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Bausmė nekaltiem
PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Latvio šauksmas iš anapusLietuviškieji laikraščiai, ypač baigiantis metams, gauna įvairių 
laiškų iš skaitytojų. Tai geras ženklas, nes tuo būdu palaikomas 
ryšys tarp laikraščių redakcijų ir skaitytojų. Tuose laiškuose pasta
rieji išreiškia savo 'nuomones, pagyrimus, papeikimus, pageidavi
mus ir skundus. Pastaraisiais metais ypač pagausėjo nusiskundi
mai dėl laikraščių vėlavimo, ypač tolimesnėse vietovėse. Štai, 
vienas ilgametis skaitytojas rašo: kai pasibaigs mano prenumerata, 
prašau laikraščio nebesiuntinėti, nes gaunu jį tik po trijų savai
čių. Kitas skaitytojas — visuomenės veikėjas, patriotas panašiai 
sako: laikraštis ateina pavėluotai, žinios būna pasenusios, sekan
čiais metais nebeprenumeruosiu. Trečias skaitytojas nusiskundžia, 
kad gauna tik kaikuriuos numerius, kita dalis dingsta nežinia kur. 
Tokių ir panašių skundų ateina gana dažnai, ypač iš JAV-ių, Van
kuverio, Edmontono, Kalgario, Winnipeg©, Thunder Bay, Sudburio, 
Sault Ste. Marie, Montrealio ir kitų vietovių. Kaip matyti iš laiškų, 
daugelis skaitytojų mano, kad už tai atsakingos yra laikraščių 
administracijos, laiku neišsiunčia laikraščio ir panašiai. Bet taip 
nėra. Visi laikraščiai, ypač dienraščiai ir savaitraščiai, yra spausdi- 
ami ir išsiunčiami labai reguliariai pagal nusistovėjusį planą. Pvz. 
“T. Žiburiai” yra išsiunčiami visiem prenumeratoriam kiekvieną 
antradienį 2 v. p. p. iš centrinio Toronto pašto. Iki penktadienio 
juos turėtų gauti visi skaitytojai. Deja, taip nėra.

★ ★ ★

Ir kas gi atsitiko? Juk seniau savaitraščius skaitytojai gaudavo 
tą pačią savaitę, nors buvo išsiunčiami antradienio vakarą arba 
trečiadienio rytą. Paslaptis gana paprasta — seniau ir Kanados, 
ir JAV paštai veikė daug geriau. Korespondencija buvo išnešioja
ma net dukart į diena. Ekonominei gerovei kylant, technikai mo- 
dernėjant, susisiekimui greitėjant, paštas ėmė žengti atgal. Kores
pondencija išnešiojama tik kartą į dieną, šeštadieniai paskelbti 
nedarbo dienomis (Kanadoje), siuntų judėjimas, ypač antros kla
sės, sulėtėjo, o tarifai pabrango, žodžiu, pašto pataranavimas labai 
smuko. Prie to prisidėjo dažni pašto streikai Kanadoje. Unijų 
įtaka tiek sustiprėjo, kad vyriausybė nedaug ką gali padaryti bei 
įsakyti. Nuo to kenčia ir spauda, ir visuomenė. Administracijos 
laikraščių, kuriems neišvengiamai tenka naudotis pašto patarna
vimais, yra prirašiusios daugybę skundų besikeičiantiem pašto mi- 
nisteriam, vietiniam viršininkam, bet iki šiol niekas nepagerėjo, 
išskyrus artimąsias vietoves. Kaikurie viršininkai teisinasi, esą 
reikia dirbti nenormaliose sąlygose, ankštose patalpose. Kiti kalba 
apie atliekamus technologinius patobulinimus, kurie pagerinsią 
pašto pristatymą. Deja, bent kol kas, juo daugiau paštas mecha
nizuojamas, juo lėčiau veikia. Matyti ne pagerėjimas, o pablogė
jimas. Visuomenė turėtų daryti spaudimą į savo parlamentarus, 
į pašto unijas, kad pagaliau šis reikalas būtų sutvarkytas.

★ ★ ★

Taigi, tikrasis spaudos (dienraščių, savaitraščių) vėlavimo kal
tininkas yra tiktai paštas. Bet daugelis skaitytojų į tai žiūri kitaip. 
Jie nesigilina į priežastis, kaltininko nejieško ir daro sprendimą 
paisydami vien savo interesų: jei laikraštis vėluoja, reikia jo atsi
sakyti. Tokiais atvejais daugiausia nukenčia lietuviškoji spauda, 
nes netenka dalies skaitytojų. Tuo būdu lietuviai baudžia savąją 
spaudą, kuri šioje byloje yra visai nekalta. Dėlto bausmė yra juo 
skaudesnė. Ir jeigu dėl pašto kaltės dauguma skaitytojų atsisakytų 
prenumeruoti lietuviškus laikraščius, tektų pastariesiems likvi
duotis. Apie tai turėtų pagalvoti tie skaitytojai, kurie lengva šir
dimi atsisako vieno ar kito laikraščio dėl pašto lėtumo. Jeigu kas 
būtinai nori gauti laikraštį greičiau, gali užsisakyti pirmąja klase, 
pridedant atitinkamą papildomą sumą prie reguliarios prenume
ratos (“T.ž’ atveju — $10 -j- $15 šiuo metu). Pagaliau neužmirš
tina ir tai, kad savaitraščiai, nors ir pavėluotai atėję, nenustoja 
savo vertės, nes dauguma jų straipsnių nėra vienadieniai, t.y. 
pasenstą per savaitę ar kitą. Jų aktualijos, bent didžioji dalis, 
nebūna pasenusios ir po dviejų, trijų ar daugiau savaičių. Juose 
atsispindi lietuviškojo gyvenimo tėkmė, kurioje dalyvauja ir patys 
skaitytojai. Nors toji tėkmė dėl pašto kaltės ir lėčiau pasiekia 
skaitytojus, bet vistiek gaivina lietuviškąjį gyvenimą. Be šios 
tėkmės tasai gyvenimas labai nuskurstų ir išblėstų.

VIKTORIJA VINGELYTĖ rodo juostų audimo meną Ontario Mokslo Centre, 
kur buvo surengta baltiečių paroda ir kalėdinis festivalis Nuotr. J. Ligerio

Kam bent kiek rūpi politinių 
kalinių likimas (o jų buvo ir 
yra visuose kraštuose ir visais 
laikais), tai vargu kur kitur, 
kaip Sov. Sąjungoj, galima su
rasti tokio rūpesčio vertų ir jau
dinančių pavyzdžių. Antai Per
mės lageryje 35 nr. jau 25-sius 
metus kalinamas latvis Teodors 
Asselbaums. Jo pavardė pirmą 
kartą iškilo viešumon tik per
nai, kai jis drauge su grupe 
politkalinių pasirašė bendrą laiš
ką Podgornui.

Žinios iš anapus
Neseniai Vakarus pasiekė ano

niminis pranešimas, kad atei
nančių, metų liepos 22 d. Assel- 
baumas užbaigs 25 m. bausmę 
ir turėtų būti paleistas iš lage
rio. Jis rimtai apsisprendęs iš
vykti iš Sov. Sąjungos, todėl 
pranešime būgštaujama, kad, pa
leistas iš lagerio, gali būti pri
pažintas nesveiku ir uždarytas 
psichiatrinėje ligoninėje, kaip 
tai plačiai praktikuojama “tary
binio humanizmo” šalyje. Be
vardžio pranešimo autorius ar 
autoriai ragina susirūpinti Va
karų visuomenę politkalinio As- 
selbaumo likimu ir padėti jam 
išvykti užsienin.

Šiemet Izraelin atvykę du as
menys — L. Jagmanas ir J. Miš- 
neris gerai pažįsta T. Asselbau- 
mą, nes su juo jiems teko kurį 
laiką drauge kalėti. Jie abu 
sutartinai liudija, kad Asselbau- 
mas puikiai orientuojasi savo 
aplinkoje, yra daugiau negu vi
dutiniškai išsilavinęs, tiesus, at
viras, socialus. Nežiūrint sunkių 
asmeninių išgyvenimų, jame iš
liko tikėjimas gėrio pradu žmo
guje. Net ir sunkioje būklėje 
jis sugeba logiškai galvoti, susi
laikyti nuo emocijų, sąžiningas 
net smulkmenose.

Laiškas iš Sibiro
Šiemet birželio 11 d. T. Assel- 

baumas parašė laišką savo jau
nystės draugui Manfredui Ind- 
riksonui, kuris pokario metais 
yra gyvenęs V. Vokietijoje. Tas 
laiškas irgi neseniai pasiekė Va
karus. Štai keletas laiško iš
traukų, kurios atskleidžia latvio 
kankinio dvasią.

“Sveikinu Tave, Manfredai!” 
—rašo Asselbaumas.“Eina 1976 
metai. Prabėgo laikas, o su juo 
ir gyvenimas. Mintys vis daž
niau krypsta praeitin, kritiškai 
vertinant nueitąjį gyvenimo ke
lią. Manau, kad ir Tau iš atmin
ties neišdilo tos dienos, kai mū
sų gyvenimo pradžioje teko at
sisveikinti su jaunystės svajo
nėmis ir idealais. Virš Europos 
pakibo karo grėsmė. Mūsų Tė
vynę sutrypė brezentinis oku
panto batas; sutrypė viską, kas 
mums buvo šventa”.

Šiurpios dienos
Toliau Asselbaumas savo 

draugui, gimusiam 1922 m., 
aprašo pokario metų sunkumus 
Latvijoje: “Virš mūsų pakibo 
teroro naktis. Buvo baisu žiūrė
ti, kaip tęsiamas planingas mū
sų tautos naikinimas, pradėtas 
1940 m. Nesistebėk, drauge, 
kad nerašau apie savo gyveni
mą, bet primenu bendrus įvy
kius, nes savo gyvenimo aš tie
siog neturėjau. Kaip ideologi
nis totalistinio komunizmo prie
šininkas, buvau priskirtas ver
gų kategorijai. Man pavyko iš
silaikyti iki 1949 m., kai, bru
kant kolektyvizaciją, buvo api
plėšti ir išsiųsti į Sibirą visi, 
kas nenorėjo laisvu noru ati
duoti savo turtą ir virsti kol- 
chozininku, t.y. baudžiauninku. 
O man teko dar blogesnis pasi
rinkimas: arba konclageris, ar
ba miškas.” “Kuo mes tada pa
sitikėjome?” — klausia Assel
baumas. “Tiesiog nenorėjome 
tikėti, kad civilizuotosios galy
bės pasiliks abejingos tokio di
delio skaičiaus tautų likimui, 

tame tarpe ir mažųjų Baltijos 
respublikų likimui. Bet visos 
pastangos buvo veltui, visos vil
tys tuščios ... Aš jau praleidau 
24 metus konclageryje. Dar lie
ka metai. Visas mano gyveni
mas — tai kančios ir praradi
mai, pažeminimai ir vergo dar
bas. Prarasta sveikata, veltui 
praėjęs gyvenimas. Bet aš nega
lėjau nusilenkti okupantui, ne
galėjau abejingai žiūrėti į savo 
tautos kančias. Komunistinis re
žimas man nepriimtinas, ir aš 
noriu išvykti į laisvąjį pasaulį”.

T. Asselbaumas laišką drau
gui baigia tokiu prašymu: “Ma
no drauge, aš gyvenu paskuti
nėmis jėgomis ir veikiausiai 
niekada neišsipildys mano sva
jonė — dar kartą gyvenime pa
matyti laisvus žmones, laisvą vi
suomenę. Kreipiuosi į Tave ir

KANADOS o

ĮVYKIAI Ekonominiai rūpesčiai
Kanados finansų ministeriij 

konferencijoje pagrindinis dė
mesys teko doleriams, kuriuos 
provincijos kasmet gauna iš fe
deracinio iždo. Metinė jų suma 
siekia beveik $9 bilijonus. Kai 
1972 m. buvo paskelbta federa
cinių mokesčių reforma, provin
cijos išsikovojo užtikrinimą, kad 
ji nesumažins “ pajamų. Šiai 
garantijai užtikrinti federacinė 
vyriausybė laikinai sutiko pro
vincijoms duoti papildomą $900 
milijonų sumą. Toks papildo 
mokėjimas buvo pratęstas, bet 
jo galiojimas pasibaigia sekan
čių metų kovo mėnesį. Visų pro
vincijų finansų ministerial da
bar pateikė bendrą reikalavimą, 
kad už šių pajamų sustabdymą 
federacinė valdžia provincijoms 
atiduotų 4% valstybinio pajamų 
mokesčio. Federacinis pajamų 
mokestis būtų sumažintas 4%, o 
provincinis padidintas tuo pa
čiu nuošimčiu. Kadangi kažku
riose provincijose yra mažesni 
uždarbiai, nuo kurių priklauso 
pajamų mokesčių surinktos su
mos dydis, tokioms provinci
joms Otava turėtų pridėti atitin
kamą priedą, kad visur būtų už
tikrintas tas pats 4(/c pajamų 
mokesčio vidurkis, tenkantis 
vienam gyventojui.' Federacinis 
finansų ministeris D. Macdonal- 
das šį vieningą provincinių mi- 
nisterių reikalavimą atsisakė 
patenkinti, motyvuodamas per- 
didelėmis išlaidomis. Dabar šį 
klausimą vėl turės spręsti šią 
savaitę vykstanti Kanados prem
jerų konferencija.

Kvebeko premjero R. Leves
que vyriausybė ligšiolinį mini
malų valandinį $2.87 atlyginimą 
nuo sausio 1 d. padidins iki $3. 
Išimtis bus padaryta tik viešbu
čių ir restoranų tarnautojams, 
gaunantiems arbatpinigius. Jų 
dabartinis minimalus $2.50 at
lyginimas tebus padidintas iki 
$2.65. Platesnių komentarų su
silaukė premjero R. Levesque 
įsakymas provincinės valdžios 
institucijoms visus joms reika
lingus gaminius pirkti tik iš 
Kvebeko firmų net ir tuo atve
ju, jeigu už juos reikėtų mokėti 
5-10% daugiau ar ir už tuos nuo
šimčius augštesnes kainas. Šiuo 
potvarkiu tikimasi padidinti 
Kvebeko gaminių paklausą ir 
sumažinti bedarbių skaičių, sie
kiantį net 9.8%. Pasak premje
ro R. Levesque, tokį metodą jau 
seniai praktikuoja Ontario vy
riausybė. Į šį pareiškimą atsilie
pė Ontario pramonės ministeris 
C. Bennettas, pabrėždamas, kad 
R. Levesque žodžiai nėra tiks
lūs. Ontario valdžios instituci
jos savo pirkiniams naudojasi 
kanadietiškomis firmomis, jeigu 
jie nėra brangesni kaip 10% už 
užsienietiškus. Tačiau Ontario 
vyriausybė nereikalauja, kad tie 
pirkiniai būtų pagaminti jos 

latvių organizacijas užsienyje — 
padėkite man išvažiuoti.”

Laukia ir lietuviai
Broliškos tautos laisvės kovo

tojo, ketvirtį šimtmečio atlai
kiusio katorgą, pagalbos šauks
mui negali likti abejingi ir lie
tuviai, nors mes patys turime 
daugiau negu pakankamai savų 
atvejų, kuriais neperdaugiau- 
sia rūpinamės. Antai Kęstutis 
Jokūbynas vis dar laukia ir ne
sulaukia leidimo išvykti pas bro
lį Kanadon. Taurusis laisvės ko
votojas Petras Paulaitis jau 28 
metai laikomas lageryje. Nema
žiau už latvį Asselbaumą kator
goje išbuvo ir Daumanto bend
ražygis K. Širvys, o dar nieko 
negirdėti, kada jam atsivers 
vartai į laisvę. Ilgas ilgas šitas 
sąrašas. A. Lembergas 

provincijoje ar kad joje būtų 
centrinė tokios bendrovės būsti
nė. Pagrindinis reikalavimas — 
pirkiniai turi būti Kanados 
bendrovių gaminys. •

Montrealio olimpiados defici
to klausimą Kanados finansų 
ministerių konferencijoje iškėlė 
Kvebeko ministeris J. Parizeau, 
pareikalaudamas garantijas, 
kad federacinis iždas padengs 
$350 milijonų. Lig šiol premje
ro P. E. Trudeau vyriausybė 
vengė tokio tiesioginio įsiparei
gojimo, bet panašią sumą tikisi 
sutelkti “Loto Canada” loterija. 
Papildoma $350 milijonų suma 
iš federacinio iždo susilauktų 
beveik užtikrino daugelio kana
diečių protesto. Kvebeko prem
jeras R. Levesque jau pažadėjo 
pravesti nuoseklų olimpinių iš
laidų tyrimą. Burmistras J. 
Drapeau jų buvo numatęs tik 
$310 milijonų, o iš tikrųjų išlai
dos pakilo iki $1.4 bilijono. Bu
vusio liberalų premjero R. Bou- 
rassos vyriausybė buvo sudariu
si specialų trijų tyrinėtojų ko
mitetą, kuris savo pranešimus 
turėjo paskelbti tik 1978 m. 
Premjeras R. Levesque šį komi
tetą panaikino ir sudarys naują.

Kanados statistikos praneši
mu, ūkininkai šiemet išaugino 
rekordinį 864.3 milijono bušelių 
kviečių derlių, beveik 40% di
desnį nei pernai. Problemą bet
gi sudaro kviečių pardavimas, 
nes šiemet gero derliaus susi
laukė taip pat ir JAV su Sovietų 
Sąjunga. Perdidelė kviečių pa
siūla tarptautinėje rinkoje net 
$1.50 yra sumažinusi bušelio 
kainą.

Ontario vyriausybė susitarė 
su automobilių draudos bendro
vėmis sumažinti draudos įmokas 
naujiems vairuotojams. Čia pir
miausia turimi galvoj jaunuoliai 
iki 25 metų amžiaus, turintys 
penkis kartus daugiau nelaimių 
už kito amžiaus grupes. Bendro
vės iš jų reikalaudavo labai 
augštų įmokų, sudarydamos 
problemą tokiems, kurie iš tik
rųjų yra geri ir atsargūs vairuo
tojai. Nuo gruodžio pabaigos 
draudos įmokos bus sumažintos 
net 44% tokiems naujiems vai
ruotojams, kurie yra lankę ir 
baigę vairavimo mokyklas, o jų 
nelankiusiems įmokos sumaži
namos 10%. Kadangi draudos 
įmokos priklauso nuo saugaus 
važiavimo metų skaičiaus, kiek
vienam naujam mokyklą lankiu
siam vairuotojui bus užskaitytas 
fiktyvus trejų metų laikotarpis, 
mokyklos nelankiusiam — vie- 
nerių metų laikotarpis, sumaži
nantis įmokas. Savaime supran
tama, jei kuris turės nelaimę 
dėl savo kaltės, jam drauda vėl 
bus pabranginta, bet tokio pa
brangimo išvengs nelaimių ne
padarantys vairuotojai.

GRETA BALTADUONIENĖ demonstruoja audimo meną Ontario Mokslo 
Centre, kur buvo surengtas kalėdinis tautybių festivalis su baltiečių skyriumi

S. ATLANTO SĄJUNGOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIŲ POSĖDYJE 
Briuselyje paskutinį kartą prabilo JAV valstybės sekr. H. Kissin- 
geris, kurį sausio 20 d. pakeis naujasis sekr. C. R. Vance. H. Kis- 
singeris pirmiausia perskaitė trumpą prezidentu išrinkto J. Car- 
terio pareiškimą, užtikrinantį jo vyriausybės nuoširdų bendradar
biavimą su š. Atlanto Sąjunga, nes ji yra pagrindinis kolektyvi
nio saugumo šaltinis. Pasak pasitraukiančio H. Kissingerio, di
džiausią grėsmę Vakarų pasauliui sudaro karinė Sovietų Sąjungos 
jėga bei jos pigaus buržuazinio nacionalizmo politika, tarnaujanti 
tik Kremliaus interesams. Vakarų pasaulis turi vengti psicholo
ginio nusiginklavimo, perdidelio pasitikėjimo atolydžiu ir paraly- 
žuojančios baimės, kad Sovietų Sąjunga nenugalima. Užsienio
reikalų ministeriams jis pasiūlė © 
atmesti Varšuvos Sąjungos per
šamą sutartį, pagal kurią abi są
jungos pasižadėtų nepanaudoti 
atominių ginklų ir nedidinti sa
vo narių skaičiaus. Tokia sutar
tis sumenkintų Š. Atlanto Są
jungos pajėgumą galimo karo 
atveju. Britanijos užsienio rei
kalų ministeris A. Croslandas 
pasiūlytą sutartį pavadino pigiu 
propagandiniu triuku. Panašios 
nuomonės buvo ir V. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris H. 
Genscheris. L. Brežnevo sugal
vota sutartis buvo atmesta. Ka
nados užsienio reikalų miiliste- 
ris D. Jamiesonas šia proga pri
minė Helsinkio konferencijos 
paragrafus, kuriuos ignoruoja ir 
kurių nesilaiko Sovietų Sąjun
ga. Konkrečiu pavyzdžiu jis nu
rodė apie 300 išskirtų šeimų — 
jų nariams Maskva neduoda lei
dimo išvykti Kanadon. Visos lig
šiolinės Kanados vyriausybės 
pastangos tom šeimon sujungti 
buvo nesėkmingos.

TAIKOS SĄJŪDIS
Dviejų katalikių moterų — 

Betty Williams ir Mairead Cor
rigan prieš keletą mėnesių 
įsteigtas Š. Airijos Taikos Sąjū
dis šiandien jau turi apie 100.- 
000 narių, ir katalikų, ir protes
tantų, pasiryžusių užbaigti daug 
aukų pareikalavusį religinį ka
rą. Sąjūdžio patarėju yra pa
kviestas buvęs žurnalistas C. 
McKeown. Norvegijos sostinėje 
Osle šiai trijulei buvo įteikta tai
kos premija, kuriai $324.000 su
aukojo norvegai bei kiti sąjū
džio rėmėjai. Už šiuos pinigus 
neturtingiausioje Belfasto daly
je bus pastatytas specialus cent
ras vaikams. Net 10.000 dalyvių 
sutraukė Š. Airijos Taikos Sąjū
džio suorganizuota vienybės de
monstracija Airijoje, Boyne 
upės pakrantėse, kur 1690 m. 
Williamas' Oranžietis nugalėjo 
karalių Jamesą, užtikrindamas 

protestantų vyravimą š. Airijo
je. Ant šios upės tilto susitiko 
dvi demonstrantų grupės iš Ai
rijos ir Š. Airijos kartu su taikos 
piligrimais iš kitų pasaulio ša
lių. šalia sąjūdžio vadovių M. 
Corrigan, B. Williams, patarėjo 
C. McKeown buvo ir dvasiškijos 
vadai — katalikų kardinolas 
Conway, Anglijos Bendrijos pri
mas dr. Simms, Presbįterininkų 
Bendrijos moderatorius dr. A.
J. Werr, Metodistų Bendrijos 
pirm. R. Greenwood. Vieningą 
taikos siekimą liudijo visų daly
vių sujungtos rankos.

