjo basi, nuogomis kojomis, 
vienplaukiai, apsirengę lininiais dra
bužiais bei sermėgomis. O ne to ti
kėjosi žmonės ... Tadėl nepatraukė 
dėmesio, kai rugiapjūtėje keliavo 
pro pjovėjus.

Tiktai dainius, kuriam dabar 
nebuvo ko veikti, prisiartino 
prie jų ir tarė:

Gėda man, nes šiandien darbo die
na — visi pluša laukuose, visi jaučia 

religinėms bendruomenėms yra 
dideli. Veikiančios šventovės 
(pastatai seni) reikalingos ma
žesnių ar didesnių remontų. Ne- 
visur galimi atlikti net ir patys 
būtiniausi priežiūros darbai dėl 
lėšų ar medžiagų stokos. Tuo 
tarpu kaikurios šventovės, lai
komos kultūriniais paminklais 
ar naudojamos kitiems tikslams, 
yra remontuojamos, taisomos, 
kaikuriais atvejais ir rekon
struojamos. Taigi, bent jau pa
tys pastatai ta prasme globoja
mi ir neleidžiami sunykti, nors 
šiandien jie atlieka visai kitas 
funkcijas. Kaikurių optimistiš
kiau nusiteikusių mūsiškių 
stebėtojų nuomone, tai ir būtų 
bene vienintelis ir tikresnis ke
lias visos eilės šventovių (ypač 
Vilniuje) išsaugojimui. Taip, 
bet antra vertus vargiai ar gali 
būti didesnis pasityčiojimas iš 
tikinčiųjų jausmų, kaip antireli
ginio muzėjaus įsteigimas reli
ginėje šventovėje. Negeriau at
rodo ir santechnikinių reikme
nų sandėlio įrengimas taipgi re
liginiame pastate. Ar kartais 
vietiniai autoritetai nepersisten
gia? Juk ateistinė propaganda 
galima ir be tikinčiųjų užgaulio
jimo. Bet tam reikia žymiai dau
giau supratimo, dvasinės kultū
ros ir inteligencijos. Nenuosta
bu, kad Lietuvos spaudoje tiek 
daug pasisakymų ar net kritikos 
(su neslepiama nuostaba), kad 
visa antireliginė akcija ir toliau 
lieka mažai paveiki, nepatrauk
li. Tiek daug pastaugi} ir tokie 
nereikšmingi rezultatai. Religi
niai įsitikinimai neįmanomi iš
kart užrakinti, kaip šventovių 
durys...

nelaisvės naštą, aš esu nebereikalin
gas.

Kristus jam atsakė:
Nenusimink. Argi ne tavo dainas 

jie dainuoja dabar rugiapjūtėje? To
dėl nelenki žemyn savo galvos, ne
slėpki veido nuo žmonių akių. Ne
teisingai sakoma, jog tu esi nereika
lingas žemėje. Iš tikrųjų sakau tau: 
kai ateis taip sakančiam sielvarto va
landa, kuo jis beišsklaidys savo skaus
mą, jei ne tavąja daina? Tiek liūde
syje, tiek džiaugsme jis šauksis ta
vęs. Su lopšine paguldo kūdikį j lop
šį, su gedulinga giesme palydi jį į 
kapus. Kasdieniniai rūpesčiai užtvin
do žmonių gyvenimą. O rūpesčių pri
slėgtą sielą tiktai daina paguodžia. 
Tad gerbki savo dainas.

Išgirdęs šv. Petras Kristų ši
taip kalbant, prabilo:

Mokytojau, šioje šalyje yra žmo
nių, kurie neturi ko valgyti. Argi 
toks žmogus, kuris jieško riekelės 
duonos, ateis pas juos su daina?

Mokytojas gi jam taip kalbė
jo:

Taip, šių žmonių gyvenimas yra 
sunkus ir skurdus, prislėgtas. Kodėl 
gi tu nori atimti iš jų ir grožį? Ma
žai jiems duota — nejaugi reikia, kad 
būtų dar mažiau?

Atsisukęs į dainių, Kristus pa
klausė, kada' jo tautos žmonės 
dainuoja. Dainius atsakė:

Per Kalėdas, Užgavėnes, Velykas, 
Sekmines, Jonines, Petrines; per 
šienapjūtę, krikštynas, supant kūdi
kį. Dainuoja džiaugdamiesi vaikai, 
dainuoja žaisdamas vestuvėse jauni
mas, gieda per šermenis, dainuoja 
darbą dirbdami, dainuoja rengdamie
si į karą ir kiekviena kita proga. Per 
ištisus metus dainuoja.

Tada tarė Kristus šv. Petrui:
Gailėdamas tų alkanų žmonių, pei

kei čia dainą. Bet patys alkanieji ir 
nuliūdusieji jos nepasmerkė. Tad gy
va dar dvasia šioj tautoj ...

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠIL-iYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangu*- 
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191
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Maloniai kviečiame visus atsilankyti j mūsų ruošiamą metini zuikiu O LIETUVIAI PASAULYJE

UŽSIENIO KORESPONDENTAI
Prieš 1973 m. pabaigą į būklę 

okupuotoje Lietuvoje atkreipė dėmė
si Maskvoje gyveną užsienio kores
pondentai. Kaikurie jų norėjo aplan
kyti Vilnių, bet negavo leidimo. Kaip 
AP agentūra praneša, leidimų ne
gavo du amerikiečių koresponden
tai, nors Vilnius esa.s “atviras” mies
tas. Visdėlto užsienio koresponden
tai gavo žinių kitais keliais ir para
šė pranešimus savo laikraščiams. To
kių tarpe buvo “New York Times”, 
“The Christian Science Monitor” ir 
kiti.

Kompartijos ideologo M. Suslovo 
okupuotai Lietuvai atvežto “Družba 

uiarodov” ordino proga ilgoką rašinį 
paskelbė P. Wohl “The Christian 
Science Monitor” laikraštyje. Auto
rius daro klaidą, teigdamas, kad Ru
sija Lietuvoje buvo populiari 1940 
m. dėl sugrąžinto Vilniaus ir kad 
lietuviai Stalino terorą patyrė tik 
vokiečiams pasitraukus karo pabai
goje, kai sovietizacijai 1944-46 m. va
dovavo tas pats M. Suslovas. Remda
masis dabartinėje Lietuvoje apsilan
kiusių asmenų pranešimais, P. Wohl 
konstatuoja gyventojų politinį bei 
ekonominį nesaugumą, siaučiančią 
korupciją, baimę, kad vėl gali būti 
nuvertintas rublis. Jis taipgi prime
na “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” Vakarus pasiekusius šešis nu
merius, daug parašų surinkusias ka
talikų peticijas. Saugumiečiai pradė
jo tardyti jaunimą dėl jų bandymo 
užmegzti ryšius su Uralo, Sibiro ir 
net Gudijos lietuviais. Jaunimas bu
vo apkaltintas ryšių palaikymu su 
gruzinais, armėnais, latviais bei kitų 
tautybių nacionalistais.

AP agentūra paskleidė platų pra
nešimą apie nepaprastai išplitusį gir
tavimą Lietuvoje. Dėl jo kompartijos 
vadovybė susilaukusi aštrių priekaiš
tų iš Maskvos įgaliotinio Charazovo. 
Pasak jo, kartais ištisos darbininkų 
pamainos siunčiamos į blaivyklas. 
Jaunuoliai, neturį nė 16 metų, daž
nai būna girti. Kompartijos vadovybė 
įpareigota sustiprinti kovą su di
džiausia dabartinės Lietuvos socia
line blogybe.

1974 METŲ BIUDŽETAS
1973 m. gruodžio 15 d. “Tiesa” 

paskelbė maskvinio augščiausiojo so
vieto patvirtintą 1974 m. biudžetą. 
Respublikų grupėje Lietuvai tenka 
VI vieta su 1.745.248.000 rublių, Lat
vijai — IX vieta su 1.198.669.000 rb., 
Estijai — XIV vieta su 756.698.000 
rb. Iš Maskvai skirtų apyvartos mo
kesčio pajamų Lietuvai leidžiama pa- 
■’likti-jstvo biudžetui 90,4%, Estijai 
— 56,3%, Latvijai — 41,5%. Didžiau
sios nuolaidos yra susilaukusi Turk
mėnija, kuriai leista pasilaikyti vi
sas minėto mokesčio pajamas, o prie 
jų dar bus pridėta 58.783.000 rb. iš 
bendro Sovietų Sąjungos biudžeto 
įgyvendinti liaudies ūkio planui. 
Turkmėnija su 703.784.000 rb. biu
džetu yra paskutinėje vietoje. Visą iš 
gyventojų surinktą pajamų mokes
tį leidžiama įtraukti į savuosius biu
džetus Uzbekijai, Kazachijai, Lietu
vai, Tadžikijai ir Armėnijai. Už oku
puotą Lietuvą didesnius biudžetus 
turi penkios respublikos: Rusijos — 
47.864.641.000 rb., Ukrainos — 15.- 
080.502.000 rb., Kazachijos — 5.970.- 
907.000 rb., Gudijos — 3.863.867.000 
rb., Uzbekijos — 3.797.530 rb.

KOMUNISTINIS AUKLĖJIMAS
“Komjaunimo Tiesos” 210 nr. pra

nešama: “Kaip rajonų laikraščiuose 
nušviečiami komunistinio auklėjimo 
klausimai? šiai temai skirtas “Daina
vos” kūrybinio susivienijimo žurna
listų pasitarimas įvyko Lazdijuose...” 
Pagrindinį pranešimą padarė iš Vil
niaus atvykęs “Komjaunimo Tiesos” 
redaktoriaus pavaduotojas A. Semaš
ka. Diskusijose apie žurnalistų užda
vinius komunistiniame jaunimo auk
lėjime dalyvavo: Varėnos rajono laik
raščio redaktoriaus pavaduotojas D. 
Staselis, Kaišiadorių rajono laikraš
čio red. B. Uždravis, Alytaus rajono 
laikraščio red. S. Pleskus, Lazdijų 
rajono partinio komiteto sekr. R.

SAULT STE. MARIE, ONTARIO
PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPI 

MAS įvyko Blessed Sacrament para
pijos bažnyčioje. Po išpažinčių šv. 
Mišias atlaikė ir pamokslą pasakė iš 
Sudburio atvykęs kun. Ant. Sabas. 
Būtų galėję dalyvauti ir daugiau tau
tiečių, ypač pasigesta jaunimo. Juk 
daug jaukiau dalyvauti lietuviškose 
pamaldose. Dalyvaujantieji lietuviš
kose pamaldose, šalia religinės pa
reigos, atlieka ir tautinę.

— V. D. Vainučiai atšventė savo 
artimųjų draugų ratelyje sidabrinę 
vedybinio gyvenimo sukaktį. — V. 
Miniauskas išėjo į pensiją. — A. Siin 
(Šimkevičius) išskrido į Honolulu 
dalyvauti taikliųjų šaulių varžybose. 
Linkime jam ir vėl grįžti su laurais.

K. A. S.
TAUTOS FONDUI 1973 m. aukojo 

$15: Vladas Mockus; $10: Stasys 
Druskis, Vytas Pūdymaitis, Vytas 
Skaržinskas^ $5: Antanas Balčiūnas, 
Rimas Gasperas, Jadvyga Gasperie- 
nė, Regina Galinienė, Stasys Grige- 
laitis, Juozas Kvaščiauskas, Vytas 
Kramilius, Vincas Minauskas, Jonas 
Meškys, Juozas Malskis, Povilas Pu
teikis, Antanas Rutkauskas, Jurgis 
Skardis, Aleksas Skardžius, Antanas 
Šimkevičius, Jurgis Valas, Albinas 
Vanagas, Adolfas Žemaitis; $4: An
tanas Motuzas, Adolfas Motiejūnas, 
Balys švilpa; $3: Ignas Genys, Vytas 

Paulavičiūtė. Atrodo, žurnalistai dar 
labiau turės sustiprinti maskvinio ko
munizmo propagavimą jaunimui.

AUTOMOBILIŲ TURGUS
P. Rimkevičius ir S. Jurjevas vil

niškės “Komjaunimo Tiesos” 230 nr. 
paskelbė feljetonu pavadintą nela
bai linksmą reportažą apie Vilniaus 
automobilių turgų Verkių gatvės už
kampyje. Nors automobilius leidžia
ma parduoti tik per komiso parduo
tuves, jų ir dalių netrūksta šiame ne
oficialiame turguje: “Ko tik čia ne
rasi. Mašinos su įvairių sričių bei 
respublikų numeriais. Motociklai. At
sarginės dalys. Senos ir naujos, ką 
tik iš gamyklos. Šurmuliuojanti žmo
nių minia ...” Už 1951 ar 1952 m. 
laidos “Moskvičių-40” vienas tipelis 
reikalauja 2.000 rublių, nors pats 
prieš 20 metų buvo mokėjęs tik 900. 
Kitas, nė nemirktelėjęs, už “Volgą 
M-24” užsiprašo net 20.000 rublių ir 
susilaukia kliento su storu portfeliu. 
Reportažo autoriai konstatuoja: “Aiš
kiai matyti, kad susitars. Ne už 
20.000, žinoma, bet ir ne už valstybi
nę kainą, apie tai neverta nė kalbė
ti ...” Pirkimo dokumentai sutvar
komi komiso parduotuvėje, kur ofi
cialiai sumokama valstybinė kaina, o 
neoficialiai už parduotuvės durų Įtei
kiamas sandėrio papildas. Lapkričio 
5 d. prie Jelgavos paaugliai sustabdė 
vairuotoją ir iš jo atėmė “Žigu
lių” automobilį. Kai jis vėliau buvo 
sulaikytas prie Kryžkalnio, milicija 
už vairo rado vyrą su šeima. Pasi
rodo, jis paugliams už pavogtą auto
mobilį buvo sumokėjęs 5.000 rublių 
ir dar pažadėjęs pridėti 2.000, įtei
sinant sandėrį komiso parduotuvėje, 
kur tie paaugliai, savaime supranta
ma, nesiteikė atvykti. P. Rimkevičius 
ir S. Jurjevas nuogąstauja, kad tokių 
incidentų gali įvykti ir dažniau, kol 
nebus sutvarkyta prekyba automobi
liais. Juodu siūlo grąžinti senąją 
tvarką: “Anksčiau būdavo taip: no
rite parduoti mašiną — atiduokite ją 
į komiso parduotuvę. Parduos — 
gausite pinigus. O kada parduos ir 
kam — tai jau parduotuvės ir atitin
kamų komisijų, skirstančių mašinas, 
reikalas. Esant tokiai tvarkai, nuo
savą automobilį parduos tik tas, kam 
jis tikrai nereikalingas, o ne tas, ku
riam mašina tėra pasipelnijimo šal
tinis ir spekuliantų skatinimo įran
kis (sąžiningai uždirbtais pinigais 
už mašiną niekas nemoka dvigubos 
kainos) ...” Reportažo autoriai, ži
noma, nutyli esminį faktą — speku
liaciją automobiliais bei dalimis ska
tina nuolatinis jų trūkumas, kurį 
tegali išspręsti gamybos padidinimas. 
Automobilių gamyboje Sovietų Są
junga vis dar tebėra toli atsilikusi 
nuo Kanados, kuri turi apie 20 mili
jonų gyventojų. Atrodo, automobilių 
turgus Vilniuje užsidarys tiktai ta
da, kai Sovietų Sąjunga pasieks da
bartinį Kanados gamybos lygį ir jį 
padidins dešimteriopai.

PIRMOSIOS AUKOS
Skęstančių gelbėjimo draugijos 

respublikinio komiteto skyriaus ve
dėjas V. Sučalkinas “Tiesos” 1973 m. 
283 nr. atkreipia skaitytojų dėmesį 
į vaikus viliojantį ploną ledą. Lap
kričio 18 d. Lazdijų rajono K. Po
žėlos kolchozo vandens telkinyje tik 
per plauką išliko gyvi šešiamečiai 
Gintaras Pocevičius ir Alma Pries- 
kienytė, su rogutėmis užvažiavę ant 
2 cm storumo ledo. Įlūžusius vaikus 
išgelbėjo Kučiūnų aštuonmetės mo
kyklos septintokas Jonas Pocevičius, 
padedamas kolchozo pirm. Prano 
Kundroto. Lapkričio 25 d. Rokiškio 
rajono Trebūtinio ežere nuskendo 
trejų metii Skirmutė Deksnytė, lap
kričio 26 d. — Panevėžio IX viduri
nės mokyklos trečiokas Virginijus 
Gudas ir penkiametis Robertas Grin- 
cevičius prie miesto esančioje dur
pyno baloje. Visi jie bandė pasiva
žinėti rogutėmis ant plono pirmojo 
ledo. V. Sučalkinas primena ūkių va
dovams, kad jų žinioje esantys nedi
deli vandens telkiniai turi būti ap
tverti.

V. Kst.

Vainutis; $2: Napolis Aukštikalnis, 
Jonas Duoba, Romas Druskis, Benius 
Dabulskis, Ignas Girdzevičius, Vacys 
Goldbergas, Valteris Juokumaitis, 
Bronius Kaminskas, Vincas Liudavi- 
čius, Juozas Puteikis, Antanas Pet
ronis, Martynas Riauka, Kazys Sli
žys, Vincas Skaržinskas, Antanas 
Skaržinskas, Jadvyga Staškūnienė, 
Jonas Kazakauskas, Pranas Umbra
sas, Kazys Valius, Jurgis Žebraitis, 
Vincas Žurauskas, Vincas Barvydas; 
$1: Julius Okmanas, Vytas Poškus, 
Gediminas Poderys. Iš viso gauta au
kų $200. Visiems aukotojams nuo
širdi padėka. St. Druskis,

TF įgaliotinis

St. Catharines, Ont.
ŽURNALISTŲ SĄJUNGA rūpina

si, kad kiekvienoje bendruomenėje 
įsisteigtų jos skyrius. Kaikur jau to
kie skyriai įsisteigė. Galėtų jis įsi
steigti ir Niagaros pusiasalyje. Sa
vo laiku čia buvo 11 žmonių, rašan
čių spaudai. Wellande buvo leidžia
mas net žurnalas “Pelėda”. Turime 
vieną, parašiusį net knygą. Girdėti, 
rašoma dar viena. Vienas rašinėja 
Amerikos lietuvių spaudoje. Kai mū
sų gyvenime vyko ginčai, tai rašinė
jo daug kas. Kodėl tad tos plunksnos 
nepanaudoti mūsų krašto kultūri
niams reikalams? Kor.

SAUSIO 26, šeštadienį, 
Namiltone, Jaunimo Centro salėje
Įvairūs gėrimai 
Karšta zuikiena, 
briediena (moose) 
Staliukų ir piniginė 
loterija

3H

S HAMILTON
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

VALDYBA 1974 m. baigia savo ka
denciją. Išrinkta iš viduriniosios ir 
jaunosios kartos kandidatų, ji sten
gėsi įeiti į Kanados gyvenimą per
spaudą ir radiją, dalyvaudama etni
nių grupių pasirodymuose ar įvai
riose miesto iškilmėse, visur pabrėž
dama Lietuvos pavergimą, mūsų tau
tinį meną ir kovą už tėvų krašto 
laisvę. Nebuvo užmirštas ir lietu
viškasis gyvenimas: stengtasi koordi
nuoti Hamiltono organizacinį gyve
nimą, sudaryti kuo daugiausia progų 
pasireikšti lietuviškoje dirvoje įvai
riems mūsų kolonijos vienetams. K. 
L. B. Hamiltono apyl. valdyba nuo
širdžiai dėkoja visoms Hamiltono or
ganizacijoms už glaudų bendradar
biavimą, KLB krašto valdybai, ypač 
AV parapijos klebonui mons. J. Ta- 
darauskui ii- kun. L. Januškai už pa
ramą, organizuojant rinkliavas, mi
nėjimus ir kitus renginius.

Naujos apylinkės valdybos rinki
mai (greičiausiai kartu su KLB kraš
to tarybos rinkimais) bus šį pava
sarį. Jau dabar apyl. valdyba siūlo 
organizacijų posėdžiuose pagalvoti 
apie kandidatus ir gal pereiti (Mont- 
realio ir Toronto pavyzdžiu) į Ha
miltono lietuvių tarybos sudarymą. 
Malonu būtų, kad valdybą sudary
tų viduriniosios ir jaunosios kartos 
atstovai. 1974 m. kelios Hamiltono 
organizacijos numato iškilmingai pa
minėti 25-rių metų gyvavimo sukak
tį: sporto klubas Kovas, AV parapi
jos choras ir kt. Per tą laikotarpį 
lietuvių organizacijos paliko ryškius 
pėdsakus ne tik Hamiltono ir Ka
nados lietuvių gyvenime, bet ir vie
tinių gyventojų tarpe. Jos pasireiš
kė kaip stiprios ir drausmingos tau
tinės grupės, sugebančios išsišakoti 
šalia simbolinio klevo į stiprų lietu
višką ąžuolą. Apylinkės valdyba

AIDIECIŲ IŠVYKA. 1973 m. gruo
džio 8-9 dienomis “Aidas” koncer
tavo lietuviams Sudburio mieste.

Hamiltono lietuvių mėgėjų teatras “Aukuras” vaidina Klevelande V. Alan
to komediją “šiapus uždangos”. Iš kairės: A. Ulbinas, E. Dauguvietytė-Ku- 
dabienė, A. Stanevičius, K. Bungarda, L. Stungevičienė

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius Šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $4.600.000.

Mėsos ir pulkus dešros gaminiai

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

Taurių įteikimas 
pasižymėjusiems 
šauliams ir žvejams 
Pradžia — 7 v. v.

• Meninę programos dalį atliks Toronto 
tautinių šokių, dainos ir muzikos 
vienetas “GINTARAS"

° Šokiams gros "Continental" orkestras 
° Įėjimas - $2.50, studentams - $1.50

Hamiltono Lietuvių Žūklautąją ir Medžiotojų Klubo "Giedraitis" valdyba

šeštadienį rytą mergaitės rinkosi 
gražiai uniformuotos (nors kelios ne
jautė pareigos apsirengti uniforma), 
manydamos, kad smagiai bus pra
leistas savaitgalis. Mons. J. Tadaraus- 
kas su malda išleido į kelionę. Auto
buse girdėjosi šnekos ir dainos. Pu- 
siaukely sustojom užkąsti ir grynu 
oru atsikvėpti.

Sudburyje nematėme sniego, bet 
buvo šalta ... Nuvažiavome į gimna
ziją, kur bus koncertas. Parepetavu
sios nuėjome į kitą salę, kur ska
niai mus vaišino. Grįžom į gimnazi
jos salę ir pradėjom ruoštis kon
certui.

Sudbury nėra daug lietuvių, bet 
koncerte dalyvavo daug žmonių. 
Trumpai sveikino Sudburio burmist
ras ir kiti žymūs žmonės. Skambėjo 
daug gražių dainelių, net negalėjau 
visų suskaityti. Sol. V. Verikaitis ir 
“Aidas” atgaivino klausytojų meilę 
Lietuvai ir jos laisvės viltį.

Po koncerto mergaitės susitiko su 
žmonėmis, kurie priėmė jas nakvy
nei. Šokių metu aidietės susipažino 
su vietiniais lietuviais, kurie parodė 
mums didelį vaišingumą ir nuošir
dumą. Linksminomės visą vakarą. 
Susipažinom ir su vietos burmistru.

Sekmadienį dalyvavom Mišiose. Po 
jų ruošėmės kelionei namo. Ašarų 
nesimatė, bet buvo truputėlį skau
du palikti tokius nuoširdžius žmones. 
Manau, kad ir jiems gaila buvo iš
leisti tokį būrį jaunimo. Sudiev . ..

Kelionė kažkaip atrodė trumpesnė 
grįžtant, negu nuvažiuojant. Visos 
grįžom su gamtos ir Sudburio apy
linkės vaizdais mintyse, jausmais šir
dyse ir su visokiausiais įspūdžiais... 
Nuoširdžiai dėkojame tiem, kurie pa
darė šią išvyką galimą.

Rūta Šiūlytė
AV PARAPIJOS CHORAS, minė

damas savo v'dikXs 25 m. sukaktį, 
be numatyto pavasarį didžiojo kon
certo, vasario 9, šeštadienį, Jauni
mo C. salėje rengia sukaktuvinį ban-

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.).........6%
šėrus ir sutaupąs ..........7%
term. dep. 1 m............ 8%
3 metų .....................8V2%
ir 5 metų ................9%
DUODAME:
asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9y/2%

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui
'enninyer Ltd.

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

£
ketą. Choristai jau pradėjo kviesti į 
jį svečius, platindami iš anksto bi
lietus. Banketo vakarą bilietai prie 
įėjimo nebus pardavinėjami, nes ruo
šiant tokio pobūdžio iškilmę, rengė
jams iš anksto reikia žinoti dalyvau
jančių skaičių. Vakaras žada būti la
bai įdomus ir linksmas su savo tur
tingu bufetu, šampanu, pyragais-ka- 
va, V. Šetikaitės egzotiškų šokėjų 
pasirodymu, laimingųjų bilietų trau
kimu ir J. Vaičiaus melodingu “Con
tinental” orkestru. Čia jau nebėra 
vien tik ėjimas į vakarą, bet ir įver
tinimas bei paskatinimas mūsų AV 
par. giesmininkų ir dainininkų, ku
rie jau 25 metus dirba Dievui ir Tė
vynei, giedodami sekmadieniais AV 
šventovėje ir savo skambia daina 
džiugindami tautiečius koncertuose 
ir tautinėse šventėse. Dėl bilietų ga
lima skambinti Aid. Matulienei 529- 
1857, St. Jankauskienei 385-1443 ar 
betkuriam choristui. K. M.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už surengtą 

mums 10-ties metų vedybų sukakties 
pobūvį rengėjams — p. p. Kamai- 
čiams ir D. Mačienei; už pobūvio 
pravedimą — B. Mačiui, už sveiki
nimo žodžius — šeštad. mokyklos 
vedėjui J. Mikšiui, kun. L. Januš
kai už dalyvavimą, pasakytą kalbą ir 
už perduotus mons. dr. J. Tadaraus- 
ko sveikinimus, par. choro pirminin
kui K. Mileriui, p. Lukošiui, O. Der- 
liūnienei, akordeonistams — p. Gu
deliui ir p. Budnikui už gražią mu
ziką. Dėkojame visiems svečiams, at
silankiusiems bei prisidėjusiems prie 
gražių dovanų: torontiečiams p. p. 
Ažubaliams, Genčiams, Žakevičiams, 
Derliūnams, Liutkams, Prakapams, 
Daukšoms, Stunguriams, Karnilavi- 
čiams, Pečiuliams, Germanavičiui; 
hamiltoniečiams — p.p. Venclovams, 
Grajauskui, Ankudavičiams, Lukavi- 
čiams, Vaitiekūnams, Kėžinaičiams, 
Adomauskams, Choromanskiams, Mi
leliams, Kriaučiūnams, Bartnikams, 
Raguckams, Ruliams, A. Povilauš- 
kams, Jankauskams, Mačiams, Kal- 
matavičiams, Apanavičiams, Narke
vičiui, Enskaičiams, Kamaičiams, 
Budnikams, Meškauskams, Bilevi- 
čiams, J. Povilauskams, Dzemionams, 
Zaukai, Zubams, P. Lukošiams, Pu- 
lianauskams, Žemaičiams, Jasevi- 
čiams, Sinkevičiams, Jusiams (Wind- 
soro), Mikšiams, K. Lukošiams Lang- 
tone, Kareckams, Bajoraičiams, Kaz
lauskams, Gudeliams.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
pasiliks mums neužmirštamas.