RINKIMAI JAPONIJOJE
Pirmą kartą 21-nerių metų 

laikotarpyje Japoniją valdanti 
liberalių demokratų partija 511 
atstovų parlamente negavo dau
gumos. Premjeras T. Mikis par- 
lamentan grįžo tik su 248 atsto
vais, praradęs 51 parlamento 
narį. Opozicinė socialistų parti
ja savo atstovų skaičių nuo 112 
padidino iki 123. Skaudžiausia 
nesėkmė betgi ištiko komunis
tus, turėjusius 39 atstovą, o da
bar turėsiančius tik 17. Tolimes
nį liberalių demokratų valdymą 
užtikrino aštuonių nepriklauso
mų atstovų pažadėta parama. 
Jos dėka vyriausybė parlamente 
turės 257 narius, opozicija — 
254. Liberaliems demokratams, 
atrodo, daug pakenkė amerikie
čių “Lockheed” lėktuvų gamyk
los kyšių afera, siekianti apie 
$12 milijonų. Jon netgi buvo 
įsivėlęs milijonierius premjeras
K. Tanaka, šias savo pareigas 
1974 m. perdavęs dabartiniam 
premjerui T. Mikiui. K. Tana- 
kos dabar laukia teismas, bet jis 
buvo išrinktas parlamentan kaip 
nepriklausomas narys. Premje
ras T. Mikis, prisiimdamas kaltę 
už partijos populiarumo kriti
mą, nutarė pasitraukti iš libera
lių demokratų vadovybės ir pa-

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Q HELIGMAME GYVEMIME
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* VATIKANAS PASKELBĖ Pau
liaus VI laišką arkivyskupui Marcei 
Lefebre, kuriame reikalauja atšauk
ti eilę tvirtinimu apie atnaujintą li
turgiją bei 11 Vatikano santarybą. 
Tradicijos samprata arkivyskupo 
esanti iškreipta. Tradicija negali bū
ti apmirusi, tarsi nepajudinamas is
torinis įvykis. Taip suprasta tradici
ja trukdytų veiksmingam Bendrijos 
organizmui gyvuoti. Arkivyskupas 
esą norįs Bendrijos gyvenimą su
stabdyti tam tikru istorijos momen
tu ir save laikyti vieninteliu spren
dėju. Atmesdamas arkivyskupo tvir
tinimą, kad II Vatikano santarybos 
snrendimai buvę schizmatiniai, po
piežius pareiškė, kad niekas tuose 
sprendimuose, nei vėlesniame jų 
įgyvendinime neprieštarauja jau 
2,000 metų K. Bendrijos tradicijos 
pagrindinių ir nepakeičiamų dalykų 
minčiai. Popiežius prisipažįsta, kad 
jis, kaip ir arkivyskupas, jaučia di
delį susirūpinimą dėl tikėjimo tie
sų bei liturgijos pažeidimų, tačiau 
negalima juos pašalinti veikiant 
prieš santarybą, priešinantis bro- 
liams-vyskupams ir nepasitikint Šv. 
Dvasios veikimu juose.

Laiškas buvo parašytas už mėne
sio po abiejų susitikimo Castelgan- 
dolfe. Niekur laiške popiežius ne
grasina arkivyskupui ekskomunika ir 
net priduria, kad atšauks suspenda
vimą visiems arkivyskupo neteisėtai 
išventint’ems kunigams, jei pastarie
ji pripažins naująją liturgiją ir II 
Vatikano santarybos nutarimus. Tas 
pat galioja ir pačiam arkivyskupui, 
tik dar jis turi papildomai atšaukti 
visus savo kaltinimus bei priekaiš
tus, kad popiežius nesaugojęs K. 
Bendrijos tikėjimo; neteikti sakra
mentu ir nesakyti pamokslų vysku
pijose, kurių vyskupai jam neleidžia 
to daryti.

* JAV VYSKUPU KONFEREN
CIJOS STUDIJA APIE JAUNIMĄ 
rodo, kad jaunimas dabar ima abe
joti religiniais įsitikinimais daug 
jaunesniame amžiuje nei anksčiau. 
Studija, apklausinėjusi gimnazistinio 
amžiaus (13-18 m.) ir studentinio 
amžiaus (18-29 m.) jaunimą, daro 
išvadą, kad religiniai tėvų įsitiki- 
n:mai bei jų pavyzdys kasdienybė
je turi didžiausią įtaka jaunimo ti
kėjimui bei gyvenimui. Pagal stu
diją, 1951 m. 83% gimnazistų tikė
jo į asmeninį Dievą, o 1975 m. — 
70%. Didžiausias šuolis šiuo atveju 
buvo katalikų tarpe — nuo 88% iki 
68%. Protestantų tarpe per tą patį 
laiką nuošimtis sumažėjo nuo 84% 
iki 75%, o žydų tarpe — nuo 38% 
iki 21%. Dalyvavimas savaitinėse 
pamaldose katalikų gimnazistų tar
pe per tą laiką nukrito nuo 81% 
iki 55%, protestantų — nuo 68% 
iki 43% ir žydų — nuo 35% iki 
10%. Taipgi pastebėtas žymus nuo
smukis tikėjime į pomirtinį gyve
nimą ir Į šv. Raštą kaip Dievo 
Žodį.

Moralės srityje pastebėtas žymiai 
didesnis skaičius įsitikinusių, kad 
priešvedybinis lytinis santykiavimas 
yra pateisinamas kaikuriais atvejais. 
Studentinio amžiaus jaunimo tarpe 
per ta laiką žymiai paaugęs nuošim
tis įsitikinusių, kad užvedybinis, 
priešvedybinis bei su ta pačia lyti
mi lytinis santykiavimas ir abortai 
yra pateisinami dalykai. Savęs išreiš
kimo bei lytinės laisvės įsitikinimai, 
pasirodo, antraeilėn vieton nustumia 
pagarbą autoritetui arba visai jo ne
pripažįsta. Tokio didelio pakitėjimo 
priežastimi nurodomas dabar papli
tęs asmeniško savo sąžinės apsispren
dimo pabrėžimas ir K. Bendrijos 
autoriteto nuolatinė kritika po II 
Vatikano santarybos.

* KUN. GREGORY BAUM, 53 m. 
amžiaus augustinietis vienuolis ir 
pagarsėjęs teologas, pranešė, kad 
yra nusprendęs daugiau nebekuni
gauti ir prašyti Vatikaną, kad atleis
tų jį nuo kunigiškų pareigų bei su 
jomis surištų įsipareigojimų. Prieš 
metus laiko jis buvo nutaręs išsto
ti iš augustiniečių vienuolijos ir 
norėjo pasilikti pasauliečiu kunigu 
Toronto arkivyskupijoje, tačiau š.m. 
vasario mėnesį jis smarkokai kriti
kavo Vatikano doktrinų kongregaci
jos išleistą dokumentą apie lytinę 
moralę, nesutikdamas su mintimi, 
kad kiekvienas lytinis veiksmas tu
ri būti atliekamas santuokos ribose. 
Tada Toronto arkiv. Philip F. Po- 
cock viešai pareiškė, jog kun. Baum 
pažiūra nesiderina su oficialia K. 
Bendrijos doktrina ir negali būti 
nei mokoma, nei sekama. Atrodo, 
kad tada jis savo prašymą būti pri
imamas į Toronto arkivyskupiją at- 
simė.

Kun. G. Baum yra gimęs 1923 m. 
Vokietijoje iš agnostikų žydų tėvų, 
kurie oficialiai buvo protestantai. Iš 
Vokietijos pabėgo su tėvais nuo na
ciu Į Kanadą, mokėsi McMaster uni
versitete Hamiltone. Ten jis tapo 
kataliku ir baigė universitetą 1946 

m. BA laipsniu. Gavęs MA laipsnį 
Ohio State universitete, įstojo į au
gustiniečių vienuoliją ir 1954 m. bu
vo įšventintas kunigu. 1956 m. Fri
burgo universitete, Šveicarijoje, ga
vo teologijos daktaro laipsnį. II 
Vatikano santarybos metu jis buvo 
naujai sudaryto krikščionių vieny
bės sekretoriato ir pačios santarybos 
patarėju. Nuo 1961 m. profesoriavo 
Šv. Mykolo kolegijoje, kuri yra To
ronto universiteto padalinys. Kun. 
Baum pareiškė, kad jis ir toliau lie
ka giliai tikintis katalikas, pasišven
tęs katalikiškajai teologijai ir K. 
Bendrijos atsinaujinimui. Jis pridū
rė, kad Šv. Mykolo kolegijos rekto
rius kun. John Kelly yra užtikrinęs, 
jog jis ir toliau galės toje kolegijoje 
profesoriauti.

★ GRUPĖ KUN. LEONARDO 
FEENEY PASEKĖJŲ ir pats jų va
dovas šiuo metu gavo oficialų K. 
Bendrijos pripažinimą ir leidimą 
steigti savo vienuoliją Worchesterio 
vyskupijoje. Tą leidimą davė Wor- 
Chester vysk. Bernard Flanagan. 
Prieš ketvertą metų, tarpininkaujant 
kard. Humberto Medeiros ir vysk. 
Flanagan, Paulius VI atšaukė eks
komuniką kunigui Feeney ir jo pa
sekėjams. kurią 1953 m. Pijus XII 
buvo uždėjęs už perdaug raidišką 
katalikiškosios doktrinos sakinio “už 
K. Bendrijos nėra išganymo” aiški
nimą. Kun. Feeney tada aiškinęs, 
kad kiekvienas asmuo turi būti ka
talikas, jei nori būti išganytas. Nau
jasis vienetas, vadovaujamas kun. 
Leonard Feeney, vadinsis Pamal- 
džiaja Benediktinų Oblatų Sąjun
ga. Taip pat buvo pranešta, kad du 
tos naujosios sąjungos nariai — bro
lis Gabrielius ir brolis Kirilas — bus 
įšventinti kunigais, ši sąjunga tikisi 
gauti benediktinu abatijos statusą. 
Pasirodo, nevisi kun. Feeney pase
kėjai susitaikė su K. Bendrija: 18 
jų tebėra ekskomunikuoti ir gyvena 
kitoje vietoje.

* LIETUVIŲ JĖZUITŲ PROVIN
CIJOLU — vyresniuoju nuo 1977 m. 
sausio 1 d. paskirtas kun. Leonas 
Zaremba, šiuo metu dirbąs Kleve- 
lande. Jis yra gimęs Šeduvoje 1923 
m. Gimnaziją baigė Panevėžyje 1941 
m. Filosofiją ir teologiją studijavo 
Kauno kunigų seminarijoje bei VD 
universitete, Eichstaetto kun. semi
narijoje, gregoriniame Romos un-te. 
Kunigu įšventintas 1948 m. Nuo 
1948 iki 1952 m. studijavo ir dirbo 
Čilėje. Į jėzuitų ordiną įstojo 1952 
m. Studijavo ir dirbo sielovadoje 
Argentinoje ir Urugvajuje. Nuo 
1958 iki 1961 darbavosi JAV-se. Tre
jetą metų buvo Montevideo lietuvių 
par. klebonu, vienerius metus Sao 
Paulo lietuvių jėzuitų vyresniuoju, 
ketverius metus Montrealio AV par. 
klebonu, dvejus metus vadovavo re
liginei liet, radijo programai Čika
goje. Nuo 1974 m. buvo Klevelando 
lietuvių DM Nuolatinės Pagalbos 
par. klebono asistentu ir vicepro- 
vincijolu. Kun. L. Zaremba perims 
provincijolo, pareigas iš kun. G. Ki- 
jausko, kuris lietuviams jėzuitams 
vadovavo nuo 1967 m.

★ DABARTINIAIS ŽYDŲ-KRIKŠ- 
ČIONIŲ SANTYKIAIS Paulius VI 
yra patenkintas. Jis tai pareiškė 
JAV žydų delegacijai, kuri turėjo su 
juo privačią 25 min. audienciją. Pa
sak jo, katalikų-žydų santykiai yra 
pasiekę naują vieni kitais pasitikė
jimo bei supratimo plotmę. Vatika
nas iki šiol skatino, kad Jeruzalei 
būtų suteiktas specialus tarptautinis 
statusas, pagal kurį žydų, krikščio
nių ir mahometonų šventovės būtų 
savų religinių vadovybių priežiūro
je ir kad visos tos grupės laisvai 
galėtų jose garbinti Dievą, žydų de
legacija savo lankymosi metu nu
švietė dabartinę šventovių padėtį 
Jeruzalėje, kur visi turi laisvę jose 
garbinti Dievą. Popiežius pareiškė 
delegacijai, kad jo taikos šauksmas 
nuolat yra jungiamas su pasisaky
mu už žmogiškosios prigimties kil
numą bei vertę. Jis nurodė, kad 
1977 m. Pasaulio Taikos Dienai (sau
sio 1 d.) jis yra parinkęs temą: “Jei 
nori taikos, gink gyvybę”.

* VATIKANO ŠVIETIMO KON
GREGACIJA kreipėsi į visas kunigų 
seminarijas, prašydama vėl įvesti da
bar nebepraktikuojamą vadovėlių 
naudojimą kunigų paruošime. Anot 
kongregacijos pareiškimo, vadovėliai 
teikia aiškius pagrindinius principus 
tokiose srityse kaip moralinė bei 
dogminė teologija, liturgija ir šv. 
Rašto mokslas. Kongregacijos vado
vas kard. Gabriel-Marie Garrone, ra
šydamas “Seminarium” žurnale pa
brėžia, kad mokyme niekas negali 
atstoti mokytojo, tačiau profesorius, 
kuris remiasi grynai savo jėgomis ir 
atsisako mokomojo žemėlapio pagal
bos, gali neperduoti pilnos aiškina
mo dalyko visumos, kuri jam pačiam 
žinoma, bet nežinoma studentui.

KUN. J. STS.

Ar pilnai išnaudojame galimybes?
“TŽ” 1976 m. 45 nr. M. Sto

nys straipsnyje “Kas padės Lie
tuvai?” kelia aktualių minčių 
Lietuvos bylos klausimu. Palie
ku nuošaliai jo pasisakymus 
apie ALTą, taipgi kaikurias uto
pines sugestijas: pvz. “kodėl ne
sikreipti i Kinijos Liaudies Res
publiką. ..”, “o gal reikėtų pa
samdyti tarpininkais žydus. ..” 
Kitos jo keliamos mintys yra ak
tualios, gi kaikurios plačiau dis
kutuotinos. Tačiau niekas trem
tyje (tie, kurie mūsų byla sielo
jasi) negalės nesutikti su reika
lo aktualumu bei šiais jo teigi
mais: “Pokario lietuviai ateiviai 
atvyko Į JAV ne vien sau duo
nos ir pastogės jieškodami — 
jie atsivežė pasiryžimą padėti 
išvaduoti savo pavergtą kraštą
— Lietuvą. Todėl ir dabar lie
tuviai rems pinigais, darbu ir 
moraline pagalba tik tas lietu
vių organizacijas, kurios neišleis 
iš akių to didžiojo lietuvių troš
kimo.” Arba: “Visi sutartinai 
turime žengti žingsni po žings
nio, belsti Į kiekvienas politinių 
pilių duris...”

Lyg ir tęsdamas minėto pasi
sakymo mintis, norėčiau paryš
kinti vieną jau turimą, bet gal 
nepilnai išnaudojamą galimybę 
kelti Lietuvos klausimą tarp
tautiniame forume. Tokia gali
mybe iki šiol tebesinaudoja Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjunga. Mūsų valstybininkų —- 
Mykolo Krupavičiaus, dr. P. 
Karvelio, Ed. Turausko, prof. J. 
Ereto ir jaunesnės kartos veikė
jų — inž. Ad. Venskaus Pary
žiuje, prel. V. Mincevičiaus Ro
moje ir kitų pokarinės veiklos 
bei asmeninių ryšių dėka Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjunga tremtyje buvo priimta 
pilnateisiu nariu Į Krikščionių 
Demokratų Interniacionalą arba 
Į “Christian Democratic World 
Union (CDWU) ir iki šiol tebesi
naudoja CDWU nario teisėmis.

CDWU narių skaičius, įskai
tant jaunimo, moterų, studiji
nius ir kitus sąjūdžius, siekia 
daugiau kaip 5 milijonus, veikia 
60-je kraštų. Tai didelė politi
nė jėga. Kaip žinome, stipriau
sios KD partijos yra Europoje 
(pokarinę sugriautą Vokietiją ir 
Italiją atkūrė KD partijų vy
riausybės). Po karo krikščioniš
kos demokratijos idėjos pradėjo 
plėstis, pasiekdamos P. Ameri
kos, Azijos ir kitų kontinentų 
valstybes. Šiuo metu čia jos gal 
nevisur yra Įtakingos, bet atei
tyje gali pasiekti ir žymesnio 
politinio svorio.

Kasmet CDWU ar jos padali
niai (dažniausiai Europoje) šau
kia suvažiavimus, kur diskutuo
jami pasaulio politikos klausi
mai. Pavergtų tautų reikalai čia 
yra geriau suprantami, negu 
kur kitur. Konferencijose jie 
keliami ir diskutuojami. Į 
CDWU konferencijas pakvie
timus dalyvauti ir net daryti 
pranešimus Lietuvos klausimu 
gauna ir mūsų LKDS Centro 
Komitetas JAV-se.

Vaizdui paryškinti čia bandy
siu bent trumpai pažvelgti Į 
1975 m. Įvykusią CDWU konfe
renciją Romoje. Pagal “World 
Conference of Christian De
mocratic Parties” (Rome, 28-29 
November, 1975.) specialų lei
dinį ir Ad. Venskaus pranešimą 
LKDS CK, konferencijoj daly
vavo atstovai iš 60-ties kraštų. 
Minimame leidinyje yra išspaus
dintas ir atstovų sąrašas. Lietu
va taip atžymėta: “LITHUANIE
— Adolf VENSKUS — Repre- 
sentant (UDCL) Union dės Dė- 
mocrates — Chretiens Lithua- 
niens (en exil)”. Gi prieš trejus 
metus išleistame oficialiame 
CDWU adresyne yra įdėtos ir 
LKDS CK 3-jų asmenų pavar
dės su adresais JAV, o A. Vens
kaus, kaip atstovo, Europoje.

Mūsų atstovo Adolfo Vens
kaus pranešimas padėties Lie
tuvoje klausimu, ypač panaudo

jant “LKB Kronikos” 15 nr., 
kuriame Lietuvos katalikai pra
šo, kad jų broliai išeivijoje ir jų 
bičiuliai informuotų plačiąją vi
suomenę ir tautų vyriausybes 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje, buvo sutiktas su pa
lankiu susidomėjimu. A. Vens- 
kus savo pranešime LKDS CK 
rašo: “Šis atsišaukimas padarė 
nemažą įspūdį visai konferenci
jai. Mano pranešimą konferen
cijai sutrauktai, bet gana tiks
liai išspausdino italų spauda. 
Konferenciją plačiai paminėjo 
Italijos radijas bei televizija. 
Aprašymai pasirodė ir kitų Eu
ropos valstybių spaudoje.” To
liau jis rašo: “Taip pat konfe
rencijoje nemažą rolę suvaidino 
ir užkulisiniai kontaktai. Atnau
jinti ryšiai su buvusiais jaunųjų 
krikščionių demokratų unijos 
veikėjais — ilgamečiais bičiu
liais, kurie dabar užima svarbias 
vietas parlamentuose ar vyriau
sybėse. Sudariau naujas pažin
tis, kurių tarpe paminėsiu, tarp 
kitų, JAV krikščionių demokra
tų atstovą iš Notre D ame, Nau
josios Zelandijos krikšč. dem. 
partijos gen. sekretorių”.

Mūsų atstovo konferencijoje 
kelta pavergtos Lietuvos padė
tis neliko tik posėdžių salėse. 
1976 m. vasario mėn. LKDS CK 
gavo Europinio Parlamento 
Krikščionių Demokratų sekreto
riato memorandumo nuorašą 
Žmogaus Teisių Komisijai, at
kreipiantį deinesį į .padėtį Lie-
tuvoje. Kitas laiškas gautas iš 
CDWU gen. sekretoriato, kuria
me prašoma atsiųsti turimą me
džiagą apie okupuotos Lietuvos 
padėtį nuo 1970 m. liepos 1 d. 
iki 1975 m. birželio 30 d. Laiške 
pažymima, kad ši medžiaga bus
pasiųsta Jungtinių Tautų Žmo- išnaudosime, 
gaus Teisių Komisijai. Kokie mūsų visų.

VLIKo seimas Vašingtone
VLIKo seimai kasmet šaukia

mi kitur, kad galėtų suartėti su 
lietuviais. 1976 m. jis įvyko 
gruodžio 4-5 dienomis JAV, Va
šingtone, “Shoreham America
na” viešbutyje (2500 Calvert 
St. N. W.), norint pagerbti to 
krašto nepriklausomybės 200 
metų sukaktį.

Seimą pradėjo R. Penkiūnie- 
nė, vietos lietuvių komiteto pir
mininkė, pasveikindama VLIKo 
seimą, įvykstantį JAV sostinėje. 
Po to seimo pradžiai vadovavo 
pats VLIKo pirm. dr. K. J. Va
liūnas. Seimas buvo pradėtas 
Tautos himnu ir kun. T. Žiūrai
čio invokacija. Sudarytas seimo 
prezidiumas: dr. Masaitis, Valai
tis, p-lė Vėbraitė ir C. Surdokas. 
Seimo pradžioje vėl į VLIKą bu
vo priimtas Laisvės Kovotojų 
Sąjūdis, kuris buvo pasitraukęs 
— nebeateidavo į posėdžius. 
Sveikino dr. S. Bačkis, einąs 
Lietuvos atstovo pareigas Va
šingtone, J. Kavaliūnas — PLB 
vardu, dr. J. Genys — ALTos 
vardu ir kiti. Iš Kanados seimą 
sveikino KLB krašto v-bos pirm. 
J. R. Simanavičius, o vėliau pra
nešimą padarė Kanados Lietu
vių Jaunimo S-gos pirm. J. Va
laitis.