Visiems dėkingi — 
T. P. Kareckai
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KOMUNISTŲ PROPAGANDA. Cia 

gyvena keliolika komunistuojančių 
lietuvių, daugiausia iš senųjų ateivių. 
Pastaruoju metu komunistų laikraš
čiuose pasirodė mūsų tautiečius 
šmeižiančių korespondencijų. Jas 
pradėjo spausdinti “Liaudies Bal
sas”. Pastarojo korespendentas rašė, 
kad Vankuverio lietuviai skurdžiai 
gyvena, nė vienas neturi namų nei 
pastovaus darbo, stovi eilėse prie re
liginių sektų valgyklų, laukdami ne
mokamos sriubos. Tas žinias persi
spausdino JAV lietuvių komunistų 
laikraščiai “Laisvė” ir “Vilnis”. Dar 
bjauresnę korespondenciją išspaus
dino “Gimtasis Kraštas”, vadindamas 
vankuveriečius “žmogžudžiais”, tu
rinčiais “kruvinas rankas” ir t t. 
Tokį melą skelbti gali tiktai komu
nistų laikraščiai. Tai jiems garbės 
nedaro. Juk jų redaktoriai tokius da
lykus galėtų patikrinti per savo rau
donąjį veikėją Grinkų. Ypač bjau
rios korespondencijos būna pasirašy
tos Stasio Dagilio. Jis yra kaunietis, 
repatrijavęs Vokietijon 1939 m., vė
liau tarnavęs nacių stovyklose ir vil
kėjęs jų uniformą. Trečiajam Rei
chui subyrėjus, jis atsirado išvietin- 
tųjų asmenų stovyklose. Atvykęs į 
Vankuverį, keletą metų praleido ka
lėjime. Ir dabar lietuviai patiria iš 
jo įvairių nemalonumų.

Dauguma Vankuverio lietuvių yra 
gerai įsikūrę, jokios išmaldos ne
prašo, yra tautiškai sąmoningi, tu
ri savo organizacijas. Lietuvių vardą 
gadina tik keli komunistuojantys as
menys.

K. Lukas

J. A. Valstybės
PRANEŠIMĄ APIE KLEVELAN- 

DO LIETUVIŲ rengiamą Vilniaus 
650 metų sukakties minėjimą “The 
Cleveland Press” 1973 m. gruodžio
13 d. laidoje paskelbė tautybių rei
kalais rašanti žurnalistė Eleanor 
Prech. Ji mini programos vadovus 
Jurgį Malskį, Zigmą Packų, Alfonsą 
Mikulskį, O. Mikulskienės vadovau
jamą Čiurlionio ansamblio kanklių 
orkestrą, pagrindinį paskaitininką 
prof. Juozą Jakštą. Pranešimas iliust
ruotas Vilniaus miesto herbu.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS Čikagoje išleido III 
absolventų laidą. Pradinės lituanisti
nės mokyklos diplomus gavo K. Braz- 
džionytė, L. Rimkus, N. Spurgytė ir 
D. Šaulys, vidurinės mokyklos mo
kytojo teises ir bakalaureato laipsnį 
— A. Aukštuolytė, V. Bilaišytė, K. 
Bukaveckaitė, D. Graužinytė, L. Jau- 
niūtė, D. Petersonaitė, D. Petreiky- 
tė, I. Seibutytė, I. Stravinskaitė, M. 
Šerepkaitė. Institutą iš viso jau yra 
lankę 300 studentų, baigę 53 studen
tai: 26 — pradinės mokyklos moky
tojo teisėmis, 27 — vidurinės mokyk
los. Diplomus įteikė PLI rektorius 
dr. P. Jonikas, o direktorius S. Dun
dulis jiem linkėjo nepaskęsti sveti
mųjų jūroje. JAV LB švietimo tary
bos pirm. St. Rudys $500 premiją 
įteikė geriausiai studijas baigusiai 
V. Bilaišytei.

JAV LB VII TARYBA korespon
dentiniu būdu patvirtino pirm. J. 
Gailos pristatytą naująją valdybą. Ją 
sudaro: pirm. J. Gaila, vykdomasis 
pirm. A. Gečys, viccpirm. organiza
ciniams reikalams B. Raugas, vice- 
pirm, jaunimo reikalams V. Maciū
nas, vicepirmininkai — A. W. Nova- 
sitis, A. Mačiulaitytė-Zerr ir R. Ce- 
sonis, sekr. A. Gailiušis, ižd. P. Mi
talas, švietimo tarybos pirm. St. Ru
dys.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS naująją valdybą sudaro: pirm, 
dr. K. Bobelis, vicepirmininkai — T. 
Blinstrubas, P. Dargis, dr. K. Šid
lauskas, kun. A. Stašys, dr. J. Va
laitis, sekr. dr. VI. Šimaitis, ižd. J. 
Skorubskas, finansų sekr. Ą. Pakal
niškis, protokolų sekretoriai E. Vi
limaitė ir V. Šimkus, nariai — T. 
Kuzienė, R. Staniūnas ir E. Smilgys. 
ALTos tarybos priimtose rezoliuci
jose kalbama apie naujų skyrių stei
gimą, platesnio aukų rinkimo vajaus 
organizavimą, veikiančių skyrių stip
rinimą.

BIRUTĖ GRIGAITYTĖ - NOVIC- 
KIENĖ, advokatė, valstiečių liaudi
ninkų veikėja, mirė 1973 m. gruodžio
14 d. Niujorke. Velionė buvo gimu
si 1898 m., teisių fakultetą baigusi 
1924 m. Kauno universitete, studi
jas gilinusi Paryžiaus tarptautinės 
teisės institute. Nepriklausomybės 
kovų metais buvo Moterų Komiteto 
Kariuomenei Remti sekretore, vals
tiečių liaudininkų kandidate į sei
mą. Nepriklausomybės laikotarpyje 
ėjo Kooperacijos banko teisių pata
rėjos pareigas. Nuo 1941 m. sunkiai 
sirgo — buvo pusiau paralyžuota. Pa
laidota iš J. Garšvos laidotuvių kop
lyčios Richmond Hill, N.Y.

Kolumbija
SENIAUSIAS Medellino lietuvių 

kolonijos gyventojas med. dr. Felik
sas Proscevičius 1974 m. sausio 11 d. 
sulaukė 90 m. amžiaus. Jo adresas: 
Calle 32, No 78a — 73, Medellin, Co
lombia, S. A.

Argentina
PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAU

TŲ SAVAITĖ Buenos Aires mieste 
buvo užbaigta Mišiomis katedroje, 
kur giedojo P. Savicko vadovauja
mas šv. Cecilijos choras, vargona
vo E. Mikučionienė. Iš katedros visi 
pamaldų dalyviai su savo tautinėmis 
vėliavomis nužygiavo prie Laisvės 
piramidės padėti vainiko. Cia žodį 
tarė R. Europos pavergtų tautų ko
miteto pinn. Z. Juknevičius ir uk
rainiečių atstovas B. Kasiuk. Radijo 
ir televizijos žurnalistams buvo įteik
ta informacinės medžiagos. Apie sa
vaitės užbaigą rašė vietiniai laikraš
čiai.

ATSISVEIKINIMO VAKARAS su 
išvykstančiu JAV ambasadorium J. 
D. Lodge jo rezidencijoje tapo lie
tuvių švente, kurion buvo sukviesti 
ambasadoriaus artimo patarėjo dr. 
Vytauto Dambravos ir jo žmonos Al
donos bičiuliai. Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Tarybos pir
mininko A. Mičiūdo pakviesti, pro
gramą atliko Lietuvių Susivienijimo 
Argentinoje jaunieji šokėjai ir veng

KLB Kalgario apylinkės valdyba, išrinkta 1973—1975 metų laiko
tarpiui. Iš kairės: Henrikas Šukys (gimęs Kanadoj) — narys jau
nimo reikalams, A. P. Nevada — pirmininkas, Petras Devenis — 
sekretorius, Romas Šukys — vicepirmininkas, Kazys Slavinskas — 
narys. Trūksta — Prano Gluoksnio — iždininko

rų tautinių šokių ansamblis. Tačiau 
pobūvio metu skambėjo daugiausia 
tik lietuviškos dainos. Oficialų atsi
sveikinimo su ambasadorium žodį ta
rė ALOST pirm. A. Mičiūdas, lat
vis Gusts, lenkas Zawisza, ukrainie
tis dr. Ivanicki ir R. Europos paverg
tų tautų delegacijos pirmininkas Ar
gentinoje Z. Juknevičius. Lietuvių 
parapijai atstovavo klebonas kun. J. 
Petraitis, “Laikui” — red. O. Kaire- 
lienė ir administratorius P. Gudelc- 
vičius. Ambasadorius J. D. Lodge 
visus susirinkusius pavadino laisvės 
draugais, pabrėžė, kad lietuviai Sibi
re paliko pirmąjį kryžių, krikščio
nybės simbolį. Jis ragino visus eiti 
laisvės kovotojų, kankinių ir poetų 
pramintu keliu, žadėjo savo paramą 
ateityje. Lietuvių vardu ambasado
riaus žmonai Frančeskai buvo įteik
ta lietuviška lėlė.

Australija
SYDNĖJAUS PARAPIJOS savait

galio mokykla mokslo metus užbaigė 
kun. P. Butkaus atnašautomis Mišio
mis, kun. P. Martūzo pamokslu, spe
cialia programa parapijos salėje. Ją 
pradėjo mokyklą baigusios V sky
riaus mokinės — Barkutė, Cox, Dau- 
baraitė, Stašionytė ir Šliterytė su 
akompaniatore muz. Z. Belkute. Pro
gramoje taipgi dalyvavo ir visų kitų 
skyrių mokiniai. Mokyklos vedėjas 
Br. Genys padėkojo tėvams už vaikų 
atvežimą mokyklon, jos globėjas kun. 
P. Butkus — mokiniams už mokyk
los lankymą, stropų pamokų paruo
šimą. Be vedėjo Br. Genio, mokyk
loje dirbo mokytojai — T. Zakare
vičienė, S. Mauragienė, A. Zubric- 
kienė, P. Pullinen, J. Burokienė, J. 
Lašaitienė, M. Cox, G. Grybaitė, A. 
Stasiūnaitė, J. Maksvytis ir J. Zub- 
rickas.

Italija
TĖVŲ MARIJONŲ NAMŲ pašven

tinime gruodžio 7-8 d.d. dalyvavo iš 
Bad Woerishofeno atvykęs vysk. A. 
Deksnys.

ITALŲ KNYGŲ LEIDYKLA “TE- 
DESCIII” išleido V. Vokietijoje gy
venančio Kosto Rauduvės knygą “Bal
sai iš anapus”. K. Rauduvė, baigęs 
psichologijos ir filosofijos studijas, 
per pastaruosius 8 metus sakosi gir
dėjęs ir užrašęs 7.200 mirusiųjų bal
sus įvairiomis kalbomis. Knygoje jis 
teigia, kad jam teko girdėti ir Stali
no šauksmą iš pragaro: “Baisiai karš
ta ugnis!”

Vokietija
VYSK. A. DEKSNYS suteikė Su

tvirtinimo sakramentą šešiolikai Va
sario 16 gimnazijos berniukų iš V. 
Vokietijos, JAV, Kolumbijos ir vie
nai mergaitei^ neseniai atvykusiai iš 
okupuotos Lietuvos.

LIETUVIŲ DIENĄ Bad Woeris- 
hofene surengė Šv. Ulricho parapi
jos klebonas kun. Antanas Bunga. 
Programą atliko Joanos Stasiukienės 
vadovaujama tautinių šokių grupė, 
atvykusi iš Šveicarijos, sol. Marija 
Simaniūkštytė iš Bonnos. Paskaitą 
apie lietuvių meną, kalbą ir kultūrą 
skaitė prof. dr. J. Eretas, svečias iš 
Šveicarijos. Kurorto burmistras, su
sižavėjęs programa, pakvietė jos at
likėjus atvykti sekančią vasarą, kai 
Bad Woerishofenas susilaukia daug 
svečių. Lietuvių Dienos proga Šv. 
Ulricho bažnyčioje buvo atlaikytos 
Mišios už Lietuvą su benediktino 
kun. Vitalio Maier pamokslu apie 
lietuvių dvasinę stiprybę.

Lenkija
“AUŠROS” PRANEŠIMU, Klevuo

se nuo 1956 m. balandžio 1 d. veikia 
viešoji biblioteka, kurioje nuo pat 
jos įsteigimo dirba A. Čeplinskas. 
Biblioteka turi savo punktus Kelčė- 
nų, Lumbių, Griškonių, Gavieniancų, 
Zalcskų, Pockūnų, Gruzdievčiznos ir 
Marinavo kaimuose. Tų kaimų gy
ventojai skaito tik lenkiškas knygas, 
o lietuviškas — daugiausia tik Klevų 
ir apylinkės gyventojai. Populiariau
si lietuvių autoriai — Lazdynų Pel
ėda, Žemaitė, Biliūnas, Vienuolis, 
Mizara, Putinas, Martinkevičius, 
Cvirka, Simonaitytė, Vaižgantas ir 
Venclova. Sprendžiant iš autorių pa
vardžių, atrodo, kad tas knygas Kle
vų biblioteka yra gavusi iš Vilniaus.

PRISTAVONIŲ KAIMO DRAMOS 
RATELIS, vadovaujamas mokytojo 
Jono Jankeliūno, suvaidino V. Myko
laičio-Putino istorinę dramą “Valdo
vas”. šis spektaklis 400 žiūrovų nu
kėlė į Lietuvos senovę, Krušnos pilį. 
Pagrindinius vaidmenis atliko mėgė
jai aktoriai — Jonas Valinčius, Kęs
tutis Žilinskas, Teresė Radzevičiūtė, 
Anicetas Marteckas.
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Kanados radijas ir lietuviai
Šitas straipsnis yra trumpas, 

bet svarbus visiems lietuviams, 
gyvenantiems Kanadoje.

Mes dažnai aimanuojame, kad 
lietuviai išsisklaidę po Kanados 
valstybę, kad sunku palaikyti ry
šius su mažesnėmis kolonijomis, 
kurios dėl to gali lengvai išnykti.

Prieš keletą metų federacinė 
vyriausybė oficialiai paskelbė, 
kad Kanada yra daugiakultūris 
kraštas, kuriame kiekviena et
ninė grupė turi teisę ne tik eg
zistuoti. Jos yra pripažintos 
kaip Kanados dalis ir visos yra 
lygios. Tuo tarpu CBC, kuri tu
ri radijo transliacijas visoje Ka
nadoje, vartoja tiktai anglų ar
ba prancūzų kalbas. Lietuviai, 
mokėdami mokesčius (income 
tax) Kanadai, padeda CBC, kuri 
gauna lėšas iš federacinės val
džios.

Jau kuris laikas įvairios etni
nės grupės stengiasi iškovoti

visos komtūro5
YR* .......

I Honouroble Member,

as a voter in the constituency of ............................. ,
I should like to inform you that I am in favour of 

I multi-lingual broadcasting by the CBC network, and 
strongly urge that this position be held by you in the 

| house.

NAME ..........................................................................
I 
i 
| ADDRESS ................................................................................

...................................................................................................i

Jis klausė, o
Kalbėjomės mudu rimtais 

reikalais, lyg spręsdami gyveni
mą. Iki šiol sklandžiai ėjosi 
mūsų pokalbiai. Staiga apsiniau
kė jo veidas, matėsi, kad jis ne
suprato ir paklausė mane: “Ko
dėl tu svajoji apie laisvą Lietu
vą, kodėl didžiuojies savo lietu
viškumu?”

Jo žodžiai žaibavo mano min
tyse. Nelengvai įžvelgiau gilius 
savo jausmus ir sudariau šį at
sakymą.

“Lietuva! Nemačiau aš jos mė
lynos padangės. Ji toli nuo čia 
— už jūrų marių, prie Baltijos 
krantų. Nevaikščiojau aš jos 
gražiaisiais lygiais laukais, ne
mačiau jos tykiai tekančių upių. 
Neteko man braidyti upeliuose, 
žaisti jų pakrančių smėlyje, 
skinti pievose pavasario purie
nų. Negirdėjau nė jos paukščių 
giesmininkų balsų — gegutės 
kukavimo, vieversėlio čirenimo 
ir septynbalsės lakštingalos.

Lietuva! Pažinau aš jos veidą 
iš tėvelių ir mokytojų žodžių, iš 
knygų, raštų. Sužavėjo mane 
graži lietuviška daina, tautiniai 
šokiai ir lino drobės raštas. Ža
viuosi jos pasakomis apie milži
nus, užburtas pilis, eglę žalčių 
karalienę, apie vikriuosius ait-

Vyresniųjų skaučių veikla
Gaudama vyr. skaučių kaklaraišti, 

skautė pasižada likti skaučių eilėse 
visą gyvenimą. Tai didelis įsiparei
gojimas ir labai svarbus žingsnis. 
Gavusi mėlyną kaklaraištį, maždaug 
17 m. amžiaus mergaitė įsipareigo
ja mokyti jaunesnes ir dirbti su tun
tu porą metų.

Problemos prasideda, kai vyr. skau
tė pradeda augštesnius mokslus. Jai 
pasidaro neįdomi ligšiolinė veikla, 
nebetraukia lengvos iškylos. Jinai 
nori daugiau išmokti, įsigilinti į lie
tuvišką istoriją, meną, politiką. Vyr. 
skautės tradicinė programa jau ne- 
bepatenkina jos norų ir jieškojimų.

Nėra reikalo nusivilti. ASD — 
Akademikių Skaučių Draugovė mie
lai šias vyr. skautes priima pas save. 
ASD yra draugovė vyr. skaučių, ku
rios studijuoja universitetuose ar ki
tose augštesnių mokslų institucijose. 
Yra kandidatavimo laikas, per kurį 
kandidatė susipažįsta su ASD, para
šo rašinį ir išlaiko egzaminus.

Susirinkimai būna smagūs ir įdo
mūs. Jubilėjinės stovyklos metu 
Beaumont, Ohio, ASS pastovyklė 
buvo paruošusi forumus, paskaitas, 
bendras diskusijas. Filisteris A. Ruk
šėnas supažindino su savo knyga 
“Day of Shame”, muz. A. Mikulskis 
kalbėjo apie tautos veidą — muzi
ką. Buvo surengti įvairūs simpoziu
mai apie ideologines organizacijas, 
ekologiją ir tt. Tokios rūšies pasikal

daugiau teisių, ypač ukrainiečiai 
studentai. Jie yra įteikę atitin
kamą raštą federacinei valdžiai. 
Dabar jie svarsto galimybę su
rengti viešą demonstraciją sau
sio mėnesio pabaigoje Otavoje.

Šiuo reikalu ir lietuviai stu
dentai sukruto. Yra sudarytas 
komitetas (pirmininkas Vytenis 
Čeponis), kuris dirba ta linkme. 
Dabar yra svarbus momentas ir 
lietuviams, nes š. m. sausio pa
baigoje CBC turi atnaujinti sa
vo leidimą. Jeigu etninės grupės 
nori girdėti ir savo kalba radijo 
transliacijas, dabar yra laikas 
pareikšti tą norą. Lietuviams 
svarbu suprasti tai, kad etninė 
grupė neturėtų mokėti arba 
rengti savo programą, kaip da
bar yra daroma. Visa tai turi 
būti CBC pareiga. Kaip atrodo, 
CBC labai nenori keisti savo vei
do. Dėlto lietuviai turėtų rašyti 
laiškus savo apylinkės federaci
nio parlamento atstovui, pa- 
reikšdami savo nuomonę.

Ši problema, aišku, yra sudė
tinga. Tuo klausimu kaikurios 
etninės grupės yra daug disku
tavusios ir rašiusios. Trumpame 
straipsnyje buvo galima iškelti 
tik keletą minčių. Jeigu skaity
tojai norėtų daugiau informaci
jos, terašo: Antanas Šileika, 22 
Langside Ave, Weston, Ont. 
M9N 3E3.

Paskubėkime! Dabar yra pro
ga kiekvienam lietuviui padėti 
savo grupei išlaikyti lietuvišką
ją kultūrą Kanadoje.

Lietuviai Kanadoje, iškirpki
te ir užpildykite žemiau įdėtą 
atkarpą. Paskubėkime, nes prieš 
sausio mėnesio pabaigą turės 
būti jau viskas išaiškinta.

Antanas Šileika

I

aš atsakiau
varus ir šelmes raganas.

Lietuva yra didelė ir prasmin
ga pasaka. Didžiuojuos aš jos 
amžių istorijos lapais, didinga 
praeitimi — Mindaugo, Gedimi
no ir Vytauto laikų Lietuva. Ji 
buvo plačiai žinoma. Jos ribos 
siekė nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Daug išugdė didvyrių, 
daug dėl jos buvo kovota.

Amžių eigoje apsiniaukė jos 
dangus. Svetimų buvo ji mindo
ma. Užgniaužtas buvo jos gyvy
bės ženklas-raštas. Niekino gra
žiąją jos kalbą. Išdraskytas buvo 
jos lizdelis. Dauguma pabėgo į 
tolimesnius kraštus, siekdami 
laisvės. Tenai ugdė jie sūnus ir 
dukras. Savo vaikams įkvėpė jie 
brangiausios tautos sielą. Neuž
miršo jie iškilmingos savo pra
eities. Ir šiandieną galingi jų 
balsai skamba užsieniuose. Vie
ningai stengiasi dirbti jos išlais
vinimui. Užaugo jau ir tie vai
kai. Aš viena iš tų. Kartu su jais 
šaukiamės Lietuvos. Ir mūsų 
garsai, lyg aidas begalinis, rami
na širdyje nekantrumus, gaivi
na lietuvybės dvasią svetimuose 
kraštuose. Jei paneigčiau savo 
praeitį, savo tautiečių pastan
gas, paniekinčiau ir save, pra
rasčiau jos kultūrinius lobius.”

Silvija Šarkutė

bėjimai būna įdomūs ir reikšmingi 
skautei studentei. Temos būna prie 
širdies — tokios, kurios skatina pro
tą galvoti, pasireikšti arba pasimo
kyti.

ASD dirba'kartu su korp. “Vytis” 
būreliu. Tuo būdu užsimezga giles
nės draugystės, stipresnė meilė tau
tai, pagyvėja veikla skautų-čių eilėse. 
Tikros narės (ASD narės), būdamos 
atskira draugovė, taip pat priklauso 
vyr. skaučių draugovei ir prisideda, 
kiek gali, prie tunto veiklos.

Po daugelio metų Akademikų 
Skautų Sąjunga Toronte vėl atsigavo 
1972 m. Į ASD eiles įstojo septynios 
naujos sesės. Šiemet tikimės naujų 
kandidačių ir korporacijos “Vytis” 
didesnės veiklos. Jaunimas jau pra
deda subręsti. Skautavimas vis trau
kia senus draugus dirbti, bendrauti, 
mokytojauti. ASS sudaro šiems stu
dentams sąlygas pasilikti skautų są
jungoje, lavintis ir giliau pajusti 
lietuviškumą savo širdyse.

Ad meliorem!
t. n. GIEDRĖ

SVEIKINAM “Jaunimo Žibu
rių” skaitytojus ir bendradar
bius, linkėdami darbingų 1974 
metų. Gaila, negalime pasvei
kinti beraščių, kurie nei skaito, 
nei rašo.

Redaguoja Antanas Šileika ir Ramutė Birgelytė, talkinami kolektyvo

Londono, Ont., “Baltija” šoka Toronto Prisikėlimo parapijos salėje kariuomenės minėjimo meninėje programoje 
Nuotr. St. Dabkaus

Miegančio milžino istorija
Šiaurės Amerikos Lietuvių 

Studentų Sąjungos centro valdy
ba dirbo ir dirbs, stengdamasi 
suvienyti studentiją bendram 
tikslui— Lietuvos išlaisvinimui. 
Per visą sąjungos istoriją lietu
viškos kilmės studentai kaupė 
savo jėgas sąjungai per krizės ir 
sąmyšio laikotarpius. 1950 ■— 
1960 m. laikotarpyje, kai tarp 
studentų organizacijų kilo ne
sutarimai, konfliktai ir konku
rencija, LSS paėmė visai naują 
kryptį. Sąjunga buvo studentų 
suorganizuota pačių studentų 
naudai. Ši organizacija pasižymi 
savarankiškumu — nepriklauso 
politinei, kultūrinei ar ekonomi
nei grupei.

Didžiausias 1950 — 1960 m. 
dešimtmečio laimėjimas buvo 
mokslinio žurnalo Lituanus 
įsteigimas Sąjungos iniciatyva. 
1960 — 1970 m. dešimtmetyje, 
kai kitos organizacijos skendo 
stagnacijoje, LSS stiprėjo ir au
go. Kanados lietuviai studentai 
įsijungė į LSS, kuri tada tapo 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjunga. Skyriai daugėjo. 
Aktyvi veikla buvo išvystyta 14- 
koje miestų JAV-se ir Kanado
je.

Pradedant šį dešimtmetį, kai 
įvyko Simo Kudirkos drama, 
lietuviai studentai vėl susibūrė, 
nekreipdami dėmesio į ideologi
nius nusiteikimus ar skirtumus. 
Vieninga lietuvių studentų veik
la pakeitė JAV politiką, liečian
čią pabėgėlius, kai kitos organi
zacijos buvo supančiotos savo 
biurokratijoj.

Laikai ir pažiūros keičiasi. Ir 
LSS pergyveno eilę kontroversi
jų, ginčų ir pesimizmo. Daug 
studentų iškrito iš LSS, norėda
mi rasti ką geresnio, bet, deja, 
nieko geresnio nerado. Praėju
sios centro valdybos buvo stip
rios ir pasitikinčios, kad LSS vis 
žengs pirmyn. Dabar ir yra tas 
keitimosi ir lankstumo laikotar
pis.

Prikelkim “miegantį milži
ną” buvo praėjusių metų šūkis. 
Dabar mes galini klausti, ar 
“miegantis milžinas” prikeltas? 
Galima atsakyti taip. Praėjusiais 
metais LSS pradėjo atgyti. Stu
dentai buvo vėl išjudinti, sky
riai daugumoj universitetų at
gaivinti. Kai dauguma skyrių 
miestuose iširo, konstitucija bu
vo pakeista, kad studentai galė
tų taip pat veikti per lietuvių 
klubus universitetuose ir kad 
centro valdyba būtų žinių cent
ru. Krizės laikų žinios ir infor
macijos buvo greitai išsiųstos 
per visus komunikacijos kana
lus. Rezultatai buvo gana geri.

Toronto Universiteto Lietuvių Stu
dentų Klubo pirmininkė Angelė Ab
romaitytė ir KLB Toronto apylinkės 
pirmininkas Algis Puteris klauso uk
rainiečių pranešimo TULSK susirin
kime Nuotr. R. Sungailos

Šių metų rezoliucijos, kurios 
pradėjo budinti “miegantį mil
žiną”, turi vėl būti pratęstos su 
nauja ir darbinga centro valdy
ba. Galima klausti, kas toliau, 
nes tas žiburys buvo nešamas

Pastabos apie suvažiavimą Detroite
Pirmą sykį dalyvavus Š. Ame

rikos Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavime, nėra labai 
lengva konkrečiai kritikuoti jį, 
nes nėra su kuo palyginti. Gali
ma pareikšti tik savo nuomonę.

Visų pirma bloga buvo data 
(JAV Padėkos savaitgalis), nes 
Kanados studentai neturi ketu
rių laisvų dienų ir lapkričio ga
le kaikuriem jau reikia pradėti 
ruoštis egzaminams. Gaila, kad 
negalima rasti patogesnės da
tos, kuri būtų gera JAV ir Ka
nadai.

Ketvirtadienį buvo tik viena 
paskaita ir šdk’'i. Atvykus penk
tadienį, programoje jau galima 
buvo dalyvauti, bet gaila, kad tos 
programos beveik nebuvo. Det- 
roitiškiai, atrodo, turėjo daug 
problemų su paskaitininkais, 
todėl visas penktadienis tapo 
dail. A. Tamošaičio diena, šešta
dienį irgi būta problemų, bet su
sirinkus antram posėdžiui dau
gumai suvažiavusių ir ŠALSS 
prasmė pradėjo aiškėti.

Kaip ir kituose suvažiavimuo
se, jaunimas nori turėti “good 
time”. Tai buvo galima pastebė
ti ypač Detroite. Paskaitose da
lyvavo mažai jaunimo, o į šo
kius suėjo po keletą šimtų kiek
vieną vakarą. Ar nereikėtų kiek
vienam prieš važiuojant pasi
klausti save, ko važiuojame — ar 
pabaliavoti, ar pasiekti ko nors 
rimtesnio?

Suvažiavime buvo galima pa
bendrauti su Klevelando stu
dentais, kurie pabaigė savo me
tus kaip centro valdyba. Iš jų 
man paaiškėjo šiek tiek ŠALSS 
veikla, bet visdėlto kyla klausi
mas, ko ši organizacija siekia?