Pranešimus padarė VLIKo ta
rybos pirm. J. Giedraitis ir val
dybos pirm. dr. K. J. Valiūnas. 
VLIKo pirm, priminė, kad pa
ruošti memorandumai valstybių 
a t s t o v ams, dalyvausiantiems 
Belgrado konferencijoje, kuri 
bus lyg Helsinkio konferencijos 
tęsinys.

Tautos Fondo pranešimus pa
darė: TF centro v-bos pirm. I. 
Gasiliūnas, Kanados atstovybės 
pirm. J. Vaičeliūnas ir Toronto 
apyl. atstovybės pirm. A. Fire- 
vičius. Tautos Fondas yra insti
tucija, kuri remia VLIKo dar
bus. Kanados lietuvių TF auka 
buvo seimo įvertinta, nes Kana
dos lietuviai nuoširdžiai aukoja 
tautos reikalams. Šiais metais iš 

bus šių ir ankstyvesnių LKDS 
pastangų rezultatai, mums paro
dys ateitis. Svarbu, kad mūsų 
bylos reikalas nuolatos ir visais 
įmanomais būdais būtų kelia
mas.

Ar užtektinai Lietuvos bylą 
judiname? Ir taip, ir ne. LKDS 
pagal savo pajėgumą padarė vi
sa, ką galėjo. Mūsų išeivija šia 
galimybe mažai domėjosi, tad ir 
nedaug prisidėjo. Lietuvos 
klausimas nėra vien lietuvių 
kr. demokratų, bet ir visų mūsų 
organizacijų, veiksnių ir visos 
išeivijos reikalas. CDWU ar jos 
padalinių konferencijose LKDS 
dažniausiai atstovavo Europoje: 
a. a. dr. P. Karvelis, a. a. Ed. 
Turauskas, dr. J. Norkaitis, 
prof. J. Eretas, inž. Ad. Vens- 
kus, prel. V. Mincevičius ir kiti. 
Argi nebūtų didesnis įspūdis ir 
nauda, jei į tokias konferencijas 
sugebėtume iš JAV nusiųsti 2 
—3 asmenų delegacijas? Be to, 
delegacija dar ne viskas — rei
kia nusivežti ir skleisti gerai 
parengtų dokumentuotų memo
randumų apie padėtį Lietuvoje, 
panaudoti “KLB Kroniką”, 
“Aušrą” ir kt. Mūsų leidiniai, 
ypač anglų kalba, apie Lietuvos 
valstybės gyvenimą turėtų būti 
ant delegacijoms skirtų stalų. 
Tai jau dideli, beveik nuolati
niai darbai, reikalaują ir lėšų, ir 
žmonių.

Lietuviai krikščionys demok
ratai tremtyje nėra nei gausūs, 
nei turtingi. Darbai gi dideli. 
Tad reikėtų jų veiklą ir darbus 
bent šia prasme daugiau propa
guoti, objektyviau vertinti, rem
ti asmeniniu įsijungimu bei pi
nigine parama. Turime galimy
bę Lietuvos bylą kelti tarptauti
niame forume, bet kiek mes ją 

priklausys nuo
A. Daugimas

Kanados lietuvių surinktų aukų 
TF centrui buvo įteikta $26.000. 
TF Toronto apyl. atstovybės 
pirm. A. Firavičiaus prane
šime daugiau buvo paliestos ne
lengvos aukų rinkimo sąlygos.

Popietinėje dalyje buvo A. J. 
Jurašų pranešimai. A. Jurašienė 
kalbėjo apie Lietuvos rusinimą: 
vaikai rusų kalbos mokosi nuo 
II klasės. Visose institucijose 
pirmininkai yra lietuviai, o pa
vaduotojai — rusai, bet vykdo
mi pavaduotojų įsakymai. Lie
tuvoje atgyja religinis gyveni
mas, kaip pasipriešinimas ko
munizmui ir rusinimui. Atvyks
ta į Lietuvą rusų, kurie išmoks
ta lietuvių kalbą, pasidaro lietu
vių draugai ir net užsirašo lietu
viais, bet tokių mažai. Charazov 
ir per 20 metų neišmoko lietu
vių kalbos.

J. Jurašas daugiau kalbėjo 
apie Lietuvos teatrą. Esą nelei
džiama vaidinti net revoliucinių 
pjesių, kur pasirodo kazokai, 
nes tai parodo Rusijos priespau
dą Lietuvoje ir sukelia lietuvių 
pasipiktinimą. Neleidžiama kri
tikuoti net carų laikų klaidų, 
kad nesukeltų antirusiškumo, 
nes carai ir raudonieji Maskvos 
valdovai vykdo tą pačią tautų 
pavergimo politiką. Lietuviškas 
veikalas “Mindaugas” rusams 
nepatiko, nes jame perdaug iš
kelta tautinė drąsa ir religinis 
misticizmas. Teatruose vaidina
mi ne tie veikalai, kurie patinka 
žmonėms, bet tie, kuriuos nu
stato komisija, vadovaujama ru
so. Į Lietuvą nuvažiuoti pataria 
ir jaunimui, nes tėvų žemė kal
bai duoda daugiau, negu šių 
kraštų mokyklos. Tik važiuoti 
pataria tvirtoms asmenybėms, o 
ne lepšiams, nes okupantai vel
tui nieko neduoda. Kaikurie iš
eiviai esą džiūgauja dėl naujų 
Vilniaus teatro rūmų, o nežino, 
kad ir per juos eina rusifikacija. 
Sovietų Sąjungoje visi yra ly
gūs broliai, bet vienas yra labai

Nuoširdžiai dėkoju
visiems mieliems lietuviams, kurie balsavo už mane 
šių metų rinkimuose į miesto savivaldybės tarybą 
Wasaga Beach, Ontario, vietovėje. Stengsiuosi 
jūsų neapvilti.

Dėkingas —
RAY MICKEVIČIUS

PADĖKA
Tragiškai mirė 1976 m. spalio 15 d.

a.a. Mintautas Norbertas Mikšys
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus užjautusiems ir 

padėjusiems mūsų skausmo bei liūdesio dienose.
Ypatinga padėka kun. klebonui A. Žilinskui, mus 

guodusiam namuose, už budėtuves laidotuvių namuose, 
pamaldas Išganytojo parapijos šventovėje ir palaidoji
mo Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Nuoširdi padėka kun. klebonui A. Simanavičiui, 
OFM, už maldas koplyčioje bei šventovėje.

Dėkojame karsto nešėjams, visiems lankiusiems 
velionį laidotuvių namuose bei palydėjusiems į amžiną 
poilsio vietą, atsiuntusiems gausias gėles, aukojusiems 
Šv. Mišias ir pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu.

Kun. klebonui P. Ažubaliui nuoširdi padėka už pa
talpas, visoms ponioms ir Išganytojo parapijos moterų 
draugijai už mums parodytą meilę bei visokeriopą pa
galbą laidotuvių pusryčių metu.

Nuoširdžiai Jūsų —
Žmona, duktė, sūnus ir motina

PADĖKA

Staigiai iškeliavus amžinybėn 1976 m. lapkričio 17 d. 
mano sūnui

a.a. Vytautui Jagminui,
nuoširdžiai dėkojame klebonui prel. dr. J. Tadarauskui, 
kun. L. Januškai už šv. Mišias, maldas laidotuvių na
muose ir palydėjimą į kapines. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems už lankymą Velionies laidotuvių namuose bei 
palydėjimą į kapines, už gausiai užprašytas šv. Mišias, 
pareikštą užuojautą žodžiu ir raštu. Dėkojame karsto 
nešėjams už paskutinį patarnavimą. Dėkojame šeimos 
gydytojui Gailiui už ilgą jo gydymą. Dėkojame A. Pau- 
lioniui už giedojimą šv. Mišių metu, lietuvių pensininkų 
klubui už vainiką, taip pat ir už moterų pensininkių. 
Didi mūsų padėka visiems už dalyvavimą pamaldose.

Su nuoširdžiu dėkingumu visiems —
Mylimo sūnaus motina Ona ir Pranas Budvidžiai

Mylimai MAMYTEI mirus,
VYTAUTĄ BIRETĄ ir šeimą

nuoširdžiai užjaučiame —

Petras ir Gražina Stauskai 
Irena ir Raimundas Kymantai 
Vytas ir Marytė Vaitkevičiai

A+A 
brangiai MAMAI

Lietuvoje atsiskyrus su šiuo pasauliu, mielą kūmą 
JULIJĄ ir jos dukrą NIJOLĘ, taip pat visas gimines 
nuoširdžiai užjaučiame —

Salomėja Poderienė
Krikšto dukra Giedra Poderytė 
Liucija Griškonienė 
Zita Griškonytė

<3farniture£t& s
* Elektros reikmenys S* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* Įvairūs kilimai
* Šaldytuvai 

APSTATYMAS * Valgomų kambarių
apstatymas ir kt.

* Siuvamos mašinos 
Nemokamas pristatymas * Rašomos mašinėlės 
į namus.

PILNAS
NAMŲ

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Ave. —Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

didelis brolis, kurio visi kiti pri
valo bijoti ir klausyti.

Dr. D. Krivickas skaitė pa
skaitą — “Tarptautinė padėtis 
ir Lietuva”, kurioje daugiau bu
vo paliestas atolydis. Vakare 
įvyko simpoziumas “VLIKo” už
daviniai ir ateities sąranga”. 
Pirmininku buvo dr. Br. Nemic- 
kas, nariais — A. Kasulaitis, J. 
Valaitis ir A. Gureckas. Pirmie
ji du daugiau pasisakė už parti
nę VLIKo sudėtį, nes partijos 
reiškia demokratiją. Trečiasis 
kalbėtojas pasisakė ir už atskirų 
kraštų (Kanados) atstovų įvedi
mą į VLIKą. Tas simpoziumas 
nereiškė kokio nutarimo, o bu
vo tik dirvos purenimas.

Gruodžio 5 d. rytą iki vienuo
liktos valandos dirbo trys komi
sijos, rengdamos rezoliucijas. 
Vėliau jos seime buvo priimtos. 
Seimas buvo baigtas apie 12 v. 
VLIKo pirmininko žodžiu ir 
Tautos himnu. Dalyvavo 75 ofi
cialūs dalyviai ir keletas svečių.

J. J.

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.



Šviesūs jo žingsniu pėdsakai Dr. Br. Povilaitis

Delhi, Ontario, klebo-

Gutauskas gimė 1906 
16 d. Katleriškių kai-

Kai žmogus gimsta, jo busi
mojo gyvenimo kelias pparastai 
nėra žinomas, nebent tik jo Kū
rėjui. Beaugant, atsidaro šimtai 
kelių, kuriais jis galėtų savo gy
venimą pakreipti. Ir laimingas 
tas, kuriam buvo lemta dar jau
nystėje pasukti į jam tinkamiau
sią kelią ir juo eiti iki galo, ne
svyruojant ir neabejojant. To
kios gyvenimo gairės tinka gal 
nevienam iš mūsų, bet ypač 
kun. dr. Jonui Gutauskui, ilgus 
metus buvusiam Šv. Kazimiero 
parapijos 
nui.

Kun. J. 
m. sausio 
me, Debeikių vlsč., Utenos 
apskr. Taigi, šiandien jis jau 
yra peržengęs 70 metų amžiaus 
ribą.

Baigęs Utenos gimnaziją 
1928 m., studijavo teologiją ir 
filosofiją Vytauto Didžiojo uni
versitete. Jį baigė licenciato 
laipsniu 1933 m., o kunigu bu
vo įšventintas 1932 m. Tame.pat 
Universitete 1940 m. gavo teolo
gijos daktaro laipsnį. Atvykęs į 
Kanadą, 1953 m. Lavalio uni
versitete gavo pedagogikos dak
taro laipsnį. Šitos jo mokslinės 
pastangos ir pasiekimai neabe
jotinai pastatė jį į pirmaeilių 
sielų ganytojų ir religinių auk
lėtojų gretas.

Jaunimo auklėtojas
1934-39 m. buvo Kupiškio ir 

Biržų gimnazijose kapelionu bei 
lotynų kalbos mokytoju. 1941- 
44 m. buvo VD universiteto te
ologijos - filosofijos fakulteto 
dėstytoju. 1941 m. įsteigė 
“Institutum Russicum”. Jam 
pirmininkaujant, buvo slapta iš
spausdintos rusų kalba katekiz
mo dvi laidos. 1945-48 m. tau
tinėje lietuvių delegatūroje Vo
kietijoje ėjo jaunimo auklėjimo 
ir mokyklų patarėjo pareigas. 
1946-52 m. buvo Ateitininkų Fe
deracijos dvasios vadas. 1948-49 
m. Kolumbijoje, Medelino kuni
gų seminarijoje, dėstė patrolo- 
giją. Kanadoje ėjo įvairias pa
reigas: Kanados Lietuvių Kuni
gų Vienybės pirmininko, Ateiti
ninkų Sąjungos dvasios vado, 
Lietuvių Bendruomenės kraš
to tarybos nario. Buvo vienas 
£ “Tėviškės Žiburių steigėjų. 
Nuo 1959 m. gruodžio mėn. bu
vo šv. Kazimiero lietuvių para
pijos Delhi klebonu ligi 1976 
m. rudens, kai peržengęs 70 m. 
amžiaus ribą, paprašė Londono 
vyskupo išleisti į pensiją.

Klebonaudamas jis iš tikrųjų 
turėjo progoj atskleisti savo 
taurią asmenybę ir išryškėti 
kaip sugebąs pavyzdingai atlikti 
parapijos ganytojo pareigas. 
Tik asmeninių sugebėjimų dėka 
jam pavyko pritraukti į parapi
ją ir visus tuos, kurie buvo ati
tolę ar beatitolstą nuo Kristaus 
kelio. Jis neaplenkė nė vieno 
apylinkės lietuvio kiemo, su vi
sais rasdamas bendrą kalbą. 
Garsėjo savo labai rūpestingai 
paruoštais ir gražia bei aiškia 
kalba sakomais pamokslais.

Mokslo žmogus
Reikia pažymėti, kad kun. J. 

Gutauskas yra didelės erudici
jos žmogus. Jis teologijos diser
taciją parašė apie anais laikais 
garsėjusio rusų filosofo Vladi
miro Solovjovo pažiūrą į popie
žių primatą. Tuo jis įsijungė į 
lietuvių akademikų būrį, gvilde
nusių savo disertacijose Solovjo
vo pažiūras. Dr. Kazimieras Am
brazaitis nagrinėjo Solovjovo

KUN. DR. JONAS GUTAUSKAS, Delhi, Ont., lietuvių šv. Kazimiero klebo
nas pasiekęs 70 metų amžiaus ir perleidęs tas pareigas kun. Jonui Staškui

Kun. dr. Jonas Gutauskas septyniasdešimtmečio brandos sulaukęs 
valstybės teoriją, dr. Leonas 
Bistras — moralinę filosofiją, 
kun. dr. Vincas Mykolaitis-Pu
tinas — estetiką, kun. dr. Anta
nas Sidaravičius — socialinę fi
losofiją, dr. Stasys Šalkauskis— 
pasaulio sielos sampratą, kun. 
dr. Izidorius Tamošaitis — gno
seologiją arba pažinimo teoriją, 
kun. dr. Kazys Trukanas — is
torijos filosofiją.

VI. Solovjovo mąstymas yra 
turėjęs didelio poveikio į lietu
vių filosofus bei teologus — 
kun. dr. h. c. Aleksandrą Damb- 
rauską-Jakštą, kuris turėjo pro
gos klausyti Solovjovo paskaitų 
Petrapilyje 1880-81 m., Stasį 
Šalkauskį ir Antaną Maceiną. 
Taigi, kun. J. Gutauskui nesve
timi šių pastarųjų filosofiniai 
mąstymo keliai. Todėl jo pa
reikštos mintys privačiuose po
kalbiuose, raštuose, pamoksluo
se yra gilios, svarios, vertos di- 
kelio dėmesio.

Kita kun. J. Gutausko diser
tacija, už kurią jis gavo iš Lava
lio universiteto pedagogikos 
daktaro laipsnį, taigi antrąjį, 
buvo “L’education religieuse de 
l’enfant en relation avec son 
development mental”, kuri yra 
išspausdinta atskira knyga lie
tuvių kalba ir pavadinta “Vaiko 
Dievas ir religija”. Čia autorius 
apžvelgia vaiko auklėjimą ry
šium su jo dvasine raida. Kaip 
šios knygos pratarmėje sako, jis 
domėjosi bendrosios pedagogi
kos ir religinės pedagogikos pa
žanga įvairiuose kraštuose, sekė 
atitinkamą literatūrą, rinko me
džiagą, kurią iš dalies panaudo
jo šiame veikale. Jis pažymėjo, 
kad katechetinė literatūra lie
tuvių kalba yra labai negausi, 
reikalinga didesnio dėmesio. Jo 
manymu, religinis atgimimas 
neįmanomas be tinkamo religi
nio mokymo ir auklėjimo.

Dievo keliais
Paminėtina dar viena kun. J. 

Gutausko knyga, kuri yra išleis
ta 1973 m. “Krikščionis Gyveni
me” knygų serijoje ir pavadin
ta “Dievas šiandien”. Joje au
torius stengiasi apibūdinti Die
vo sampratą ir jo buvimą, žmo
gaus su Dievu ir be Dievo liki
mą. Nėra įmanoma keliais saki
niais apibūdinti šios svarbios 
knygos apimtį ir pagrindines 
mintis. Rašančiojo šias eilutes 
Įsitikinimu, pirmasis šio veika
lo pratarmės sakinys yra labai 
svarbus pareiškimas, tartum pa
grindas visai knygai: “Kas na
mui pamatas, tas religijai tikė
jimas į Dievą”. Jis toliau sako: 
jei stiprus ir gyvas tikėjimas į 
Dievą, tai stipri ir gyva religija, 
o kur silpnas tikėjimas, ten silp
na ir svyruojanti religija. Ir pa
galiau kur nebėra tikėjimo į 
Dievą, ten nebėra ir religijos. Į 
šią pagrindinę tiesą, kad Dievas 
yra, atsiremia ir kitos tikėjimo 
tiesos. Toliau jis sako, kad mū
sų vidinis ryšys, pasireiškiąs ti
kėjimu į Dievą, ir sudaro religi
jos esmę, jos branduolį.

Dievo ir žmogaus santykiuose 
blogiausia, anot kun. J. Gutaus
ko, kai žmogui Dievas tampa tik 
žodžiu tarp kitų žodžių. Tai esąs 
abejingųjų Dievas. Dar tragiš
kiau esą, kai kūrinys sukyla 
prieš Kūrėją ir, neigdamas Jo 
buvimą, tampa kovojančiu ate
istu. šiuos žmones kamuoja Die
vo buvimo problema, kaip ne
duodąs ramybės skaudus paši
nas, kurį jie nori ištraukti iš sa
vo ir kitų sąmonės.

Šiandien teologinis veikalas 
turi būti egzistencinis, gyveni
miškas. Teologija, kuri susidaro 
iš aptarimų, nutarimų, teorinių 
svarstymų, nesurištų su žmo
gaus gyvenimu, yra mirusi. 
Šiandieninis žmogus yra dau
giau praktikas, negu teoretikas. 
Jis labiau atviras ne tiesai ap
skritai, bet tokiai tiesai, kuri tu
ri ryšio su gyvenimu.

Šią knygą “Dievas šiandien” 
kun. J. Gutauskas sako rašęs 
eiliniam krikščioniui, o ne teolo
gui specialistui. Joje lietęs cent
rinę teologinę temą, Dievo klau
simą šių dienų žmogaus pergy
venimų tikrovėje. Be to, pasta
rojo meto teologijoje, ypač po 
Il-sios visuotinės V a t i k a n o 
santarybos, pastebima tam tik
rų permainų: teologija darosi 
praktiškesnė, labiau susijusi su 
žmogiškojo gyvenimo dabarti
mi. Senojo tipo traktatų ar te
ologijos sistemų, atitrauktų nuo 
konkrečių gyvenimo problemų, 
vis mažiau berašoma. Ir iš tiesų 
juk nėra tokio dalyko kaip ab
strakti tikinčiųjų Bendrija. Yra 
gyvenanti, alsuojanti, besidžiau
gianti, kenčianti, kovojanti 
Bendrija. Ir nėra tokio dalyko 
kaip abstraktus žmogus. Todėl 
teologinis raštas turi būti skir
tas gyvajai, kovojančiai Bendri
jai ir konkrečiam šio meto besi
blaškančiam žmogui. Tai kun. 
J. Gutausko mintys, pareikštos 
“Draugo” korespondentui kny
gai pasirodžius. Jos atskleidžia 
giliai galvojančio, suprantančio

Lietuvių Fondas stiprėja
P. LELIS

1962 m. įsteigtas KLF pradė
jo stipriau veikti 1964 m., kai 
buvo išrinkti pastovūs jo orga
nai — valdyba ir taryba. Kana
dos valdžios čarteris gautas 
1967 m., o Fondo įstatai pagal šį 
čarterį priimti 1968 m.

Kaip pradžioje valdybos buvo 
numatyta, per dešimtį metų 
Fondas sukaupė $100.000, o 
1973 m., visuotiniam susirinki
mui pritarus, pradėjo kaupti 
antrąją šimtatūkstantinę, kuri 
numatyta surinkti per penke
rius metus, t.y. iki 1979 m. Jei 
per pirmąjį dešimtmetį Kana
dos lietuviai sudėjo savo Fondui 
vidutiniškai po $10.000 kasmet, 
tai per tą laiką, visiems lietu
viams žymiai praturėjus, buvo 
manoma, nesunku bus sudėti 
Fondui po $20.000 kasmet. Šiais 
metais iki XI. 1. surinkta Fon
dui $19.710.

Šiuo metu Fonde yra 693 na
riai ir $144.190 pagrindinio ka
pitalo. Iš Fondo valdybos skel
bimų matome, kad daugiau įna
šų sudeda Fondui ne nauji na
riai, bet jau esamieji, kurie vis 
didina savo įnašus. Pastaruoju 
laiku žymiai padidėjo įnašai mi
rusių atminimui. Tai narių skai
čių padidina, bet... Fondas ga
li su laiku pasidaryti “mirusių 
fondu”.

Palyginus Kanadoje gyvenan
čių lietuvių ir Fondo narių skai
čius, aiškiai matyti, kad KLF 
narių yra mažokai. Ypač mažai 
narių ir įnašų Fondui duoda to
limesnės vakarų provincijos, 
kaip Manitoba, Saskačevanas, 
Alberta, Br. Kolumbija. Nė vie
na iš tų provincijų, t.y. lietuvių 
kolonijų, nėra davusi Fondui nė 
$3.000. Fondo valdyba nuolat 
skelbia “T. žiburiuose” naujus 
narius, jų įnašus ir papildymus, 
iš kurių matome, kiek kuri lie
tuvių kolonija (arba B-nės apy
linkė) yra šioje srityje aktyvi. 
(Reikėtų visada pranešimuose 
nurodyti naujo nario gyvena
mąją vietovę). Žinoma, koloni
jos aktyvumas priklauso nuo 
Fondo įgaliotinio, t.y. įnašų rin
kėjo toje kolonijoje. Mums yra 
jau žinomi trys pasižymėję Fon
do įgaliotiniai, kurie veikia nuo 
Fondo įsteigimo pradžios ir savo 
mažose kolonijose sutelkė narių 
ir įnašų daugiau, negu kaikurio
se didesnėse kolonijose.

Paskutiniame valdybos pra
nešime (“TŽ” 45 nr.) rašoma: 
“Neseniai buvo išspręstas Mont- 
realiui bei visam Kvebekui KLF 
įgaliotinio klausimas ... vienas 
iš veiklių visuomenininkų suti
ko būti Fondo įgaliotiniu ...” 
Žinoma, jei Kvebeko provinci
ja neatsiskirs nuo Kanados ir 
jei naujas įgaliotinis bus toks 
kaip Otavos, Sault Ste. Marie ir 
Londono, tai be abejonės Mont- 
realis “pasivys”.

Baigiantis šiems metams, ver
ta pažiūrėti ir palyginti lietuvių 
atskirų kolonijų įnašus Fondui. 
Tai gali šiek tiek patarnauti to
limesniam veiklos planavimui ir 

ir daug matančio žmogaus asme
nybę.

Platus žvilgsnis
Jei kas imtų įsivaizduoti kun. 

J. Gutauską tik kaip kabinetinį 
žmogų, knygos pelę, visada šį tą 
rašantį ar tik kaip sugebantį pa
mokslininką, — tai matytų vie
ną jo dalį, nes jo asmenybė yra 
daug komplikuotesnė, apimanti 
platesnius darbo barus. Gyveni
mo aplinkybėms taip susiklos
čius ir kiek sušlubavus sveika
tai, jis atsidūrė mažos provinci
nės lietuvių parapijos kleboni
joje, kur jo plati pažiūra į gyve
nimą, platūs užsimojimai natū
raliai turėjo būti apriboti, pri
sitaikant prie esminių sąlygų. 
Tačiau ir čia jis nesėdėjo sudė
jęs rankas. Jo sistemingas ir ne
aliarmuojantis religinis parapi
jiečių auklėjimas bei švietimas 
neliko be vaisių. Parapija, nors, 
ir negausi, bet šiandien yra vi
sais atžvilgiais stipri ne tik re
ligiškai, bet ir tautiškai. Jo tie
sioginė ar netiesioginė ranka vi
sada buvo jaučiama visuose tau
tiniuose užsimojimuose — tau
tinių švenčių paminėjimuose, 
šeštadieninėje mokykloje, cho
re, jaunimo ansamblyje, biblio
tekoje. šių eilučių autorius, ma
nau, ir visi parapijiečiai jaučia
si dvasiškai praturtėję kun. J. 
Gutausko klebonavimo metu. 
Dėlto yra jam labai dėkingi už 
atliktą darbą “ad majorem Dei 
gloriam” (didesnei Dievo gar
bei).

Fondo ugdymui.
Štai kolonijų Įnašai KLF pa

gal sumos dydį (tūkstančiais): 
Toronto $56,7, Hamiltono $12,9, 
Rodney $12,8, Londono $10,7, 
Delhi $9,0, Montrealio $7,5, Ota
vos $6,7, Sudburio $6,1, Sault 
Ste. Marie $5,4, Windsoro $2,9. 
Likusių dešimt kolonijų Įnašai 
yra mažesni. Kaikuriose koloni
jose 60-90% viso kolonijos Įna
šo davė vienas asmuo (Saska- 
čevane — dr. V. šulina, Rodney
— A. Kojelaitis). Minėtos skait
linės rodo, kad KLF 90% įnašų 
sudėjo Ontario provincijos lie
tuviai, bet neužmirškim — šioj 
provincijoj yra didžiausias lie
tuvių skaičius.

KLF pinigai laikomi lietuvių 
kooperatyvų bankuose, kurie 
moka didesnes palūkanas, negu 
kanadiški. 1964-66 m. jie mokė
jo 4,5 ir 6%, dabar — 8-10%. 
Jokių rizikingų savo kapitalo in- 
vestacijų Fondas nedaro, išsky
rus $13.000 paskolą Toronto 
Lietuvių Namams (debentures), 
nes Fondas yra jų narys.

Pradžioje KLF, turėdamas ne
didelį kapitalą ir gaudamas ne
dideles palūkanas, skyrė lietu
vių organizacijoms, jaunimo 
kongresui, šeštad. mokykloms 
tik po tūkstanti dolerių. Vėliau
— po $2.000-3.000, o 1973 m.
— $5.000, 1974 m. — $6.000, 
1975 m. — $8.160. Taip jis kas
met skiriamas sumas didina. Iš 
šių metų pelno lietuvių kultūri
nėms organizacijoms tikimasi 
gauti apie $10.000. Taigi, KLF 
steigėjai ir pirmutiniai darbuo
tojai visuomenės neapvylė, sa
kydami, kad Fondas kasmet di
dės ir skirs lietuvybei didesnes 
sumas. Iš viso Fondas jau davė 
lietuvių organizacijoms $36.715.

Dabar niekas nebesikėsina 
KLF “pasigrobti”, kaip pradžio
je buvo būgštaujama. KLF pri
klauso visiems Kanados lietu
viams, o išsivadavus iš okupan
tų, jis bus perduotas Lietuvai.

Baigiant tenka paminėti ir 
įvertinti KLF steigėjus, veikė
jus ir talkininkus, kurie per 
dvylika metų, be pertraukos ir 
atlyginimo telkė šį Fondą, tu
rėdami prieš akis tik vieną tiks
lą — materialiai remti lietuvy
bės išlaikymą išeivijoje.

Pirmuoju Fondo valdybos pir
mininku buvo dr. A. Pacevičius, 
tarybos — V. Ignaitis. Dabarti
niu Fondo pirmininku yra H. 
Stepaitis, tarybos — dr. A. Pa
cevičius. (Rašančiam šias eilutes 
teko septynerius metus būti KL 
Fondo sekretoriumi ir iždinin
ku bei jo reikalus pažinti).

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St.,
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563
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Nuotr. St. DabkausBaltiečių skyrius kalėdiniame tautinių grupių festivalyje Ontario Mokslo Centre

Meskim šalin karo kirvius!
Rašytojo JUOZO KRALIKAUSKO, antrąkart apsilankiusio Lietuvoje, atviras laiškas lietu
viškoms širdims Vilniuje: ypačgi viršūnėms ir rašytojams — Broliai, pameskim šalin paga

liau karo kirvius!
kinti; nesijaustų buvę įtariami 
kokiais piktavaliais; apsilankę 
tėviškėse; šiltai priimti savo tė
vų žemėje. Sugrįžtų pasisėmę 
Lietuvoj dvasinės atgaivos ir 
stiprybės, o ne susirgę, panie
kinti. . .

Keturiskart pravežtas pro tė
viškę, kurioj nebuvęs trisdešimt 
dvejus metus, o vis tiek nega
vęs aplankyti gimtinės ir tėvų 
kauburėlių! Mano vaikystė ir 
jaunystė likusi gimtinėje. Patys 
brangiausieji palaidoti tėviškės 
kapinėse. Mano širdis ir dvasia 
pasilikus Lietuvoje: Kanadoje 
tik oda, raumenys, pilvas, gys
los ir kaulai. Ar grįžusiam už
kabinti dėl to paniekos lentą 
ant krūtinės? Tai labai rūsčios 
tikrovės faktas, kurį išgyvenu 
su didele kančia iki pat sielos 
gelmių. Argi dar mažai man 
“bausmės”? Tikrasis žmonišku
mas negali būti klaidingas. 
Mums didesnio žmoniškumo pa
rodymas argi galėtų būti kieno 
palaikytas jau nukrypimu nuo 
tikrojo tarybinio kelio?' ’ ■

Užsienio lietuviai yra daug 
pasaulio matę, daugely šalių bu
vę. Bet neleisti tėviškėn nė ko
jos įkelti? Tokio suvaržymo, to
kio ganyte ganymo niekur nesa
me pergyvenę. Ar Jūs man ti
kite, jog čia ne kokią propagan
dą, o iš širdies tikrą ir be galo 
liūdną tiesą, Broliai, sakau? Tik 
4-5 dienos, ir net tėviškėsna ne
valia! Tad juk esam pasitinka
mi su šaltojo karo potvarkiais. 
Du kartu nuskridau ten, bet 
nors pasiusk — negalima, nelei
džiama, ir gana! Nejaugi tai se
noji mūsų liaudies vaišingumo 
tradicija, “praturtinta” jau nau
jąja humanizmo idėja?

Kelionių varžtai nė kiek nesu
švelninti. Nejauku ir keista, 
kai tavęs lyg bijo, įtaria, tavimi 
nepasitiki, žiūri priešiškai ir pa
vartoja savo 'galią tave pažemin
ti. Argi dar negana? Tai kada 
gi jau mes vieni antrus besupra- 
sime ir atjausime? Nejaugi net 
ir per trečdalį šimtmečio būtu
me nieko nepamiršę ir nieko ne
išmokę? ...

Gi Vilniuj užgirdau neva su
pažindinamas: “.. . žymus bur
žuazinis rašytojas”. Man vis ne
telpa į galvą: iš kur ištraukta to 
kia nesąmonė — BURŽUAZI
NIS?! Dargi “buržuazinis rašy
tojas”! Iš kur “taip gerai” žino
ma? Jaugi 65 metus pragyve
nau — ir nė vieną dieną nesu 
buvęs buržuazinis. Kas už mane 
tat gali geriau žinoti?

Buržuazinis — tai juk charak
teristikos bruožas. Iš turtingųjų 
luomo, turtuolis, kilęs iš turtuo
lių; ar koks paikas klūpsčiauto- 
jas prieš turčius bei išnaudoto
jus. Tik ne koks pagyrimas, o 
pridengta patyčia ir dargi kalti
nimas. Buržuazinis (terminas 
bei sąvoka!) — tai juk neigia
mas ir nevalyvas tipas: ne iš 
liaudies, ne iš valstiečių, ne su 
liaudim ir už liaudį, o prieš. . .

Betgi mano tėvai teturėjo Ka
reivonyse tiktai septynis hekta
rus žemelės. Motina pagimdė iš 
viso aštuoniolika vaikų: užaugo 
tik penki. Iš septynių hektarų 
mito kasmet nemažiau, kaip aš- 
tuonios burnos. Tat argi mano 
tėvai buvo “buožės”, liaudies iš
naudotojai? Ne valstiečiai bei 
darbininkėliai, ne iš liaudies?

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Įleidžiama tik penkiom 
dienelėm!

Per maža laiko vien tik Vil
niaus istorinėm bei kultūrinėm 
vertybėm pažinti. O pabūti su 
giminėm, su senais mokslo me
tų draugais, su vienu kitu moks
lo bei kultūros darbuotoju susi
tikti. Pasimatyti su buvusiais 
bendradarbiais, nusipelniusiais 
pensininkais. Ogi plačiau pa
žinti šiandieninį tėvų žemės gy
venimą. Dabartinę kultūrą Lie
tuvoj. Pamatyti lietuvišką dra
mą, operą ar išklausyti koncer
tą: mes gi to išsiilgę, kaip vo
lungė lietaus! Pavalgyti ir Ka
nadoj neblogai turim. Doleri
nei! krautuvei! “BERIOZKA” 
vedate — juk Kanadoj (ir JAV) 
visos krautuvės tik dolerinės, 
perkam tik už dolerius. Čia gi 
visur tik “Beriozkos”: kitokiu 
suvis ir nėra. Mums gi daugiau 
rūpi knygynai, bibliotekos, an
tikvarai, muziejai, dailės paro
dos, istoriniai pastatai, kultūros 
paminklą! etc. etc.

Ir visa tai per penkias ar ke
turias dienas? Neįmanoma, nors 
arklio jėgą bei sveikatą turėtum 
(o jeigu pagyvenęs ir ilgos ke
lionės bei visokių tikrinimų ir 
kontrolių išvargintas). Penkios 
dienos — net su giminėmis pa
simatyti per mažai laiko: tai su
sirgęs negalėjo suskubti į Vil
nių, tai reikėjo kam prižiūrėti 
vaikus ar sergantį, tai dar kas. 
Ir išskrisk net visų nepamatęs!

Dvi piligrimo keliones į Vil
nių atlikęs, esu jaugi savo kai
liu ir net kaulų smegenimis pa
tyręs: užsienio tautiečius reikia 
Lietuvon Įleisti bent dviem sa
vaitėm. REIKIA ĮLEISTI LIE
TUVON MAŽIAUSIA DEŠIM
ČIAI DIENŲ. Tai nuomonė vi
sų, kurie 
nių.

Atvirai 
vęs! Iš to 
bus naudos. Dar net gali išeiti 
blogio, jei mano širdies balsas 
būtų palaikytas (to betruktų!) 
kokia agitacija ar nežinia kuo. 
Rašau dėl šimtų, gal tūkstančių 
kitų lietuvių, kurie dėl Lietuvos 
ilgesio bei meilės irgi išleidžia 
didelę dali sunkiai uždirbtų san
taupų, o pargrįžta panašiai 
skaudžiai nusivylę ir apkartę. 
Juolab, kad niekaip negalima 
suprasti, KODĖL? Dabar Lietu
voj yra draugija kultūriniams 
ryšiams su tautiečiais užsienyje, 
vardu “TĖVIŠKĖ”. Bet kodėl 
“TĖVIŠKĖ” atvykusio tautiečio 
neleidžia Į TĖVIŠKĘ)? Skrenda 
daugiausia pagyvenę, senyvi, 
paprasti žmonės, kilę iš liau
dies, daug sunkiai dirbę, pasi
ilgę Lietuvos ir liaudies žmo
nių. Dėl gimtinės (tėviškės) ir 
artimųjų meilės jie nepagaili 
pluošto dolerių (atšalusiam 
šykštuoliui kone “šventų”). 
Kuogi savo tėviškėse Lietuvos 
bei liaudies mylėtojai galėtų 
būti pavojingi ir kenksmingi? 
Bene į galvą ateitų kurstyti gi
mines? Tiek nesimačius, būtų 
prie širdies ginčytis dėl kiek 
skirtingų pažiūrų? To bijoti — 
naivu ir juokinga.

Tautietis į Lietuvą skrenda 
su ilgesiu ir meile širdyje, o ne 
su “buržuaziniais nuodais”. Jūs 
suvis neteisingai mus supranta
te.

Ogi būtų tikrai visiems nau
dingiau: išeiviai sugrįžtų paten- 

buvo nuskridę į Vil-

čia rašau ne dėl sa- 
rašto man jau nebe

Aš gi nuo ankstyvos jaunystės 
buvau mokytojas: pradžios mo
kyklos (“liaudies liktarnia”) ir 
vėliau gimnazijos, “Lietuvos 
Mokyklos” redaktorius, dauge
lio straipsnių ir “Septynių ka
laviju” autorius. Taigi tik kul
tūrininkas, LIAUDIES ŠVIETĖ
JAS (dabar tokius, regis, vadi
nate — liaudies inteligentais). 
Tai koks gi aš “buržuazinis”?

Man buržuazinė dvasia buvo 
(ir jau liks!) suvis svetima.

O gal rasite bent vieną buržu
azinę knygą iš visų mano egzi- 
lyje parašytų? Nejaugi pavyz
džiui “Urviniai žmonės” ar “Tit
nago ugnis”? Nejaugi ką nors 
antiliaudinio (prieš liaudį) galė
tumėte įžiūrėti (nors ir pro padi
dinamąjį stiklą) mano romane 
“Martynas Mažvydas Vilniuje”? 
Kai sugrįžau į Torontą, vis dar 
nustebęs ir pasipiktinęs patikri
nau — tikrai, spaudinyje iš da
bartinės Lietuvos aiškiausiai at
spausdinta: aš esu buržuazinis 
rašytojas! Ši charakteristika vi
siškai ■— visiškai — suvis netei
singa. Ogi Lietuvoje ’ dabar ši 
etiketė reiškia smerkimą, sunie- 
kinimą, kone keiksmažodį. Tur 
būt, dėl to ir mano “viešnagė” 
Vilniuje buvo tokia. . . svetinga. 
Kad ne “pažangusis”...

Juk net pagal Marksą ir Le
niną: proletarinė būsena gami
na proletarinę sąmonę. O taigi 
liaudinė — liaudinę, valstietinė 
— valstietinę. Visa mano būse
na tiek Lietuvoje, tiek ypač už
sienyje per trečdalį šimtmečio 
buvo (Jūsų terminu tariant) tik 
proletarinė. Tokia iš tikrųjų — 
darbininkinė bei liaudinė — bu
vo ir tebėra mano sąmonė bei 

jausena. Visa mano širdis ir 
kūryba, visi mano romanai — 
tiktai liaudiniai: lietuviški bei 
liaudiniai giliausiąja, senovine 
(istorine bei tautosakine), auten
tiškąja esme ir prasme. Mano 
raštų kiekvienas žodis — iš mū
sų liaudies gelmių!

Bet žinoma, Jūs 
skaitę. Esu klausęs 
keliolika negimimų 
ar skaitėte mano romanus — 
“Urvinius žmones”, “šviesą lan
ge”, “Titnago ugnį”, “Mindau
go nužudymą”, “Vaišvilką”, 
“Tautvilą” ir “Martyną Mažvy
dą Vilniuje”? Kultūros veikėjai, 
liaudies inteligentai, vienas — 
studijų draugas, kitas — buvęs 
bendradarbis. NĖ VIENAS nei 
matęs, nei gavęs, nei skaitęs. 
Tik žino, kad tokie romanai yra 
parašyti, tik girdėję. Ir Maskvoj 
muitinės kontrolieriaus patys 
pirmieji klausimai: “Ar nesive- 
ži knygų?” “— Ne.” “Bib
lijos?” “ —; Ne. “ ... Didelė gė
da tokius klausimus išgirsti ir į 
juos atsakinėti.

Leiskite užsienio lietuviams 
pabūti Lietuvoje svečiais! Pasi
žmonėti bent jaugi dešimt die
nų! Apsilankyti tėviškėn! Įkvėp
ti gimtinės kalnelių oro! Tai bū
tų pagalba ir patranka tautie
čiams gausiau, dažniau ir džiu
giau aplankyti gimtąjį kraštą. 
Tiek daug vilties turėjęs ir var
go patyręs, šįkart nieko savo ro
manui neparsivežiau — suvis 
ničnieko. Net su giminėm nei 
prideramai pasikalbėjau, nei at
sisveikinom. ..

Tikrai nuoširdžiai ir tikrai ne 
buržuazinis —

gi nesate 
gimines ir 
ar matėte,

Toronto, 1976 m.
lapkričio 29 d.
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® PAVERGTOJE TEVMEJE
MIRĖ 20 KUNIGŲ
Šiemet okupuotoj Lietuvoj jau mi

rė 20 kunigų. Paskutinieji du — 
lapkričio 6 d. Zapyškyje palaidotas 
a.a. kun. Jonas Gribulis ir taip pat 
lapkričio pradžioje miręs a.a. kun. 
Kazimieras Žeimys, priklausęs Pane
vėžio vyskupijai. Velionis kun. J. 
Gribulis, gimęs 1902 m. netoli Uk
mergės, buvo baigęs Kauno kunigų 
seminariją, kunigu įšventintas 1935 
m. birželio 15 d. Dirbo Panevėžyje, 
Marijampolėje, Kėdainiuose bei ki
tose parapijose daugiausia kapelio
nu. Buvo paralyžuotas ir daug metų 
gyveno kaip altaristas Zapyškyje, 
globojamas vietinio klebono. Velio
nis kun. K. Žeimys buvo tik 52 metų 
amžiaus, kunigu įšventintas 1949 m., 
klebonavęs Šeduvoje ir Dambravoje.

EVANGELIKŲ VYSKUPAS
Fr. šlenteris “Europos Lietuvio” 

42 nr. paskelbė pranešimą apie š. 
m. birželio 20 d. Tauragėje įvykusį 
trečiąjį visuotinį Lietuvos Evange
likų Liuteronų Bendrijos sinodą, 
kuriame konsistorijos pirmininku 
vėl buvo perrinktas kun. Jonas Kal- 
vanas, gavęs ir vyskupo titulą. Šis 
titulas, priklausantis senajai Liute
ronų Bendrijos tradicijai, buvo įves
tas Estijoje ir Latvijoje po I D. karo, 
bet Lietuvoje neprigijo dėl trijų 
tautybių grupių ir reformatų įtakos. 
Vysk. J. Kalvanas yra gimęs 1914 m., 
studijavęs Kauno universiteto evan
gelikų teologijos fakultete nuo 1933 
m. iki fakulteto uždarymo 1937 m. 
Teologijos studijas baigė licenciato 
laipsniu Latvijos universitete, išlai
kė egzaminus Lietuvos evangelikų 
liuteronų konsistorijoje Kaune. Ku
nigu buvo įšventintas Tauragės šven
tovėje 1940 m. liepos 26 d. senjorų 
A. Gelžinio, P. Titelbacho ir A. Lau- 
kozilio, asistuojant kun. A. Keleriui. 
II D. karo metais ir pokaryje kon
sistorijos pirmininku buvo senjoras 
kun. E. Leijeris, o kun. J. Kalvanas 
— vicepirmininku. Kun. E. Leijeris 
buvo suimtas 1949 m. pabaigoje, mi
rė Krasnojarske 1951 m. gruodžio 
31 d. Pirmajame pokariniame sino
de 1955 m. gegužės 22 d. Kretingo
je konsistorijos pirmininku buvo iš
rinktas kun. V. Burkevičius, o ant
rajame sinode 1970 m. rugpjūčio 23 
d. — kun. J. Kalvanas, dabartinis 
vyskupas.