Š. Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavime Detroite pasi
sako studentų klubų pirmininkai (iš kairės): Detroito, Mičigano vals
tijos, Klevelando, Toronto Nuotr. A. Šileikos

Ar jaunimas išlaikys lietuvybę?
Jaunimas šiandien yra gan 

populiari tema žmonėms. Žmo
nės jį giria, niekina ir kritikuo
ja. Labai svarbi tema yra, ar 
mūsų jaunimas išlaikys lietuvy
bę? Ar išeivijos lietuviai dar gy
vuos už dvidešimt, trisdešimt 
metų? Ar publika žinos, kad yra 
kraštas, vadinamas Lietuva, kad 
yra tautiečių, vadinamų lietu
viais, ar visa tai bus randama 
tik istorijos knygose?

Aš manau, kad bus daug jau
nimo, kuris ’ skleis lietuvybę, 
jaunimo, kuris dirbs kartu vie
nam tikslui. Jaunimas šiandien 
nori išugdyti savyje lietuvišku
mą. Tai galima matyti stovyklo
se, kursuose ir organizacijose. 
Šiandien labai daug jaunų žmo
nių jaučiasi lietuviais prieš tap
dami kanadiečiais. Mokyklose 
skleidžia žinias apie Lietuvą ir 
jaučia pareigą dirbti Lietuvai.

Kyla klapsimas, tai kodėl tiek 
daug jaunimo tuokiasi su sve

jau daugiau kaip 20 metų žymių 
studentų veikėjų, kaip Arvydas 
Barzdukas, Vytautas Kamantas, 
Algis Zaparackas, Paulius Žy- 
gas, Antanas Kalvaitis.

Vytautas žagarskas

Man atrodo, kad tikslas ir ki
tiems nėra aiškus. Suvažiavime 
buvo išrinkta nauja centro val
dyba Niujorke, suredaguotos re
zoliucijos, nutarta šaukti suva
žiavimą Toronte. Užsimezgė 
daug naujų draugysčių. Bet 
ar to užtenka pateisinti* ŠALSS 
egzistencijai? Kam reikia jung
tis visiems studentams? Atsaky
mo reikėtų j ieškoti solidarumo 
išlaikyme. * Studijuojančių lie
tuvių yra gana daug Šiaurės 
Amerikoje, bet palyginus su ki
tų tautybių studentais, tai mū
sų skaičius yra labai mažas. Ar 
pasieksim vienybės per suvažia
vimus, sunku pasakyti. Viena 
yra aišku — studentai susidrau
gauja. Tai matyti tik pažiūrėjus 
į jų šokius. Bet ar jie tikrai su
pranta kodėl jie dalyvauja ŠAL
SS, nežinia. Yra, žinoma, kele
tas studentų, kuriems pilnai su
prantamas ŠALSS tikslas, bet 
jų, deja, yra mažuma, nors orga
nizacija turi daug narių. Studen
tų skaičius didėja kas metai. Jų 
tarpe yra senų ir naujų darbi
ninkų, senų studentų ir naujų 
studentų. Kas žino ką atneš atei
tis?

ŠALSS jau pakankamai užau
gus ir dabar laikas pradėti kon
kretesnius darbus. Išsiblaškę 
keliose studentų organizacijose, 
mes dar mažiau ką nors konkre
tesnio pasieksim. Vienybėje yra 
galybė. Tik būdami vieningi ga
lėsime nuveikti didesnius dar
bus lietuviškoje veikloje ir tarp
tautinėje plotmėje. Tikimės, 
kad Niujorkas sustiprins ŠALSS 
veiklą ir kad būsimas torontiš
kis suvažiavimas nustatys pla
tesnį ir prasmingesnį veikimo 
planą. Giedrė 

timtaučiais? Kodėl jaunimas ne
kalba lietuviškai tarpusavy? Ko
dėl nėra konkrečių rezultatų?

Atsakymai įvairūs. Gal tas 
jaunuolis neturi šio įsipareigo
jimo savyje ar šeimoje. Gal ne
randa. Gal nebuvo įtakos šioje 
srityje. Gal nebendravo su lietu
viais ir nerado reikalo bendrau
ti su jais.

Minėtina dar viena didelė pro
blema. Daug žmonių nemato ge
rų pavyzdžių, bet labai pabrėžia 
kelis nepavyzdingus atvejus. 
Žmogus yra linkęs kritikuoti 
prieš visapusišką dalyko pažini
mą. Daug jaunimo dirba lietu
viškoj veikloj ir labai gerai. 
Daug jaunuolių dalyvauja visur, 
skleidžia lietuvybę ir, svarbiau
sia, jaučiasi lietuviais.

Esminis dalykas yra, kad jau
nimas turėtų pavyzdį, kurį ga
lėtų sekti. Tą pavyzdį tik jūs, vy

kesnieji, galite parodyti.
Rūta Šiūlytė

Žiemą galvojame apie vasarą 
Montrealio moksleivių ateitininkų stovykla "Baltijoje"

Saulėtą liepos 14 dienos priešpietę 
stovyklos aikštėje rikiavosi automo
biliai, atvežę stovyklautojus. Po pie
tų, atsisveikinus su tėveliais, prasi
dėjo pirmoji stovyklavimo diena. Pa
gal amžių berniukai ir mergaitės 
skirstėsi į būrelius, rinkosi vardus ir 
susitvarkę ruošėsi vakaro programai 
— susipažinimo laužui, kurį pravedė 
Dana Styraitė. Programų vedėja — 
laužavedė Elenutė Razgaitytė atva
žiavo tik sekmadienio vakare. Ji jau 
penktą savaitę važiavo iš vienos atei
tininkų stovyklos į kitą, vadovauda
ma vakaro programoms. Jau pirmą 
dieną ji sujungė visus stovyklauto
jus. Turbūt dar niekad taip nuošir
džiai neįsijungė į dainavimą visi sto
vyklautojai, kaip toje stovykloje.

Vietoj Mišių stovykloje buvo susi
kaupimo valandėlės. Joms vadovau
davo vadovai, o maldas parašydavo 
patys stovyklautojai: vieną dieną 
mergaitės, kitą — berniukai. Kokia 
tyla ir susikaupimas būdavo maldas 
rašant! Elenutei paklausus, ar jau 
baigėt, net kelis kartus visi atsaky
davo: dar ne! Ir vėl tylu, kol nuošir
di jaunų širdžių malda būdavo pa
rašyta. Parašę maldą, pradėdavo su
sikaupimo valandėlę kartais stovyk
los koplyčioje, kartais prie ežero di
džiulės pušies pavėsyje.

Programos prie laužo kiekvieną va
karą turėjo atskirą temą. Žymesnės 
jų buvo — tautosakos vakaras, lite
ratūros ir Lietuvos vakaras. Lietu
vos vakaro metu buvo prisiminta 
linksma ir liūdna Lietuvos praeitis, 
pradedant linksmomis Joninių išva
karėmis. Toliau prisiminti ir pagerb
ti malda ar susikaupimu į Sibirą iš
vežti ir ten mirę, Vokietijos koncen
tracijos stovyklose mirę ir pagaliau 
Lietuvos partizanai. Be kitos progra
mos, jų atminimui ežero bangomis 
nuplukdė iš miško žalumynų nupin
tus vainikus.

Linksmiausias laužas buvo p. Na
ruševičių vasarvietėje. Po pietų visi 
stovyklautojai pėsti išėjo į p. Naru
ševičių vasarvietę. Svečius maloniai 
sutiko S. Naruševičienė su dukrele 
Gailute. Kadangi buvo labai karšta 
diena, visi skubėjo maudytis. Šaltas 
ežero vanduo tuojau atgaivino. Pa
simaudžius ir pasivaikščiojus, pava
kariai tikrai buvo skanūs. Po pava
karių vyresnieji berniukai iš miško 
atnešė šakų ir sukrovė laužą. Taip 
pat parinko lygesnių šakų dešrelėms 
kepti. Prieš vakarienę dar kartą visi 
išsimaudė ir, persirengę sausais dra
bužiais, užkūrė laužą. O kaip iškylo
je skanios ant šakos pamautos ir 
lauže iškeptos dešrelės! Po vakarie
nės buvo pasiruošimas laužui. Kiek
vienas būrelis stengėsi pasirodyti kuo 
geriau. Buvo daug juoko ir dainų. 
Ypač visiems patiko toli kalnais 
skambantis aidas. Kaikurias dainas ir 
šūkius kartojo po kelis kartus ir 
klausėsi kalnais nuplaukiančio aido 
garsų. Jau visai sutemus, užgesinę 
laužą ir padėkoję p. Naruševičienei

Mieli skaitytoj
Štai, sėdžiu visiškai rimtai, il

sėdamasis patogioje kėdėje. Nei 
iš šio, nei iš to suskamba tele
fonas. Jau iš karto jauti, kad 
kažkas netvarkoj. Koks gi rimtas 
pilietis skambintų naktį, norėda
mas tyčia priversti atsikelti ir 
eit atsakyt tą užkerėtą telefo
ną. Betgi prieš amžinybę nega
lėdamas atsilaikyt, pakeliu ra
gelį ir atsakau: “Nugi sveiks, 
kaip sekasi?” Balsas jau atpa
žintas. Žinau ko jis nori, bet ne
žinau ką sakyt. Norėtųsi padėt 
ragelį ir simuliuot, kad nesu na
mie. Betgi nuo pikto negali pa
bėgt. Klausau toliau, tikėdamas, 
kad gal kitu reikalu skambina 
ar gal sumaišiau. Gal ne tas 
pats, apie kurį pradžioje galvo
jau. Bet kur gi tau tokia laimė 
galėtų būti! Jau kai nesiseka, 
tai nesiseka. Reikia pasiduot. Ir 
vėl pasigirsta: “Klausyk, ar pats 
jau baigiai tą straipsnį “Tėviš
kės Žiburiam”? Širdis iki pa
čių jaknų nusmunka. Ką aš jam 
turiu sakyt? Prieš dvi savaites 
pažadėjau ką nors padrukavot, 
o iki šiol dar net nepradėjau. 
Teisybė, visai pamiršau. Betgi 
minkštapročiu nepasirodysi. Ne
galiu prisipažinti, kad esu toks 
glušas, kuris nebegali ir tokio 
menko prašymo dvi savaites iš
pildyti. Žybt, ir yra mintis. “Nu, 
Antanai”, sakau, “čia šalia turiu 
— jau beveik baigtas (aš, o ne 
straipsnis), dar tik porą sakinių 
ir bus šedevras “finišd”. Sekun
dė tylos. Ot durnai pasakiau. 
Reikėjo sakyt, kad neturėjau 
laiko, buvau labai užimtas, pa
rašysiu sekantį kartą. Šį kartą 
jau atleisk. Bet jau pervėlu. 
Koją burnon įkišau ir baigta.

ČESNAKAS-
geras vaistas

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

už malonų priėmimą, grįžo į sto
vyklą.

Be maudymosi ir vakarinių pro
gramų, stovykloje kiekvieną dieną 
būdavo dainavimas, sportas, rank
darbiai ir pašnekesiai. Pašnekesiams 
vadovaudavo stovyklos vadovai jau
nesniems ir vyresniems stovyklauto
jams atskirai. Visiems bendrai pa
šnekesiams vieną kartą vadovavo Pr. 
Rudinskas, kuris tuo laiku atostoga
vo savo vasarvietėje. Stovyklautojai 
gana gyvai įsijungė į diskusijas ir 
kėlė įvairius klausimus apie lietu
vių bendruomenę.

Sportas pasireiškė įvairiose šakose. 
Tai matėme ketvirtadienį — olim
piados dieną. Laimėjusiems I-as, li
as ar IlI-ias vietas medaliai ir pre
mijos buvo įteikti paskutinę dieną
— atsisveikinant.

Paskutinę dieną matėme ir rank
darbių parodėlę. Kiek ten gražių da
lykėlių buvo ant stalo išdėstyta arba 
pakabinta! Kiekvienas stovyklautojas 
galėjo parodyti savo meniškus suge
bėjimus. Be įvairių popieriaus išdir
binių, iš specialios tešlos jie lipdė 
ką kas sugalvojo. Rima Tekutytė vis
ką iškepė. Kitą dieną viską dažė kaip 
kam atrodė gražiau. Taip per visą 
savaitę prisirinko Įvairių grybų, žvė
riukų, palapinės, laiveliai ir namu
kai. Darbelių mokytoja Rima Teku
tytė buvo tikrai gerai pasiruošusi — 
atsivežė daug ir įvairios medžiagos, 
kuria stovyklautojai mielai pasinau
dojo ir noriai dirbo.

Turėjome vieną stovyklautoją iš 
Toronto — Rimą Čepą. Jam ypač pa
tiko Sylvere ežero skaidrus vanduo 
ir gražios stovyklos apylinkės. Sto
vyklautojų nuotaika buvo linksma ir 
draugiška, nes stovyklos vadovai, 
kiekvienas savo srity, buvo gerai pa
siruošę. Prie geros nuotaikos prisidė
jo graži gamta, saulėtos dienos.

Stovyklos komendaritas buvo Vy
tautas Ptašinskas, dainavimo moky
toja ir laužavedė — Elenutė Razgai
tytė iš Klevelando, darbelių mokyto
ja ir jaunesnių mergaičių vadovė — 
Rima Tekutytė, vyresnių mergaičių 
vadovė — Dana Styraitė, vyresnių 
berniukų vadovas — Linas Čepas iš 
Toronto, jaunesnių berniukų vadovas
— Rimas Piečaitis.

Stovykloje šeimininkavo A. Vaps- 
vienė ir J. Adamonienė. Stovyklos 
ūkvedys buvo P. Adamonis.

Savaitė prabėgo labai greitai, kai- 
kain atrodė net pergreitai. Štai jau 
liepos 21 d. Vėl renkasi į stovyklos 
aikštė automobiliai. Stovyklautojai 
su miegmaišiais ir kitais daiktais 
kraustosi iš namukų.

Prieš pietus nuleidžia vėliavą. Sa
lėje susirenka stovyklos užbaigimui 
ir atsisveikinimui. Čia įteikiamos 
sporto premijos, vadovams dovanas, 
ir sudainuojamos dar kelios linksmos 
dainos. Atsisveikinant nevienam ir 
ašara pasirodo. Ar kitais metais vėl 
susitiksime “Baltijos” stovykloje?

J. Adamonienė

ai, nesijuokit!
Dabar turiu ką nors parašyt. O 
iš ano galo jau girdisi padėka 
“ačiū, labai ačiū”. Tai aš važiuo
damas pro šalį rytoj paimsiu, 
gerai? Širdelė dar giliau nu
smunka. Rytoj peranksti. Kad 
nors porą dienų duotų, tai gal 
spėčiau ką nors ir rimtesnio pa
drukavot. Sakau jau, kai nesi
seka, tai nesiseka. “Gerai”, me
luodamas per ausis sakau, “ge
rai, galėsi rytoj paimti. Jei ne
būsiu namie, tai paliksiu pieno 
dėžutėje prie šoninių durų. La
bai malonu, pasimatysim kurią 
dieną.” Padedu ragelį ir kei- 
kiuosi: “Kvailas gimiau, kvailas 
ir mirsiu — kiekvieną kartą ap
gauna kokiu nors būdu. Sukčiai, 
visi sukčiai, visas pasaulis suk
tas”. O dar iš šono sarkastiškai 
atsiliepia draugas: “Aišku, kad 
suktas. Nesisuktų, tai visada bū
tų naktis.” Iš mandagumo nusi
juokiu, o viduje tiesiog noris 
trenkt kuolu per galvą. Na, jau 
susirūpinęs galvoju, kokia tema 
čia dar reikėtų pradėt rašyt. 
Pusvalandis praeina, ir nieko. 
Nė kibirkštėlės šedevrui pradėt 
nerandu. Ką gi vargšas begaliu 
padaryt? Kai nesiseka, tai ne
siseka. A. K.

Toronto sktn. Stp. Kairio muzikinio 
vieneto kanklių grupės vadovės S. 
Valiūnaitė ir L. Rusinaitė tris dienas 
tobulinosi kankliavimo technikoje 
pas muzikus O. ir A. Mikulskius Kle- 
velande Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Piemenėliai
Piemenėliai, 
vargdienėliai 
su dūdelėm, 
su rageliais
Nuskubėjo 
Atpirkėją 
sveikint 
su laukų žiedeliais.
Jėzulėliui 
Kūdikėliui 
jie giedojo 
pamaldžiai
O rankelėse 
kvepėjo 
nuskinti 
laukų žiedai!

J. Narūne

Kai užaugsiu
Kai aš didelė užaugsiu, 
aplankysiu daug kraštų, 
bet pirmiausia pamatyti 
Lietuvą trokštu.
Vilniuje bažnyčios gražios, 
ir Vilnelė, ir Neris, 
o ant kalno kunigaikščio 
Gedimino ten pilis.
Aušros Vartuos pasimelsiu 
nuoširdžiausiai už visus, 
už tėvynę mūsų brangią, 
brolius, seses, tėvelius. B. V.

VILNIUS
Rašo Toronto šeštadieninės 

mokyklos mokiniai
Vilnius yra didžiausias ir gra

žiausias Lietuvos miestas — jos 
sostinė. Vilnius išaugo toj vie
toj, kur i Nerį įteka Vilnelė. 
Kai dar Rusijos valstybės nebu
vo, Vilnius buvo didelis ir galin
gas miestas. Čia yra Aušros Var
tai, čia katedra, čia Trijų Kryžių 
kalnas, čia Gedimino kalnas ir 
pilis, čia Rasų kapai, čia univer
sitetas. Didžiausiomis lietuvių 
tautos šventovėmis laikomi Auš
ros Vartai, katedra ir Gedimino 
kalnas su pilim. Yra labai gra
žių bažnyčių Vilniuje: Šv. Petro 
ir Povilo, Šv. Onos ir kitos. Iš 
kiekvienos vietos Vilniuje gali
ma matyti Gedimino kalną ir pi
lį. Senovės laikais ten plevėsa
vo Lietuvos trispalvė vėliava. 
Ten teka -Neris ir Vilnelė. Abi 
yra labai gražios upės. Vilnius 
turi didelį universitetą, aparta
mentų ir daug kitų pastatų. Man 
labai patiko senasis miestas. 
Ten dar važiuoja žmonės ark
liais ir vežimais, nors yra ir au
tomobilių. Ten labai siauros gat
vės. Žmonės dirba labai sunkiai. 
Gyventojai yra lietuviai, lenkai 
ir dabar yra daug rusų.

Loreta Delkutė, 8b sk.
Vilnius yra didžiausias mies

tas Lietuvoje ir todėl jis yra Lie
tuvos sostinė. Gediminas įkūrė 
sostinę Vilnių ir 1973 metais 
Vilniui suėjo 650 metų. Kai šne
kam apie Vilnių, keturis daly
kus reikia prisiminti. Pirmiau
sia Gedimino pilis, kur dar bokš
tas stovi ir galima eiti pasižiūrė
ti. Antras yra Aušros Vartai, 
kur buvo tikri vartai prie Vil
niaus sienos. Kai pro juos eina 
žmonės, tai bent kepurę nusi
ima ar persižegnoja. Trečias da
lykas yra Vilniaus katedra, kuri 
dabar yra paversta muzėjum. 
Ketvirtas dalykas yra Vilniaus 
universitetas. Jis buvo įkurtas 
1457 m. ir pirmiausia buvo jė
zuitų mokykla. Vilniuje yra 
daug gražių bažnyčių, Rasų ka
pai, kur žymūs žmonės palaido
ti. Kai lenkai užėmė Vilnių, 
Kaunas buvo sostinė. Kai vokie
čiai ir rusai užėmė Lietuvą, Vil
nius daug kentėjo. Vilniuje gy
veno labai daug žydų, bet po ka
ro jų beveik nebeliko. Vilniuje 
buvo pasirašytas Lietuvos nepri
klausomybės aktas 1918 m.

Renata Bubelytė, 8b sk.
Po Mindaugo mirties Gedimi

nas paėmė valdžią į savo rankas. 
Jis buvo labai darbštus ir teisin
gas valdovas. Vieną kartą Gedi
minas išjojo medžioti. Kai atė
jo vakaras, jisai su visais kitais 
nutarė miške nakvoti. Ryto me
tą kunigaikštis tarė: “Nuostabų 
sapną sapnavau. Ant to kalno 
stovėjo geležinis vilkas. Ką tai 
reiškia?” Gediminas ėjo pas kri
vių krivaitį ir jam viską paaiš
kino. “Tas vilkas, — tarė kri
vaitis, — yra didelis, galingas 
miestas, kurį tu turi pastatyti 
ant to kalno”. Gediminas ir pa
statė Vilnių, kuris išaugo į dide
lį ir gražų 'miestą. Nuo to laiko 
visi didieji kunigaikščiai iš čia 
valdė Lietuvą.

Dabar Vilnius yra Lietuvos 
sostinė ir pasidarė dar gražes
nis ir garsesnis miestas. Ten yra 
pilna gražių pastatų, kurių daug 
buvo pastatyta senovėje. Aušros 
Vartai ir šventos Onos bažnyčia 
yra žinomi ir nelietuviams. Yra 
ne tik senų pastatų, bet ir daug 
modernių namų. Vilnius yra ir
gi didelis mokslo centras. Jeigu

aš turėsiu progą ten nuvažiuoti, 
būtinai aplankysiu Gedimino pi
lį ir įdomias banyčias bei muzė- 
jus. Aš norėčiau nuvažiuoti į 
Lietuvą, ypač į Vilniaus miestą, 
ir pakvėpuoti grynu lietuvišku 
oru, pamatyti kaip lietuviai ten 
gyvena.

Gina Ginčiauskaitė, 8b sk.
Vilnius — tai didžiausias ir 

gražiausias Lietuvos miestas bei 
sostinė. Vilniuje yra daug gra
žių bažnyčių, pastatų ir pamink
lų.' Ten yra' Aušros Vartai, ka
tedra, Gedimino pilis, Rasų ka
pai, universitetas ir Trijų Kry
žių kalnas. Aušros Vartuose yra 
stebuklingas Dievo Motinos jia- 
veikslas. 16 šimtmečio pradžio
je buvo senieji miesto vartai. 
Kai žmonės praeina, vyrai nusi
ima kepurę, o moterys kartais 
persižegnoja. Pirmąją Vilniaus 
katedrą buvo pastatęs didysis 
Lietuvos kunigaikštis Jogaila. Po 
gaisro ją atnaujino Vytautas Di
dysis. Katedra yra pastatyta toj 
vietoj, kur senovėje buvo Per
kūno aukuras. Dabar ji yra pa
versta muzėjumi, kaip ir daug 
kitų bažnyčių. Čia yra irŠv. Onos 
bažnyčia. Kadaise Napoleonas, 
pamatęs Šv. Onos bažnyčią, no
rėjo ją perkeldinti Paryžiun.

Vilnių, kaip sostinę, įsteigė 
didysis Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas 14 šimtmetyje. Jis 
yra pastatytas toje vietoje, kur 
į Nerį įteka Vilnelė. Vilnius 
labai nukentėjo nuo rusų 1655 
m. Užėmę Vilnių jie pasiliko še
šerius metus. 1708-11 m. Vilniu
je kilo badas ir maras. Daug 
žmonių mirė. Po paskutinio Lie
tuvos — Lenkijos padalinimo 
rusai vėl pagrobė Vilnių. 1918 
m. vasario 16 d. Vilniuje buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklauso
mybė. Kai lenkai 1920 m. pa
grobė Vilnių, žmonės labai buvo 
nusiminę. Iki 1939 m. lenkai tu
rėjo Vilnių, kai Lietuvos laiki
noji sostinė buvo Kaunas. Vil
nius antrojo pasaulinio karo me
tu grįžo Lietuvai, bet Lietuvą 
karo pabaigoje užėmė ir dabar 
valdo rusai.

Rita Trinkaitė, 8b sk.
Kaip išgelbėjau 

Lilę?
Mamytė man sakė, kad iš te

tos gauto dolerio galėsiu nusi
pirkti ką tik norėsiu. Kai paro
džiau nupirktus siūlus, senelis 
tarė: “nežinai kur pinigus dėti”, 
tėtis — “geriau būtum nusipir
kusi lietuvišką knygutę”, o ma
mytė — “mes juk turime siūlų; 
atsimeni, kaip tave mokiau 
megzti?” “Bet mes neturime to
kių storų ir raudonų”, — teisi
nausi aš. Visi nutilo, tik aš vie
na džiaugiausi savo pirkiniu ir 
tuojau pradėjau megzti Lilei 
suknelę.

Prieš kelias dienas mamytė 
pasakė: “Onute, šitą dėžę su žais
lais atiduosime neturtingiems 
vaikams. Tu juk turi daug žais
lų.” Aš linktelėjau galvą,bet kai 
dėžėje tarp žaislų pamačiau sa
vo seniausią lėlę Lilę, man per 
skruostus nuriedėjo ašarėlė. 
Man visai negaila pasidalinti su 
kitais žaislais, bet su Lile, meš
kiuku Rudnosiuku ir šuniuku 
Murziuku — labai sunku atsi
skirti. Jie jau trečią kartą atsi
randa toje dėžėje, bet ar šį kar
tą man pasiseks juos išgelbėti? 
Vakarais, prieš eidama gulti, 
tyliai nueinu į rūsį ir iš dėžės at
sinešu Lilę į lovytę. Jei turėčiau 
sulaužytą koją, mamytė tikrai 
nepaliktų manęs per naktį šal
tame rūsy. O kodėl manęs nie
kas nesupranta, kad aš esu lėly
tės mama ir kad ją labai myliu? 
Apklojusi šiltais patalėliais, aš 
jai ilgai seku pasakas apie Sigu
tę, nykštukus ir laumes. Kai mė
nulio spindulėliai užmigdo visus 
mano žaislelius, tik tada aš galiu 
ramiai užmerkti akis ir sapnuo
ti apie juos...

Kai numezgiau suknelę, ke
puraitę ir kaklinį, papuošiau Li
lę ir parodžiau ją mamytei. Ji 
kraipė galvą, stebėjosi ir pra
džioje neatpažino jos. Iš tikrųjų 
Lilė raudonoj suknelėj atrodė 
kaip karalaitė. Mamytė mane 
pagyrė ir pabučiavo. Nemažiau 
stebėjosi tėtis ir senelis. Tėtis 
davė man net dolerį, kad nusi
pirkčiau daugiau siūlų ir išmok
čiau numegzti jam kaklinį. Ma
no džiaugsmui nebuvo galo, nes 
ir šį sykį pasisekė išgelbėti Li
lę.

Murziukas tylus guli po lo
va, o Rudnosiukas slepiasi tarp 
mano drabužėlių spindoje. Kai 
dėžė su žaislais bus atiduota ki
tiems vaikams, tada tik jie išlįs 
iš savo slėptuvių ir pasakys, kad 
labai norėjo pasilikti su Lile pas 
mane, kad jiems visiems čia ge
ra ir jauku.

Pastaba. Įdomu, ar ir kiti vai
kučiai turi tiek daug rūpesčių 
su savo žaislais. Parašykite “Ži
burėliams” apie savo žaislelius.

Onutė

Paskolos lakštų vajaus rezultatai
Jei šiandieną Toronto Lietuvių Na

mai yra verti mūsų pasididžiavimo, 
tai tik daugelio pagalbininkų dėka, 
kurie prisidėjo prie jų pastatymo. 
Vieni tokių buvo LN paskolų lakštų 
pirkėjai.

LN paskolos lakštų vajus buvo pra
dėtas 1971 m., nors paskolų lakštai 
oficialiai rašomi į paskolų knygą tik 
nuo 1973 m. birželio 28 d., kai buvo 
gautas leidimas LN išleisti $300.000 
vertės paskolos lakštus.

Paskirų metų bendri rezultatai:
1971 m. parduota už----- $ 39.700
1972 m. parduota už ___ $ 17.400
1973 m. parduota už----- $130.600

Iš viso $187.700
Pačią pirmąją paskolą davė V. 

Petraitis, 1971 m. vasario mėnesį pa
skolindamas LN $1000.

Lėšų komitetas nori supažindinti 
Kanados lietuvių bendruomenę su 
paskolų lakštų pirkėjais, kurie prisi
dėjo prie LN statybos planų įgyven
dinimo.