RAŠYBOS VADOVAS
Lietuvos Mokslų ilkademijos lie

tuvių kalbos ir literatūros institu
tas paruošė seniai žadėtą leidinį 
“Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba”, 
kurį jau išleido “Mokslas”. Šiek tiek 
duomenų apie šią knygą pateikia 
“Tiesos” 275 nr. paskelbti pirmieji 
kalbininko K. Ulvydo komentarai. 
Busimuosius skaitytojus jis perspėja 
naujajame leidinyje nesitikėti radi
kalių rašybos bei skyrybos reformų, 
nes juo buvo stengiamasi tik suvie
nodinti tuos atvejus, kurie netelpa 
bendrose taisyklėse. Pvz. raidė “j” 
įvedama po “b” ir “p” raidžių trijų 
žodžių šaknyse bei jų vediniuose. 
Tie žodžiai — biaurus, piauti ir 
spiauti. Dabar juos siūloma rašyti: 
bjaurus, pjauti ir spjauti, kaip jie 
yra tariami beveik visoje Lietuvoje.

Problemų kildavo, susidūrus su 
raidėmis “i”, “y”, “u” ir “ū” veiks
mažodžių busimojo laiko trečiajame 
asmenyje. Naujasis leidinys pataria 
vadovautis būtojo laiko formomis:

pvz. siūti, siuvo, sius; vyti, vijo, vis. 
Kartu rašomi žodžiai “turbūt”, “gal
būt”, “kaipmat”, prisitaikant prie tai
syklės, liečiančios sudurtinius žo
džius su vienu kirčiu, kai bent vie
nas jų narys yra sutrumpėjęs: pvz. 
anąkart, anapus, anaiptol, kasdien, 
kažin, kažkada, maždaug, mažne, 
kuomet. Įstaigų bei organizacijų pa
vadinimuose, turinčiuose du ar dau
giau žodžių, tik pirmasis rašomas di
džiąja pradine raide, kiti — mažosio
mis. Kai pavadinimas pradedamas 
geografiniu vietovės vardu, di
džiąja rašomas ir po jo sekantis žo
dis: pvz. Vilniaus Mokytojų namai.

Sakinio dalimis einantys lygina
mieji posakiai neskiriami: “Ėjau ta
baluodamas kojom lyg supančiotas 
gaidys”. Išimtis daroma tada, kai 
jie turi atliepiamuosius žodžius: 
“Garsas ataidėjo taip negarsiai, taip 
kimiai, lyg iš po žemės”’. Kableliais 
neskiriami ir modalinės reikšmės 
žodžiai: veikiausiai, tikriausiai, pa
prastai, iš tiesų, iš tikrųjų, esą, ap
skritai, iš viso, mat ir kt. Išskirtinės 
sakinio dalys skiriamos tais atve
jais, kai be skyrybos būna neaiški 
sakinio prasmė. Taip atrodo pagrin
diniai pakeitimai naujajame leidiny
je “Lietuvių kalba ir skyryba”, po 
ilgų svarstymų patvirtinti LMA lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto 
mokslinės tarybos. Institutas juos 
rekomenduoja įtraukti į mokyklinius 
vadovėlius bei jų laikytis spaudoje.

VADOVŲ PRANEŠIMAI
Augščiausicsios tarybos užsienio 

reikalų komisijos posėdy buvo aptar
tos meno ir kultūros darbuotojų de
legacijų viešnagės Norvegijoje, JAV, 
Portugalijoje ir Italijoje. Posėdžiui 
vadovavo kompartijos centro komi
teto užsienio ryšių skyriaus vedėjas 
F. Strumilas. Norvegijoje su kon
certais lankėsi Lietuvos menininkai, 
Portugalijoje — Vilniaus universite
to “Šviesos” ansamblio grupė, Itali
joje — liaudies ansamblis “Lietu
va”, JAV — keletas solistų su nema
žu skaičium palydovų. Pranešimus 
padarė tų išvykų vadovai -— profesi
nio techninio komiteto pirm. V. Mor
kūnas, socialinio aprūpinimo “minis- 
terė” J. Pacevičienė, lengvosios pra
monės “ministeris” J. Ramanauskas, 
kompartijos centro komiteto kultū
ros skyriaus vedėjas S. Šimkus, 
augščiausiosios tarybos prezidiume 
dirbantis L. Špokevičius ir Vilniaus 
filharmonijos direktorius kompoz. 
R. žigaitis. Jie džiaugėsi spaudos at
siliepimais, gausiais koncertų daly
viais, bet taipgi pabrėžė, kad rezul
tatai galėtų būti dar geresni, jeigu 
būtų daugiau reklaminės literatūros 
užsienio kalbomis, vaizdinės agitaci
jos priemonių gastrolinių koncertų 
bei parodų salėse.

LIETUVIŠKI SŪRIAI
R. Vokietijoj įvykusioj tarptauti

nėj parodoj “Agro-76” aukso meda
lį laimėjo Jurbarko sviesto gamyk
los Belvederio skyriaus sūris “Lili
putas”. Šia proga teigiama, kad są
junginėse parodose diplomų jau ne
kartą yra susilaukę Priekulės, Vil
kaviškio, Rokiškio gamyklų sūriai 
“Kosiroma”, “Rambynas”, “Jaro- 
slavlis”, kokybės ženklo — “Lietu
viškas su kmynais”, “Nemunas”, 
“Šėta” ir kt. „ „ .

Dalis klausytojų LK Mokslo Akademijos suvažiavimo atidaryme Detroite 1976 m. lapkričio 24-28 dienomis. Iš kai
rės: Pr. Zaranka, mons. P. Jatulis, K. Pabedinskas ir kiti Nuotr. J. Urbono

ir

proga sveikiname pavergtoje
Lietuvoje ir laisvėje gyvenan

čius tautiečius, linkėdami 
džiaugsmo ir viltingų

1977 metų.
Vietoje sveikinimo atvirukų prie mūsų linkėji

mų giminėms bei bičiuliams jungiasi hamiltoniečiai, 
aukoję Tautos Fondui:

$25: G. E. Jasevičiai, Pr. Z. Sakalai
$20: J. A. Asmenavičiai, J. G. Skaisčiai iš Port 

Colborne, F. A. Rimkai, Ig. Varnas, A. F. Povilauskai
$15: J. Andrukaitis, A. J. Gedrimai, A. A. Pa

tamsiai', Z. A. Pulianauskai, L. Skripkutė, P. Kareckai
$10: J. E. Bajoraičiai, P. E. Gužai ir šeima, A. D. 

Jankūnai, J. Deveikiai, V. A. Januškos, A. B. Juoza- 
pavičiai, P. St. Kanopos, V. M. Lęparskai, V. Lukoše
vičienė, J. E. Mažulaičiai, J, S. Pyragiai, J Stonkus 
(102 Ontario St.), V. G. Stabingiai, A. S. Urbonavi
čiai, O. Z. Stasiuliai ir šeima

$6: W- Z. Agurkiai
$5: P. E. B rasai, P. T. Enskaičiai, M. Juodis, K. 

M. Kvedarai, Br. E. Milašiai, O. Savickienė (103 W. 
23 St.) S. N. Senkai, A. S. Šukaičiai.

Už aukas mūsų laisvės kovai nuoširdi padėka
visiems. jauįos Fondo Hamiltono apylinkės atstovybė

Aukos Tautos Fondui
Tautos Fondo Hamiltono apylinkės atstovybės

1976 m. piniginio vajaus aukotojai
$200: KLB Hamiltono apyl. vai-

O LIETUVIAI PASAULYJE

London, Ontario
IGNAS RAMONAS buvo parblokš

tas gatvėje ant grindinio pravažiuo
jančio automobilio neužtenkamai 
pasukusio jo, einančio per gatvę, 
aplenkimui. Sulaužyti kaulai ir su
žaloti kiti vidaus organai. Po opera
cijos ir gydymosi ligoninėje jis 
sveiksta namuose. Gatvių sankryžoje 
automobilis, vairuojamas jauno as
mens, per arti pasuko į kairę ir įva
žiavo ne j savo pusę.

JONAS JAKAITIS, vienas iš “T. 
Žiburiu” bendradarbių, po operaci
jos sveiksta Viktorijos ligoninėje. 
Abu yra stiprūs lietuviškų renginių 
lankytojai. D. E.

Sudbury, Ontario
APYLINKĖS VALDYBA praneša, 

kad š.m. gruodžio 19, sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, parapijos salėje 
šaukiamas visuotinis Bendruomenės 
susirinkimas. Senosios valdybos ka
dencija pasibaigė, ir daugumas val
dybos narių kitam terminui nekan

didatuoja — reikės išrinkti naują 
valdybą. Kadangi bus sprendžiami 
svarbūs koloniją liečiantys reikalai, 
prašome visus dalyvauti. Valdyba
Thunder Bay, Ont.
VESTUVĖS. Mokytoja Margarita 

Ona Bliznikaitė susituokė su moky
toju Douglas Edward Colbon 1976 
m. rugpjūčio 7 d. švenčiausios Šir
dies šventovėje Sioux Lookout, Ont. 
Jungtuvių apeigas atliko kun. Law
rence Conlon, OMI, iš Labradoro. 
Jaunosios tėvai Jonas ir Adelė Bliz- 
nikai gyvena Sioux Lookout, Ont., 
o jaunojo tėvai Harry ir Irena Col
bon — Espanola, Ont. Abu jauna
vedžiai dirba Selkirk Collegiate a. 
Vocational Institute ir gyvena 620 
John St., Thunder Bay, Ont. Vestu
vinių palydovų tarpe, šalia visos 
eilės nelietuvių, buvo jaunosios bro
lis Vidas Bliznikas ir jo žmona 
Jane Bliznikienė. Medaus mėnesį 
jaunavedžiai praleido JAV-se. Be to, 
ateinantį kovo mėnesį planuoja ke
lionę į Bahamų salas. Linkime jau
navedžiams laimingo gyvenimo. K.

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

Skonėstoi------------
kiekvieno skoniui 'enniruzer Ltd
284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $7.000.000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ...............  8’/z %
term, depozitus 1 m. 9!6 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11 %

dyba (pirm. L. Skripkutei 1975 m.). 
$150: DLK Algirdo šaulių kuopa 
Hamiltone. $125: Hamiltono Lietu
vių Kredito Kooperatyvas “Talka”. 
$100: Hamiltono Lietuvių Namų ta
vęs valdyba. $60: KLB Hamiltono 
apyl. valdyba (pirm. K. Deksniui). 
$50: Pr. Z. Sakalai, J. Steibliai. $45:
A. F. Povilauskai. $41: L. Skripkutė. 
$40: A. A. Patamsiai, Z. Pulianaus- 
kai, J. G. Skaisčiai, J. A. Asmena- 
vičiai. $35: P. St. Kanopos.

$30: Ig. Varnas, W. Agurkis, Ha
miltono Medžiotojų ir Žūklautojų 
klubas “Giedraitis”, A. B. Juozapa- 
vičiai, V. A. Januškos, A. V. Jankai.

$25: prel. J. Tadarauskaš, K. Mi
leris, Hamiltono AV parapijos cho
ras, G. E. Jasevičiai, Hamiltono Lie
tuvių Pensininkų Klubas. $21: J. Ba
joraitis.

$20: Br. Venclovas, V. E. Kairiai,
B. Kronas, Pr. Jankus, B. Vidugiris,
A. Obcarskis, V. Leparskas, dr. O. 
Valaitienė, A. Lukas, J. Stonkus, 
V. Lukoševičienė.

$17: J. Pyragius. $15: M. E. Re- 
pečkos, V. Kybartas, dr. A. Gailius, 
J Andrukaitis, J. Mažulaitis, D. Ko- 
chanka, J. Lekutis, Br. Milašius. 
$13: P. Gužas. $12: P. Latauskas, K. 
E. Gudinskai.

$10: Hamiltono Lietuvių K. Mote
rų Dr-ja, V. Gelžinis, Pr. Gudinskas, 
L. Šmitas, J. Mačys, V. Vasiliauskas, 
P. Brasas, A. Matuliūnas, A. Pruns- 
kus, B. šopys, P. Breichmanas, B. 
Pakalniškis, J. Dervaitis, V. Vens- 
kevičius, E. Boguslauskas, V. Kaz
lauskas, E. Repčytė, J. Krikštolaitis,
B. Orvydas, A. Pilipavičius, N. Na
vickienė, Jon. Kažemėkas, J. Gim
žauskas, P. Masys, A. Pilypaitis, Br. 
Vengris, A. Liaukus, Al. Judd, P. 
Volungė, B. Daugilis, J. Kšivickis, 
St. Karalėnas, J. Stundžia, A. Šilins- 
kis, kun. L. Januška, E. Lengnikas, 
V. Sakas, H. Rinkevičius, L. Gutaus
kas, A. Kybartas, A. Kamaitis, A. 
Mingėla, P. Sakalauskas, J. Visockis, 
A. Stanevičius, M. Lazdutis, G. Mar
tišius, J. Ramikaitis, J. Naujokas, A. 
Šukaitis, J. Astas, B. Grajauskas, S. 
Pilipavičius, L. Bacevičius, J. Mik
šys, P. Labuckas, J. Liaugminas, Pr. 
Budvydis, A. Tėvelis, V. Kažemėkas, 
J. Miltenis, M. Juodis, J. Didžabalis, 
Z. Didžbalis.

$8: A. Jankūnas, J. Vaina. $7,50: 
J. Stanius. $7: A. Cibas, J. Bubnys, 
Pr. Enskaitis, A. Giriūnas, P. Vaito
nis. $6: V. Morkūnas, P. Jakučinskas.

5: J. Raguckas, V. Svilas, A. Kra- 
kaitis, R. Bagdonas, R. Kontenis, Pr. 
Juškevičius, A. Lukas, F. Ciparis, J. 
Tarvydas, D. Slavinskas, P. Ročys, 
P . Siūlys, K Bungarda, A. Muliuolis, 
S. Bikinas, Pr. Šeirys, P. Armonas, 
P. Lukošius, V. Beniušis, A. Ver
bickas, K. Norkus, M. Jonikas, F. 
Urbaitis, A. Dudonis, J. Stanaitis, 
O. Savickienė, J. Zurlys, A. Jonikas, 
J. Januškevičius, A. Keliačius, J. 
Tolys, J. Juozaitis, A. Vizgirda, K.

Baronas, K. Mikšys, D. Kriaučiūnas, 
Ot. Stasiulis, J.- Kažukauskas, J. Kly- 
pas, V. Kezys, P, Žulys, L. Borusas, 
G. Paukštys, P. Vitienė, V. Kėži- 
naitis, P. Grybas, S. Kačinskas, J. 
Žukauskas, F. Krivinskas, P. Kal
vaitis, A. Paulius, V. Stabingis, J. 
Lesčius, G. ščiukienė, D. Stukas, S. 
Burdinavičius, S. Senkus, J. Bartkus, 
V. Pilkauskas, E. Galinis, A. Matulič, 
J. Stankus, S. Samus, S. Žvirblys, P. 
Lesevičius, S. šešelgis, K. Urbana
vičius, P. Pleinys, P. Zabarauskas, 
A. Stasevičius, V. Mikuckas, J. Du- 
binskas, S. Brasienė, R. Petrauskas, 
V. Kėžinaitis, V. Narkevičius, J. Po- 
vilauskas, M. Šniuolis, J. Pleinys,
G. Melnykas, B. Jurevičius, K. Kve
daras, A. Petraitienė, L. Ulbinas, L. 
Pliūra, V. Ikasala, B. Grinius, A. 
Budininkas, K. Deksnys, V. Miški
nis, V. Rudzinskas, J. Budnikas, J. 
Štaras, Z. Stonkus, V. Perkauskas, 
A. Pauliukonienė, A. Petroška, V. 
Saulis, A. Šilgalis, V. Bagdonas, M. 
Pike, K. Butkus, J. Sadauskas, B. 
Pauliuvienė, S. Rakštys, A. Kuzmic
kas, M. Stasevičius, A. Erštikaitis, 
A. Ulbinas, V. Merkevičius, E. Gied
raitienė, A. Petkevičius, A. Lišaus- 
kas, J. Kareckaš, Pr. Kažemėkas, S. 
Žioba, P. Bulkė, O. Šarūnienė, 
P. Lukavičius, P. Eismontas, P. Dau
gėla, A. Gutauskas, K. Žukauskas, 
P. Girnius, S. Dalius, R. Sakalas, B. 
Butkevičius, A. Jankauskas. $4: L. 
Koperskis, K. Meškauskas, J. Stun- 
gevičius, J. Rudaitis, V. Adamonis, 
J. Pctkūnas.

$3: M. Tenikaitis, T. Falkauskas, 
A. Pusdešris, J. Pacepavičius, A. 
Vinerskis, S. Raupėnas, V. Kvedaras,
H. . Kairys, V. Rusinavičius, A. Sar- 
palius, M. Tiškevičius, Z. čečkaus- 
kas, J. Butkevičius, J. Saunorienė, 
P. Zubas, V. Vitkevičius, M. Raguc
kas, A. Aušrotas, A. Palčiauskas, V. 
Bartininkas.

$2: M. Trumpiekas, J. Banevičius, 
J. Martinkus, A. Kuras, V. Bilevi- 
čius, J. Dragaitis, P. Rakauskas, G. 
Chromanskis, J. Sakalauskas, A. Go
delis, J. Mačionienė, J. Virkietis, A. 
Kaušpėdas, A. Rzevuckas, K. Če- 
liauskas, P. Vizbaras, A. Bugailiškis, 
G. Palmer, J. Kazickas, A. Kalman- 
tavičius. E. Meškauskas, K. Jurgelis, 
A. Juraitis, L. Klevas, S. Liškauskas, 
V. Subatnikaitė, K. Rulys, J. Deks
nys, B. Latauskienė, V. Domeika, A. 
žadeikis, L. Meškauskas, V. Grikie- 
tis, F. Pajerskas, A. Elvikis, J. Ka
žemėkas, F. Ankus, A. Kutienė, K. 
Sinkevičius, O. Renkys, G. Banaitis, 
J. Baran, J. Jokūbynas, E. Kudaba, 
J. Stankus. $1: A. Ruzgys.

Tautos Fondo apylinkės atstovy
bė nuoširdžiai dėkoja už aukas, ti
kėdama, kad ir 1977 m. hamiltonie- 
čiai rems mūsų laisvės kovą. Ačiū 
visiems rinkėjams, ypač Br. Milašiui 
ir L. Borusui, kurie lankė namuose 
hamiltoniečius.

Tautos Fondo Hamiltono 
apylinkės atstovybė

& HAMILTON*1'
VYSK. M. VALANČIAUS MO

KYKLOS mokiniams Kalėdų eglutė 
rengiama gruodžio 19, sekmadienį, 
5. v. p. p., Jaunimo Centre. Įvairią 
meninę dalį atliks .mokyklos moki
niai, vadovaujami mokytojų. Kalėdų 
senelis visus apdovanos. Visiems 
mokiniams, mokytojams ir tėvams 
— bendros vaišės. Mokinių tėvus ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai 
atsilankyti. Gausus jų dalyvavimas 
mokiniams suteikia didelį džiaugs
mą. šiais mokslo metais tėvų komi
tetą sudaro: pirm. D. Vaitiekūnienė, 
sekr. K. Baronas, nariai — J. Ged- 
rimienė, J. Sadauskas ir A. Aušrotas.

Vedėjas
TRADICINĮ KAUKIŲ BALIŲ 

1977 m. vasario 19 d. ruošia skautų 
rėmėjų komitetas Jaunimo Centro 
salėje. Kviečiame Hamiltono ir apy
linkių visuomenę ruošti kaukes ir 
smagiai praleisti laiką su skautais.

S. R. Komitetas
E. ir L. STANEVIČIAI šv. Kalėdų 

ir N. Metų proga sveikina visus savo 
gimines bei pažįstamus. Ta proga jie 
“Aidui” paskyrė $10. “Aidas” dėko
ja už auką.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS ir 
Klevelando ramovėnų vyrų choro 
koncerto pelnas paskirtas “Aido” 
kelionei į P. Ameriką. Nuoširdi pa
dėka ramovėnų vyrų chorui, kuris 
atvyko į talką. Rengėjai taip pat 
nuoširdžiai dėkoja visiems daly
viams, visiems prisidėjusiems darbu 
prie to vakaro pasisekimo. Ypač di
delė padėka šeimininkėms, kurios 
visus vaišino gardžiais valgiais. Taip 
pat gili padėka laimės staliukų au
kotojams: “Sakas Parcel Service” 
sav. p.p. E. V. Sakams, Denninger’s 
krautuvei, “Aido” rėmėjų komiteto 
nariams. Šokių metu gauta aukų 
“Aido” kelionei i P. Ameriką: $50 — 
Z. Dučmanas, Klevelando L. Namų 
vedėjas, St. Narmantas, $25 — P. 
Lukošius, $20 — J. Dubinskas, St. 
Kačinskas, $5 — VI. Kunkulis. “Ai
das’ visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja ir kartu kviečia visus lietu
vius prisidėti savo auka prie “Aido” 
kelionės į P. Ameriką. Aukas pra
šome siųsti: “Aidas”, 121 Rothsay 
Ave., Hamilton, Ont. L8M 3G3.

KLB ŠALPOS FONDO Hamilto
no skyriaus vajaus užbaigimo balius, 
ruoštas š.m. lapkričio 6 d., davė 
$360.93 pelno. Vajus jau eina prie 
pabaigos. Šiuo metu surinkta $1521 
aukų. Komitetas dėkingas visiems 
aukotojams ir aukų rinkėjams už 
talką aukų rinkime. Džiugu, kad vi
suomenė suprato šalpos reikalingu
mą ir savo aukomis parėmė šalpos 
darbą. Jeigu kas buvo nerastas na
muose ar praleistas sąrašuose, visa
da savo auką gali įteikti komiteto 
nariams arba tiesiog gali įnešti šal
pos Fondo sąskaiton “Talkoje”. Vė
liau visi aukotojai bus paskelbti 
spaudoje J. P.

Į ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJĄ 
Romoje išvyko Vytautas - Antanas 
Gedrimas. Tai pirmas klierikas iš 
Hamiltono AV lietuvių parapijos. 
Linkime Dievo palaimos.

METINĖS. Gruodžio 19 d. sueina 
lygiai metai, kai eidamas iš ryto į 
darbą dingo Vaclovas Pašilys. Po
licijos jieškojimai, nuotraukos tele
vizijoje ir vietos dienraštyje platūs 
straipsniai nedavė jokių pasekmių.