Paskolos lakštų pirkėjų sąrašas:
(nuo 1971 iki 1973 m. gruodžio 11 d.)
Paskolos Pavardė Suma 
lakštų nr.
1031
1003

Adomavičius, L. ir C. $200.00
Alksnytė, Birutė 500.00

1080 Alekna, Leonas 1,000.00
1074 Antanaitis, Izidorius 1,000.00
1070 Antanaitis, Matas 1,000.00
1056 Aukštakalnis, E. 200.00
1014 Balčiūnas, K. 200.00
1025 Banelis, Stasys 200.00
1077 Barakauskas, Julius 5,000.00
1046 Basalykas, Antanas 200.00
1022 Bastys, Pranas 1,000.00
1016 Berneckas, Pranas 200.00
1101 Browning, Lilian 200.00
1004 Cėsys, P. 300.00
1035 Cicėnas, Jeronimas 200.00
1042 Čepas, Stasys 200.00
1043 Dagys, Jokūbas ir Lois 200.00
1044 Dagys, Jokūbas ir Lois 200.00
1120 Dagys, Jokūbas ir Lois 200.00
1021 Dagys, Jokūbas ir Lois 200.00
1122 Dagys, Jokūbas ir Lois 200.00
1112 Dailydė, Viktoras 1,000.00
1090 Dargis, Stasys 1,000.00
1072 Dargis, Viktoras 5,000.00
1073 Dauginis, Walter 5,000.00
1126 Daunys, Kazimieras 5,000.00
1005 Delkus, Osvaldas 5,000.00
1125 Dikčius, Mykolas 200.00
1006 Dransėika, Pranas 1,000.00
1086 Dranseika, Pranas 5,000.00
1088 Dranseikienė, Elena 5,000.00
1113 Draugelis, J. 200.00
1093 Gečienė, Sofija 3,500.00
1098 Gudelis, Jonas 500.00
1015 Gulbinskas, Petras 500.00
1034 Jackus, Benediktas 5,000.00
1116 Jakavičius, Jonas 200.00
1032 Jankaitis, Juozas 200.00
1109 Jucys, Aleksas 200.00
1050 Jukna, Petras 200.00
1087 Jurkštas, Mary 5,000.00
1075 Kalūza, A. 2,000.00
1019 Karpis, Jonas 5,000.00
1099 Kėkštas, Stasys ir

Jadvyga 200.00
1078 Kirna, Klemensas 1,000.00
1030 Klimas, Antanas 200.00
1084 Krasauskas, Ipolitas 200.00
1097 Krasauskas, Justinas 200.00
1020 Kuzmas, Stasys 5,000.00
1068 Kvedaras, Adolfas 1,000.00
1127 Langas, A. 1,000.00
1062 Lapas, H. 1,000.00
1124 Laučys, Bruno 1,000.00
1063 Lelis, Petras 200.00
1100 Lelis, Petras 1,000.00
1069 Lietuvių Kūrėjų

Savanorių Sąjunga 2,000.00
1059 Lukošius, Kostas 200.00
1060 Masys, Antanas 200.00
1095 Mazlaveckas, Alfonsas 200.00
1083 Namikas, Raimundas 200.00
1027 Naujalis, Bernardas 500.00
1117 Dr. Pacevičius,

Antanas 1,000.00
1033 Paciūnas, Stasys 200.00
1092 Paleikis, Walter 5,000.00
1088 Parama (Toronto) 

Credit Union Ltd.
1009 Parama (Toronto) 

Credit Union Ltd.
1010 Parama (Toronto) 

Credit Union Ltd.
1011 Parama (Toronto) 

Credit Union Ltd.
1012 Parama (Toronto)

Credit Union Ltd.
1013 Parama (Toronto) 

Credit Union Ltd.
1036 Paršeliūnai, Jonas ir 

Aldona
1067 Paulauskienė, Liuda

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00
5,000.00

1001 Petraitis Viktoras 1,000.00
1055 Petronis, Mykolas 500.00
1103 Petrulis, S. M. 500.00
1123 Petryla, A. 200.00
1082 Pikelis, Juozas 200.00
1017 Pilipavičiai, J. ir J. 200.00
1082 Piragis, Alfonsas 1,000.00
1054 Preikšaitis, Petras 200.00
1110 Pundzius, Salomėja ir

Alfonsas
1028 Račys, Martynas

1,000.00
200.00

1102 Raila, A. 500.00
1053 Raudys, Algirdas 200.00
1052 Raudys, Kęstutis 200.00
1051 Raudys, Povilas 5,000,00
1118 Rinkevičius, J. 1,000.00
1029 Rūta, Aloyzas 500.00
1040 Saplys Bronius 1,000.00
1039 Saplys, Linas 500.00
1041 Saulėnas, Brofffūs 400.00
1058 Savickas, Balys 1,000.00
1091 Skrebūnas, Alfonsas 5,000.00
1018 Skrebutėnienė, Julija 1,000.00
1021 Stanaitis, Vilius 5,000.00
1026 Stanulis, Teodoras 200.00
1037 Stanulis, Vladas 200.00
1108 Stradomskis, J. 200.00
1096 Statulevičius, Albinas 200.00
1076 Strazdas, Jurgis 5,000.00
1007 Strazdas, Jurgis 1,000.00
1024 Strazdienė, Birutė 5,000.00
1089 Strazdienė, Nelė 5,000.00
1057 Šernas, G. M 200.00
1115 Šiaurys, Henrikas 1,000.00
1023 štreitas, V. 200.00
1105 Tamašauskas, L. 2,500.00
1066 Tamašauskas, Vincas 200.00
1071 Trakas, V. 2,500.00
1064 Turčinskas, V. 500.00
1038 Urbonas, Juozas 500.00
1979 Vaičeliūnas, Juozas 200.00
1114 Vaitkevičienė, Adelė 1,000.00
1085 Vaitkus, Jonas 200.00
1119 Vaitkus, V. 1,000.00
1094 Vanagas, Adolfas 1,000.00
1065 Willenbrecht, R. 5,000.00
1047 Zaras, Kazys 200.00
1049 Zubrys, Alfonsas ir 

Elena
1048 Žičkus, Antanas

1,000.00
200.00

1045 Žilėnas, Antanas 200.00
1111 Ž. R. 200.00

Paskolino LN (iki pareikalavimo 
ar 5 metams) p-lė Yolanda Renkaus- 
kaitė — $500.00, Kęstutis Asevičius 
— $5,000.00, J. M. — $300.00, Pra
nas Bastys — $2,500.00; iš viso — 
$8,300. Nuoširdus ačiū!

Pirkite paskolos lakštus! Gausite 
8% palūkanų ir taip pat padėsit lie
tuviškam centrui Kanadoj. Paskolos 
garantuotos visu LN turtu, kuris bu
vo įkainotas $1,000,000.

Prašome atsiimti paskolų lakštus 
sekmadienio popiečių laiku nuo 
12.30 iki 3.30 v. p.p, Lietuvių Na
muose.

Paskolų lakštus galima pirkti LN 
pas valdybos narius ir pas kiekvieną 
LN lėšų komiteto talkininką. Vi
siem lietuviam, prisidėjusiem prie 
LN lėšomis, darbu ir žodžiu, reiškiu 
gilią ir nuoširdžią padėką.

T. Stanulis,
LN lėšų komiteto pirmininkas 

13 Alhambra Ave, Toronto, M6R2S4

Gen. St. Raštikis tarp apdovanotųjų šaulių žvaigždės ordinu ir medaliais 
Los Angeles mieste. Iš kairės: M. Barauskas, Br. Simkevičienė, VI. Gilys, 
gen. St. Raštikis, K. Karuža Nuotr. L. Kanto

Šventė, kurioje dalyvavo generolai
LOS ANGELES. Nors ir pavėluo

tai, noriu pranešti “TŽ” skaityto
jams apie neeilinę šventę — Lietu
vos kariuomenės atsteigimo 55-tąją 
sukaktį, surengtą vietos ramovėnų ir 
šaulių 1973 m. lapkričio 25 d. Prel. 
J. Kučingio atlaikytose pamaldose 
dalyvavo daug tautiečių. Prie alto
riaus stovėjo ramovėnų, šaulių, atei
tininkų ir skautų vėliavos. Procesi
jai vadovavo ramovėnų ir šaulių, pir
mininkai — A. Mironas ir K. Karu
ža. Salėje minėjimą pradėjo A. Mi
ronas, pakviesdamas įnešti vėliavas. 
Garbės prezidiume matėsi gen. Lie
tuvos konsulas dr. J. Bielskis, gen. 
St. Raštikis, gen. J. Černius, prel. 
J. Kučingis, Vyčio Kryžiaus žymūnas 
pik. J. Andrašiūnas, maj. P. Starevi- 
čius, šaulių žvaigždės žymūnas sav. 
M. Barauskas (kpt. O. Žadvydas ne
dalyvavo). Sukalbėjus maldą prel. J. 
Kučingiui, sveikinimo žodį tarė 
kons. dr. J. Bielskis. A. Mironas ap
žvelgė Lietuvos kariuomenės atsteigi- 
mą, perskaitė gen. St. Raštikio kal

bos ištrauką apie 1918-1923 m. kovas, 
priminė Dariaus-Girėno 40 metų 
skrydžio sukaktį. St. Paltus pasakė 
kalbą apie Saulių Sąjungos įsteigė
ją VI. Pūtvį. J. Daumanto šaulių 
kuopos pirm. K. Karuža perskaitė 
LŠST centro valdybos aktą, apdova
nojantį šaulių žvaigždės medaliais 
VI. Gilį, Br. Simkevičienę, St. Žad- 
vydienę (nedalyvavo).

Meninėje dalyje sol. Pavasaris, 
akompanuojamas R. Apeikytės, pa
dainavo keletą lietuvių kompozitorių 
dainų. Po to buvo suvaidintas A. Mi
rono scenos vaizdelis apie partiza
nus “Miršta tik žmonės”, režisuotas 
paties autoriaus. Vaidino: A. Miro
nas, E. Dovidaitienė, O. Mironienė, 
J. Janušauskas.

Šaulės ir birutininkės visus daly
vius, kurių buvo apie 300, pavaišino 
užkandžiais ir kava. Prie vaišių pa
rengimo daug prisidėjo šaulė Orlo
vienė. Aukas rinko: JS. Vizgirdienė, 
R. Barauskaitė, M. Banionienė, A. 
Pinkus. J. N.

RADIUM HOT 
SPRINGS, B.C.

A.A. PRANAS GUTAUSKAS po 
sunkios vėžio ligos mirė 1973 m. lap
kričio 10 d. Velionis buvo gimęs 1905 
m. Alytaus apskr., Lazdijų valsčiuje. 
Kanadon atvyko 1929 m. Paliko liū
dinčius: lietuvaitę žmoną, gimusią 
N. Škotijos provincijoj, prel. Juozą, 
gyv. Britanijoj, brolį gydytoją Vla
dą, gyv. Venecueloje, ir kitus šeimos 
narius okupuotoje Lietuvoje. — Ve
lionis buvo baigęs pradinę Lazdijų 
mokyklą, mokęsis Seinų gimnazijoj. 
Atvykęs Kanadon, pasirinko kuklią 
geležinkeliečio tarnybą, kurioje iš
buvo iki pensijos amžiaus. Kaip ir 
kiti lietuviai, dirbą su slavų kilmės 
kanadiečiais, velionis buvo paveik
tas jų ligos — komunizmo idėjų. 
Praėjusį rudenį velionis su savo 
žmona išsiruošė Otavon susitikti su 
savo broliais — prel. Juozu ir gydy
toju Vladu. Pasiekęs Otavą, susirgo 
ir buvo nugabentas ligoninėn, kur 
išgulėjo apie 3 savaites. Ten buvo 
rasta, kad Pranas serga nugarkaulio 
vėžiu. Grįžęs į Kalgarį, tuojau nu
važiavo į Foot Hills ligoninę, kur 
buvo gydomas kobalto spinduliais, 
bet tai nebepadėjo. Iš čia buvo per
keltas į Windermere ligoninę, kur ir 
mirė. Pripš mirtį velionis pakeitė 
savo nuomonę religijos atžvilgiu, pa
sikvietė Radium Hot Springs klebo
ną ir priėmė Ligonio sakramentus. 
Priimdamas Komuniją, rankose lai
kė brolio prelato įteiktą kryželį. 
Laidotuvės įvyko lapkričio 13 d. Ra
dium Hot Springs, B.C., miestelyje. 
Pamaldas atlaikė Šv. Antano par. 
klebonas. Savo pamoksle jis pabrė
žė: “Frank susitaikė su savo Kūrėju 
Visagaliu Dievu. Meldžiu Dievą, kad 
ir aš galėčiau taip pasiruošti sutikti 
savo Viešpatį, kaip velionis pasiruo
šė”. Kadangi šioje vietoje nėra lai
dotuvių įstaigos, a.a. Pranas buvo 
pašarvotas Cranbrook, B.C. Prieš 
mirtį jis pageidavo, kad šalia trijų 
vietinių karstanešių būtų pakviesti 
dar trys iš Kalgario — J. Karpa, K. 
Vaitkūnas ir A. P. Nevada. Jie ve- 
lionies pageidavimą išpildė. Laido
tuvėse dalyvavo gana gausus būrys 
vietinių kaimynų, kelios lietuvių šei
mos iš Kelowna, B.C., p.p. Juozapai- 
čiai iš Cranbrook. Iš Kalgario, be 
jau minėtųjų, dalyvavo J. A. Kar
pos, P. A. Karpos. Iš Čikagos buvo 
atvykę velionies giminės — p.p. V. 
Mikolainiai. Po visų apeigų velionis 
buvo nugabentas į Vankuverio kre
matoriumą, kaip buvo nurodyta tes
tamente. Kor.

Delhš-Tšhsonburg, 
Ontario

DELHI IR APYLINKĖS lietu
viai gražiai paminėjo Lietuvos ka
riuomenės atkūrimą ir pagerbė žuvu
sius už Lietuvos laisvę kovotojus 
1973 m. lapkričio 17 d. Delhi veng
rų salėje. Netekus Lietuvos nepri
klausomybės ir mūsų kariuomenės, 
ši diena daugiau yra skiriama žuvu
sių už Lietuvos laisvę prisiminimui. 
O mūsų savanoriai, kariai, šauliai ir 
partizanai, paaukoję savo gyvybę už 
Lietuvos laisvę, tikrai yra prisimin
tini ir gerbtini, nes jie atidavė bran
giausią turtą — gyvybę. Jų ta au
ka yra švyturys ir kelrodis, kaip 
reikia aukotis. Šios dvasios vedami 
Delhi ir apylinkės lietuviai, kol dar 
negali fiziškai prisidėti prie laisvės 
kovos, ją remia savo aukomis per 
Lietuvių ir Tautos fondus. Juk pir
mieji į Lietuvių Fondą įnašai buvo 
padaryti Delhi apylinkės lietuvių. 
Kas metai Delhi apylinkės lietuviai 
Tautos Fondui sudeda nemažas su
mas pinigų. Tik 1973 m. iš Delhi 
Tautos Fondas gavo $800. Pagal gy
ventojų skaičių, tai bus didžiausia 
auka iš visos Kanados lietuvių apy
linkių. Taipogi ir Lietuvių Fondui 
Delhi lietuviai yra duosniai aukoję. 
Pvz. Julius Strodomskis — net $2000, 
o pensininkai p. Jokubiliai iš savo 
kuklių pensijos pajamų davė $600 
(yra pažadėję duoti iki $1000).

Tai faktai, kurie rodo Delhi apy
linkės lietuvių laisvės kovos supra
timą. Ir lapkričio 17 d. nemaža veng
rų salė buvo pilna tautiečių. Įnešus 
vėliavas, sukalbėjus maldą už žuvu
sius lietuvius kovotojus, po trumpos 
Stepo Jakubicko paskaitos, buvo me
ninė dalis, kurioje gražiai pasirodė 
Delhi Tautinių šokių Ansamblio “Pa
langos” šokėjai ir Hamiltono mergai
čių choras “Aidas” su solistu V. Ve- 
rikaičiu. Ta proga pastarasis buvo 
apdovanotas šaulių žvaigžde, o “Pa
langos” vadovai — kitomis dovano
mis.

Linkėtina, kad ir kitų apylinkių 
lietuviai gausiau dalyvautų mūsij 
tautinėse šventėse ir dar stipriau 
remtų laisvės kovą. Mūsų laisvės rei
kalais niekas kitas nepasirūpins. To
dėl anot mūsų tautos patriarcho dr. 
Jono Basanavičiaus: “Triūskimės 
broliai, o iš tos sėklos, kurią mes 
išbarstysime, išaugs gražūs vaisiai. 
Kada mes jau ir į dulkes pavirsime, 
bet jei lietuviška kalba bus tvirta 
pasidarius, jei per mūsų darbus Lie
tuvos dvasia atsikvošės, sustiprės, tą
syk mums ir kapuose bus lengviau, 
smagiau ilsėtis.” Stepas Jakubickas

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Kam teks šis laimikis? N. Pr. Marijos seserų sukaktuvinėje šventėje E. 
Stepaitienė traukia laimingą loterijos bilietą. Prie mikrofono — loterijai 
vadovavęs K. Manglicas Nuotr. St. Dabkaus

SAVI PAS SAVUS
Atviras laiškas “TŽ” 

skaitytojams
Po 15 metų patirties radijo ir 

televizijos srityje įsitikinau, 
kad sąžiningas verslininkas, ne
sigailėdamas savo darbo valan
dų, gali sėkmingai kovoti prieš 
savo konkurentus ir sąžiningai 
sutaupyti pirkėjui sunkiai už
dirbtus dolerius. Remdamasis 
savo patirtimi, galiu pareikšti, 
kad pirkdami radijo-stereo ar 
televizijos priimtuvą, pigiau ki
tur Toronte negausite. Lengva 
pasakyti, sunku padaryti. Tai 
tiesa, bet įmanoma. Esame trys 
televizijos technikai, tad nelau
kiame pirkėjų, norėdami už
dirbti sau pragyvenimą, bet už
dirbame algas kaip amatininkai. 
Dirbame jau 14 metų toje pa
čioje nuosavoje krautuvėje. Su 
minimalinėm išlaidom kukliai

išsilaikom. Būdami tokioje pa
dėtyje, mes garantuojame pi
giausią kainą visų radijo-stereo 
ir televizijos priimtuvų.

Kadangi esame Lietuvos vai
kai, užtikrinu, jog PIRKDAMI 
PAS MUS, PADĖSITE SAVO 
TAUTIEČIAMS. Nuo kiekvieno 
pardavimo sąskaitos mes paau
kosime 4% betkuriai lietuvių 
organizacijai. Jūs nurodysite 
kam, o mes išmokėsime jūsų 
vardu iš savo pelno. Dėl to jūsų 
pirkimo kaina nepasikeis. Pa
galvokite rimtai, ar verta pas 
kitataučius pirkti, jų automobi
lius finansuoti? Ar negeriau 
pirkti pas lietuvį ir paremti lie
tuviškas organizacijas bei kartu 
ir sau pačiam padėti? (Skelb.)

Reiškiu pagarbą —
Vytautas Siminkevičius, 
savininkas.

KODĖL DUODAME ŠĮ SKELBIMĄ?
Dėlto, kad "CANADIAN PREMIER LIFE" 

nori supažindinti lietuvių 
visuomenę su sėkmingiausiu 
jos atstovu Toronto King 
agentūroje. Tai Joe —

2 Carlton St.
Tel. 363-7881

Teiraukitės pas JUOZĄ apie gyvybės d raudų, 
invalidumų, pajamas ir mokesčių sumažinimų

Juozas Ramas,

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carton St., suite 714

Raštinė: 363-1468
Namai: 766-5857

Skyway Tolls 
(greitkelių tiltų mokesčiai) 

panaikinti nuo gruodžio 29
Burlingtono greitkelio tilto (Burlington Skyway) 

ir St. Catharines Garden City Skyway tilto 
mokesčiai panaikinti nuo 1973 m. gruodžio 29 d.

Jei turite metalinius mokesčių ženklelius 
arba bilietėlius, galite grąžinti ir atgauti pinigus 
prieš galutinį grąžinimo terminą — sausio 31.

Mes negalime atpirkti metalinių ženklelių arba 
bilietėlių mokesčių rinkimo punktuose. Juos galite 
siųsti: Bridge Tolls, P. O. Box 163, Burlington arba 
Bridge Tolls, P. O. Box 135, St. Catharines. Ont.

Jei turite jų mažiau kaip už $5.00, galite 
iškeisti ir administracijos pastatuose (Administra
tion Buildings) prie kiekvieno tilto nuo 8.30 v.r. 
iki 5.00 v.p.p. nuo pirmadienio iki penktadienio.

Atsiminkite, sausio 31 diena yra paskutinis 
terminas ženkleliams iškeisti

Ontario

Ministry of
Transportation and 
Communications



? Dar viena
Poeto

Kai eilių rinkinys taip pava
dinamas, ataidi Vyt. Mačernio 
posmai:
Aš pažįstu karalių tavyje iš žingsnių aido 
Ir iš akių blizgėjimo aštraus,
Nors kartais jos iš tavo liūdno ir pailgo veido 
Man švietė giedrumu, audros nuskaidrinto 

dangaus.
Kiekvienas tavo žodis, išdidus, bet mielas. 
Kiekvienas tavo'mostas, laisvas ir platus. 
Kalbėjo apie didžių, gražių sielų. 
Praaugusių, lyg augŠtas medis girioje, visus 

medžius.
Žinia, poetas kalba apie mo

narchą perkeltine prasme. Jis 
apdainuoja dvasios aristokrati
ją. Rodos, taip ir girdi jo balsą 
(tą eilėraštį Mačernis labai mė
go deklamuoti), jauti, kad jame 
yra kiek narcisizmo; Visdėlto jis 
užgauna kažkokią stygą širdyje. 
Ar karaliaus ilgėjimasis nebuvo 
giliai įsismelkęs lietuvio sielon, 
jo sąmonėn? Ar Krėvė nebandė 
iš poringių-legendų sukurti Ša
rūno epą? Ar pats žodis “valdo
vas” nebuvo daugiareikšmis Pu
tinui ir kitiems?

Taip, turėjom garbingų vadų. 
Jų vardais pramindavom pui
kus, gatves. Bet tai buvo kuni
gaikščiai, ne monarchai, ne ab
soliutūs suverenai. Visa žiną ir 
visa galį. Tėviški, kaip liaudies 
pasakose. Tiesa, kažkas prama
nė karalių Vytautą. Atšventėm 
jo sukaktį. Nešėm eitynėse jo 
paveikslą jubilėjiniais metais. 
B. Sruoga sukūrė “Milžino pa
unksniu”. Ir tai gal vienintelė 
prošvaistė, nes, atvirai pasakius, 
koks gi iš Vytauto karalius? Ka
ralius be karališkų sapnų, be ka
rališkos mirties, net be karūnos, 
kurios jis nesugebėjo apsaugot 
nuo lenkų banditų.

Dievaži, bent mūsų vaikiškai 
vaizduotei šio perbėgėlio, persi- 
rengėlio, mainikautojo Žemai
čiais figūra buvo permenka. Blo
giausia, vytautinis alasas užtem
dė kitą asmenybę, kurią tada dar 
kaikas vadino karalium, ne D. 
L. Kunigaikščiu, ir kurio mostai 
mums atrodė laisvi, platūs. Tai 
Gediminas, pasiskelbęs “Rex 
Litwinorum et Ruthenorum”.

Jo sapnas, Geležinio vilko le
genda, gal daug ir nesakė. Švie
susis Tumas sukūrė, sužino
sim vėliau, daug poetiškesnę pi
lies statymo sakmę. Vilniaus, 
to “akmeninio augalo”, kaip jį 
pavadins J. Vaičiūnaitė, įvaiz
dis mums buvo tąsyk nerealus, 
kaip, sakysim, dabai- mūsų vai
kams. Bet buvo Veliuona,' kur 
krito karalius mūšyje nuo pir
mo parakinio užtaiso. Buvo Kau
no senamiestis, Perkūno namai, 
visas amatininkijos Babelis — 
tolimi palikuonys tų račių, kal
vių, kailiadirbių ir pirklių, ku
riems atkėlė vartus Gediminas 
savo privilegijomis. Konkretūs, 
apčiuopiami, išlikę dalykai. Toli 
pramatančio stratego ir organi
zatoriaus mostai. Buvo dinasti
ja, nusibaigusi vėliau kaip ir vi
sos, bet pradžioj tvirtai skelbu
si tai, kas pakilu ir teisinga — 
religijų pakantą, Pax Lituanica.

Nesupratom, kam reikėjo de
graduoti Gediminą į puskarinin
kius. Paskui nebesiklausėm. To
lesnė Lietuvos istorija su visom 
federacinės valdžios galvom — 
Žigimantais Vazom ir Stasiukais 
Boniatovskiais (“senbobių pa- 
laižom” anot Sruogos) papras
čiausiai atgrasindavo nuo žavė
jimosi monarchija. Kunigaikš
čių Lietuva likdavo skendėt rū
kų patalėly. Visdėlto širdyje bu
vo kažko gaila. Vaikiški senti
mentai, bet daug vėliau J. Ais
tis parašė kažką labai giminingo 
tai nejaukiai būsenai: ,

Aš kažkuriose eilėse žostelėjau šį 
tą apie kunigaikščius ir, būtent, kad 
jie, juoba sumanūs ir gabūs, bet 
valdė taip, lyg nieko prieš juos ne
būtų buvę ir nieko po jų. Visada iš- 
skirdavau iš jų Gediminą, ir ne dėl 
to, kad jis būtų buvęs kitoks, bet 
kad jis krito kovoj. Sakyčiau, turėjo 
laimės ar progos nesutvarkyti savo 
palikimo, nors vargu ar jis būtų 
tvarkydamas ką geresnio padaręs.

(J. Aistis, “Milfordo gatvės elegi
jos” 30 psl.)

Taigi, net įžvalgaus poeto 
vaizduotėj karaliaus figūra bu
vo blanki. Gal todėl, kad iš is
torijos vadovėlių sužinojom jį 
buvus karo vadu, bet niekad ne
buvom išgirdę jo balso.

To balso skambesys, jo valdo- 
viška tarmė, apsiaustos Lietuvos 
šauksmas, prakirtęs geležinę 
kryžiuočių uždangą, pirmą kartą 
pasiekė plačią lietuvių giminę 
tik 1966 metais, kai Vilniuje bu
vo išleisti M. Ročkos versti “Ge
dimino laiškai”. Nepasakytume, 
kad jų pasirodymas būtų giliau 
sujaudinęs išeiviją, nors a. a. J. 
Kardelis tuoj pat juos persi
spausdino “Nepriklausomoj Lie
tuvoj”.

Teko laukti poeto, jautraus 
tylai ir paslapčiai, kad žilo pa
gonies karaliaus žodis, jo sutar
tys, liudijančios jį kaip stam
baus masto valdovą, — prašnek
tų ne kanceliariniu rastu, bet 
natūraliu alsavimu, lietuvio 
mintijimu ir pasaulėjauta. Pri
reikė K. Bradūno vidinio regėji
mo, kad sužėrėtų anapus vande
nynų, užtvarų ir šimtmečių klo
du vaivorykštės lankas, kyląs iš 
žemės jr grįžtąs žemėn, tamsė-

kolona lietuvių Panteone
Kazio Bradūno "Pokalbiai su karalium"

V. A. JONYNAS
j antis smaiguose.

Jieškojimas poezijos versmių 
istorijoj nėra naujas reiškinys 
K. Bradūno lyrikoj. Nuo “Vil
niaus varpų”, “Morenų ugnių”, 
kur jis pirmą kartą bandė vaiz
duotės galia suvokti Mindaugo 
slėpinį, K. Bradūnas nesiliauja 
j ieškojęs Lietuvos alsavimo di
džiųjų jos sūnų darbuose — 
Čiurlionyje, Donelaityje, dabar 
— Gedimine. “Pokalbiai su ka
ralium” yra dar viena kolona 
gyvosios lietuvybės Panteonui.

Nelengvas tai takas, nes jis 
gali nuvesti kiekvienu metu į 
tuščiažiedės romantikos pilkro- 
žynus ar šalto žėresio vaizdų 
mozaiką. “Susitikimai su Čiur
lioniu” yra rinkinys, kuris ne
vienam dvelkia, jei ne deklara
tyvia patetika, tai bent gerokai 
knyginių įvaizdžių sistema. Pro
ginis tokių rinkinių pobūdis, ky
ląs iš to, kad jų genezė sutampa 
su visos planetos lietuvių susi
mąstymais apie tai, kas esame ir 
iš kur ateiname, lengvai gali pa
stūmėti poetą į tribūninę, publi
cistinę retoriką. Šių dalykų, de
ja, nėra išvengta ir “Pokalbiuo
se su karalium”. Bet visumoj, 
jausmų ir minčių nėrinyje, t. y. 
naujame K. Bradūno rinkinyje, 
jaučiamas tvirtas vidinio pergy
venimo tvinkčiojimas.