PASKUTINĖ DIENA įsigyti bilie
tus į N. Metų sutikimą yra gruodžio 
27. Vietų skaičius yra ribotas, stalai 
numeruoti, tad bilietais prašoma ap
sirūpinti iš anksto pas J. Bajoraitį 
po pamaldų parapijos salėje.

ATKREIPKIME DĖMESĮ į šven
čių proga “TŽ” spausdinamus skel
bimus ir remkime visus tuos pre
kybininkus bei profesijonalus, nes 
jie remia lietuvišką spaudą.

SAVIVALDYBĖS RINKIMUOSE, 
IV apylinkėje, kandidatavo klaipė
dietis Bruno H. Kišneris ir gavo 
490 balsų — buvo septintas iš astuo
nių. K. B.

“ŠIRVINTOS” ir “NEMUNO” tun
tų skautės-ai lapkričio mėnesį turė
jo net dvi iškylas. Pasinaudota buvo 
dienomis, kai jaunimas buvo lais
vas, nebuvo pamokų. Lapkričio 11 
d. apie 30 skaučių ir skautų auto
busu nuvyko į “Rockton Lion Sa
fari” pasižiūrėti įvairių kraštų gyvu
lių. Išvyka jaunimas buvo labai pa
tenkintas. Lapkričio 29 d. buvo su
rengta iškyla į Torontą, “Science 
Centre”. Iš tos kelionės dar neteko 
įspūdžių išgirsti. D. G.

“GYVATARO” KELIONĖS į Aust
raliją visi formalumai sutvarkyti ir 
gruodžio 22 d. iš Malton aredromo 
per San Francisco išskrendame į 
Melburną. Mūsų kelionę aukomis 
parėmė: Kanados Lietuvių Fondas 

(Nukelta į 9-tą psl.)

JA Valstybės
DAINOS IR DAILĖS ŠVENTĘ 

lapkričio 13-14 d.d. Klevelando lie
tuviams surengė LB apylinkės val
dyba. Apie 500 dalyvių sutraukė 
operų arijų bei jų ištraukų vakaras, 
kurio programą atliko čikagiečiai 
solistai — sopranas D. Stankaitytė, 
tenoras S. Baras ir bosas J. Vazne- 
lis su akompaniatorium A. Vasaičiu. 
Po koncerto įvyko vakarienė su šo
kiais. Apylinkės valdybos pirm. J. 
Masalskis visus supažindino su nau
juoju JAV LB krašto valdybos pirm. 
A. Gėčių, atvykusiu į LB tarybos 
pasitarimą. Sekančią dieną buvo ati
daryta įdomi dailės ir tautodailės pa
roda.

ČIKAGOS ŠV. KRYŽIAUS LIGO
NINĖJE lapkričio 25 d. mirė a. a. 
kun. Aloyzas Jaunius, 81 metų am
žiaus. Velionis buvo kilęs iš Taura
gės apskrities, baigęs Kauno kuni
gu seminariją, kunigu įšventintas 
1921 m. Kapeliono pareigas ėjo 
augštesniojoje Kauno technikos mo
kykloje, Šiaulių suaugusių gimnazi
joje, jaunamečių nusikaltėlių patai
sos namuose Kalnaberžėje, buvo Kė
dainių šv. Juozapo parapijos klebo
nu. Pokario metais Vokietijoje gy
veno Augsburge, o JAV dirbo vie
tinėse amerikiečių parapijose, kol 
buvo pakviestas Į Cicero Šv. Anta
no lietuvių parapiją. Pastaruoju me
tu buvo pensininkas, sirguliavo. 1954 
m. yra išleidęs eilėraščių rinkinį 
“Audrose”. Bendradarbiavo “Šiaulie
ty”, “Lux Christi”, “Laive”. Palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse.

TAUTINIUOSE ČIKAGOS NA
MUOSE netikėtu pobūviu buvo pa
gerbtas buvęs Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas ir dabartinis 
ALTos vicepirm. Teodoras Blinst- 
rubas artėjančio septyniasdešimtojo 
gimtadienio proga. Pagerbtuves su
organizavo ir svečius sukvietė duk
ros — Severiną Juškuvienė ir Daiva 
Panarienė. Bendrą dovaną įteikė M. 
Šimkus. Sveikino nemažas būrys or
ganizacijų vadovų.

BRONIUS KAMINSKAS, 74 metų 
amžiaus, gyvenantis Hartfordo apy
linkėse, su policijos apsauga atvyko 
į teismą Waterburyje, kur jo laukė 
imigracijos teisėjas A. De Gaeto ir 
oficialus kaltintojas J. W. Grable, 
iš Buffalo atvykęs imigracijos advo
katas. Buvo perskaitytas kaltinimas, 
teigiantis, kad B. Kaminskas 1941 m. 
vasarą yra prisidėjęs prie žydų nai
kinimo Lietuvoje. Kaltinamasis pa
reiškė esąs nekaltas, niekada nepa
daręs tokio nusikaltimo. Jo byla bu
vo atidėta iki 1977 m. sausio 25 
d., kad galėtų atvykti liudininkai. 
Pasak kaltintojo J. W. Grable, kal
tinimai buvo gauti prieš porą metų 
iš Niujorke posėdžiavusio Pasauli
nio žydų Kongreso, o liudininkų 
esą laukiama iš Izraelio, Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos. B. Kaminsko gy
nėju paskirtas teisinės pagalbos adv. 
Norko.

DR. GR. VALANČIUS, 3111 Ettrick 
St., Los Angeles, Cal. 90027, teikia 
informacijas apie organizuojamą ke
turių savaičių ekskursiją Europon, 
kuri bus pradėta 1977 m. birželio 10- 
12 d.d. ir kainuos apie $900. Numa
toma lankytis Vasario 16 gimnazijo
je, Vienoje, Prahoje, Lenkijos Mal- 
borke, Dariaus ir Girėno žuvimo vie
toje, Augustave, Balstogėje bei ki
tose Suvalkų trikampio vietovėse, 
Krokuvoje, Varšuvoje ir okupuotoj 
Lietuvoj bei Gudijai priklausančia
me Gardine. Maršrutas bus susietas 
su istorinėmis vietomis. Lėktuve už
sakyta 40 vietų, kurias reikia rezer- 
vuotis iki sausio 5 d.

ŠIMTĄJĮ SAVO GIMTADIENĮ 
Pompano Beach vietovėje, Florido
je, gruodžio 9 d. atšventė Celina 
Petkevičiūtė - Mošinskienė, Kauno 
universiteto prof. V. Mošinskio naš
lė. Sukaktuvininkė, šiuo metu gyve
nanti pas sūnų Vytautą, Kaune buvo 
įsteigusi vaikų darželį, kur pirmuo
sius žingsnius į mokslą žengė daug 
kauniečių. Ji taipgi aktyviai reiš
kėsi visuomeninėje veikloje ir ypač 
labdaros organizacijose. Šimtametę 
savo narę specialiu pobūviu gruodžio 
4 d. pagerbė LB Pompano Beach 
Auksinio Kranto apylinkė.

RAŠYTOJAS ANDRIUS R. MIRO- 
NAS-NORIMAS, gyvenantis Kalifor
nijoje, gruodžio 3 d. su žmona išvy
ko į Australiją per Tahiti ir N. 
Zelandiją. Savo kūrybą jis skaitys 
Australijos Lietuvių Dienų literatū
ros vakare gruodžio 26 d. Melburne. 
Yra pakviestas dalyvauti ir Sydnė- 
jaus Plunksnos Klubo susirinkimo 
programoje. Kalifornijon grįš per 
Fidži ir Havajus.

SPAUDOS PRANEŠIMU, dr. An
tanas Razina, JAV Lietuvių Fondo 
steigėjas ir LB veikėjas, yra išrink
tas Joliettė, III., Šv. Juozapo ligo
ninės gydytojų ir odontology štabo 
prezidentu 1976-77 m. Ta moderni 
537 lovų ligoninė turi apie 150 gy
dytojų bei odontology. Dr. A. Raz
ma yra pirmasis iš užsienio kilęs 
gydytojas, kurį jie pasirinko asvo 
vadovu.

Australija
ATSKIRO HAMILTONIEČIŲ “GY

VATARO” koncerto Lietuvių Die
nose Melburne atviru laišku rengė, 
jų komitetui reikalauja J. Lukaus- 
kas “Tėviškės Aidų” 47 nr. Jis pri
taria Upiškio pasiūlymui “Mūsų Pa
stogėje” Melburno saviveiklinio teat
ro spektaklį pakeisti “Gyvataro” 
pasirodymu. Lietuvių Dienų progra- 
mon yra įtrauktas tik bendras “Gy
vataro” ir čikagiečių solistų N. Lin
kevičiūtės, B. Prapuolenio koncer
tas 1977 m. sausio 2 d. J. Bukaus

kas primena rengėjų komitetui, kad 
“Gyvataras” yra atstovavęs visai Ka
nadai tarptautiniame festivalyje 
Prancūzijoje. Jis pataria nesiriboti 
“Gyvataro” koncertais vien tik lie
tuviams, bet juos reklamuoti Aust
ralijos spaudoje, surengti Adelaidės 
meno centre, Sydnėjaus operos rū
muose.

ALB MELBURNO APYLINKĖS 
valdyba gruodžio 24 d., 7 v.v., Lie
tuvių Namuose rengia bendras Kū
čias su svečiais iš Kanados ir JAV. 
Vakarienės kaina — $5 vienam as
meniui.

Britanija
ŽURNALISTAS BRONIUS DAU- \ 

NORAS, gyvenantis Londone, spa
lio 19 d. sulaukė 70 metų amžiaus. 
Nepriklausomos Lietuvos laikotar
pyje daugiausia dirbo ūkininkams 
skirtų laikraščių redakcijose. Pir
mosios sovietinės okupacijos metais 
buvo suimtas. Iš kalėjimo jį išvada
vo sovietų-vokiečių karas. 1943-44 
m. B. Daunoras buvo leidėju ir vyr. 
red. “Ateities” dienraščio, o taip 
pat ir savaitraščio “Lietuvis”, su ku
riuo darbą tęsė 1944-45 m. Berlyne. 
Atvykęs Britanijon, Koventrio mies
tan, 1947 m., įsigijo sapustuvėlę ir 
nuo darbo atliekamu laiku leido . 
satyrinį žurnalą “Apuokas”. 1951-57 
m. Londone redagavo “Britanijos 
Lietuvį”, vėliau tapusį “Europos 
Lietuviu”. Iš jo atskirai išleistų ar 
spaudoj paskelbtų literatūrinių ban
dymų minėtini: “Čekisto naguose”, 
“Neramu buvo Laisvės alėjoj”, “Pre
feransas tamsoje”, “Nailono adyto- 
ja”, “Mėlyna suknelė”, “Duonos be- 
jieškant”, “Medinė širdis”. Su savo 
šeima Londone įsteigė vyriausios 
dukros vardu pavadintą knygoms 
platinti centrą “Dainora”, tebevei
kiantį ir šiandien. B. ir B. Daunorų 
šeima užaugino keturias dukras, 
kurios ne tik pačios gražiai kalba 
lietuviškai, bet ir jų vaikai.

Italija
ROMOS LIETUVIAI pirmąsias 

prel. Jono Bičiūno mirties metines 
paminėjo Campo Verano kapinėse. 
Vatikano kapitulos koplyčioje gedu
lingas Mišias koncelebravo vysk. A. 
Deksnys, mons. K. Razminas ir kun. 
dr. V. Kazlauskas. Pamaldose daly
vavo ir velionies giminaitis inž. Ar
vydas Bičiūnas, su žmona atvykęs iš 
JAV.

POEZIJOS IR HUMOROO VAKA
RĄ Romos lietuviams “Villa Litua- 
nia” salėje davė aktorius Vitalis Žu
kauskas, svečias iš JAV. Pirmoje da
lyje jis su savo žmona Marija skaitė 
lietuvių poetų eilėraščių pynę, at
spindinčią tėvynės ilgesį. Antrojoje 
dalyje pateikė pluoštą humoristinių 
aktualijų iš lietuvių gyvenimo jam 
būdingu vieno asmens teatro sti
liumi.

Šveicarija
ŽYMUSIS DIENRAŠTIS “Neue 

Zuercher Zeitung” lapkričio 6 d. pa
skelbė Taline apsilankiusio savo ko
respondento R. Meierio straipsnį 
“Baltiečiai — pėstininkai didžiųjų 
valstybių šachmatų lentoje”. Auto
rius pirmiausia pateikia istorinius 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos duome
nis nuo XII š. iki dabarties dienų, ne
užmiršdamas pabrėžti, kad Sovietų 
Sąjunga savo sutartimis 1920 m. at- - 
sisakė betkokių pretenzijų į nepri
klausomas Baltijos valstybes, o 1941 
m. rugpjūčio 23 d. paktu jas pasida
lino Hitleris .ir Stalinas. Turistams 
skiriami propagandiniai leidiniai 
garbina laimingą, latviu ir estų gy
venimą sovietinėje santvarkoje, ta
čiau k’toks viazdas susidaro po šias 
šalis keliaujančiam užsieniečiui. R. 
Meieris primena skaitytojams rusų 
antplūdį Pabaltijin: vietinių gyven
tojų Estijoje ir Latvijoje tėra tik 
truputį daugiau kaip pusė, o Taline 
ir Rygoje estai su latviais sudaro tik 
mažumą. Geresnė šiuo požiūriu ma
žiau supramonintos Lietuvos būklė, 
kur lietuvių vis dar tebėra 80%. 
Nors ir padaryta kaikurių nuolaidų 
Baltijos respublikų kalboms bei kul
tūrai, į akis krinta aiškios rusinimo 
pastangos. Tai liudija septyniolikos 
latvių komunistų atsišaukimas, skir
tas kompartijoms laisvuosiuose Va
karuose, 17.000 lietuvių katalikų raš
tas Jungtinėms Tautoms. Privačiuo
se pokalbiuose estai, latviai ir lietu
viai iškelia tautinės autonomijos pra
radimą, grėsmę savo tautinei tapa
tybei, politinį spaudimą iš Maskvos. 
Jie betgi neturi iliuzijų apie savo 
likimo pasikeitimą. Pabaltijo įjungi
mo Sovietų Sąjungon nepripažinimą 
dabar tik nežymiu formalumu paver
tė Helsinkyje pasirašyta sutartis,

Vokietija
LIETUVIŲ KUNIGŲ SUSITEL- 

KIMO dienoms vadovavo iš Romos 
atvykęs Šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius prel. Ladas Tulaba.

VLB V. BERLYNO APYLINKĖS 
posėdžiui spalio 31 d. pirmininka
vo Marija Brakienė, sekretoriavo inž. 
Andrius Muraitis. Naujosios valdy
bos pirmininku vėl išrinktas My
kolas Žilinskas, jai vadovaujantis 
nuo pat apylinkės įsteigimo, sekre
torium — Andrius Muraitis, iždinin
ku — Jurgis Buntinas; kontrolės ko- 
misijon — sol. Vida Vaitkutė-OL 
chan. Palyginti negausūs Berlyno 
lietuviai kasmet surengia Vasario 16 
minėjimą, turi keletą pasitarimų su
sirinkimuose. Pirm. M. Žilinskas po
sėdžio dalyvius ragino remti Vasario 
16 gimnaziją, prenumeruoti Londo
ne leidžiama savaitrašti “Europos 
Lietuvis”.



Taurą Zarankaitę iš Detroito, “Ateities” žurnalo jaunimo konkurse moksleivių grupėje laimėjusią dvi pirmąsias 
premijas, sveikina vyr. žurnalo red. kun. dr. K. Trimakas. Kairėje — E. Razmienė, premijų mecenatės “Gajos” kor
poracijos valdybos atstovė Nuotr. J. Kuprio

Laiškas laisvajai studentijai

Redaguoja LILIJA ZENKEVIČIŪTĖ, talkinama Toronto lietuvių studentų klubo

Studentų centro valdybos žodis
Metai greit prabėgo, ir liko tik 

daug prisiminimų. Rodos, visai 
neseniai grįžome iš Montrealio 
apkrauti darbais. Pradėdami 
ŠALSS centro valdybos darbą, 
galvojame, kad daug pasieksi
me. Turėjome daug naujų idėjų 
ir planų.

šia proga norime pasisakyti 
praeities reikalais. Mes esame 
akademinė bendruomenė, tai vi
si kartu turime daryti sprendi
mus, juos vykdyti ir nešti pasi
sekimus ar nesėkmes. Tuo at
žvilgiu mūsų organizacija nėra 
stipri. Veikla eina gerai, bet tik 
mažas narių nuošimtis priside
da. Gražu, kad yra studentų, ku
rie visados padeda. Bet pagrin
diniai mūsų organizacijos tikslai 
yra jungti visus lietuvius stu
dentus ir juos organizuoti į 
bendrą veiklą lietuvybei išlai
kyti. Mes negalime to pasiekti, 
jei ŠALSS nariai tuo nesidomi.

1975-76 metų centro valdyba 
stengėsi sustiprinti ŠALSS veik
lą. Siuntėme žinias spaudai, at
stovavome ŠALSS lietuvių vi
suomenėje, rūpinomės palaikyti 
ryšius su kitomis lietuvių ir Pa
baltijo kraštų jaunimo organi
zacijomis, organizavome kultū
rinius renginius, stengėmės su
pažindinti lietuvius studentus 
su lietuviškais reikalais. Lai
mingi, kad negavome daug nu
siskundimų.

Pradedant vasario mėnesiu, 
centro valdyba vykdė daug pro
jektų. 1976 metų pradžioje bu
vo širdelių šokiai, kovo mėnesi 
demonstravome prieš religijos 
persekiojimą Lietuvoje, minėjo
me “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” pasirodymą 
prieš ketverius metus, platino
me žurnalą “Lituanus”. Gegu
žės mėnesi posėdžiavome Toron
te. Birželio viduryje Įvyko II 
metinis ŠALSS studijų savaitga
lis Kent State universitete. Ap
lankėme Lietuvių Dieną Pensil
vanijoje rugpjūčio mėnesio pra
džioje, o gale suruošėm Čikago
je studentų šokius tautinių šo
kių šventės proga. Spalio pabai
goje sėkmingai suorganizavome 
II metinę latvių - lietuvių konfe
renciją.

Visi tie renginiai gerai pasise
kė, bet buvo labai svarbių nau
jų planų, kurių nepajėgėme 
Įvykdyti. Per II ŠALSS studen
tų savaitgalį, viename posėdyje, 
buvo nutarta, kad šiais metais 
mūsų organizacija išleis metraš
tį. Kai atėjo laikas pradėti dar
bą, centro valdyba išsiuntinėjo 
laiškus ir skambino 'klubo pir
mininkams, kad parūpintų ži
nias apie klubų veiklą. Mažai 
kas mums padėjo, ir metraštis 
neišėjo.

Pati pirmoji ŠALSS stovykla 
turėjo įvykti Omahoje rugpjū
čio pradžioje. Omahos lietuvių 
studentų klubas sunkiai dirbo, 
rinkdamas lėšas stovyklos ruo
šai. Gaila, bet stovykla neįvyko. 
Nebuvo užtektinai užsiregistra
vusių studentų. Ne tik buvo 
liūdna Omahos lietuvių studen
tų klubui, bet ir visai lietuvių 
kolonijai. Tik po to, kai mes ap
lankėme Omahą, tikrai suprato
me, koks svarbus mūsų darbas 
yra lietuvių visuomenėje. Visi 
lietuviai Omahoje nuoširdžiai 
prisidėjo prie stovyklos. Mes vi
si turėjome jiems padėti ir joje 
atsilankyti.

Baigdami ŠALSS centro val
dybos pareigas, dėkojame lietu
vių studentų klubams, kurie pri
sidėjo prie organizacijos veik
los.

Linkime naujajai ŠALSS

Kanadiečiu veikla
PLANUOJAME SUVAŽIAVIMĄ 

per ateinančias Kalėdų atostogas, 
kaip ir paskutiniais keieriais me
tais. Šis jaunimo suvažiavimas bus 
Detroite (Southfield) gruodžio 29, 
30 ir 31 dienomis. Jį rengia Kana
dos ir JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungų valdybos. Kviečiami Kana
dos ir JAV tarybos nariai, III PLJK 
atstovai ir visas suinteresuotas lie
tuvių jaunimas.

Suvažiavime bus bandoma susipa
žinti su Helsinkio konferencijos nu
tarimais. Tai svarbu lietuvių jauni
mo dalyvavimui politikos srityje. 
Taip pat reikės aptarti Kanados Lie
tuvių jaunimo Sąjungos projektus, 
kurie buvo sudaryti Windsoro suva
žiavime 1976 m. gegužės mėn. Abi 
sąjungos planuoja bendrus ir atski
rus posėdžius, kuriuose bus disku
tuojami svarbūs reikalai.

Techniškus suvažiavimo reikalus 
tvarko Detroito jaunimas. Nakvynės 
bus privačiuose namuose arba vieš
butyje. Taip pat planuojamas Nau
jų Metų sutikimas. Apie šį suvažia
vimą bus daugiau pranešta spaudoje. 
Šiuo metu informacijų prašome tei
rautis pas sekančius asmenis: Vikto
rą Naką, 1668 Bowers Ave., Birmin
gham, Michigan 48008, tel. 313-645- 
5926; arba: KLJS, 1231 Sandford, 
#108, London, Ontario N5V 2J8, tel. 
519-453-7078.

:l: 

PLANUOJAMAS KONCERTAS 
Londone po Kalėdų. Data dar nėra

Toronto Universiteto Lietuvių Klubo nariai posėdžiauja. Viršuje iš kairės: 
P. Sungaila, V. Mickevičius, S. Valiūnaitė; apačioje: K. Draudvila, R. Saplys, 
L. Zenkevičiūtė, R. Žemaitaitis, R. Draugelytė, A. Rasiulis Ntr. Pacevičiaus

Į ARIZONOJEparduodama |
g puiki rezidencija - vasarvietė |
§ Arizonos kalnuose, Pine, apie 100 mylių Į šiaurę nuo Phoenixo, 
| pušyne ant dviejų sklypų parduodamas gražiai įrengtas dviejų mie-
Ą gamųjų namas, kuriame galima gyventi ištisus metus, nes turi visus s?
S įrengimus. Namas yra ketverių metų senumo. Prie namo — erdvi 

veranda ir į kiemą puošnus įvažiavimas. Kaina — $29.500. Kreiptis: S
S g
g Justinas Šaulys, 9831 N. 2nd Way, Telefonas |
| Phoenix, Arizona 85020, USA. 997-0809 f

centro valdybai sėkmės tęsti 
mūsų ir kitų ŠALSS centro val
dybų pradėtą studentišką veiklą.