“Pokalbiai su karalium” ne
siekia sukurti dirbtinį Gedimi
no kultą. Jei galima būtų pakal
tinti jų autorių kokiais tamsiais 
kėslais, tai nebent noru nukel- 
dinti lietuvių literatūros pra
džią prieš Mažvydą, prieš var
gingus Jogailos iniciatyva pa
skleistus lietuviškų poterių teks
tus. Bet Bradūno piešiamas di
nastijos įkūrėjo portretas anaip
tol nėra apoteozinis. Ne “gene
roliškas”. Palyginus su profiliu, 
kurį įtaigoja, sakysim, Lietuvių 
Enciklopedijos straipsnis Vil
tam tome, hamletiškas Bradūno 
valdovas net neimponuojantis. 
Eilė bruožų, kurie atrodė taip 
nepaprasti, didingi vadina
miems “buržuaziniams istori
kams” — Ignui Jonynui ir J. 
Jakštui (karaliaus pagonies ag
nosticizmas, jo įžvalgumas nau
doti mozūrų koridorių ryšiams 
su kultūringosios Europos moks
lo ir meno centrais, aplenkiant 
kryžiuočių telkinius, jo techno
kratinis genijus, pasireiškęs su
tvirtinimų statyba, prekybinių 
ryšių užmezgimu, jo diplomati
nis apsukrumas) nesublizga Bra
dūno posmuose. Bet tai ne prie
kaištas. Knyga vadinasi “Pokal
biai su karalium”, ne “Pokal
biai su istorikais”, kurių nuo
monė poetui nesvarbi.

Prigludęs prie valdovo laiš
kų, kaip prie lietuviškosios re
likvijos, poetas klausosi širdies 
tuksenimo, slapto kuždesio apie 
žmogaus likimo saitus su tautos 
ir krašto likimu. Būdinga (skai
tytojas to iš karto nepastebės), 
kad Bradūnui nesvarbus chro
nologinis elementas. Nuorodos 
“Pastabose”, atskleidžia, kad 
pokalbiuose autoriaus šoliuoja- 
ma, nepaisoma tekstų datų. Gal
būt intymiam dialoge, minties 
plėtotėj, kur pinasi mąstymo jė
ga su emocijos trapumu, tie zig
zagai neišvengiami.

Jei žodis “brevijorius” gali 
būti šiandien ištariamas be tam 
tikros pašaipos, šis terminas to
buliausiai tiktų “Pokalbių su ka
ralium” bendrajai aptarčiai. 
Kiekvienas dvylikos skyrelių 
prasideda Lietuvos karaliaus 
balso užrašu, kurį palydi poeto 
meditacija. Kartais dvelkianti 
giedro vakaro rimtim, kartais iš
didi ir skausminga, kupina “at
viro nervo” intonacijų, dažnai 
lyriniu peizažu atkurianti pla
tesnes gelmes nei istorinės pra
eities vizija:
Betgi, valdove, dar tik rytas, 
šventajam gojuje pats paukščių pabudimas... 
Klausyk, kaip spraga aukuras. 
Vaidilų pažarstytas.
Ir plaukia tolimas varpų gaudimas.
Ko krūptelėjai?
Ko tau neramu. 
Kai tuo pačiu prakalbo du balsai, 
O tu, pavargęs ilgu laukimu. 
Varpų ir aukuro spragėjimo klausai?

Pauzių ir perkėlimų laiptais, 

čikagiškis “Tėviškės” parapijos choras koncertuoja Toronto Lietuvių Namuose Evangelikų Liuteronų Išganytojo 
parapijos dešimtmečio iškilmėse. Diriguoja — J. Lam’ satls Nuotr. St. Dabkaus

ritmine slinktim, K. Bradūnas 
sugeba suteikti savo vidiniam 
regėjimui eleginį orumą. Nere
tai jis pakyla iki pasigėrėtino ly
riškumo ir betarpiškos emoci
nės atvirybės, kaip pvz. V-tame 
pokalbyje:
Palauk, valdove, neskubėki.
Pirmiau taika su savimi ir su savais .• .

Dažnai eilučių lygus sruveni
mas užlūžta slenksčiuose. Vizijų 
planai susikeičia. Taip VI-tam 
pokalbiui medžiagą teikia iškil
mingo pasižadėjimo tekstas — 
Dauguvos vandens kelio saugu
mo sutartis: “Keliai abiejose 
Dauguvos pusėse, žemiau Evias- 
tos žiočių, turi būti saugūs kiek
vienam pirkliui tiek toli, kiek 
jis gali nusviesti ietį”. Bradūnas 
pradeda eilėraštį ironiška ref
leksija:
Svetimšalis pakelia ietj/ 
Prieš sviesdamas, viršum galvos. 
Ar jis gali mane pasiekti 
šešių šimtų penkiasdešimt metų nuotolyje 
Nuo Dauguvos?
Saugokis! 
Gali!
Ooo! . . .
Ir tą ietį krūtinėj nešu. 
Ateidamas čia, karaliau. 
Su perplėštu raštu.

Ir staiga pratrūksta analogija 
— šiurpaus įvykio “Day of In
famy” vaizdas, kurį pergyvenom 
visi:
Stovi tankai prie Gudagojaus —• 
Po vikšrais sutrinta sutartis, 
O šalia, begėdiškai atsilapojus, 
šoka mirtis.

Begėdiškai atsilapojusios mir
ties siautulio reginių, aliuzijų į 
išdavystes, tragiškų' intonacijų 
vidiniame Bradūno regėjime ne
stinga (XI, XII pokalbiai). Ne
visi jie vienodai dramatiški ir 
taiklūs. Nelaikytumėm tų drą
saus pilietiškumo posmų pa
čiais iškiliausiais. Bet nesam 
linkę, iš kitos pusės, smerkti tas 
jungtis, kaip publicistinį svetim
kūnį poeto sukurtam poezijos 
pasaulyje.

Be abejonės, tai patriotinė, 
angažuota poezija, bet ji yra au
tentiška, brandi ir išjausta. Kai 
Bradūnas rašo: “Ir atėjau per 
nuteriotą Sūduvą, Žėruojančią 
Pilėnų pelenais”, kaikam tos ei
lutės gali skambėti retoriškai. 
Artimiau pažinusiems “Sūdu
voje pakrikštytą pagonį” sunku 
atimti jam teisę kalbėti žemės 
vardu. Ir jei, kaip sakėme, rin
kinio filigranoj brėžiasi ne pro- 
metėjinio, bet paskalinio tipo 
Gedimino profilis, “l’homme 
traverse par les infinis”, prieš
taravimų, abejonių, staigių po
sūkių žmogaus profilis, — tai 
gal todėl, kad Bradūnui archaji- 
nis mintijimas visad liks reali 
dimensija. Jam svetima mintis 
“prisijaukint” istoriją. Gedimi
nas — čiurlioniškasis Rex, ku
rio mistinis kūnas žėruoja poe
tui žarija nesurandamam karste 
po Katedros aikšte, kaip žmo
giška būtybė liks poetui neat
spėjamas slėpinys:
Griebiu vis tiek akimirką, ne amžinybę 
Skeveldrą saulės Trakų ežere
Ir prerijų žvaigždes, 
Kurios, kaip ugnys švystelia 
Pro debesis Montanos ežere.

Ir visdėlto būdinga Bradūnui 
pirminės žmogaus ir gamtos gi
minystės pajauta leidžia jam ti
kėti intuicijos galia:
Gal tik laike paklydome karaliau?
Gal būt, laike . . . Bet ne širdy . . .

Skaitytojas su tuo sutiks. Sun
ku būtų teigti, kad kaikurie rak- 
tažodžiai, simboliai, potekstės, 
kuriuos naudoja autorius, būtų 
visiems vienodai įtaigūs, bet 
muzikali rinkinio architektoni
ka, rišlūs asociacijų junginiai, 
žodžiu, knygos poetinė visuma 
suteiks visiems estetinio pasigė
rėjimo. Dar daugiau — jo po
veikyje kai kas bus paskatintas 
iš naujo susidomėti Lietuvos is
torija.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
dailaus formato leidinį puošia 
itin nuotaikingas ir atitinkantis 
lyrikos dvasią dail. Vyt. O. Vir- 
kau aplankas bei iliustracijos.

Kazys Bradūnas, POKALBIAI SU 
KARALIUM. Anno Domini 
1323—1973. Čikaga, 1973, 70 psl. 
Išleido Mykolas Morkūnas. Gra
fika Vytauto O. Virkau. Kaina— 
$5.00.

1971 m. rugpjūčio 2 d. Kali
fornijoje eismo nelaimėje žuvęs 
rašytojas Juozas Tininis gyvas 
yra išleidęs du novelių rinki
nius: “Sužadėtinė” (1957), “Nu
skandintas žiedas” (1971) ir ro
maną “Dailininko žmona” (1970). 
Rankraštyje yra likęs trečias no
velių rinkinys “Neatskleista pa
slaptis”, autobiografinio roma
no fragmentai, surinkta medžia
ga istoriniam romanui apie su
kilimo heroję Emiliją Pliaterai- 
tę ir daug nesutvarkytų rašinių 
literatūrinėmis ir kalbinėmis te
momis.

Bernardo Brazdžionio rūpes
čiu “Lietuvių Dienos” iš J. Ti
ninio literatūrinio palikimo ne
seniai išleido gražią pomirtinę 
knygą “Laiškai Andromachai” 
(1973). Knyga albumėlio forma
to, skoningai sutvarkyta, iliust
ruota grakščiais dail. Alfonso 
Dociaus (taip pat neseniai mi
rusio) grafikos piešiniais. B. 
Brazdžionis parašė ir “Žodį skai
tytojams” — glaustą J. Tininio 
biografinę ir literatūrinę apy
braižą. Knygos turinys yra dvie
jų dalių: “Laiškai Androma
chai” — originali J. Tininio kū
ryba ir trumpi prozos bei poezi
jos vertimai.

“Laiškai Andromachai” yra 
epistoliarinio nebaigto romano 
fragmentai. Tai romantiškos 
giedrios meilės istorija, pinama 
laiškų forma. Tuose laiškuose 
originalu tai, kad J. Tininis iš
reiškia ne tik laiškų rašytojo 
Hektoro jausmus mylimajai, jau 
užsidariusiai nuo pasaulio vie
nuolyno mūruose, bet ir vaiz
duoja lankomų įžymių vietų 
įspūdžius. Tos vietos yra: Los 
Angeles, Verona, Florencija, 
Roma, Neapolis, Capri, Pom
pėja ir kiti Italijos miestai, Hei
delbergas, Viena. Hektoras yra 
jautrus teatro, muzikos ir meno 
pasauliui. Atrodo, kad jo susiža
vėjimui atliepia' ir Androma- 
chos jausmai. Dėlto tų meninių 
įspūdžių laiškuose gana gausu. 
Jie įdomūs ir grynai pažintiniu 
atžvilgiu. Jų vertė dar didesnė, 
kad tie įspūdžiai duodami leng
va, grakščia literatūrine forma.

Legendiniai graikiški Andro- 
machos ir Hektoro vardai turi ir 
simbolinės reikšmės — auto
riaus susižavėjimas antikiniu pa
sauliu jaučiamas tų vardų reikš
mėje ir jų sukeliamose asocia
cijose. Tačiau ir Andromacha, 
ir Hektoras yra lietuviai. To
kius vardus jiems davė tėvai, 
turėję ryšio su literatūra ir teat

Rašytojas Jurgis Gliaudą, gavęs eilę premijų už romanus, savo bute su žmo
na Los Angeles mieste. Autorių ir jo kūrybą neseniai pagerbė Santa Mo
nikos lietuvių klubas, kurio sueigoje kalbėjo prof. A. Augustinavičienė iš 
Klevelando Nuotr. A. D.

Juozo Tininio “Laiškai Andromachai”
PR. NAUJOKAITIS

ru. Dėlto autorius savo veikė
jus atsiminimuose nukelia ir 
prie Nevėžio, ant Raudondvario 
tilto, kur Hektoras pirmą kar
tą sutiko Andromachą, ir į Kau
no universiteto koridorius bei 
auditorijas, kur prabėgo jaunuo
lių draugystės gražiausios die
nos. Tie prisiminimai pagrin
džia partnerių draugystės pasto
vumą, gilumą ir visam vaizdavi
mui suteikia lyrinės šilumos.

Išspausdinta tik 11 Hektoro 
laiškų. Jie visi šilti ir vaizdin
gi, teikia skaitytojui estetinio 
pasigėrėjimo. Niekur nenu
krypstama į lėkštą sentimenta
lumą, išsilaikoma ' klasiniame 
santūrume ir harmoningam 
jausmų bei patiriamų įspūdžių 
derinyje.

Antroji knygos dalis yra įvai
rūs vertimai. Reikia pasakyti, 
kad J. Tininis savo literatūrinį 
kelią ir pradėjo vertimais. Jau 
studijų metais jis mėgino versti 
graikų ir romėnų klasikus. Daž
nai tų vertimų paskaitydavo ir 
“Šatrijos” susirinkimuose. Mė
go Goethę, Šilerį, bet ypač pran
cūzų autorius. Iš stambesnių ver
timų minėtinas B. de St. Pierre 
meilės romanas “Paulius ir Vir
ginija” (1938, Sakalas). Šioje 
knygoje rasime R. Tagorės, Nel
li Sachs. S. J. Perse kūrybos, 
ypač nemažas būrys poetų yra 
iš naujosios graikų literatūros. 
Rasime čia ir pluoštą vokiškai 
rašančios lietuvės poetės Aldo
nos Gustaitės ultramodernių ei
lėraščių, taip pat lietuviška te
matika kūrusio vokiečio Johan
nes Bobrowskio eilėraščių.

Daugumas parinktų vertimų 
yra svarios minties, sudėtingos 
formos. Vertimai įdomūs yra ir 
mirusio rašytojo literatūrinei 
erudicijai bei skoniui pažinti. 
Apie vertimus ir jų autorius 
įdėtas knygoje redaktoriaus pa
rašytas straipsnelis. Taigi kny
ga ateina pas skaitytoją rūpes
tingai paruošta — informuojan
ti ir teikianti vertingų literatū
ros dalykų. Tai gražus pamink
las mirusiam rašytojui, vertinga 
dovana skaitytojui.

Juozas Tininis, LAIŠKAI AND
ROMACHAI. Išleido “Lietuvių 
Dienos”, 43S4 Sunset Boulevard, 
Hollywood, California 90029, 
1973 m., 100 psl. Kaina nepa
žymėta.

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienos 1973 m. nr. nr. 7, 

8, 9. Mėnesinis žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis, leidžiamas A. F.
Skiriaus, 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, Calif. 90029, USA. “LD” 7 nr. 
yra skirtas Australijos lietuviams, 
paruoštas žurnalisto A. Laukaičio.

šaltinis 1973 m. nr. 5, spalis. Re
liginės ir tautinės minties dvimėne- 
sinis žurnalas, leidžiamas Šv. Kazi
miera Sąjungos ir Tėvų marijonų, 
16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH, Britain. Priedas 
— 1974 m. mėnesinių lapų kalen
dorius.

Poezijos ir Prozos Lakštai nr. 5, 
Sydney 1973. Ksenijos Dauguviety
tės “Fragmentas apie Kauno valsty
binio teatro dramos studiją”. Reda
gavo ir išleido 1973 m. Sydnėjuje, 
Australijoje, Jurgis Janavičius ir 
Juozas Almis Jūragis.

25 L. S. K. VYTIS. Toronto lietu
vių sporto klubo Vytis dvidešimt 
penkerių metų apžvalga, 1948-73. Re
dagavo S. Krašauskas, išleido Vytis 
1973 m. spalio 27 d. Toronte. Virše
liai ir titulinis lapas — dail. T. Va-
liaus. Gausiai iliustruotas 146 psl. 
leidinys. Kaina nepažymėta.

“DIRVOS” 1973 M. NOVELĖS 
KONKURSĄ laimėjo Los Angeles 
mieste gyvenanti rašytoja Petronė
lė Orintaitė. Vertintojų komisija, 
kurią sudarė Balys Auginąs, Algis 
Garlauskas ir Aleksas Laikūnas, bu
vo gavusi 18 novelių. Ji vienbalsiai 
nutarė mecenato Simo Kašelionio 
$500 premiją paskirti Vinkšnupės 
slapyvardžiu pasirašytai novelei 
“Gaudvytis”. Atplėšus voką, paaiškė
jo, kad toji Vinkšnupė yra P. Orin
taitė, romanų “Paslėpta žaizda”, 
“Daubiškės inteligentai”, poezijos, 
novelių rinkinių ir knygų vaikams 
bei jaunimui autorė. Pastaruosius 
kūrinius ji pasirašydavo Balės Vai- 
vorytės slapyvardžiu. Jaunimo lite
ratūros premiją yra gavusi už 1952 
m. išleistus “Viltrakių vaikus”. P. 
Orintaitė jau 1934 m. išleistame ro
mane “Paslėpta žaizda” palietė psi
chologinę šeimos temą — negimusio 
kūdikio žudymą, kuri ypač aktuali 
yra dabar.

VOKIEČIU LEIDYKLA “Vanden- 
hoek und Ruprecht” Goettingene IV 
tomu užbaigė Aleksandro Kuršaičio 
‘■‘Lietuvių-vokiečių žodyno” leidimą. 
Finansinės paramos leidykla susi
laukė iš vokiečių mokslinių tyri
nėjimų draugijos “Deutsche For- 
schungsgemeinschaft”. Didelį darbą 
atliko žodyno redaktoriai Erich Hof
mann ir jau miręs Wilhelm Wiss- 
mann, talkinami Aleksandro Kuršai
čio sūnaus Armino ir Hertos Krick. 
Savo tėvo palikimo išsaugojimu ir 
įamžinimu rūpinosi Arminas Kuršai
tis. Keturi didelio formato žodyno 
tomai turi 2778 puslapius, talpinan
čius kelis šimtus tūkstančių žodžių, 
atspindinčių Prūsijos lietuvių kalbą. 
Žodyne yra daug naujos medžiagos 
lietuvių literatūrinės kalbos istorijai, 
dialektologijai ir akcentologijai. Jis 
taipgi turės nemažos reikšmės ir ly
ginamajai kalbotyrai. Aleksandras 
Kuršaitis, žymiojo kalbininko Frid
richo Kuršaičio brolvaikis, ilgus me
tus dėstė lietuvių kalbą Tilžės gim
nazijoje ir visą savo gyvenimą rin
ko medžiagą žodynui. Kalbininkas J. 
Balčikonis, įvertindamas žodyno I to
mą, yra pareiškęs: “Kol gyvens lie
tuviškai kalbanti tauta, tol skambės 
Kuršaičių giminės vardas. To vardo 
garbę kels ir pasirodęs Aleksandro 
Kuršaičio žodynas.” Velioniui J. Bal
čikoniui neteko sulaukti pilnos visij 
tomų žodyno laidos.

DAIL. VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS 
figūrinės tapybos, natiurmortų ir 
peizažų parodą Bostone, Lietuvių Pi
liečių Draugijos namuose, surengė 
LB Kultūros Klubas, vadovaujamas 
pirm. Vytauto Žiaugros. Dailininkė iš 
savo studijos Manhattane Bostonan 
buvo atsivežusi 37 kūrinius, kurių 
vienas buvo skirtas Romui Kalan
tai. Įvadinį žodį parodos atidaryme 
tarė dr. Stasys Goštautas.

SKAUTŲ RAMIOJO VANDENY
NO RAJONAS Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos salėje surengė Vil
niaus 650 metų sukakties minėjimą, 
kurį pradėjo aktorė D. Mackelienė 
Bernardo Brazdžionio “Kunigaikščių 
miesto” ir P. Jurkaus “Baltojo žirgo 
pasagos’ ištraukomis. Paskaitą apie 
Vilniaus senovę ir dabartį skaitė 
prof. Jonas Kuprionis, primindamas 
dalyviams, kad Vilniaus universite
tas yra 200 metų senesnis už Mask
vos universitetą. Dainų programą at
liko Los Angeles Dramos Sambūrio 
narės — J. čekanauskienė, O. Devei
kienė, D. Mackelienė, V. Irlikienė, N. 
Dobrovolskienė, R. Urbonienė ir L. 
Zaikienė su pianistės O. Barauskie
nės palyda. Porą kompoz. Br. Bud- 
riūno ir keletą kitų dainų padainavo 
sol. J. Čekanauskienė. Programą už
baigė deklamatorė Audrė Nelsaitė 
Maironio eilėraščiu “Vilnius prieš 
aušrą” ir Onos Razutienės vadovau
jamas jaunimo ansamblis, pašokęs 
du tautinius šokius, skaučių iniciaty
va buvo surengta Vilniaus miestui 
skirta parodėlė.

DR. K. RUDAITYTĖ, mirusi 1971 
m. Arizonoje, testamentu paliko $12.- 
000 JAV Lietuvių Fondui kaip pre
miją geriausiam laisvojo pasaulio 
lietuviui rašytojui jos mirties me
tais. Fondo tarybos pirm. dr. K. 
Ambrozaičio pranešimu, taryba pa
geidauja, kad būtų paskirtos kelios 
premijos įvairioms literatūros sri
tims 1971 m. duomenimis. Taryba 
jau yra patvirtinusi vertintojų ko
misiją, kurią sudaro: pirm. Leonar
das Andriekus, OFM, Alfonsas Ny- 
ka-Niliūnas, dr. Viktorija Skrupske- 
lytė, dr. Rimvydas Šilbajoris ir An
tanas Vaičiulaitis. Pirmiausia komi
sija turės nustatyti premijų skaičių 
bei jų pobūdį, o po to atrinks pre
mijų nusipelniusius autorius. Jos nu
tarimai bus tvirtinami JAV Lietu
vių Fondo tarybos. Visais šių pre
mijų reikalais prašoma kreiptis į L. 
Andriekų, OFM, St. Anthony’s Mo
nastery, Franciscan Fathers, Kenne
bunkport, Maine 04046, USA.

KUNIGYSTĖS SIDABRINE SU
KAKTĮ Los Angeles mieste atšventė 
Manhattano kolegijos Niujorke Šv. 
Rašto prof. kun. Antanas Rubšys, 
turintis du mokslo laipsnius — teo
logijos ir Šv. Rašto. Sukaktuvininkas 
yra dėstęs Šv. Raštą San Diego ku
nigų seminarijoje, o nuo 1957 m. 
profesoriauja Manhattano kolegijo
je ir kartais skaito specialų Šv. Raš
to kursą Niujorko arkivyskupijos 
kunigų seminarijoje. Jis taipgi yra 
dalyvavęs keliose mokslinėse kelio
nėse į Šv. Žemę, ten atliekamuose 
archeologiniuose tyrinėjimuose.
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« raiBKItt VEIKIOJE
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI

JOS fizikos ir matematikos instituto 
prof. dr. J. Mockus, pakviestas bri
tų Karališkosios Mokslo Draugijos, 
skaitė paskaitas Britanijos atominės 
energijos tyrimų centre, Londono 
universitete"’, Londono ekonorpikos 
mokykloje ir Hatfieldo politechnikos 
institute. Britų mokslininkai ypač 
domėjosi Lietuvos Mokslų Akademi
joje sukurtais optimizavo metodais.

VILNIAUS OPEROS TEATRE G. 
Puccini “Bohema” susilaukė keturių 
naujų atlikėjų. Rudolfą pirmą kartą 
dainavo E. Gutauskas, Alsindorą — 
R. Daunoras, Benua — R. Vešiota ir 
Parpinjolj — A. Čiplys. Spektaklį di
rigavo R. Geniušas.

ROČESTERIO MAYO KLINIKOS 
širdies chirurgijos skyriaus vedėjas 
dr. G. Danielsonas lankėsi Vilniuje 
ir. skaitė paskaitas Lietuvos gydyto- . 
jams apie įgimtų širdies ydų ir koro
narinės ligos chirurginį gydymą. Sve
čias iš žymiosios amerikiečių klini
kos taipgi susipažino su lietuvių gy
dytojų pasiektais laimėjimais, chi
rurginės pagalbos sistema, dalyvavo 
prof. dr. A. Marcinkevičiaus atlieka
mose operacijose, dalijosi savo patir
timi su Vilniaus klinikinės ligoninės 
širdies chirurgijos specialistais.

SPECIALIU VAKARU veiklos 
penkiasdešimetį paminėjo Stasio 
Šimkaus muzikos mokykla Klaipėdo
je. Už nuopelnus muzikiniam Lietu
vos gyvenimui jai buvo paskirtas vil
niškės augščiausiosios tarybos prezi
diumo garbės raštas. Iškilmė užbaig
ta mokyklos dėstytojų ir moksleivių 
koncertu, kuriame taipgi dalyvavo 
ir buvusieji mokyklos auklėtiniai — 
Lietuvos muzikos kolektyvų solistai, 
Vilniaus, Maskvos konservatorijų stu
dentai ir aspirantai. Muzikos mokyk
lą Klaipėdoje įsteigė kompoz. Stasys 
Šimkus. Joje pirmuosius žingsnius 
pradėjo daug žymių muzikų, jų tar
pe J. Švedas ir J. Pakalnis.

LIAUDIES DAINŲ ATLIKIMO 
VAKARĄ surengė Vilniaus konser
vatorijos studentai kraštotyrininkai 
ir diskusijų klubas. Diskusijose daly
vavo ir programą atliko akloji daini
ninkė Beatričė Grincevičiūtė, Vil
niaus elektrografijos instituto an
samblis, Vilniaus universiteto etno
grafinis ansamblis ir konservatorijos 
dėstytojai.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS istorijos institutas su istorijos 
problemine taryba surengė Vilniaus 
650 metų sukakčiai skirtą konferen
ciją. Įvadinį žodį tarus instituto di
rektoriui dr. B. Vaitkevičiui, buvo 
skaitomi pranešimai apie kaikuriuos 
Vilniaus praeities aspektus, miesto 
kultūros bei architektūros raidą.

DAIL. ADOMO GALDIKO aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį kauniečiai 
paminėjo jo darbi; paroda M. K. 
Čiurlionio dailės muzėjuje, kurio 
fonduose saugoma apie 400 išeivi
joje mirusio talentingo tapytojo kū
rinių. Parodoje vyravo peizažai, at
skleidžiantys spalvos jieškojimus, pa
pildyti liaudies motyvais sukurtais 
keturiais natiurmortais, čigonių port
retais — “Čigonė” Ir “Burianti mo
teriai čigonė”. Kaunietė Sigita Ap- 
šegaitė “Literatūros ir Meno” skai
tytojus supažindina ne tik su šia pa
roda, bet ir su velionies Adomo Gal
diko pagrindiniais biografijos bruo
žais, jo pasiektais laimėjimais. Savo 
rašinį ji baigia dėmesio vertais žo
džiais: “Vertindami sudėtingą A. 
Galdiko gyvenimo ir kūrybos kelią, 
galime teigti, kad tai vienas bran
džiausių, įdomiausių Lietuvos daili
ninkų, savo kūriniuose iškėlęs lietu
viško peizažo grožį ir poetiškumą.”

LIETUVOS KINO STUDIJA su
kūrė spalvotą plačiaekranį filmą 
“Kur iškeliauja pasakos”. Pagrindi
nis dėmesys jame skiriamas dabarti
niam darbo jaunimui, jieškančiam 
savų kelių gyvenime. Scenarijų para
šė Leonidas Jacinevičius pagal savo 
apysaką “Rūgštynių laukas”, kuri 
pernai laimėjo Kauno P. Ziberto šil
ko kombinato premiją. Filmo reži- 
sorius — Algirdas Dausa, vyr. ope
ratorius — Pranas Tomašev.ičius, pa
grindinių vaidmenų atlikėjai — de- 
biuotuojantys jaunieji aktoriai Ingri
da Kilšauskaitė, Algis Kybartas — 
vilnietė ir kaunietis.

MEDICINOS TERMINŲ ŽODY
NAS, ruošiamas spaudai, turės dau
giau kaip 40.000 lietuviškų ir tarp
tautinių terminų. Žodyno aptarimas 
įvyko Mokslų Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto termi
nologijos tarybos posėdyje.

“ŽYCIE LITERACKIE”, Lenkijos 
literatūrinis savaitraštis, paskelbė 
pluoštą Eduardo Mieželaičio, AlbĮno 
Žukausko, Jono Strielkūno eilėraš
čių ir Vytauto Bubnio romano “Po 
vasaros dangum” ištrauką. Eilėraš
čius išvertė Z. Stoberskis, T. Chro- 
čelevskis, romano ištrauką — A. 
Stoberskienė. Lietuvių literatų kūry
bai skirti žurnalo puslapiai iliust
ruoti dail. Petro Ilgūno linoraižiniu 
“Žvejų tinklai” ir Arnoldo Baryso 
Vilniaus vaizdų nuotraukomis.

VILNIAUS FILHARMONIJOS vo- 
kalinis-instrumentinis ansamblis “Ne
rija”, vadovaujamas R. Bieliausko, 
grįžo iš gastrolių Lenkijoje, kur vil
niečiai turėjo net 20 koncertų. Juose 
skambėjo lietuvių ir kitų tautybių 
kompozitorių estradiniai kūriniai. 
Koncertuose taipgi dalyvavo estrados 
solistai N. Tallat-Kelpšaitė, L. Že
maitytė ir S. Povilaitis. V. Kst.
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ISLINGTON — NORSEMAN ST. Gražus trijų miegamųjų kambarių 
vienaaugštis. Pilnai įrengtas rūsys. Garažas su privačiu įvažiavimu. 
Namas arti mokyklų ir susisiekimo. įmokėti apie $12-$15.000 ir viena 
atvira skola išsimokėjimui.
JANE — ANNETTE ST. 7 kambariai, mūrinis, 4 kambariai pirmame 
augšte. Dvi modernios virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su šoniniu pri
važiavimu. Didelis kiemas. Įmokėti apie $15.000.
KEELE ST. — HUMBERSIDE. Netoli parko ir susisiekimo, 8 kam
barių mūrinis atskiras namas. Dvi virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su 
geru privažiavimu. Namas be skolų. Prašo apie $10-$15.000 įmo- 
kėjimo.
RONCESVALLES — WESTMINSTER AVE. Geras mūrinis pastatas 
— krautuvė ir du butai. Ideali verslui vieta, europiečių apgyven
tas rajonas. Namas be skolų. Savininkas prašo galimai didesnio 
įmokėjimo.
BLOOR — INDIAN RD. Didelis 15 kambarių, 3-jų butų namas. 
Du ištaigingai įrengti kambariai rūsyje. Naujas vandeniu-alyva šil
dymas, 2 mūriniai garažai. Platus privatus įvažiavimas. Sklypas 
50 x 150 pėdų. Namas labai gerame stovyje. Įmokėti $40.000. Viena 
atvira skola 10-čiai metų išsimokėjimui.

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

Kanados Įvykiai

LIETUVIO savininko vaistinė

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRJSI KĖL 
KREDITO

999 COLLEGE ST.,

IMO PARAPIJOS 
KOOPERATYVAS

TORONTO 4, TEL 532-3400

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

Nemokamas visų narių
$2.000, asmeninių paskolų 
Parduodame American E 
Order — pinigines peria 
telefoną, elektrą, vandenj, 
Mūsų tikslas—ne PELNAS

VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKA: 
už termininius indėlius — 
dvejų metų.................................. 814%
vienerių metų ...............................8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7!4% 
už depozitų-čekių sąskaitas ........6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000........... 8%
asmenines — naujas ............... 814%
nekiln. turto iki $50.000............ 8%

(yvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000. 

rpress kelionių čekius ir International Money 
idas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, 
dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas, 
i, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

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

(Atkelta iš 1-mo psL) 
boms įteikė atsistatydinimo raš
tus, galiojančius nuo 1973 m. 
gruodžio 31 d. Premjero W. Da
vis Ontario vyriausybė tada pa
teikė įstatymo projektą parla
mentui, neleidžiantį mokytojam 
atsistatydinti iki 1974 m. rug
pjūčio 31 d. ir priverčiantį juos 
laikytis arbitro sprendimo. Vie
nos dienos demonstracijas prie 
Ontario parlamento rūmų su
rengė apie 30.000 mokytojų, pa
likdami mokinius klasėse ir net 
nutraukdami jų egzaminus. Pas
kutiniu momentu prieš Kalėdas 
buvo pasiektas laikinis sprendi
mas — mokytojų organizacijos 
sutiko atsistatydinimo terminą 
nukelti į š.m. sausio 31 d., o vy
riausybė atidėjo įstatymo patvir
tinimą parlamente. Beveik visa 
spauda savo vedamaisiais yra 
pasisakiusi prieš mokytojus, pa
brėždama mokytojų gaunamą 
neblogą atlyginimą, turint gal
voje jų ilgas atostogas, galimybę 
tobulinti kvalifikacijas vasaros 
mėnesiais ir pagal jas pereiti į 
augštesnę kategoriją su didesne 
alga. Kaikurie laikraščiai netgi 
siūlė priimti mokytojų atsistaty
dinimą, nes su jais iš mokyklų 
pasitrauktų nerimčiausias ele
mentas. Švietimo lygis Ontario 
mokyklose ir gimnazijose yra 
kritęs dėl nevykusių eksperi
mentų, perdidelės laisvės moki
niams pasirinkti mokymosi da
lykus. Jie pasirenka lengviau
sius, neesminius dalykus, atsi
sakydami svarbesniųjų, ir kai
kurie net neišmoksta kaip rei
kiant anglų kalbos. Kaltė, žino
ma, tenka ne tik mokytojams, 
bet ir tokius eksperimentus lei
džiančioms švietimo vadyboms.

Imigracijos ministerio R. And
ras pranešimu, Kanada yra ga
vusi apie 1.400 prašymų iš čilie
čių bei kitų tautybių asmenų, 
pabėgusių iš Čilės po marksisto 
prez. A. Allende nuvertimo. Di
džioji jų dalis Kanadon nori at
važiuoti tik pavasarį. Toks bu
simųjų ateivių pageidavimas su
silaukė opozicinės konservatorių 
partijos kritikos. Jeigu ateiviai 
nori laukti pavasario, matyt, jie 
nėra tikri politiniai pabėgėliai 
ir jau turi saugią prieglaudą. 
Toronto policija yra paruo
šusi apie 2.000 deportuotinų

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų. 
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St W., Toronto

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

4> Ont Tel. 534-7525

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(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

Ateitininkų žinios
Naujai išrinktoji Ateitininkų Sen

draugių Sąjungos valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. Juozas Laučka, 
vicepirm. Pranas Baltakis, sekr. Jo
nas Vaitkus, ižd. Genė Vasaitienė, 
nariai — Roma Žilionienė ir Juozas 
Vitėnas. Vienbalsiai pareikštas pa
geidavimas, kad kun. Kazimieras Pu- 
gevičius ir toliau pasiliktų sąjungos 
dvasios vadu. Buvusi valdyba su 
pirm. dr. Antanu Sužiedėliu prieša
kyje perdavė pareigas naujam vie
netui. Naujasis pirmininkas valdybos 
vardu pareiškė padėką buvusios val
dybos nariams už ligšiolinį vadovavi
mą, kuris truko beveik ketverius 
metus. Pasidžiaugta, kad bent vienas 
buvusios vadovybės narys (Pranas 
Baltakis) pasiliko ir naujoje. Kiti 
ligšiolinės valdybos nariai buvo: dr. 
Ant. Sužiedėlis, Antanas Vasaitis, 
Arvydas Barzdukas, Cezaris Surdo- 
kas, Virginija Gureckienė ir Algis 
Lukas. Sąjungos skyrių valdybos ir 
atskiri nariai rūpimais klausimais 
prašomi rašyti šiais adresais: pirmi
ninkui — 9610 Singleton Dr., Bethes
da, Md. 20034; vicepirmininkui — 
7802 Temple St., Hyatsville, Md. 
20783; sekretoriui — 4921 78 Avė. 
Hyatsville, Md. 20784, iždininkei — 
11333 Melclare, Md. 20705.

NUO LUINOS IKI DANGORAlilOt 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Skautų veikla
• Gruodžio 23 d. Prisikėlimo par. 

salėje skaučių “Šatrijos” tunto su
ruoštose skautiškose Kūčiose daly
vavo 300 sesių ir brolių. Kalėdinį 
žodį tarė ps. T. Augustinas, OFM. 
Skautės, kartu su Stepo Kairio kank
lininkėmis, atliko Tėvynei prisiminti 
vaizdelį, kurį paruošė v. sk. si. Sil
vija Sarkutė. Kalėdų senelis (R. Ma- 
rijošius) apdovanojo vilkiukus ir 
paukštytes skautų tėvų komiteto pa
ruoštomis dovanėlėmis.

• Žengiant į naujus metus, “Šat
rijos” ir “Rambyno” skautės-ai ragi
nami sumokėti nario mokestį per 
draugininkus. Taip pat neužmirškime 
pratęsti prenumeratą arba užsisa
kyti “Skautų Aidą”.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tuntininkai sveikina visus skautus-es, 
vadovus-es, tėvelius ir rėmėjus su 
1974 metais, linkėdami sveikatos, iš
tvermės ir ryžto ateities darbuose.

• Sveikiname v. sk. Jūratę Ba- 
tūraitę ir “Baltijos” kvinteto vado
vą Vilių Lemkį, sukūrusius lietuviš
ką šeimą. Daug laimės!

• V. s. P. Jurgėlos knygos “Lie
tuviškoji skautija” vajaus k-tas per 
Kanados rajono vadą v.s. K. Batū
rą kreipiasi į visus skautininkus-kes, 
vadovus-ves, tėvus, rėmėjus ir kitus 
skautiškos veiklos bičiulius, prašyda
mas užsisakyti spaudai paruoštą vei
kalą, kuris bus apie 800 psl. Prenu
merata — $10, garbės prenumerata 
— $25, garbės leidėjo pren. — $50. 
Toronte vajaus k-to įgaliotiniu pa
kviestas s. VI. Rušas. Prenumeruo
tis galima tiesiog komitete šiuo ad
resu: J. Bružas, 7103 Avenue X, 
Brooklyn, N.Y. 11234. Čekius rašyti 
“Lietuviškoji skautija” vardu. 

imigrantų sąrašą imigracijos mi
nisterijai. Jį sudaro daugiausia 
kriminalinius nusikaltimus pa
darę asmenys. Per 1973 m. pir
muosius tris ketvirčius iš Onta
rio buvo ištremta į jų kilmės 
kraštus 780 ateivių. Mokesčių 
mokėtojams kiekvieno jų kelio
nė pareikalavo apie $1.000, ta
čiau tokio asmens laikymas ka
lėjime per metus kainuoja $9.- 
000. Imigracijos ministeris R. 
Andras pažadėjo įvesti griežtas 
bausmes tokiems deportuotiems 
ateiviams, kurie vėl nelegaliai 
sugrįžta Kanadon. Rusų laivu 
Montrealin 1973 m. balandžio 
27 d. atvyko 45 narius turin
čios 7 čigonų šeimos, apsirūpi
nusios V. Vokietijos suklastotais 
pasais. Imigracijos ministerija 
atsisakė suteikti imigranto tei
ses čigonams, bet dabar jų ne
gali surasti. Spėjama, kad visas 
tų čigonų karavanas jau yra at
sidūręs JAV.

Premjeras P. E. Trudeau su 
žmona Margarita Kalėdų pirmą
ją dieną susilaukė antro sūnaus, 
kurį žada krikštyti Aleksandru- 
Emanueliu ir vadinti rusams 
įprastu Saša. Dėlto kaikurie hu
moristai jau pranašauja, kad 
krikšto tėvu, ko gero, gali būti 
A. Kosyginas. Prieš dvejus me
tus pirmasis P. E. Trudeau sū
nus Justinas taip pat gimė pir
mąją Kalėdų dieną.

P. Korėjos respublika iš Ka
nados nupirko “Candu” atomi
nės elektros jėgainės reaktorių 
už $250 milijonų ir rezervavosi 
teisę pirkti dar vieną. Kanados 
vyriausybė, plėsdama atominės 
elektros energijos gamybą, nu
tarė už $250 milijonų pastatyti 
Kvebeke antrą vadinamojo “sun
kiojo vandens” gamyklą prie 
Gentilly vietovės, kur jau vei
kia 250 megavatų stiprumo ato
minė elektros jėgainė.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno Žalgirio krepšininkams 

Sov. Sąjungos pirmenybėse šiais me
tais sunkiai einasi. Iki šiol žaidė 6 
rungtynes ir tik vienas laimėjo. De
šimties komandų grupėje jie yra pas
kutinėje vietoje. Komandoje nesima
to M. Paulausko.

Visasąjunginės bokslo pirmenybės 
Lietuvos boksininkams buvo nesėk
mingos. Jose geriausiai pasirodė J. 
Juocevičius, Il-me vidutiniame svory
je laimėjęs III v. Anksčiau lietuviai 
pasiekdavo daugiau ir geresnių lai
mėjimų, yra buvę Sov, Sąjungos ir 
Europos meisteriais.

“Jie garsino Lietuvos vardą” — 
tokia antrašte Vilniaus “Sportas” iš
vardino eilę geriausių Lietuvos spor
tininkų, iš kurių skaitytojai išrinks 
iškiliausią Lietuvos sportininką. Są
raše yra sportininkai su pasaulinio 
masto pasekmėmis. Kaip jie garsino 
Lietuvos vardą, sunkų suprasti. Ar su 
“CCCP” užrašu ant krūtinės?

Keturių respublikų moksleivių 
krepšinio turnyre dalyvavo Gruzijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos berniukų 
ir mergaičių rinktinės. Lietuviai, nu
galėję Latviją 86:62, Estiją 95:78 ir 
Gruziją 67:58, tapo turnyro laimėto
jais. Lietuvaitės, nors ir pralaimėjo 
paskutines rungtynes Gruzijai 51:57, 
taip pat laimėjo I V. Prieš tai jos 
įveikė Latviją 64:54 ir Estiją 66:50.

Moterų pasaulio rankinio pirme
nybės įvyko Jugoslavijoj. Sov. Sąjun
gai atstovavo ir kaunietė Rita Zalls- 
kaitė.

Berlyno Dinamo fechtuotojai Vil
niuje rungėsi su Lietuvos muškie
tininkais. Geriausiai pasirodė kau
nietė Rasa Kajokaitė, rapyrų dviko
voje laimėjusi I v. '

"T. Žiburiams'aukojo
$100: Toronto Prisikėlimo parapi

jos kredito kooperatyvas; $20: M. 
Vasiliauskienė; $15: Jonas Karka; 
$10: Vincas Čerškus, dr. Pr. Vileišis, 
Aug. ir Alf. šmigelskiai, prel. Jonas 
A. Kučingis; $6: Genė Gaputienė; 
$5.50: Justinas Hirsh; $5: Stasys Ažu
balis; $4.50:, Aleksas Butvydas; $3.50: 
A. Diržys, J. Malciųs, Jonas Naujo
kaitis; $3: Jonas Drazdis, Ip. Stane
vičius, P. Zabarauskas, Ant. Klupšas; 
$2: C. Choromanskis, Pov. Pikevi- 
čius, Jonas B. Žekas, D.. Mitkienė; 
$1.50: Edv. Heikys, St. Jonaitis, U. 
Opanavičienė, A. Smilgys, Alf. Paš- 
kus, J. Žakevičius. J. Daunys, Ant. 
Montvilas, Ant. Laurinaitis, P. Skab- 
lauskas, Julius Bakšys, A. Arlauskas, 
Jonas Bukšaitis, J. Gataveckas, J. 
Matuliauskas.

Rėmėjo prenumeratas po $20 at
siuntė: St. Paketūras, Mykolas Ki- 
zis; rėmėjo prenumeratas po $15: už 
dvejus metus — Vincas Sinkevičius, 
už vienerius metus — Jonas Riau
ba, Jonas Tarvydas, Romas Masiulio- 
nis, Liudas Merkelis, O. Dailidienė, 
Ant. Elijošius, Aug. Senkus, Vyt. Ja
nuška, Jonas Puteris, Mikas Petrulis, 
Vincas Bučys, Stasys Ažubalis, S. V. 
Liuimos, Jonas Karka, P. Žemaitis, 
Eduardas Sudikas, L. Bilkštys, Vin
cas Čerškus, Jonas Gustaitis, Petras 
Sidaras, Juozas Butkus, Albinas Ga- 
čionis, Haris Lapas, Vacį. Morkū
nas, Henrikas Siaurys, Adolfas Rubi
nas, Bronius Saplys, Ant. Žilėnas, 
Elena Račkauskienė, prel. Jonas A. 
Kučingis, Jonas Cipkus, Feliksas No
reika, Ant. Matulionis, Ant. Lauri
naitis, Nikodemas Kardelis, Jonas 
Kalainis, Aleksas Kalainis, Ant. Ba- 
liukonis.

Nuoširdi padėka visiems lietuviš
kos spaudos rėmėjams.

SUDBURY, ONT.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minė

jimas, surengtas apylinkės valdybos, 
įvyko 1973 m. gruodžio 8 d. Buvo iš
nuomotos net dvi salės koncertui ir 
ukrainiečių salė šokiams bei vaišėms. 
Sugiedojus Kanados himną, minėji
mą pradėjo pirm. J. Kručas. Po jo 
miesto burmistras J. Fabbro sveiki
no lietuvius, praturtinančius daugia- 
kultūrę Kanadą. Meninę dalį puikiai 
atliko Hamiltono mergaičių choras 
“Aidas”, vadovaujamas patyrusio di
rigento ir solisto V. Verikaičio. Lie
tuviškos dainos ir V. V. solo žavėte 
žavėjo Sudburio publiką. Po pirmo
sios koncerto dalies pertraukos pasi
rodė ir vietinis lietuvių jaunimas. 
Abi “Ramunėlės” grupės — didžioji 
ir mažoji gražiai atliko keletą tauti
nių šokių. Didžiųjų grupėn įsijungė 
ir pati mokytoja šaunioji Silvija 
Martinkutė. Publika ir vieniems, ir 
kitiems nepagailėjo katučių. Po me
ninės dalies visų vardu padėkos žodį 
tarė pirm. J. Kručas. Programa už
baigta Lietuvos himnu. Mažosios 
“Ramunėlės” atstovės įteikė Silvijai 
ir Vaclovui gražių rožių puokštes. 
Koncerto salėje, be kitų, buvo dar ir 
augštas imigracijos pareigūnas K. 
Alexander su žmona. Jis taip pat pri
klauso daugiakultūrei Sudburio or
ganizacijai.

Antroji parengimo dalis vyko uk
rainiečių salėj. Čia pirmą kartą 
Sudburio lietuvių istorijoj buvo duo
ta nemokama vakarienė visiems da
lyviams iš privačiai suaukoto maisto. 
Salėje buvo tiek daug žmonių, kad 
šokėjams beliko mažai erdvės. Grojo 
geras orkestras, veikė loterija ir gė
rimų bufetas. Nuotaika buvo labai 
gera. Būtų buvusi dar geresnė, jei 
būtų buvę daugiau berniukų. Nors 
tas parengimas, ryšium su atsikvie- 
timu 50 mergaičių iš Hamiltono, pa
reikalavo daug išlaidų, tačiau valdy
ba gavo apie $100 gryno pelno. Prie 
parengimo, be apylinkės valdybos, 
daugiausia prisidėjo A. Kručienė, A.
J. Gataučiai, V. Bružas, Pr. Griško- 
nis, J. Venslovaitis. Buvo svečių iš 
Hamiltono, Toronto ir Sault Ste. Ma
rio.

Sekančią dieną buvo atlaikytos 
pamaldos už žuvusius karius ir par
tizanus. Pamaldas užprašė KLB Sud
burio apylinkės valdyba. Džiugu pa
stebėti, kad “Aido” choristės su V. 
Verikaičiu priešaky davė labai gra
žų pavyzdį. Nors ir mažai miegoję, 
bet visi, su retomis išimtimis, daly
vavo ir lietuviškose pamaldose. Jie 
visur tinka, kaip lietuvių priežodis 
sako: “Ir prie tanciaus ir prie ra- 
žančiaus”. Linkime “Aidui” ir kitur 
su daina skaidrinti lietuviškas nuo
taikas.

KALĖDŲ EGLUTĖ, susieta su me
tiniu tradiciniu bažnytiniu parengi
mu, įvyko didžiojoj Kristaus Kara
liaus parapijos salėj gruodžio 16 d. 
šeštad. Tumo-Vaižganto vardo mo
kyklos mokiniai suvaidino 2 v. vei
kalėlį “Gyvieji žaisliukai”. Vaidini
me, be 17 mokyklos mokinių, dalyva
vo ir trys suaugusieji: burtininkė — 
Silvija Martinkutė, karalius — St. 
Tolvaišą, Kalėdų senelis — A. Ku- 
sinskis. Režisavo Silvija Martinkutė 
ir Danguolė Remeikytė. Dekoracijas 
piešė Silvija Martinkutė, Danguolė, 
Gediminas ir Algis Remeikiai. Tai 
pirmas tokio masto ir lygio vaidini
mas Sudburio lietuvių auditorijoj, 
kuris pareikalavo daug darbo ir su
manumo. Po vaidinimo Kalėdų se
nelis išdalino visiems salėje dalyva
vusiems vaikučiams dovanėles, ku
rias apmokėjo LB Sudburio apylin
kės valdyba. Ji taip pat apmokėjo ir 
visas dekoracijų pagaminimo išlai
das. Buvo paruoštas vaikams vaišių 
stalas. Viską parūpino kun. Ant. Sa
bas. Suaugusieji girkšnojo kavutę 
su užkandžiais. Loterijoj laimė nu- 
šypsojo V. Bružui, D. Račinskienei,
K. Račinskaitei, A. Kusinskiui ir J. 
Remeikiui. Prie parengimo, be jau 
minėtųjų, prisidėjo N. Paulaitienė, 
B. Stankuvienė, M. Cebatorienė, E. 
Tolvaišienė, B. Gatautytė, G. Pode- 
rytė.

Jeigu- vaidinimas taip puikiai pa
vyko, tai reikia padėkoti ne tik uo
liosioms S. Martinkutei ir D. Remei- 
kytei, bet ir visiems tėvams, kurie 
pasistengė išmokyti vaikučius atlikti 
jiems skirtus vaidmenis, ir moti
noms, ypač Birutei Stankuvienei, ku
rios pasiuvo vaidinimui reikalingus 
drabužius. Taip ir šeštadieninė mo
kykla gali veikti sėkmingai, nes tė
vai aktyviai bendradarbiauja. Žiūro
vų eilėse buvo profesorių ir daktarų, 
net ir svetimtaučių, kurie gėrėjosi 
programa. Mūsiškių būtų galėję būti 
žymiai daugiau. Kaikurie dejuoja, 
kad neturi ką veikti, nėra kur nu
eiti, o kai pasitaiko retos geros pro
gos, tai lengvapėdiškai praleidžia. 
Norint išlaikyti lietuvybę, reikia ei
ti visais frontais ir savo apsilanky
mu kelti entuziazmą rengėjams ir 
vaikučiams.

JUSTAS STANKUS gražiai atšven
tė savo gimtadienį artimųjų draugų 
rately. Stankai — tai viena iš mūsų 
kolonijos iškiliųjų šeimų. Augina 
keturias gražias dukreles. Jos visos 
lanko šeštadieninę lietuvių mokyk
lą, dalyvauja tautinių šokių grupėj 
“Ramunėlė” ir drauge su savo ma
myte — lietuvių bažnytiniame chore. 
J. S. yra taip pat ir “TŽ” skaitytojas.

PER HAMILTONO “AIDO” kon
certą Sudbury chorui akompanavo 
muzikas J. Govėdas, o Sudburio “Ra
munėlės” tautiniams šokiams — A. 
Gatautis.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS iliustrou 
ta sudburietės Grasęs Petrėnienės 
knygelė "Vaikučio džiaugsmai”.

K. A. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
BLOOR — RUNNYMEDE, 10 kambarių atskiras šiurkščių plytų na
mas; 4 kambariai pirmame augšte; vandeniu-alyva šildomas; geras 
įvažiavimas, erdvus sklypas. Arti požeminio. Prašoma kaina $65,900. 
Galima greitai užimti.
SWANSEA, $10.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras namas, garažas su 
šoniniu įvažiavimu. Prašoma $45.000. Arti Bloor gatvės.
BLOOR — ALHAMBRA, 3 butų atskiras mūrinis namas su atskirais 
įėjimais, 3 prausyklos, 3 virtuvės, vandeniu - alyva šildomas, 2 at
skiri sklypai, dvigubas garažas, apie $25.000 įmokėti ir viena atvira 
skola; visai netoli Lietuvių Namų.
JANE — BLOOR, 12 kambarių, 3 miegamųjų, dvibutis (duplex), 4 už
baigti kambariai rūsyje, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, arti 
Bloor; galima greitai užimti. Apie $20,000 įmokėti.

Al. GARBENIS Pr. (CERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
6% už depozitus 

7’/4% už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep. 
814% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

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 vaL 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
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

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

1113 Dundas St. W., «v- ■ cąą E/lCyl lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 ei* NUOLAIDA

A. J. MORRIS Realtor:
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIODŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 70 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSIŠSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 ”sav. p. uaaii.

DANISH
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.

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

Telefonas: 53 3 - 4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminio i 
spaudiniai

-J:
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$ S Y P S
Nėra kunigų

Jaunevedžių pora, vykdama į 
bažnyčią, pateko eismo nelai
mėn ir žuvo. Atsidūrė šv. Pet
ro akivaizdoje. Prašėsi, kad bū
tų leista apsigyventi abiem kar
tu.

— Negalima, — atsakė šv. 
Petras. — Jūs dar esate be jung
tuvių.

— Tai gal galima čia atlikti 
jungtuves? .

— Ne, negalima.
— Kodėl?
— Danguje neturime kuni

gų.-.
* Generolo planas

Sovietų kariuomenės ir kom
partijos vadų posėdyje marša
las Grečko pareiškia:

— Mes galime sunaikinti 
Ameriką, pasiųsdami dešimt 
agentų su atominėmis bombo
mis lagaminuose. Vieną pasiųs
tume Vašingtonan, kitą Niujor- 
kan, trečią — Čikagon ir t.t.... 
Ką manote?

— Neįmanoma tokį planą 
įvykdyti, — atsako vienas kom
partijos darbuotojas.

— Kodėl?
— Aiškiai matau, drauge ge

nerole, kad jūs nesate bandęs 
įsigyti lagaminą Sovietų Sąjun
goj ...

N O S $
Liūdna darbovietė

— Kur dirbi?
— Metereologijos stotyje.
— Patenkintas darbu?
— Atvirai pasakius, ne.
— Kodėl?
— Gyvenam visą laiką vien 

spėliojimais.
• Daugiau jėgos ištiestoje 

rankoje, kaip suspaustame 
kumštyje.

Mama ir karas
Berniukas, pamatęs kine, 

kaip indėnai dažo veidus, pa
klausė tėvą, kodėl jie taip daro. 
Tėvas atsakė, esą jie ruošiasi 
kariauti. Vakare berniukas pri
bėgo prie tėvo, šaukdamas:

— Tėte, bėkime! Mama ruo
šiasi kariauti!

Paaiškinimas
Kartą studentas paprašė pro

fesorių Albertą Einšteiną pa
prastai, be tarptautinių žodžių, 
paaiškinti, kas yra bevielis te
legrafas. Mokslininkas šyptelėjo 
ir ėmė dėstyti.

— Įsivaizduok tokį šunį, ku
rio galva Londone, o uodega 
Niujorke. Jeigu Niujorke timp
telėsi uodegą, šuo sucyps Lon
done. Tai ir yra telegrafas.

— O bevielis telegrafas? — 
paklausė studentas.

— Tas pats, tik be šuns.
Parinko Pr. Alš.

SKAITYTOJAI PASISAKO
ROMA IR LIETUVIAI

“TŽ” 1973 m. 47 nr. Jono Kaseliū- 
no laiške “Reikia kardinolo ar ko 
daugiau?” yra daug logikos, šių die
nų Bažnyčios hierarchija nėra palan
ki tautinėm grupėm, ypatingai to
kiom grupėm, kurios neturi tvirto 
užnugario (kardinolą turėti būtų 
pravartu). Bažnyčios vadovų netak
tiški pasielgimai puikiai atsispindi 
JAV-se.

Straipsnio gale, redakcijos pasta
boje, sakoma: “Didžioji mūsų kliūtis 
yra ne Roma, o nepaprastas lietuvių 
pasyvumas ...” “ ... išeivijoje sto
kojame aktyvaus, tvirto ir vieningo 
lietuvių balso religinėje srityje.” 
Peršasi mintis, jog šio vieningo lie-

tuvių balso ir neturėsime, kol Roma 
nepripažins, jog ir tautinės mažumos 
yra Bažnyčios nariai, jau neminint 
30-ties metų Romos tylos apie ko
munistų vykdomą katalikų persekio
jimą okupuotuose kraštuose.