Gaudeamus igitur!
ŠALSS centro valdyba

nustatyta — numatoma vasario mė
nesį. Atvyksta iš Argentinos A. Jo- 
cytė, liaudies muzikos dainininkė. 
Apie šį koncertą bus pranešta vė
liau spaudoje.

Šiuo metu jau konkrečiai pradė
tas darbas su keliavimo projektu. 
Kaip anksčiau buvo minėta spaudo
je, yra bandoma parūpinti pigias 
nakvynes keliaujančiam jaunimui 
(specialiai iš kitų kraštų) lietuvių 
namuose įvairiuose miestuose. Tuo 
projektu rūpinasi torontietės: Dana 
Bilevičiūtė, Danguolė Juozapavičiū
tė ir Regina Stočkutė-Knox.

TAIP PAT JAU KONKREČIAI 
PLANUOJAMA FOTO PARODA 
(varžybos) ateinančiais metais. Ši 
paroda būtų atvira visam Kanados 
lietuvių jaunimui.* *

JURGIS VALAITIS, KLJS pirmi
ninkas, 1976 m. lapkričio 6 d. daly
vavo simpoziume Toronte, kurį su
rengė latvių organizacija “Daugavas 
Vanagi”. šiame suvažiavime dalyva
vo lietuvių, ukrainiečių, estų ir lat
vių atstovai. Jame buvo svarstomi 
kultūriniai mainai, kuriuos Sovietų 
Sąjunga nori pradėti su etninėmis 
Kanados grupėmis. Buvo tartasi, 
kaip galima praktiškai sustabdyti 
šią sovietų iniciatyvą. Rezultatai šio 
suvažiavimo bus smulkiau paskelbti 
spaudoje. NIJOLĖ GVERZDYTĖ

KLJS valdybos vardu

šis laiškas (kopija) pasiekė “Tž” 
redakciją per tarpininkus. Jo auto
rė — neseniai pasiekusi laisvąjį pa
saulį tautietė. Ji kviečia laisvojo 
pasaulio lietuvius studentus priva
čiai susirašinėti su pavergtos Lietu
vos jaunimu ir nurodo porą adresų. 
Juos ir autorės pavardę bei adresą 
praleidžiame. RED.
Mielieji ir Gerbiamieji,

Kreipiuosi, nežinodama nei 
vieno vardo, nei pavardės ir 
prašau atleisti. Stengsiuos neiš- 
siplėsti. Esu iš Lietuvos. Jau 
treji metai. Turiu šeimą, augi
nu sūnų. Kiek galėdama drau
gauju su jaunimu. Tačiau ne
užmirštu kokį gyvenimą yra 
priverstas gyventi Lietuvos jau
nimas, studentija, moksleivija, 
netgi priešmokyklinių darželių 
vaikai. Jeigu palygintumėte ei
namo mokslo programą čia, 
laisvėje, ir ten prievartos kelio 
programą, — Jums pasidarytų 
šiurpu. Pvz. studentas (visų 
specialybių) privalo į savaitę iš
klausyti 6-10 valandų bendrojo 
marksistinio mokslo (TSRS — 
Sovietų Sąjungos istorija, filo
sofija, ateizmas ir t.t.).

Ir žmonės, ypač dar jauni, ne
gali klausyti viena, o matyti 
melą, apgaulę ir toje apgaulėje 
gyventi. Jie yra pilni įtūžio. 
Kalbu apie daugumą savo jau
nystėje žalojamos dvasios stu
dentų. Netgi mokykloje — gim
nazijoje nėra galimybės pasi
rinkti programą.

Ir kaip reikia to balzamo, to 
balzamo — tiesos, to balzamo

BENDRUOMENĖ JAUNUOLĖS AKIMIS
ANELĖ KAMINSKAITĖ

Noriu pasidalinti keliomis 
mintimis su jumis, mieli skaity
tojai. Dalyvavau meno vienetuo
se nuo mažens, bet visuomeni
nėje veikloje niekur nebuvau 
įsijungusi, nieko nemačiau ir 
nesupratau veikėjų darbo. Ma
no nelaimei, iškilo III pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso rei
kalai. Teko susipažinti su darbu 
— buvau kandidatė ir paskui at
stovė. Tada jau truputį sužino
jau kiek daug darbo. Ir kai iški
lo lėšų klausimas atstovėms pa
remti, pasigirdo balsai, kad ne
reikia, nes tik jaunimas važiuo
ja. Kadangi jaunimo kongreso 
anketose buvo parašyta: grįžę 
turėsime dirbti Bendruomenei, 
kaip sąžininga atstovė, ėmiausi 
šios iniciatyvos. Buvo Bendruo
menės rinkimai, stojau į kandi
dates ir likau išrinkta balsų 
dauguma antrąja. Pasiskirstant 
pareigom, likau jaunimo reika
lų vadovė. Dar neperėmus kaip 
reikiant pareigų, jau pasigirdo 
balsų: ką ta Bendruomenė da
ro? Nieko neveikia! Nors jau 
buvome spėję gražiai pasireikš
ti birželio mėnesį “Gage Parke” 
“It’s Your Day” iškilmėse.

Vienam posėdyje iškilo min
tis ruošti lapkričio 13 d. jauni
mui šokius. Visi vienbalsiai pri
tarė. Buvo imtasi darbo. Kadan
gi visi Bendruomenės valdybos 
nariai — pirmininkas, vicepir
mininkas ir jaunimo reikalų va
dovė — priklauso “Gyvatarui”, 
nutarėme, kitų narių skatina
mi, surengti šokius “Gyvataro” 
išvykai Australijon paremti. Na, 
ir kilo nepasitenkinimas buvu
sių veikėjų. Pradėjo kaikurie 
“šaukliai” neremti, neaukoti, 
nors patys prieš kelerius metus 
ragino: “Remkime, aukokime, 
pripildykime sales, kad jos bū
tų pilnos!” O dabar jie daro ki
taip. To dar negana! Ruošia pri
vačius baliukus, privaišina savo 
svečius ir ateina į parengimą 
triukšmo kelti bei įžeidinėti su
sirinkusių. Tai jau perdaug mie
li tautiečiai!

Ko jūs reikalaujate iš to jau
nimo? Argi ne tas pats jaunimas 
šiandieną važiuoja į Australijos 
Lietuvių Dienas, aukoja savo 
laisvą laiką — dvi savaites, nu
stoja darbo, už tą laiką negauna 
atlyginimo, o studentai — moks
lo dienas? Jie važiuoja ne savo 
malonumui, kaip vienas tautie
tis išsireiškė. Jei važiuotų dėl 
malonumo, kiekvienas šokėjas 
pasirinktų sau patinkamą laiką, 
kad nenukentėtų darbas ar 
mokslas.

Mūsų vadovės, palikusios šei
mos židinius, tą brangų Kūčių 
stalą, važiuoja su mumis. Ar tai 
dėl pamatymo svetimų kraštų?

Mano akimis žiūrint, “Gyva
taro” šokėjai yra tikri “amba
sadoriai”, pasiryžę atlikti už
brėžtą uždavinį savo lėšomis. 
Kad ir padarė iš šokių marato
no šiek tiek pelno, gavo keletą 
stambesnių aukų, bet tai tik la
šas jūroje.

Jaunimas nuveš į Australijos 
Lietuvių Dienas kalėdinę dova
ną — trisdešimt gyvų “meda
lių”, pradžiugins nevieną tautie

— tikėjimo jaunimui, kuris ne
gali pakelti jokios priverstinės 
valios ir kokiu nors būdu pro
testuoja.

Yra stipri tendencija: eikite!
— eikime! Į MOKSLĄ! Į ŠVIE
SĄ! Nesudarykime sąlygų ru
sų tautybėlei lįsti į LIETUVĄ. 
Keliamas klausimas — kas bū
tų, jeigu LIETUVA pasikeistų? 
Reikėtų daug šviesių žmonių! 
Todėl reikia mokytis ir . . . 
laikytis.

Jaunimas — ten ir čia — dai
nuoja tas pačias dainas, šaukda
mi savo prosenelių dvasią. Ta
čiau tik ten tos dainos turi ne
paprastą potekstę ir didžią 
prasmę. Pvz.:
Saulele, motinėle, užtekėk, užtekėk, 
Mes maži piemenukai — 
Mūsų trumpi kailinukai — 
Mumi labai šalta ! . . .

Ir baigiu savo raštą apie jau
nus balsus, kurie prašo: paaiš
kinkite — kas yra laisvas stu
dentas, kas yra laisvas kraštas 
. . . Žinia, neviską galima atvi
rai rašyti, bet juk studentai iš
radingi ir moka gražiai papasa
koti, ar ne?

Neseniai ir aš buvau tas Lie
tuvos studentas, kuris suvary
tas į “talką” dirba veltui, ne
gaudamas nė cento.

Atleiskit už ilgumą — min
ties, žodžių ir lapų. Neišėjo su
trumpinti to, kas dar skauda, 
ko neužmiršau, nors jau 3 me
tai iš Lietuvos esu išvykus. Tai
gi, dėkoju už dėmesį ir prašau 
parašykite mano giminiečiams.

tį, išsiilgusį meno ir grožio, at
gaivins ryšį tarp išblaškytų tau
tiečių.

Tad, mieli tautiečiai, dirbki
me vieningai, ne priekaištauda
mi, bet padėdami vieni kitiems.

Ateina Naujų Metų išvakarės. 
Dalyvaukime jų sutikime, pri
pildykime Hamiltono Jaunimo 
Centro salę. Mes jūsų visų lauk
sime.

Eilėraštis
Italai sako “ella vida”,
Stebėdami darnią, grakščią merginą, 
Lietuviai lėtai taria —
Išvydau panelę Vidą.
Tą patį ir amžiną vaizdą
Puošniose italų vilose,
Žemaitijos kalvose
Susapnavau jos vyzdžiuose.
Ji nuostabiai atskleidė šydą, 
Bekylančią, temdančią miglą, 
Raišant žvakę mirgančią 
Uolų, šlaitų, tyrų taške.
Ir išdidžiai, kaip gulbė liekna,
Kirto ežerą sidabruota,
Svajonių taip sukurta,
Kadaise laumių užburta.

STANKUS

OI

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Namus) ©Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neougš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Toronto gintąrietės ruošiasi “Abrūsėlio” šokiui Baltimorės Lietuviu Namuose Nuotr. O. Burzdžiaus
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“Mama, čia Tavo gimtinė”— rodo torontietė Lietuvos žemėlapyje. St. Dabkus

Studentu suvažiavimas
Š. m. lapkričio 25 — 28 d. d. 

buvo sušauktas 26-tas Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimas. Jis įvyko 
Sheraton viešbutyje, Prudential 
Center, Bostone. Jį rengė Bosto
no lietuvių studentų klubas. 
Šių metų suvažiavimo komitetą 
sudarė Marius Žiaugra — pirmi
ninkas, Vilija Eikinaitė — vice
pirmininkė, Birutė Račkauskai
tė - Žiaugrienė — sekretorė, Al
gis Vacys — iždininkas.

Ketvirtadienį ir penktadienį 
buvo galima užsiregistruoti nuo 
ryto iki pavakario. Ketvirtadie
nio vakarą įvyko susipažinimo 
šokiai, per kuriuos grojo orkest
ras “Slibinas”. Penktadienio po
pietę dr. E. Vaišnienė skaitė 
paskaitą apie lietuvišką jauni
mą ir jo padėtį lietuviškose 
bendruomenėse. Taip pat buvo 
surengta labai graži paroda Nor
berto Lingeraičio, kurioje buvo 
galima pasižiūrėti bei įsigyti ju
velyrinius dirbinius iš sidabro. 
Paroda taip pat buvo atidaryta 
ir šeštadienį dienos metu. Šokiai 
buvo vakarinė programa.

Šeštadienis buvo svarbiausia 
suvažiavimo diena. Tą dieną bu
vo išrinkta nauja valdyba, ap
svarstyta ateinančių metų veik
la, priimtos rezoliucijos ir t. t. 
Pirmą valandą po pietų studen
tų klubų valdybos bei nariai su
sirinko su ’75 -’76 metų centro 
valdyba ir pasikalbėjo apie klu- 
bųxveiklą. Centro valdyba taip 
pat įteikė klubo valdyboms kny
gą “Survival Kit”, kurią sudaro 
septynios dalys specialiai surink
tos medžiagos klubų valdyboms. 
Joje yra informacijų visokiais 
klausimais, pavyzdžiui, kaip 
rengti suvažiavimą, kaip parink

ti paskaitų temas, paskaitininkų 
pavardės, lietuviškų laikraščių 
adresai, klubų pirmininkų adre
sai ir t. t.

Po trumpos pertraukos vėl 
susirinko tęsti darbo posėdžio. 
Pradėjo nuo rinkimų. Naujos 
1976-77 metų centro valdybos 
pirmininkė yra studentė Dan
guolė Antanelytė iš Omahos. 
Ten jinai pirmininkauja Oma
hos lietuvių studentų klubui. 
Ji taip pat bendradarbiauja ir 
su šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga. Suvažiavimo 
komiteto pirmininkas Romas 
Pliodžinskas sutiko sudaryti ko
mitetą, kuris rengs metinį suva
žiavimą Klevelande 1977 m. lap
kričio mėn. “Ašies” redagavi
mas (šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungos žurnalas, ku
ris išeina keturis kartus į metus) 
buvo perduotas Mildai Kupcike- 
vičiūtei iš Čikagos, ’75 -’76 m. 
ŠALSS pirmininkei. Algis Na
gevičius, Klevelando studentas, 
buvo išrinktas kontrolės komi
sijos pirmininku, Lilija Zenke
vičiūtė iš Toronto—garbės teis
mo pirmininke. Posėdis buvo 
baigtas rezoliucijų priėmimu ir
bendromis diskusijomis, liečian
čiomis Sąjungos veiklą.

Sekančiais metais susitiksime 
Klevelande. Tad iki ateinančių 
metų studentų suvažiavimo!

Lilija Zenkevičiūtė
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Tai “Confrontations With Tyranny (“Akistata su tironija”) redaguotas Alfredo Straumanio. Jis vaiz
duoja daug tironijos scenų. Šis baltiečių dramų rinkinys anglų kalba bus išleistas 1977 ■ metų sausio 1 
dieną. Trys iš šešių dramų buvo sukurtos sovietinėje okupacijoje, o kitos — parašytos baltiečių dramatur
gų tremtyje. Kiekviena drama turi įvadinį žodį, paaiškinantį autoriaus kūrybą ir veikalo prasmę.
Dailiai įrištas rinkinys yra stiprus baltiečių patirties liudijimas. Išvydę tą leidinį, daugelis stebėsis dra- , 
momis, kurios iki šiol nebuvo prieinamos. “Confrontation With Tyranny” yra kelių geriausių mūsų laikų 
dramų rinkinys.
Užsisakykite šį leidinį dabar ir tuo būdu praturtinkite savo ir bendruomenės žinojimą apie lietuvių bei 
kitų baltiečių lobį!
šio rinkinio kaina po 1977 metų sausio 1 dienos bus S15.00. Speciali išankstinė mūsų nuolaida — 20%. 
Iš anksto apmokėti užsakymai su pašto antspaudu nevėliau 1976 m. gruodžio 31 d. gaus specialią nuo
laidą ir tekainuos $12.00.

l’piease enter my subscription for_______ copy(ies) of Confrontation With Tyranny at the limited $12.00 Į
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LOS ANGELES, CALIF. Išeivijos 
sąlygose sunku išlaikyti iš tėvų že
mės atsivežtą lietuvybės liepsnelę. 
Vienus gyvenimiški rūpesčiai, kitus- 
pasiekta gyvenimo gerovė iškreipia 
iš natūralių vėžių, į kurias jų pri
gimtis buvo įstačiusi. Išeivijos lie
tuviams kelia didelį susirūpinimą 
perdidelis mūsiškių nubyrėjimas — 
atskilimas nuo lietuviškojo kamie
no. Nemalonu ir netgi skaudu, kai 
matai gražiai nuaugusius jaunuoli- 
liu.s, iš kurių jų tėvai ir lietuviškoji 
visuomenė daug tikėjosi ir laukė, 
išeinančius į svetimus laukus. Tai 
mišrios vedybos. Jau kaip taisyklė, 
kai jaunas lietuvis ar lietuvaitė sa
vo gyvenimo palydovu pasirenka 
skirtingos kilmės asmenį, naujoji 
šeimą savajai lietuviškai giminei ir 
savo tautai yra žuvus. Tiesa, yra iš
imčių, net labai gražių, deja, tai tik 
išimtys. Bandomi ir siūlomi recep
tai suderinimams, bet tai tik laikinis 
savęs nuraminimas.

Dėlto šventa palaima naujajai šei
mai, jos tėvams ir visai giminei, ku
rios jaunuolis ar jaunuolė į savo

ateitį pasirenka tą kelią, kuris pa
čia jų prigimtimi jiems yra skirtas, 
t.y. sukuria lietuvišką šeimą. Toks 
atvejis atneša tikrąjį, ne apgaulingą, 
džiaugsmą ne tik patiems jaunie
siems bei jų tėvams, artimiesiems, 
bet ir visiems savąją tautą brangi
nantiems tautiečiams. Tokios vedy
bos, ypač išeivijoje, tampa vietos 
visuomeninė lietuviška šventė.

Losangeliečiai tokią šventę turė
jo š.m. lapkričio 27 d., kai Jūratė 
Pažėraitė ir Vytautas Venskus bu
vo palaiminti naujam šeimos gyve
nimui. Ta švente pasidžiaugti suėjo 
gausus losangeliečių būrys, pripil
dęs gražiai papuoštą šventovę. Prel. 
J. Kučingis pažėrė jauniesiems svar
bių gyvenimiškų minčių. Giedojo 
Br. Budriūno vadovaujamas choras, 
solo — Birutė ir Rimtautas Dabšiai. 
Švytėjo veidai ne tik jaunųjų, bet 
ir jų tėvu, ir gausiai susirinkusiųjų, 
kurie širdyje džiaugėsi — štai dar 
viena graži puokštė, nauja šeima 
mūsų lietuviškoje bendruomenėje

Pažėrų ir Venskų šeimos, kuriose 
subrendo čia minimi jaunuoliai,

nors ir išblokštos iš gimtojo krašto, 
rūpestingai puoselėjo iš tėvų pavel
dėtas vertybes. Jiems pavyko sėk
mingai jas perduoti naujosioms at
žaloms. Tai brangus ir džiuginantis 
atvejis. Juozo ir Elenos Pažėrų šei
ma prieš keletą metų turėjo skau
dų pergyvenimą, kai jų jaunas, daug 
žadantis sūnus žuvo auto nelaimėje. 
Tačiau antroji atžala — dukra Jū
ratė, tarsi apsisprendusi atstoti du, 
gražiai ruošėsi gyvenimui. Nuo pat 
vaikystės dainavo, šoko jaunimo 
ansambly, ėjo lituanistinius kursus, 
lavinosi visuomeninei veiklai veik
dama skautuose, mokytojaudama li
tuanistinėje mokykloje. Subrendo 
tiek, kad losangeliečiai šiemet ją 
parinko jiems atstovauti Lietuvių 
B-nės taryboje.

Garbingą vietą lietuviškoje visuo
menėje yra užėmusi taip pat Jono 
ir Bronės Venskų šeima. Jie išaugi
no šaunią dukrą ir tris sūnus kaip 
ąžuolus. Danutė yra daktarė, su
kūrusi šeimą taip pat su daktaru 
Rolandu Giedraičiu, abu dantistai. 
Salia profesinės veiklos abu gražiai 
reiškiasi ateitininkuose ir bendroje 
visuomeninėje veikloje. Trys sūnūs.

visi inžinieriai — įvairių sričių, da
lyvauja skautuose ir visuomeninėje 
lietuvių veikloje.

Vestuvinė puota buvo suruošta 
viename gražiausių Los Angeles 
restoranų “Castaway”. Puotoje da
lyvavo pora šimtų losangeliečių. Ją 
gyvai pravedė Vytautas Čekanaus
kas. Taip Los Angeles lietuviškoji 
visuomenė praturtėjo nauju vienetu 
— jauna, gražiai gyvenimui pasi
ruošusia Vytauto ir Jūratės Venskų 
šeima. Linkime sėkmės.

J. Kuprionis

Atsiųsta paminėti
LIETUVIU DIENOS nr. 9 (168), 

1976 m. lapkritis. Nemaža dalis šio 
numerio yra skirta “LD” sidabrinei 
sukakčiai ir šia proga spalio 17 d. 
“Ambassador” viešbutyje įvykusiam 
minėjimui. $į gausiai iliustruotą 
žurnalą leidžia A. F. Skirius, 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Cal. 90029, 
USA.

LAIŠKAI LIETUVIAMS nr. 9, 
1976 m. spalis. Tėvų jėzuitų leidžia
mas žurnalas, 2345 West 56th St., 
Chicago, Ill. 60636, USA.

Įspūdinga karinė šventė
HAMILTON, ONT. Įdomų kariuo

menės minėjimą su koncertu Hamil
tone surengė vietos karo veteranai 
kartu su mergaičių choro “Aidas” 
rėmėjų komitetu. Minėjimui vado
vavęs K. Baronas pakvietė prel. J. 
Tadarauską sukalbėti invokaciją ir 
pristatė šventės kalbėtojus bei svei
kintojus: gen. konsulą dr. J. žmui- 
dziną, estų ir latvių veteranų atsto
vus, Kanados šaulių rinktinės pirm. 
P. Kanopą, KLB Hamiltono apyl. 
pirm. K. Deksnį ir Hamiltono “Ra
movės" skyriaus pirm. Ant. Ruzgį. 
Visi iškėlė svarbų Lietuvos kario, 
valstybės gynėjo, vaidmenį. Dabar 
Kanados šauliams vadovaujantis P. 
Kanopa savo žodyje ragino visus būti 
Lietuvos kariais naujojo ginklo — 
visiems aktyviai įsijungti į lietuviš
kąjį darbą ir būti duosnesniais lais
vės kovai. Buvo trumpas medalių 
Įteikimas, kurį atliko šaulių kuopos 
vicepirm. Alf. Patamsis. Gen. kon
sulas šaulių ordinus prisegė P. Ka
nopai, Ant. Šukaičiui, VI. Sauliui, 
A. Povilauskui ir Alg. Aušrotui. 
Publikai buvo pristatyti ir mūsų 
Lietuvos savanoriai, kurių čia dar 
turime šešis.