Reikia sutikti, jog toje pačioje re
dakcijos pastaboje yra iškelta didi 
teisybė. Joje sakoma: “Mūsų tautie
čiai dažnai yra linkę už visas tauti
nes nesėkmes kaltę suversti kitiems, 
o save teisinti”. Taip, mes visuomet 
dejuojame, jog mus skriaudė žydai, 
rusai, lenkai, bet niekuomet nedrįs
tame pasisakyti, jog turime ir savų 
kvislingų. Girdi, rusai būtų išvežę iš 
Lietuvos visus lietuvius, bet Justas 
Paleckis bėgo į Maskvą ir “kovojo”

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

Balio Maskeliūno
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814
2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

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

VITALITY • NATŪRALAUS MAISTO
• KRAUTUVĖ

3288 LAKESHORE Blvd. West • Long Branch Plaza 
(5 blokai į vakarus nuo Kipling Ave.) • Tel. 259-8364 

Importuoti šveicariški natūralūs vitaminai ir kosmetika, lietuviški 
sūriai, medus, riešutai, organinė duona ir Lt. K. STATULEVIČIUS

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., — ■ 1OCQ 
Toronto, Ontario i 6L
• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. I šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
• 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.

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• --------------NEMOKAMAS P RIS TA TYMAS--------------  •

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanoi be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip 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 193z4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

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

LIETUVIŲ D ... V'-,. -f _ 480 roncesvalles avi.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

IDirbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

ŠIMTĄJĮ KARTĄ
Šis pranešimas iš Čikagos yra šim

tasis. Taigi šimtąjį kartą su “TŽ” 
skaitytojais dalinuosi Įspūdžiais apie 
Čikagos lietuvių gyvenimą. Tas gy
venimas yra toks gyvas ir platus, 
kad savaitiniuose trijų mašinėle ra
šytų puslapių pranešimuose galiu 
paliesti tik labai nedidelę Įvykių da
lį. Kiek galėdamas, stengiuosi vis 
paliesti pačius svarbiausius kūrybi- 
nius-kultūrinius įvykius, nes esu įsi
tikinęs, kad tik per kūrybą bei kul
tūrą, neužmiršdami ir lituanistinio 
švietimo, išlaikysime gyvą tautinę 
dvasią ir ją perduosim jaunosioms 
kartoms. Nėra lengva kiekvieno pir
madienio rytą, vos spėjus atsikelti, 
sėsti prie rašomosios mašinėlės ir 
surašyti svarbiausius įvykius, radus 
atitinkamą formą. Buvo ir nevilties 
valandų, kai norėjosi rašyti redak
toriui laišką ir pranešti, kad dau
giau pranešimų iš Čikagos neberašy
siu. Bet kai paskaičiau “TŽ” anke
tos paskelbtus davinius su žinia, kad 
73% “TŽ” atsiliepusiųjų skaitytojų 
skaito šiuos pranešimus, nuotaika 
pakilo, nes įsitikinau, kad darbas ne
veltui. Tiesa, kaikas sugestijonavo, 
kad pranešimai rašomi skubotai. 
Tuos piliečius norėčiau paklausti: o 
kas yra žurnalistika? Ar tai ne sku
bos darbas? Juk gyvenimas rieda 
nuolatos ataudžiainas įvykių įvykiais. 
O spauda kaip tik turi skubiai ir 
tiksliai apie juos informuoti. Žurna- 
lizmas nėra literatūra, kur kiekvie- 
nąs sakinys turi būti išdailintas. Žur- 
nalizmas yra pašėlęs tempas, nes 
kiekvienas skaitytojas laukia greitos 
bei taiklios informacijos. Skubant 
dažnai pasitaiko ir klaidų. Amerikie
čių dienraščiai, per parą išleisdami 
kelias laikraščio laidas, pasitaikiu
sias klaidas bei netikslumus nemato
mai atitaiso sekančiose laidose. To, 
žinoma, negali padaryti mūsų laik
raščiai, išeidami kartą per dieną ar 
net per savaitę. Visiems šios skilties 
skaitytojams linkiu laimingų 1974 
metų.

MIRĖ GEN. P. PLECHAVIČIUS
Kai prieš 15-10 metų susitikdavau 

gen. P. Plechavičių Čikagos gatvėse 
su balta barzda, bet tiesų kaip ąžuo
lą, prisimindavau Marijampolę — 
Lietuvos Vietinės rinktinės karo mo
kyklos dienas. 1944 m. ankstyvą pa
vasarį susirinko ten per 1,000 gra
žiausio Lietuvos jaunimo. Bet die
noms artėjant į gegužį, padėtis rūs- 
tėjo, sklido begalės gandų, kad vo
kiečiai likviduos pirmiausia karo mo
kyklą, o po to gal ir Rinktinę. Tų 
dienų nuotaikos karo mokykloje bu
vo pašėlusiai antinacinės, nes čia 
buvo susibūrę daug jaunų rezistenci
jos vyrų. Vieną dieną Marijampolės 
kareivinių manieže buvo išrikiuota 
visa karo mokykla. Atvyko pats LVR 
vadas gen. P. Plechavičius. Jis tarė 
kietą ir atvirą žodį: “Daug sunkumų 
šiomis dienomis gula mano pečius, 
bet aš jūsų neišduosiu ...” Tie žo
džiai greit virto tikrove. Kai atėjo 
pavojingasis momentas, daugumas 
kariūnų laiku buvo perspėti dingti 
savo keliais, o pats LVR vadas su 
eile kitų augštų karininkų iškeliavo 
neišdavę savo vyrų. Gen. Plechavi
čius, sulaukęs 83 m. amžiaus, mirė 
gruodžio 19 d. Čikagoje. Per eilę 
paskutinių metų generolas sirgo ir 
jo niekur nebesimatė.

PAGERBĖ RAŠYTOJĄ
Čikagoje pilna šviesa šviečia du 

mūsų kultūros bei tautinės gyvybės 
švyturiai — Jaunimo Centras ir Tau
tiniai Namai. Modernioje JC kavinė
je kiekvieną penktadienio vakarą 
Vyksta vis naujos kultūrinės vakaro
nės, o Tautiniuose Namuose kartą 
per mėnesį sekmadienio popietėmis 
pagerbiami iškilieji lietuviai. 1973 
m. lapkričio mėnesį, vos salėje tel- 
pant žmonėms, buvo pagerbtas mū
sų didysis tenoras Stasys Baras, o 
gruodžio 2 d. surengta rašytojo Alo
yzo Barono pagerbimo popietė. A. 
Baronas yra tikrai šakotas kūrėjas: 
kūrybinius žingsnius pradėjęs eilė
raščiais, jis kūrybinį brandumą pa-

siekė novelėje bei romane, šalia to 
gabiai rašydamas ir satyrą. Skaity
tojo lentynose rikiuojasi jau per 20 
A. Barono knygų, kurių ar ne pen
kios yra atžymėtos premijomis ir ei
lė jų išversta į svetimas kalbas. Ra
šytojas M. Katiliškis, taręs pagrin
dinį žodį A. Barono pagerbimo vaka
re, išryškino Augštaitijos kampą — 
Vabalninką, kur gimė bei augo rašy
tojas A. Baronas ir visa eilė kitų ne
eilinių mūsų literatūros kūrėjų. Pas
kui kalbėtojas klausytojus perkėlė į 
Hanau stovyklos aplinką, kur tarp 
dviejų augštaičių — M. Katiliškio ir 
A. Barono — užsimezgė draugystės 
ryšiai. A. Baronas įdomiame žodyje 
nupasakojo savo vargingą vaikystę, 
pirmuosius kūrybinius žingsnius, o 
vėliau atvėrė įdomių detalių, kaip 
buvo rašomos kaikurios jo novelės 
bei romanai. Daug estetinio bei tau
tinio džiaugsmo suteikė jaunojo 
Andriaus Barausko paskaityta ištrau
ka iš A. Barono romano “Vėjas le
kia lyguma”, kur ryškinama kaip 
NKVD pulk. Burlickis iš kovos lau
ko prieš Lietuvos partizanus pabėgo 
į Vakarus, o jaunas berniukas, at
stovaujantis gyvam Lietuvos rezis
tencijos balsui, lieka laimėtojas. Ap
lamai A. Barono pagerbimo popietė 
buvo gyva, įdomi, sutraukusi gražų 
būrį žmonių.

BALETAS IR ŽEMAITIŠKAS 
ŽODIS

Vos spėjus pasibaigti A. Barono 
pagerbimo popietei, daugumas sve
čių skubėjo į Jaunimo Centrą, į me
tinę tos institucijos vakarienę. Nors 
bilietai buvo po $25 asmeniui, bet 
svečių prisirinko pilnutėlė didžioji 
salė. Raudonam vynui liejantis ir 
garuojant šiltai vakarienei, JC direk
toriui kun. G. Kijauskui tarus įžan
ginį žodį TF pasveikinus visus rėmė
jus, vieną įspūdingiausių programų, 
kokias tenka matyti panašiuose po
būviuose, atliko profesijonalė bale
rina Birutė Barodickaitė ir akt. Leo
nas Barauskas. Baleto meną, kuris tą 
vakarą ypač žavėjo kiekvieną, gali 
taikliai įvertinti tik specialistai. Akt. 
L. Barauskas, žemaitiškai apsiren
gęs, skaitė V. Krėvės “Dainą apie 
arą” ir Kymantaitės-Vaičiūnienės pa
sveikinimą žemaičiams “Apie berną, 
kuris mergos jieškojo ir ją surado”. 
Tai buvo visiems suprantama kalba, 
susilaukusi milžiniškų ovacijų. Pir
moje dalyje akt. L. Barauskui mu
zika talkino kompoz. D. Lapinskas. 
Vakarienėje dalyvavo Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė, vysk. V. 
Brizgys, BALFo cv pirm. M. Rudie
nė su inž. A. Rudžiu, būrys mūsų 
menininkų, gydytojų, visuomeninin
kų. Jaunimo Centro švyturys galin
gai šviečia visiems lietuviams.

IMPONUOJANTYS SKAIČIAI
“Lituanus” žurnalo fondas, matyt, 

daugiausia pasidarbavus sumaniam 
administratoriui J. Kučėnui, išleido 
įdomią brošiūrą anglų kalba, reko
menduodamas žurnalą užsisakyti nau
jiems skaitytojams. Iš paskelbtų duo
menų sužinom, kad “Lituanus” fon
das iš viso skaitytojams išsiuntinėjo 
16 milijonų žurnalo puslapių su in
formacijomis apie Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes. Žurnalas siunti
nėjamas net į 93 pasaulio valstybes. 
Paskelbtas ir maždaug 1200 pavar
džių bei įstaigų sąrašas tų žmonių 
bei institucijų, kurie 1972-73 m. au
komis parėmė žurnalo leidimą. Įdo
mu, kad tame sąraše užtinkama ir 
viena kita pavardė iš Vilniaus. Bro
šiūroje rašoma, kad “Lituanus” žur
nalas yra laukiamas visų tų, kurie 
tiki, kad Lietuva, Latvija ir Estija 
turi pilną teisę būti nepriklausomo
mis valstybėmis, kaip ir visos kitos 
pasaulyje. Naujiems skaitytojams 
žurnalą galima užsisakyti papiginta 
kaina, už $5 metams, rašant: “Litua
nus”, P.O. Box 9318, Chicago, Ill. 
60690, USA.

(Šis pranešimas buvo skirtas kalė
diniam “TŽ” numeriui, bet dėl paš
to kaltės nespėjo laiku pasiekti re
dakcijos. Dėlto jis spausdinamas pa
vėluotai. RED.).

bei “įrodė” šitokio mosto žalingumą. 
(Šitaip porino vienas lietuvis akade
mikas). Kaip žinia, mes ir savuosius 
kvislingus bandome padaryti hero
jais. V. Semaška

IŠ JERUZALĖS
Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės 

ir naujųjų 1974 metų proga, nega
lėdamas visiems mano pažįstamiems 
atskirai parašyti, siunčiu nuoširdžiau
sius sveikinimus. Linkiu, kad Vieš
pats Dievas laimintų kiekvieną Jūsų 
žingsnį ir kad visi Jūsų troškimai 
išsipildytų! Būdamas Šventojoje Že
mėje, šventuose Jeruzalės ir Betlė- 
jaus miestuose, esu maldoje su Ju
mis. Betlėjaus Kūdikėlio Jėzaus pa
laima telydi Jus per visus ateinan
čius metus!

Fr. Heronymus Petrauskis, OFM 
LIETUVA TELEVIZIJOJ

1973 m. lapkričio 12 d. V. Vokie
tijos televizijoj buvo rodomas brolių 
Mekų filmas apie dabartinę Lietuvą. 
Ten jiedu lankėsi ir galėjo nuvažiuo
ti net į savo tėviškę. Minėto filmo 
vaizdai nebuvo propagandiniai. Juo
se matyti senutė Mekų motina su 
senais virtuvės indais, katilais, ku
riuos galima buvo pirkti tiktai ne
priklausomos Lietuvos laikais. Da
bar neįmanoma pasirinkti virtuvės 
indų. Taip pat filme buvo parody
tas kolchozo gyvenimas ir darbai su 
kombainais. Vaizdai tikrai realūs, 
taip iš tikrųjų yra: laukuose pilna 
usnių bei kitokių piktžolių. Tarp jų 
žmonės renka varpas. Gal dėlto Sov. 
Sąjunga turi pirkti kviečių Kana
doje, kad nepritrūktų duonos. Apie 
tenykščią tikrovę kalba ir filme pa
rodyta trobelė. Propaganda kalba 
apie didžiausias sovietines statybas, 
o darbo žmonės turi gyvesti netaiso
mose lūšnose. Nauja statyba nau
dojasi sovietinė valdžia, kuriai la
biau rūpi propaganda negu paprastų 
žmonių gerovė. Tokios išvados plau
kia iš minėto filmo. H. V.

MIŠRIOS SANTUOKOS
“TŽ” 43 nr., 1973 m. Al. Gimantas 

savo straipsnelyje “Mišrios vedybos 
tebeklesti” rašo, kad lietuvių šeimų 
sudarymui didelių sunkumų kelia 
tai, kad lietuvių mergaičių yra dides
nis skaičius nei berniukų. Kelia 
klausimą: “Ar vien dėlto dalis mer
gaičių turėtų likti netekėjusiomis?” 
Atseit, šios dalies mergaičių santuo
ka su svetimtaučiais turėtų būti pa
teisinama, nors autorius taip įsak
miai neteigia. Žinoma, niekas negali 
uždrausti mergaitei kurti šeimą pa
gal jos turimas galimybes, bet suda
rydama santuoką su svetimtaučiu 
lietuvė mergaitė būtinai turėtų pasi
likti laisvę būti ir toliau lietuve, 
laisvę auklėti savo vaikus lietuviais. 
Apie šias laisves ji turėtų susitarti 
su savo vedybų partneriu prieš san
tuoką. Priešingu atveju mergaitė ga
li lengvai patekti į savo būsimo vy
ro vergiją ir būti priversta klausyti 
vien jo diktato.

Jei dalies mergaičių santuokas su 
svetimtaučiais sąlyginai dar galima 
pateisinti, tai lietuvių vyrų santuokų 
su svetimtautėmis pateisinti negali
ma, nes: 1. lietuvių merginų yra per
teklius; 2. vesdami svetimtautes, lie
tuviai vyrai užgauna lietuvaičių gar
bę, tarsi lietuvės yra blogesnės rū
šies moterys už svetimtautes. Todėl 
lietuvio vyro vestuves su svetimtau
te turėtume ignoruoti, boikotuoti, 
neiti į jas, nenešti dovanų, nedaly
vauti jų puotoje, nesilinksminti. Ko
kia čia gali būti linksmybė, jei tos 
vestuvės kelia mums vien tik liūdesį 
ir susirūpinimą! Šiais atvejais ne 
linksmintis, o vien tik verkti ir 
smerkti belieka. B. Pa-a

NEGEROS TAISYKLĖS
Visi rašo apie skystojo kuro tau

pymą ir duoda įvairius patarimus, 
bet niekas nekreipia dėmesio į ne
tvarkingą miesto judėjimą. Dėlto va
žiuodamas automabiliu miesto gatvė
mis išeikvoji daugiau gazolino nei 
vieškeliuose. Pvz. Toronte, kai visi 
grįžta iš darbo, užsikemša gatvės ir 
reikia nežmoniškai ilgai stoviniuoti. 
Pvz. važiuoji dešine puse. Priekinis 
automobilis nori sukti dešinėn gat
vėn, bet turi laukti, nes per gatvę ei
na pėstieji. Tuo tarpu pasikeitė švie
sos — ir vėl stovėk. Jei važiuoji vi
duriu, žiūrėk, priekinis automobilis 
nori sukti kairėn gatvėn, bet prie
kyje atvažiuoja vilkstinė automobilių. 
Na, ir turi laukti ilgiausia eilė auto
mobilių, deginti gazoliną dėl vieno 
vairuotojo. Reikėtų patvarkyti judė
jimą gatvėmis, t. y. padaryti vienos 
krypties gatves. Tuo būdu palengvė
tų važiavimas miesto gatvėmis ir bū
tų sutaupyta daug gazolino. J. Rėvas

KELKITE NEGEROVES
Išlaikykite ir toliau kultūrinį spau

dos lygį. Kelkite problemas ir aplin
kybes, kurios padėtų sukurti lietu
viams laisvesnį gyvenimą, o Lietuvai 
atgauti laisvę. Kelkite visuomenėje 
moralinio nuosmukio negeroves ir 
jieškokite, kaip galėtų lietuviai jau
nuoliai išsilaikyti krikščioniškos mo
ralės ribose. A. Musteikis

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

WINNIPEG,
LIETUVOS KARIUOMENĖS at- 

steigimo sukakties minėjimą suren
gė apylinkės valdyba 1973 m. lap
kričio 24 d. lietuvių par. salėje. Mi
nėjimą pradėjo apyl. valdybos pirm. 
K. Strikaitis atitinkama kalba. I 
garbės prezidiumą jis pakvietė kūrė- 
jus-savanorius: P. Liaukevičių, Ant. 
Samulaitį ir pašauktą anuometinei 
karo tarnybai VI. Steponavičių. Pa
grindinę kalbą pasakė Br. Bujokie- 
nė, pabrėždama mintį, kad kova ne
baigta, skatindama gaivinti idėjinę 
dvasią bei viltį atgauti Lietuvos ne
priklausomybę. Ukrainiečių vyr. Įeit. 
B. Bušenčuk savo kalboje priminė, 
kad 40 milijonų ukrainiečių tauta 
nepajėgė iškovoti nepriklausomybės, 
o lietuviai pajėgė. Taip pat kalbas 
pasakė P. Liaukevičius, VI. Stepona
vičius ir ats. vyr. Įeit. Antanas Sa- 
mulaitis. Užbaigai J. Demereckas 
padeklamavo Tumienės eilėraštį 
“Partizano motinai”. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu. Po to buvo pa
sivaišinta. Prie bufeto dirbo J. Gra, 
bys ir Brenda Miller. Užkandžius pa
ruošė valdybos sekr. G. Fedarienė.

“WINNIPEG FREE PRESS” pa
skelbė žinią, kad prie geležinkelių 
tiesimo dirbę sprogdinimo darbus C. 
Blackmon, P. Kiser vietoje užmušti, 
o su jais dirbęs lietuvis Robertas 
Strikaitis iš Sioux Lookout, Ont, 
paguldytas ligoninėn. Jo sveikata 
pakenčiama. Jis turi giminių Kana
doje ir JAV-bėse.

DR. ALFONSAS YAUNIŠKIS su 
ponia Margarita atšventė 25 metų 
vedybinę sukaktį. Jo tėvai buvo vie
ni iš senesniųjų-imigrantų Winnipe- 
ge. Tėvas Povilas, atvykęs iš Lie
tuvos, daug vargo, kol tinkamai įsi
kūrė. Turėjo, berods, tris dukteris 
ir vieną sūnų, kurį labai norėjo iš
leisti į gydytojus. Kad ir sunkiai 
dirbdamas, taupė pinigus ir savo Al- 
fonsuką leido j mokslą. Baigęs Win- 
nipege reikiamą mokyklą, išvyko į 
Angliją ir įstojo į medicinos fakul
tetą, kurį sėkmingai baigęs, grįžo į 
Winnipegą, čia atidarė savo įstaigą. 
Joje ir dabar dirba. Jis daug pade
da savo tautiečiams, kurių nemaža 
dalis pasidarė jo pacientais.

Jo tėvas Povilas buvo labai reli
gingas ir daug prisidėjo prie lietuvių 
parapijos kūrimo bei bažnyčios staty
bos, todėl ir jo paveikslą dar mato
me lietuvių parapijos salėje ant sie
nos. Šios sukakties proga dr.. A. ir 
M. Yauniškių dukra su sūnumi savo 
tėveliams St. Andrew’s auditorijoje 
surengė vedybinės sukakties šventę 
su muzika, šokiais ir iškilminga va-

MANITOBA
kariene. Prie garbės stalo matėsi 
visa gydytojo šeima su jo motinėle, 
kuri dar gerai jaučiasi ir neseniai 
atšventė 90-ąjį gimtadienį. Buvo ir 
jų draugai — T. Yuškos šeima, eilė 
gydytojų su šeimomis.

Vakarienės metu buvo pasakyta 
daug kalbų. Iš lietuvių pusės žodį 
tarė VI. Steponavičius, plačiau api
būdindamas gydytojo tėvo Povilo 
Yauniškio gyvenimą Kanadoje, ku
ris peranksti atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Vakarienę pradėjo lietuvių 
parapijos kleb. kun. J. Bertašius su 
malda. Paskutinį žodį tarė pats dr. 
Alf. Yauniškis su ponia. Ilgiausių 
metų p. Yauniškiams! K. Str.

MYKOLO JANUŠKOS SUKAK
TIS. “Greit dienelės bėga, greit am
želis plaukia” — sako dainos žodžiai. 
Greitai bėgo ir mūsų veikėjo M. 
Januškos dienelės — 1973 m. gruo
džio 9 d. paminėta jo 75 m. am
žiaus sukaktis liet. par. salėje. Iš
kilmėje dalyvavo apie 100 asmenų. 
Ją surengė brolis Vincas su savo 
žmona Elena, padedami kun. J. Ber- 
tašiaus, brolienės Marijos Januškie
nės ir kt. Pagerbtuvių vakarui vado
vavo V. Januška. Prie garbės stalo 
sėdėjo plati Januškų giminė ir kun. 
J. Bertašius. Sveikinimo kalbose bu
vo išryškintas sukaktuvininko visuo
meninis darbas. Jis buvo vienas pir
mųjų lietuvių veikėjų Winnipege. 
Parapijos komitete jis darbuojasi 
nuo 1947 m., o nuo 1949 m. jam 
pirmininkauja. Mykolas Lietuvoje 
dalyvavo nepriklausomybės kovose 
kaip savanoris. Ir dabar jis daly
vauja vietinėje lietuvių veikloje. 
Kiekvieną sekmadienį jis renka au
kas šventovėje, lengvu žingsniu’api
bėgdamas visus.

Sveikinimo kalbas pasakė kun. J. 
Bertašius, sukaktuvininko brolis Vin
cas, brolis Petras, atvykęs iš Wind- 
soro su savo žmona ir dukra Birute. 
Pastaroji atvežė savo sesers Rūtos, 
sukaktuvininko krikšto dukros, gė
les ir pirmoji pasveikino sukaktuvi
ninką bei prisegė gėles jam ir jo 
žmonai. Kalbėjo taipgi sukaktuvinin
ko sesuo Marija Kriaučiūnienė iš Či
kagos. KLB Winnipego apyl. valdy
bos vardu sveikino pirm. K. Stri
kaitis. Savo vardu sveikino J. De
mereckas, VI. Steponavičius, Br. Bu- 
jokienė. V. Novogrodskis pasveikino 
Liet. Klubo vardu. Gauta daug svei
kinimų laiškais ir telegramom. Lin
kime mielam mūsų sukaktuvininkui 
bei jo žmonai dar ilgus metus ištver
mingai darbuotis lietuvybės išlaiky
mo ir Lietuvos laisvinimo baruose.

B. B.

!•
Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti M. ir J. VAZNELIŲ
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2501 W. 71st STREET, 
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* Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 * Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. -----------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Frank Barauskas Ltd.

REALTOR 
3828 Bloor Street West, 
Islington, Ontario 
231-6226 — 231-2661

Mūsų specialybė — užmiesčio žemės 
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake 
Simcoe ir Georgian Bay.
Jieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto tel. LE 1 - 4251.

Darbo valandos nuo 10 vaL ry
to iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryto.

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.,
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dcwsou St., Toronto 4, Ont. 

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

OKULISTĖS
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 vaL 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
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$ TORONTO
Šv. Jono Kr. parapijos ir Prisikėlimo parapijos žinios

Anapilio Žinios — Nuoširdžiai sveikiname gruo-

Medžiotojų ir

“TAURAS

ir žūkiautojų klubo Į3 P B 

tradicinis 031 S
— Šviesi palaima telydi visus 1974 

metais!
— Nuoširdi padėka visiems gera

dariams, pagelbėjusiems Anapilio 
statybai. Statybos fondui aukojo 
$500: J. M. Uleckai; $200: J. G. Ra
čiai; $164 pervesti iš jaunimo choro 
sąskaitos; $150: P. Vytė; po $100: J. 
Dementavičius, J. Zenkevičius, J. 
Stalioraitis, O. Dabkuvienė, I. Rekš- 
tienė, K. Lembertas; po $50: S. Kry
ževičius, K. Balčiūnas, O. S. Teišers- 
kiai; $40: T. Trakimienė; $20: E. Jo- 
nynienė. Nuoširdi padėka visiems.

— Anapilio pagrindinė salė pa
ruošta nuomojimui. Lietuviai, numa- 
tą salę nuomoti 1974 m., prašomi 
skambinti į parapijos kleboniją.

— Dėkojame Uršulei Paliulienei už 
padovanojimą naujų vargonėlių. Jie 
jau naudojami Anapilio sodyboje 
sekmadienių pamaldose, kurių giedo
jimui vadovauja sol. V. Verikaitis.

— Dėkojame bramptoniškiams — 
Felicijai ir Vytautui Urbonams už 
gėles altorių papuošimui švenčių 
metu.

— Gruodžio 28 d. iš par. bažnyčios 
liet, kapinėse palaidota a.a. Marija 
Adams-Adomavičienė.

— Pirmosios laidotuvės liet, kapi
nėse 1974 m. buvo sausio 2d. — 
palaidotas a.a. Stasys Kairys iš Delhi, 
Velionies artimiesiems gili užuo
jauta.

— Šis penktadienis yra sausio pir
masis. Pamaldos — 7.30 v. ryto ir 
7.30 v. vakaro.

— Šį šeštadienį Mišios 8 v.r. už 
a.a. Silviją Demikienę; sekmadienį,
10 v.r., už a.a. Kazimierą Baliūną,
11 v. už a.a. Mariją ir Vladą Stungu- 
rius; Anapilyje: už a.a. Ona Naru- 
šienę.

— Pakrikštyta: Saulius Mikas Va- 
ladka, Audrė Kristina Paulionytė, 
Elena Stacy-Kanapkaitė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Sausio 6 d. pamaldos 9.30 v. 
ryto su sekmadienio mokykla.

— Konfirmandų pamoka — sausio 
11 d., 6.30 v.v., bažnyčioje.

— Nuoširdžiai dėkojame parapi
jos valdybos nariui Petrui Šturmui 
už pamaldų atlaikymą gruodžio 30 d.

Į daugiakultūrę Ontario tary
bą, sudarytą min. R. Welch, ne
įeina lietuvių atstovas. Per min. 
J. Yaremko “TŽ” redakcija pa
siteiravo kodėl taip padaryta. 
Gauta šis min. R. Welch paaiš
kinimas:

Mes gavome visą eilę tokių suges
tijų iš daugelio įvairių etninių gru
pių, kurios šiuo metu neturi atstovo 
taryboje. Savo atsakymuose į tokius 
pasiteiravimus aš nurodžiau, kad ne
įmanoma tuo pačiu metu visoms pro
vincijos etninėms grupėms turėti sa
vo atstovus šioje taryboje. Dabarti
niai tarybos nariai yra paskirti vie- 
nerių arba dvejų metų laikotarpiui 
ir jie bus keičiami rotaciniu būdu 
sekančiais metais, kai ateis laikas. 
Be to, aš paaiškinau, kad dabartiniai 
tarybos nariai nebūtinai laikytini pa
skirų grupių atstovais. Jie buvo pa
skirti kaip specialūs ekspertai bei 
žinovai daugiakultūrių klausimų sri
tyje, kurioje jie turi patarti vyriau
sybei.

“The Toronto Sun” dienraš
tis 1973. XII. 26 išspausdino Vi
tos Lapaitienės laišką, pasisa
kantį prieš Kanados vyriausy
bės LIP programą, kuri duoda 
lėšas Rochdale College, teroris
tų spaudai ir panašiems projek
tams. Kadangi tai mokesčių mo
kėtojų lėšos, tai ne tik vyriau
sybė, bet ir gyventojai tampa 
anų kriminalinių projektų rė
mėjais. Esą darosi nejauku būti 
kanadiečiu.

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

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.

ATLIEKU VISUS NAMU REMON
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau 
įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS 
CIBAS, Oshawa, Ont.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.

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. 

džio 29 d. susituokusius Jūratę Ba- 
tūraitę ir Vilių Lemkį.

— Gilią užuojautą reiškiame Vik
torui Endzeliui, mirus Lietuvoje jo 
seseriai. Taip pat nuoširdžiai užjau
čiame Bronę Prakapienę, mirus jos 
tėveliui, ir S. Sakalienę, mirus jos 
broliui.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8.30 v. — už Emiliją Labanaus
kienę, užpr. E. M. Norkų; 9 v. — 
už Donatą Venckų, užpr. A. C. Venc
kų; 9.30 v. — už Alfonsą Ramą, užpr. 
E. Ramo; sekmad., 8 v. — už Alek
sandrą Nikolajevą, užpr. S. Budrevi- 
čienės; 9 v. — už Feliksą Girdauską, 
užpr. Z. Girdausko; 10 v. — už Kazi
mierą ir Moniką Gapučius, užpr. K. 
Gapučio; 11.15 v. — už Antaną Bum
bulį, užpr. K. Čepaičio; 12.30 v. — 
tretininkų intencija.

— Šis penktadienis —- mėnesio pir
masis; Mišios — 7.30 ir 8 v. ryto 
bei 7.30 v. vakaro.

— Parapijos choro repeticijos pra
sidės sausio 10 d., 7.30 v.v.

— Tretininkų susirinkimas — šį 
sekmadienį po 12.30 v. Mišių.

— Religinis suaugusiems kursas 
— sausio 9 d., 7.30 v.v., tema “Jė
zus ir dvylika apaštalų”.

— Visiems parapijiečiams esame 
išsiuntę rinkliavų vokelius; jei ku
rie dar nebūtų gavę, prašome pra
nešti par. raštinei.

— Parapijos bankas užprašė Mi
šias už visus 1973 m. mirusius na
rius.

Aleksas Dudonis, buvęs to- 
rontietis ir Kanados karo avia
cijos orkestro narys, išėjęs pen
sijon, su žmona Adele ir trim 
sūnumis įsikūrė Hamiltone. 
Kaip orkestrantas, jis dabar da
lyvauja kiekvieną antradienį 
10.30 v.v. Hamiltono CHCH te
levizijos stoties XI kanalo pro
gramoje “Ein Prosit!”, kuri 
transliuojama iš “Germania 
Club”. A. Dūdonienė, gyvenda
ma Toronte, buvo veikli dramos 
sambūrio narė.

Valstybinio Kanados archyvo 
etninis skyrius, neseniai įsteig
tas Otavoje, laukia medžiagos ir 
iš lietuvių organizacijų, institu
cijų ir pavienių asmenų. Priima
ma medžiaga, kuriuo nors požiū
riu pavaizduojanti lietuvių imi
graciją, jų įsikūrimą, gyvenimą 
Kanadoje ir jų įnašą bendrajam 
kanadiečių gyvenimui. Prie to
kios medžiagos priklauso: laiš
kai, dienoraščiai, filmai, foto
grafijos, atvirukai, įrekorduotos 
juostos, afišos, paveikslai, proto
kolai, dokumentiniai dalykai ir 
t.t. Turintieji tinkamos medžia
gos gali paskambinti įstaigai To
ronte: Public Archives Record 
Centre, 220 Lesmill, tel. 966- 
6099. Iš ten gaus atitinkamą dė
žę, kurią reikės grąžinti tai 
pačiai įstaigai. Mažus dalykus 
galima siųsti ir paštu į Otavą: 
National Ethnic Archives, 395 
Wellington Street, Ottawa KIA 
0N3. Regioninės archyvo įstai
gos yra dar Montrealyje, Win- 
nipege, Vankuveryje.

“Baltijos” kvintetas, atvykęs 
iš V. Vokietijos, 1973 m. gruo
džio 22 d. koncertavo Brockto- 
no gimnazijos salėje. Gausi lie
tuvių auditorija gėrėjosi jaunų 
vyrų'melodingu dainavimu. Fak
tiškai šį kartą dainavo kvartetas, 
nes trūko vieno nario — nega
lėjo laiku atvykti. Kvintetas bu
vo iškviestas skautų tėvų komi
teto ryšium su kvinteto nario V. 
Lemkio sutuoktuvėmis su J. Ba- 
tūraite.

Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje, pirmininkaujama Aug. 
Kuolo, paskyrė “TŽ” $30 ir pri
dėtame laiške rašo: “Siunčiame 
čekį 30.00 dol. kaip kuklų atly
ginimą už patarnavimus Tautos 
Fondui per 1973 metus.”

A. a. Feliksas Gikis, miręs 
prieš vienerius metus, savo tu
rėtą turtą testamentu paliko gi
minėm, kultūrinėm bei religi
nėm lietuvių institucijom. “T. 
Žiburiams” jis paliko $100. Ve
lionis buvo senosios ateivijos 
tautietis, ilgą laiką talkinęs “T. 
ž.” ekspedicijai.

A.a. Stasys Kairys, kurį laiką 
gyvenęs Toronte, 1973 m. gruo
džio 26 d. nuskendo Atlanto van
denyne prie Juno Beach, Flori
doje, kur su šeima buvo išvykęs 
atostogų praleisti. Pastaraisiais 
metais jis gyveno Delhi apylin
kėje. Ten turėjo tabako ūkį. Ve
lionis buvo veiklus visuomenės 
veikėjas, nekartą buvęs vietos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninku, daug prisidėjęs prie jau
nimo organizavimo, mokyklos ir 
parapijos darbų. Paliko liūdin
čią žmoną Radauskaitę (poeto 
Radausko seserį), du sūnus ir 
artimus gimines Lietuvoje. Lai
dojamas 1974 m. sausio 2 d. To
ronto lietuvių kapinėse iš Delhi 
lietuvių Sv. Kazimiero par. šven
tovės.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. f.tibvs. Tel. WA 2-7981. 261-0537

sausio 12
šeštadienį,
7 valandų vakaro Muzika" orkestras

PRISIKĖLIMO

AUDITORIJOJE

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

Po Kalėdų atostogų Toronto 
Maironio mokykloje ‘ pamokos 
bus pradėtos šeštadienį, sausio 
5, įprastu laiku. Tą šeštadienį 
bus daromos visų klasių moki
nių nuotraukos sukaktuviniam 
mokyklos leidiniui. Todėl tėvai 
maloniai prašomi visus vaikus 
atsiųsti į mokyklą atitinkamai 
apsirengusius. Bus daroma taip 
pat ir mokytojų nuotrauka.

Vedėjas
Toronto Lietuvių Pensininkų 

Draugijos visuotinis susirinki
mas šaukiamas sausio 12, šešta
dienį, 3 v.p.p., L. Namų pensi
ninkų seklyčioje. Bus laikino
sios valdybos pranešimas, įstatų 
priėmimas ir naujos valdybos 
rinkimas. Visi pensininkai kvie
čiami dalyvauti.

Anapilio Moterų Būrelio ruo
šiamas kraitvakaris įvyks sausio 
27, sekmadienį, 5 v. p.p., Anapi
lio salėje. Bilietai gaunami šv. 
Jono Kr. par. knygyne ir Ana
pilyje po pamaldų.

Metinis “TŽ” spaudos balius
— vasario 9, šeštadienį, trijose 
Prisikėlimo salėse. Įėjimas vie
nam asmeniui —, $4.00, studen
tams — $2.00. Stalai rezervuoja
mi ir bilietai gaunami “TŽ” ad
ministracijoj nuo sausio 3 d. Vi
si stalai numeruoti. Ryšium su 
“TŽ“ spaudos baliumi bus di
džioji ir mažoji loterija. Didžio
joj loterijoj bus labai vertingų 
laimikių — spalvotos televizi
jos priimtuvas, magnetofonas, 
skulptūros, paveikslai ir t.t. Bi
lietai platinami iš anksto. Trau
kimas įvyks spaudos baliuje. 
Mažojoj loterijoj galės dalyvau
ti tiktai turį įėjimo bilietus. Ma
loniai kviečiame visus vienokiu 
ar kitokiu būdu dalyvauti spau
dos baliuje ir savo įnašu prisi
dėti prie lietuviškos spaudos 
rėmimo.

Klevelando vyrų oktetas kon
certuos Toronte 1974 m. kovo 
31 d. Koncertą rengia Prisikėli
mo parapijos Aušros sporto klu
bas. Oktetas su dideliu pasiseki
mu koncertavo daugelyje lietu
vių kolonijų. Išleido savo ant
rąją plokštelę. Ją galima gauti 
pas Algį Nausėdą Prisikėlimo 
par. kavinėje po 10 v. Mišių ar
ba jo namuose tel. 743-9042.

Savaitraščiui “N. Lietuva” 
remti būrelis gegužės 4 d. To
ronto L. Namuose rengia balių- 
vakarą. Tuo būdu jis nori su
telkti lėšų Montrealyje išeinan
čiam laikraščiui.

Daugiakultūrių reikalų min. 
dr. St. Haidasz išsiuntinėjo pra
nešimą spaudai, kad Toronto lie
tuvių tautinių šokių grupei “At
žalynas” paskirta $12.000 para
ma, kuri įgalins grupę tęsti veik
lą 1974 m. Ji planuoja pa
sirodyti įvairiuose renginiuose 
Montrealyje, Hamiltone, St. Ca
tharines, Londone ir Toronte.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras išsiuntinėjo Kana
dos vyskupams “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką” (4 nr.)
— slaptą leidinį, išverstą į ang
lų kalbą. Ten autentiškais fak
tais nušviesta tikinčiųjų būklė 
Lietuvoje. Atsiliepę vyskupai 
laiškuose dėkoja uz atsiųstą lei-
dinį. Pirmieji atsiliepė — Vik
torijos, B.C., vyskupas Remi J. 
de Rov ir Nicolet, P.Q., vysku
pas Albertus Madin. Taip pat 
gautas padėkos laiškas iš nau
jojo “The Catholic Register” re
daktoriaus L. Henderson.

Torontiškis lenkų laikraštis 
“Zwiąckowiec” 1973. XII. 11 
plačiau aprašė trijų lietuvių nu
teisimą mirties bausme Varšu
vos apskrities teisme. Esą jie 
buvo specialaus hitlerinio egze
kucinio dalinio “Sonderkom
mando” pareigūnai, 1941-1944 
m. dalyvavę masinėse egzekuci
jose Paneriuose prie Vilniaus. 
Ten tame laikotarpyje sušaudy
ta apie 100.000 įvairių tautybių 
žmonių, jų tarpe sovietinių ka
ro belaisvių. Mirties sprendimas 
padarytas 1973 m. lapkričio 30 
d. Be to, atimtos visos teisės ir 
konfiskuotas turtas. Nuteistųjų 
pavardės: Juozas Miakišius, Vla
das Butkūnas, Jonas Barkaus
kas. Ar jie turėjo atvokatus, 
laikraštis nerašo. Ir kodėl ši by
la iškilo po 30 metų, taip pat 
neaišku.

Du jaunuoliai — Jaunius Ba- 
kevičius ir Kazys (Charles) Balt
rūnas išskrido Afrikon — į ara
bų ir kitus kraštus studijiniais 
tikslais.

Karšta žvėrienos vakarienė

Kalėdų ir N. Metų proga dau
gelis skaitytojų sveikino “T. Ži
burius”. Pastarieji, negalėdami 
padėkoti' paskirai, reiškia nuo
širdžią padėką už malonų prisi
minimą ir linki visiems darbin
gų ir sėkmingų naujų metų.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
aukojo “T. Žiburiams”: $20: K. 
ir B. Čepaičiai; $15: Albinas, Ja
nina Gačioniai ir dukterys; $10: 
dr. Martynas ir Marija Anysai, 
Ada ir Balys Arūnai, Vanda 
Perminienė, Birutė ir Juozas Ba
rysai, P. ir J. Barakauskai, inž. 
Petras ir Gražina Stauskai su 
šeima, Alvina ir Vladas Rama
nauskai, Ona ir Vytautas Juodi- 
šiai iš Stayner, Ont.; $8: Mikas 
Žaliauskas; $6.50: P. V. Koveliai 
iš Hamiltono; $5: Emilija ir Pau
lius Vindašiai iš Delhi, Ont., Ig. 
Girdzevičius iš Sault Ste. Ma
rie, Ont., A. P. R. Kružikai, Ba
lys Matulevičius, Ona ir Anta
nas Bugailiškiai iš Hamilton, 
Ont., P. J. Liaukevičiai iš Por
tage La Prarie, Man.

Daugelis “TŽ” prenumerato
rių jau pratęsė prenumeratas 
1974 metams. Kviečiame neatsi
likti ir kitus. Kaikurie tebesiun- 
čia tik $7. Primename, kad me
tinė “TŽ” prenumerata — 
$8.50, naujiems —■ $6.50. Esa
me ypač dėkingi tiems, kurie 
prideda auką spaudai paremti.

Jaunas lietuvis diplomatinėje tarnyboje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

blemomis. Gerai nepažįstu P. 
Amerikos, nes buvau tik Ameri
kos kontinento centrinėje daly
je, bet galiu pasakyti, kad gy
venimo sąlygos yra nepaprastai 
skirtingos tose šešiose centri
nės Amerikos valstybėse. Duo
siu vieną pavyzdį. Costa Ricoj, 
kur dauguma yra baltosios ra
sės, 80% vaikų lanko mokyklas. 
Kraštas neturi savo kariuome
nės, bet proporcingai didžiausią 
biudžetą pasaulyje skiria švieti
mui. Gretimai kita valstybė — 
Gvatemala. Apie 60% žmonių 
nėra buvę mokykloje ir yra visai 
atitrūkę nuo ekonominės bei po
litinės krašto veiklos. Jie gyve
na užsidarę savo miesteliuose, 
neturi nei mokyklų, nei ligoni
nių, nei klinikų. Nemoka jie 
valstybinių mokesčių, bet taipgi 
visiškai nedalyvauja valstybės 
gyvenime. Mažos grupelės žmo
nių sostinėj Tipi valdo kraštą 
ir beveik nesirūpina anų žmo
nių reikalais. Todėl, žinoma, K. 
Bendrijos sąlygos ir jos veikla 
Costa Ricoj ir Gvatemaloj yra 
labai skirtingos.

Turkijoj, kur praleidau dve
jus metus, vėl visai kitoks gy
venimas. Mūsų darbas tenai bu
vo daugiau diplomatinis ta pras
me, kad gyvenom mahometonų 
krašte, nors jis ir vadinasi lai
cistiniu kraštu. Daugiausia turė
jome gelbėti patį K. Bendrijos 
egzistavimą tame krašte. Turė
jome stengtis, kiek galima, pa
lengvinti tų mažų katalikų gru
pelių gyvenimą, 6 tai yraTabai 
sunku, nes katalikai Turkijoje 
beveik visi priklauso tautinėm 
mažumom. Jie nėra tikri turkai.
Tai armėnai, graikai ir kiti. To
dėl darbas Turkijoje buvo dau
giau nei religinis. Jis būdavo ir 
grynai diplomatinis: nuolatinės 
derybos su valdžia, kad išgelbė
tume katalikų nuosavybes, jų 
šventoves nuo uždarymo, kad 
gautume vizą naujo kunigo įva
žiavimui į kraštą, kai ten dir
bantysis miršta ir pan. Iš kitos 
pusės, ten popiežiaus delegatas 
yra kartu ir visų lotynų apeigų 
katalikų vyskupas. Taigi, ten bu
vo dirbamas kartu ir tiesioginis 
pastoracinis darbas.

Nigerijoje vėl visai kitas vaiz
das. Tame galbūt didžiausiame 
Afrikos krašte, kuris šiandien 
turi daugiau kaip 60 milijonų 
gyventojų, K. Bendrija teturi 3,5 
milijono narių. Tačiau tai tik
rai klestinti Bendrija. Ten krikš
čionybė įsigalėjo visai neseniai 
— tik prieš 60 metų, šio šimt
mečio pradžioje. Visdėlto pra
žus rezultatai per trumpą laiką. 
•Turime ne tiktai daugiau kaip 
3 milijonus katalikų, bet ir labai 
daug katechumenų, kurie ruo
šiasi priimti Krikštą. Bendrijos 
sąlygos ten nelengvos, ypatin
gai po Biafros karo, kuris vi
siems yra žinomas. Biafra yra 
rytinė Nigerijos dalis. Toje da
lyje gyvena daugiausia katali-

Prisikėlimo parapijos banke
lis, norėdamas paremti lietuviš
kąją spaudą, “T. Žiburiams” pa
skyrė $100 auką. Leidėjai už 
tai reiškia nuoširdžią padėką.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Toron
to skyriaus visuotinis susirinki
mas įvyko Lietuvių Namų patal
pose 1973 m. lapkričio 23 d. 
Susirinkime dalyvavusieji apta
rė praėjusių metų skyriaus veik
lą ir išrinko valdybą 1974 me
tams. Naujosios valdybos pirma
jame posėdyje gruodžio 3 d. bu
vo apsvarstyta ateities veikla 
ir pasiskirstyta pareigomis: J. 
Stankus — skyriaus pirminin
kas, A. Raudys — vicepirminin
kas, Č. Jonys — sekretorius, A. 
Kiškis — iždininkas.

Kanados paštas laikraščius 
skaitytojams pristato labai lėtai. 
Ypač nuo to kenčia skaitytojai, 
gyveną toliau nuo Toronto mies
to. Iki šiol visi skundai mažai 
ką padėjo. Greičiau “T. Žibu
rius” gauna tie, kurie užsisako 
juos oro arba pirmos klasės paš
tu. Pirmos klasės paštas me
tams — $10, oro paštas į visus 
kraštus — $14 (į JAV — $12). 
Prie tos sumos reikia pridėti 
metinės prenumeratos kainą — 
$8.50. Taigi, “TŽ” I kl. paštu 
metams atsieina $18.50, oro paš
tu — $22.50 (JAV-se — $20.50).

kai. Į visą ten vykdomą K. Bend
rijos akciją, visą tarptautinių 
organizacijų (ypač CARITAS) 
veiklą valdžios buvo žiūrima 
kaip į K. Bendrijos veiksmus 
padėti tiktai savo nariams, už
mirštant tikruosius Nigerijos in
teresus. Tačiau, manau, K. Bend
rija tais veiksmais atliko tik sa
vo pareigą, nes bandė teikti duo
ną badu mirštantiems ir sunkio
se sąlygose gyvenantiems žmo
nėms. Šiandien K. Bendrija ten 
jau atsigavusi ir reikia tikrai 
džiaugtis jos laimėjimais. Kai 
kunigų skaičius mažėja pasau
lyje, Nigerijos seminarija yra 
perpildyta. Vien didžioji semi
narija turi daugiau kaip 500 
klierikų, o šiais metais buvo 
įšventinta 60 kunigų. Ateities 
perspektyvos labai puikios. Žmo
nės gyvai religingi, tik, deja, dar 
permažai kunigų. Be to, po karo 
valdžia sunkiai įsileidžia naujus 
misijonierius. Visdėlto reikia ti
kėtis, kad už poros metų ir misi
jonierių reikalas gerokai suma
žės naujų vietinių kunigų dėka. 
Darbo yra daug. Galėtų tūkstan
čiai misijonierių ten darbuotis, 
tačiau reikia taikytis prie esa
mų sąlygų ir K. Bendrijai, ku
ri buvo airių misijonierių Bend
rija. Atėjo laikas duoti jai ni- 
gerietišką veidą. Per trejus ma
no buvimo metus ten buvo 
įšventinta 10 naujų vietinių vys
kupų, taip kad ir šiandieną jau 
dauguma hierarchijos yra nige- 
rietiška. Visi jie jauni kunigai, 
jauni vyskupai (nuo 35 iki 40 
metų amžiaus). Reikia tikėtis, 
kad jie tikrai mokės duoti Ni
gerijos K. Bendrijai savitą afri- 
kietišką veidą.

— Esate pakeliui į Romą. Ko
kias pareigas teks eiti tenai?

— Kokias pareigas reikės eiti 
Romoje, nežinau. Esu paskirtas 
taip vadinamon Viešųjų Bend
rijos Reikalų Tarybon. Tai įstai
ga, kuri rūpinasi “užsienio rei
kalais” — seka K. Bendrijos pa
dėtį įvairiuose kraštuose. Grei
čiausiai man bus pavesta sekti 
K. Bendrijos gyvenimą viena
me kuriame pasaulio krašte, su 
kuriuo jau esu susipažinęs (šiuo 
metu mons. A. Bačkis jau dir
ba Romoje. Red.).

(Bus daugiau)

ATLIEKU GRINDŲ 
atnaujinimo (sanding) poliravi
mo ir blizginimo darbus Toronte.

ALFONSAS SODONIS 
Telefonas LE6-2805

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

ffl MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

— 1974 m. gegužės 1 d. mūsų kle
bonas kun. dr. F. Jucevičius švęs 
50-tąjį savo gimtadienį. Ta proga no
rėtųsi priminti, jog jis baigia rašyti 
knygą apie meną, kuri galutinai bus 
paruošta spaudai ateinanaį pavasarį. 
Tai bus jo antroji knyga. Pirmąją 
knygą “Tauta tikrovės ir mito žais
me” buvo išspausdinta 1970 m.

— 1974 m. par. k-tą sudaro: M. 
Staniulis, A. Šmitas, J. Asipavičius 
ir naujai išrinkti p. čečkauskienė, J. 
Skučas, Kl. Štrausas.

— St. J. Laimikiai ilgesnį laiką 
atostogavo Barbados saloje.

— Parapijos komiteto pirminin
kas taria nuoširdų ačiū visiems par. 
komiteto nariams ir jų žmonoms, 
daug talkinusiems ruošiant vakarie
nes ir atliekant kitus darbus. Taip 
pat jis nuoširdžiai dėkoja visiems 
parapijiečiams, padėjusiems įvairiuo
se darbuose. Būkite visi tokie pa
slaugūs ir naujajam pirmininkui.

— Šios Šv. Kazimiero parapijos 
žinios, mano paruoštos, yra paskuti
nės. Malonu man buvo bendradar
biauti per pastaruosius penkerius 
metus su “T. Žiburiais” ir jų skai

Toronto šeštadieninėje mokykloje
Kiek brangių atsiliepia vardų, 
Kai į buvusius žiūrim metus! 
Kiek apalpo ant lūpų maldų 
Pamylėtus apleidžiant kraštus.

(Maironis)
1973/74-ieji mokslo metai Toronto 

lietuviškoje mokykloje prasidėjo 
kaip ir visada. Kibo į darbą ir mo
kiniai, ir mokytojai. Be reguliarių 
pamokų, posėdžiaujama, planuojama, 
ruošiamasi Kalėdų eglutei ir mokslo 
metų užbaigimo programai. Bet šiais 
metais to negana: Toronto Maironio 
šeštadieninė mokykla ruošiasi švęsti 
didelę šventę—25-rių metų sukaktį!

Ketvirtis šimtmečio! Gana ilgas 
laiko tarpas. Daug jaunų žmonių, 
mažais žingsneliais atėjusių lietuviš- 
kon mokyklon, dabar jau dideliais 
žingsniais žengia lietuvių visuomenė
je, lietuviškoje veikloje . . . Daug 
Toronto mokyklą lankiusių šiandien 
jau savo atžalėles — vaikus atveža 
mokyklon, kad mokytųsi skaityti ir 
rašyti, kad susipažintų su Lietuvos 
istorija, kad pamiltų lietuvišką dai
ną ir tautinius šokius.

25-rių metų laikotarpyje gana di
delis skaičius mokinių lankė Toron
to Maironio mokyklą, daug įvairiau
sių įvykių pergyveno. Visiems šiems 
įvykiams atžymėti yra planuojama 
išleisti leidinį.

Tuo reikalu 1973 m. gruodžio 4 d. 
Prisikėlimo parapijos posėdžių kam
baryje įvyko leidinio redakcinės ko
misijos posėdis, sušauktas mokyklos 
vedėjo J. Andrulio. Posėdyje buvo 
pasiskirstyta darbais, svarstytas lei
dinio projektas: formatas, viršelis, 
turinys ir išlaidos. Leidinį redaguo
ja redakcinė komisija, leidžia — tė
vų komitetas. Turinyje bus mokyk
los apžvalga, nuotraukos, mokinių 
rašinėliai — rašyti dabar ir anks
čiau, įvairūs pasisakymai, sveikini
mai, anksčiau Toronte veikusių mo
kyklų aprašymai ir visų 25-rių metų 
laikotarpyje mokyklą baigusiųjų są
rašai. Sis leidinys gana svarbus ir
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Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
J ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
! 3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ____._____ 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 apdrau- 
dą iki $2,000 už tau p. s-tos sumas. 

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

tytojais. Deja, dėl laiko stokos šį 
darbą turiu baigti. Tikiuosi, tuo pa
sirūpins naujasis komitetas, nes tai 
jo pareiga. Linkiu visiems laimin
gų naujų metų! K. A.

Aušros Vartų pat. žinios
— N. Metų sutikimą par. salėje 

suruošė Šv. Onos Dr-ja ir šauliai.
— Šv. Rašto N. Testamentą, nau

jausią vertimą, galima gauti klebo
nijoj.

— Visuotinis parapijos susirinki
mas — sausio 13, sekmadienį, po 11 
v. Mišių, par. salėje. Visi parapijie
čiai kviečiami dalyvauti, nes para
pijos — religinės mūsų bendruome
nės reikalai yra visų mūsų reikalai. 
Nuo aktyvaus parapijiečių dalyvavi
mo bendruose reikaluose priklausys 
parapijos ateitis.

Pr. Baltuonis, medžio šaknų skulp
torius, yra sukūręs labai originalių 
kūrinių. Savo žmonos padedamas, jis 
surengė gana daug parodų JAV-se ir 
Kanadoje. Jų proga laikraščių re
cenzentai gana palankiai įvertino 
mūsų tautiečio kūrybą. Prieš pat 
Kalėdas jo kūrinių paroda buvo su
rengta Lachine meno muzėjuje.

istoriniu atžvilgiu, nes jame bus su
telkta daug Maironio mokyklą lie
čiančios medžiagos. Redakcinė ko
misija prašo tuos, kurie turi kokių 
nors nuotraukų ir mokyklos veiklą 
liečiančios medžiagos, susisiekti su 
mokyklos vedėju J. Andruliu tel. 
239-0863.

Didžiausią rūpestį kelia lėšų su
rinkimas leidinio spausdinimui. Pla
nuojama spausdinti 600 egzemplio
rių. Leidinys būtų apie 140 pusla
pių. Gali susidaryti apie $2.500 iš
laidų.

Tikimasi su duosnių žmonių pa
galba ir šį sunkumą nugalėti. Jei 
prieš dvidešimt penkerius metus at
sirado pasiryžėlių Toronte įsteigti 
Maironio mokyklą, dabar tikrai at
siras geradarių, kurie padės tinka
mai įsteigimo sukaktį atžymėti.

Lėšas leidiniui telkia mokyklos 
tėvų komitetas, kurio pirmininku 
šiais metais yra P. Murauskas. B. C.

D. Jokūbaitytė ir R. Gustainytė dek
lamuoja VL Pūtvio minėjime Toron
te Nuotr. St. Dabkaus

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ......... ;---- ------- 9.0%
Nekiln. turto     -------9.0%
Čekių kredito   ........... 9.0%
Investaciones nuo 9.5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