Po to sekė koncertas, kurį atliko 
ramovėnais pasivadinęs Klevelando 
vyrų choras. Dainininkų skaičius — 
24. Savo išvaizda ir daugumos am
žiumi jie gali būti ir buvusieji mūsų 
kariai. Jie atsivežė 17 dainų reper
tuarą, kurio daugumą sudarė kari
nės bei patriotinės dainos, sukurtos 
dar senųjų Lietuvos kompozitorių. 
Turėjo taipgi pramoginių dainų ir 
keletą operų ištraukų su solistais.

Koncertą pradėjo su J. Strolios 
“Karo žygio daina”. Jau pirmoji 
daina tuoj visus įtikino, kad čia 
esama darnaus ir augšto lygio meni
nio vieneto. Hamiltoniečiams tai 
buvo lyg ir staigmena, nes jie to 
nesitikėjo. Prie pianino — G. Kor
sakienė, choras dainuoja be diri
gento, nes vadovas pats yra grupė
je, kaip vienas iš bosų. Tikrai buvo 
ko klausytis. Vyrai susidainavę, vi
sų balsai išlyginti, gerai žiną savo 
dalis ir neabejojantys įstojimuose 
bei užbaigime. Jokių lapelių ar gai
dų laikymo rankose. Gabių choristų 
pilnai pasisavintas žodžių ir melodi
jų tekstas. Dainos pradžią signali
zuoja tik vyrų į krūtines giliai 
įtraukiamas oras.

Su karinėm dainom Klevelando 
dainininkai patys geriausi. Jie čia 
nepralenkiami. St. Šimkaus “Ei, 
Lietuvos kareivėliai” nukėlė į anuos 
laikus, kai tą pačią dainą panašiai 
traukdavo Karo mokykla ar kiti sos
tinės vyrų chorai. Savo karine, išsi
tempusia laikysena Klevelando ve
teranai labai priminė buvusius Lie
tuvos karius.

Geri jie buvo ir su savo pramo- 
ginėm dainom. Labai melodingai ir 
subtiliai skambėjo J. Brahmso “Lop
šinė” su solistu V. Petkum. S. Rom- 
bergo “Studentų princas”, soluojant 
jaunajam Kazėnui, pakėjė visus nuo 
kėdžių. Ir kiti visi dalykėliai kėlė 
malonų pasigėrėjimą. O dainuojant 
“Kaip aras pašautas,” daugeliui aky
se rodėsi ir ašaros. Dainavo vieną 
dainą, sukurtą paties chorvedžio 
muz. J. Kazėno, kurioje ir šiems lai
kams labai tinkantiems vysk. Ant. 
Baranausko posmams duota labai 
graži melodija.

Prie gero choro skambėjimo daug 
prisidėjo ir pianistė G. Korsakienė, 
kuri čia, kad ir teturėdama neper
geriausią instrumentą, padėjo bend
ram sąskambiui, dainos forte ir 
piano išryškinimui. Ji buvo lyg ir 
faktiškasis dirigentas. Po kiekvienos 
dainos buvo daug plojama. Pabaigai 
publika išsiprašė dar vieną dainą, 
labai didingai ir trankiai nuskabėju- 
sį iš “Fausto” žygio maršą.

“Aido” choro ir rengėjų vardu 
dėkodamas klevelandiečiams muz. 
V. Verikaitis apibūdino jų chorą 
kaip labai harmoningą, gero fraza- 
vimo, grynos intonacijos ir augšto

muzikinio lygio. “Aido” mergaitės 
baltom chrizantemom papuošė svečių 
dainininkų švarkų atlapus. Kariuo
menės šventės minėjimą Klevelando 
veteranai padarė tikrai ilgai prisi
mintiną. Per 10 v. Mišias sekma
dienį svečiai giedojo mūsų Aušros 
Vartų šventovėje. Klevelande turi 
būti daug balsingų ir talentingų 
tautiečių, nes be šito veteranų cho
ro ten dar yra ir žinomas vyrų ok
tetas, ir Alf. Mikulskio čiurlionie- 
čiai.

Programą per koncertą gražiai 
pranešinėjo jauna mūsų lituanisti
nės mokyklos mokytoja Dalia Pa- 
jerskaitė.

Vakaras šį kartą sutraukė daug 
svečių iš Hamiltono ir apylinkių. 
Tai buvo paskutinis prieškalėdinis 
renginys. Kaip matome, šiemet be
veik kiekviena šventė jau rengiama 
dviejų organizacijų. Tad ir tų pa
rengimų, beveik visoms organizaci
joms atšventus savo jubilėjus, ne
bėra tiek daug. K. Milleris

RODNEY, ONTARIO
STUDENTU PAGERBIMAS. Lie

tuvių klubo narių visuotinis susirin
kimas 1976 m. pradžioje nutarė šios 
apylinkės lietuviams studentams, 
baigusiems gimnaziją, skirti pinigi
nę dovanėlę po $100 kiekvienam ir 
ta proga sukviesti visus lietuvius 
studentus, baigusius tuo pat laiku 
universitetą ai' kolegiją, suruošti jų 
pagerbimui pobūvį su vaišėmis ir 
šokiais. Klubo valdyba, vykdydama 
tą nutarimą, lapkričio 27 d. klubo 
patalpose suruošė vakarienę-pobūvį, 
į kurį atsilankė 70 asmenų.

Klubo valdybos pirm. St. Paketu- 
ras, pradėdamas pobūvį, apibūdino 
jo tikslą ir programą, pareikšdamas, 
kad programos pranešėju išrinktas 
klubo valdybos narys Z. Mockus.

Pirmuoju kalbėtoju buvo pakvies
tas Rodney apylinkės bendruome
nės pirm. Jonas Statkevičius, kuris 
pasidžiaugė tokiu gausiu jaunimo 
atsilankymu. Buvęs šios apylinkės 
jaunimo organizatorius ir vadovas 
Vincas Ignaitis palinkėjo sėkmės 
ateities gyvenimo keliuose. Buvo 
prisegtas Vyčio ženklelis tiems stu
dentams, kurie šiais metais baigė 
universitetą ar kolegiją bei gavo 
diplomą. Tokį ženklelį gavo: Halina 
Kieraszevicz, Laima Gaidauskas, Al
gis Rastapkevičius, Vitas Jasinkas, 
Aldona Gaidauskas, Gražina Ignai- 
tytė, Edy Ciparis, Vida Naruševi
čiūtė, Antanas Naruševičius, Jonas 
Naruševičius, Dovydas Kaupas.

Po $100 gavo: Kristina Kierasze
vicz, Aleksas Sarapnickas, Vytautas 
Mockus. Visų studentų vardu kal
bėjo Algis Rastapkevičius, reikšda
mas padėką lietuvių klubo nariams 
ir valdybai už dėmesį ir jaunimo 
pastangų įvertinimą. Trumpą padė
kos žodį tarė ir V. Mockus.

Vėliau sekė vaišės ir šokiai, ku
riuose gyvai, reiškėsi jaunimas ir 
senimas, šokiams grojo du broliai 
Genčiai.

Džiugu buvo matyti tokį gražų 
būrį jauno lietuviško atžalyno, ku
rie ne tik mokėsi šio krašto mokyk
lose, bet ir reiškėsi lietuviškoje 
Veikloje. Visi čia paminėti ir žymi 
dalis nepaminėtų, kurie tuos pačius 
universitetus yra baigę anksčiau ar 
dar šiuo metu studijuoja ir šiame 
pobūvyje nedalyvavo, yra buvę lie
tuviškų parengimų dalyviai. Jie šo
kiais, deklamacijomis ar muzika 
įvairino ir dabar dar tebeįvairina 
mūsų parengimus. Kol tasai jauni
mas mokėsi gimnazijose, buvo suor
ganizuota dainos ir tautinių šokių 
grupė, kuri dalyvavo šokių šventė
je Čikagoje, šoko ir dainavo įvai
riuose parengimuose. Pradėjus stu
dijas universitetuose ir išsiskirsčius 
tolimesnėse vietovėse, grupė likvi
davosi. Tačiau tai, kas jaunimo bu
vo veikta, bus malonus prisimini
mas visam gyvenimui.

TORONTO MIESTAS

Atmatų išvežimo tvarkaraštis
Penktadienį, 1976 metų gruodžio 24 dienų - nebus išvežimo. Sekantis išveži

mas bus 1976 metų gruodžio 29, 
trečiadienį.

Pirmadienį, 1976 metų gruodžio 27 dienų — nebus išvežimo. Pirmadienio išve- 
žimas bus atliktas antradienį, t.y. 
1976 metų gruodžio 28 dienų.

Penktadienį, 1976 metų gruodžio 31 dienų - nebus išvežimo. Sekantis išveži
mas bus antradienį, t. y. 1977 
metų sausio 4 dienų.

Nebus išvežami stambūs daiktai ir laikraščiai 1976 metų gruodžio 29 dienų ir 1977 
metų sausio 5 dienų. Išvežimas bus atliktas 1977 metų sausio 12, trečiadienį.

Būsime dėkingi už jūsų talkų, t.y. atmatų paruošimų išvežimui nustatytomis dienomis. 
R. M. BREMNER,

Toronto miesto viešųjų darbų viršininkas

■ Canada
Post

Postes
Canada

Nauji pašto tarifai užsieninėm 
siuntom 
(išskyrus JAV) 
įvedami nuo 
1976 metų 
gruodžio 31 
dienos(Nukelta į 9-tą psl.)

ALDONA-EMILIJA GAIDAUSKAI
TE, 1976 m. baigusi chemiją baka
laurės laipsniu Londono, Ont., uni
versitete. Toliau studijuoja kalbas. 
Jos tėvai gyvena Rodney, Ont.

Sekančios lentelės 
rodo jums 
pagrindinius 
pakeitimus*)

LAIŠKAI IR ATVIRUKAI IKI 1 SVARO

LAIMA-ONA GAIDAUSKAITE, 1976 
m. baigusi geografiją bakalaurės 
laipsniu Londono, Ont., universitete. 
Gilina studijas pedagogikoje ir mo- 
kytojauja St. Thomas, Ont., gimna
zijoje Alma College. Jos tėvai gyve
na Rodney, Ont.

HALINA-TERESE KIERASZEWICZ, 
1967 m. baigusi medicinos fakultetą 
Londone, Ont., ir stažą atliekanti 
šv. Juozapo ligoninėje Toronte. Jos 
tėvai gyvena Rodney, Ont.

JONAS GINTAUTAS NARUŠEVI
ČIUS, 1976 m. baigęs Mohawk kole
giją Hamiltone ir įsigijęs mechani
ko A klasės specialybę. Gyvena 
West Lome, Ont., apylinkėje ir dir
ba vyresniuoju mechaniku “Chrysler 
Co Dealer” St. Thomas. Ont.

Oro paštas 
į visas šalis 
(išsk. JAV) 
Aerogramos

Iki ir imtinai
1 oz 2 oz 4 oz 8 oz 16 oz

$0.25 $0.45 $0.60 $1.20 $2.35
$0.25

SIUNTINUKAI, SPAUSDINIAI IR KNYGOS IKI 1 sv.

Iki ir imtinai
Oro paštas į visas 1 oz 2 oz 4 oz 8 oz 16 oz
šalis (išsk. JAV) 
Paprastas paštas $0.18 $0.32 $0.48 $0.90 $1.62

į visas šalis (išsk JAV) 
— siutinukai $0.28 $0.50 $0.90
— spausdiniai 

ir knygos $0.12 $0.20 $0.28 $0.50 $0.90

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
Tik paprastu paštu į visas šalis, išskyrus JAV: $1.38 kiekvienas 2 sv. siuntinys iki 60 svarų

KITOS TARNYBOS
Siuntiniai iki 22 sv. gali būti siunčiami tarptautiniu paštu (via international Mail). Kaina įvairuoja pagal šalį.

Tarptautiniai siuntinių tarifai oro ir paprastu paštu lieka nepakeisti

KREIPKITĖS Į SAVO PAŠTO VEDĖJĄ INFORMACIJŲ APIE SIUNTŲ REGISTRACIJĄ, DRAUDĄ IR 
SPECIALŲ PRISTATYMĄ



Rašytoja Birutė Pukelevičiutė (viduryje) po literatūros vakaro Toronte. Jos kairėje N. Pr. Marijos seserų vienuo
lijos vadovė Margarita Bareikaitė, dešinėje — vienuolijos rėmėjų atstovė L. Kunnapuu Nuotr. St. Dabkaus

Vėl netekome kalbininko
A. a. Leonardas Dambriūnas 1906-1976

1 psl

Bellow - Nobelio premijos laureatas
A. TYRUOLIS

Amerikiečių rašytojas Sau
lius Bellow laimėjo 1975 m. 
Nobelio literatūros premiją. 
Tai jau septintasis amerikiečių 
rašytojas, laimėjęs tą premiją. 
Kiti buvo: S. Lewis (1930), E. 
O’Neill (1936), P. Buck (1938), 
W. Faulkner (1949), E. He
mingway (1954), J. Steinbeck 
(1962). Kaikurie literatūros kri
tikai S. Bellową laiko šių trijų 
paskutiniųjų žymiųjų Ameri
kos rašytojų lyg ir įpėdiniu, 
nors kaikuriais savo kūrybos 
bruožais jam artimesnis S. 
Lewis. Iš tikrųjų betgi S. Bel
low priklauso šio pokario ame
rikiečių rašytojų kartai. Kadan
gi jis susijęs su Rytų Europos, 
Kanados ir Amerikos gyveni
mu, metam žvilgsnį į jo gyveni
mą ir kūrybą.

Gimė Saulius Bellow 1915 m. 
liepos 10 d. Kanadoje, Montre- 
alio priemiestyje Lachine, Ru
sijos žydų šeimoj ketvirtuoju 
it paskutiniuoju. Jo tėvai 1913 
m. buvo iš St. Petersburg© (da
bar Leningrado) atvykę į Ka
nadą apsigyventi. Devynerių me
tų būdamas S. Bellow su tėvais 
persikėlė į Čikagą. Jis 1933 m. 
įstojo į Čikagos universitetą, 
bet antropologijos ir sociologi
jos studijas augštais pažymiais 
baigė Northwestern universite
te. Wisconsino universitete bu
vo bandęs siekti doktorato, bet 
netrukus vedė ir atsidėjo rašy
tojo darbui. Pragyvenimą užsi
dirbdavo dėstydamas mokyto
jų kolegijose, dirbdamas “En
cyclopedia Britannica” redak
cijoje. Vėliau, kai pagarsėjo, 
dėstė universitetuose — Min- 
nesotos,' Princetono, Niujorko 
ir kitur. 1948 m. laimėjęs Gug- 
genheimo stipendiją, kurį laiką 
gyveno Paryžiuje ir Romoje, 
dirbdamas rašytojo darbą. 1960 
m. redagavo literatūros žurnalą 
“Noble Savage”. Vėliau profe
soriavo Čikagos universitete, 
kur ir dabar tebedirba.

Lig šiol S. Bellow yra para
šęs 8 romanus, porą novelių 
rinkinių ir porą dramų, kurios 
turėjo mažesnio pasisekimo 
kaip beletristinė kūryba. Savo 
romanams temas jis .ima dau
giausia iš didmiesčio gyvenimo 
ir iš gyvenimo savo paties tau
tiečių, kilusių iš Rytų Europos, 
Kanados ir Amerikos.

Tiems veikėjams pirmiausia 
tenka susidurti su neturto 
problema. Tai matome jau vie
name iš pir -lųjų S. Bellowo 
romanų “Auka” (1947), kur vy
riausias veikėjas Asą Leventha- 
lis, viduriniosios klasės atsto
vas, tampa ekonomiškai nusi
gyvenusio asmens auka, nors ir 
pastarasis tampa ano auka.

Meniškai gerai atbaigtoje, 
kiek ilgesnėje novelėje “Pa
gauk dieną” (1955) irgi pavaiz
duotas veikėjas Tommy Wil
helm, netekęs darbo, žmonos, 
vaikų. Jį finansiškai turi remti 
tėvas pensininkas, čia'mus do
mina ir emigrantinės asimilia
cijos problema, kai vyriausias 
veikėjas ir savo pavardę pakei
čia (iš Velvelio į Wilhelmą). 
Bet jo likiminiame skunde pa
sigirsta nuoširdžios, krikščio
niškos atgailos gaida: “O, Die
ve, — meldžiasi jis, — išvesk 
mane iš to vargo. Išvesk mane 
iš mano minčių ir leisk man 
padaryti ką nors geriau su sa
vimi. Aš labai gailiuos dėl viso 
to laiko, kurį eikvojau. Išva
duok mane iš tų replių ir veski 
į kitą gyvenimą. Pasigailėk”.

Vieno iš geresniųjų S. Bello
wo romanų “Augie Marcho 
nuotykiai” (1953) vyriausias vei
kėjas gyvenimą pradeda skur
džių Čikagos imigrantų rajone. 
Jis — proletaras, jau nebe vi
duriniosios klasės atstovas. Šia

me veikale užtinkame atgarsių 
iš Upton Sinclairo “Džiunglių”, 
kur buvo pavaizduotas lietuvių 
imigrantų likimas šio šimtme
čio pradžioje. (To paties atspal
vio kiek randame ir pernai iš
leistame S. Bellowo romane 
“Hunboldto dovana”). Tik Bel
lowo nuotykių skalė plati — 
pradedama Čikaga, o baigiama 
Meksika ir Europa.

Kituose savo romanuose ra
šytojas S. Bellow vaizduoja ir 
intelektualinio tipo veiklą bei 
likimą. Jau pirmajame jo ro
mane “Svyruojantis vyras” 
(1944) vyriausias veikėjas Juo
zapas iš Čikagos dienoraštyje 
atskleidžia savo idėjas apie gy
venimo beprasmybę, svyruoja 
tarp pašaukimo į karinę tar
nybą ir beveik metus trunkan
čio laukimo.

Gyvenimo prasmės klausimas 
kyla ir vėliau rašytame komiš
kame romane “Lietaus kara
lius Hendersonas” (1959). Tai 
jau Amerikos aristokratas iš 
rytinių valstybių — Connecti- 
cuto ir Niujorko. Tos gyvenimo 
prasmės bejieškant, jam tenka 
atsidurti Afrikoj ir išgyventi 
keletą didžiai komiškų nuoty
kių. Tas komiškumas kiek pri
mena Marko Twaino humorą. 
Ar ne iš “raškažio” amerikietis 
nusibastė į Afriką? Dėlto’ir au
torius šypteli: “Išvietintų žmo
nių (DP), pasirodo, visur esa
ma”.

Dar daugiau idėjų, atmieštų 
humoru, yra romane “Herco
gas” (1964), kur vyriausias vei
kėjas Moses E. Herzogas, ilgai 
gyvenęs Čikagoj, įieško gyve
nimo prasmės po jam būdingų 
pralaimėjimų — dviejų ištuo
kų, draugų netekimo ir pan. Šis 
intelektualas, mokslininkas pa
galiau ima rašyti laiškus “gy
viems ir įnirusiems”, tarp kitko 
prez. Eisenhoweriui ir Nietz- 

Knyga apie Lietuvą anglų kalba 
"LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY"

by A. J. Kasulaitis
Ši, tik iš spaudos išėjusi, 268 psl., iliustruota Europos-Lietuvos žemė

lapiu bei nuotraukomis knyga yra Lietuvos valstybės kūrimo, jos nepri
klausomo gyvenimo bei vėliau mūsų tautos kančių istorinė iškarpa. Ji 
idomi ir naudingo visiems, o ypač tiems anglų kalbų vartojantiems lie
tuviams, kurie norėtų savo tėvų krašto praeitį arčiau pažinti.

Knygos autorius Algirdas J. Kasulaitis, mokslus baigęs JAV, žino
mas kaip redaktorius, publicistas, krikščionių demokratų veikėjas, ilga
metis VLIKo bendradarbis.

Knyga — Leono XIII Fondo leidinys skoningai išleista, tinkama ir 
dovanoti (jaunimui ir amerikiečiams) Kalėdų or kitom progom. Kaina $4.

Gaunama pas platintojus ir leidėjus:

Leono XIII Fondas, 894 E. 223 St., Cleveland, 
Ohio 44123, USA

schei. Tikėjęs “žmonių broliš
kumu”, nusivilia atsiminęs, 
kad 6 milijonai žydų buvo nu
žudyti “nacių ir jų sąjunginin
kų” (čia kiltų klausimas, kas 
buvo tie “sąjungininkai”, jei 
ne nacių pavergtieji?).

Paskutiniuosius du Bellowo 
romanus būtų galima pavadin
ti moderniojo gyvenimo kriti
ka. Tai “Mr. Sammlerio plane
ta” (1970) ir “Humboldto do
vana” (1975). Pirmajame vy
riausias veikėjas, po karo išli
kęs Lenkijos žydas, Niujorke 
apmąsto “moderniąją katastro
fą” — kriminalizmo bangą, 
seksualinį palaidumą ir kt. Ant
rajame, atskleisdamas vieno po
eto gyvenimą, rašytojas rodo 
kraštutinį materializmo įsigalė
jimą.

Būdamas dviejų kultūrų auk
lėtinis, Saulius Bellow savo raš
tuose bandė parodyti tų dviejų 
kultūrų samplaiką. Kaip minė
ta, jis daugiausia vaizdavo savo 
paties tautiečių gyvenimą, ir 
dėlto tai nėra tokio amerikinio 
gyvenimo pavaizdavimas, kokį 
randame Faulknerio ar Hem- 
ingwayo raštuose. Tam tikra 
prasme tai lyg imigrantinė kū
ryba.

Mus žavi S. Bellowo stilius, 
kalbos šmaikštumas^ Sugebėji
mas charakterizuoti, bet pasi
gendame idėjinio veikėjų at
baigtume, jų išvedimo į aiškes
nę idėjinę šviesą. Natūralisti
niai, psichoanaliziniai, seksua
liniai bruožai irgi neprisideda 
prie šviesiosios raštų pusės. 
Bet, rodydamas gyvenimo tik
rovę, S. Bellow duoda kiek ir 
vilties, kad šių laikų žmonija 
turės pasukti geresnės linkmės 
takais. Jau anksčiau kaikurie 
Bellowo romanai buvo laimėję 
Tautinės knygos arba Pullitze- 
rio premijas.

ANTANAS KLIMAS
Sena lietuvių patarlė sako: 

“Kur trumpa, ten ir trūksta”. 
Taip ir su mūsų kalbininkais: jų 
labai reikia, ypač užsienio lietu
vių tarpe, o jų skaičius katastro
fiškai mažėja. Štai, per kelerius 
pastaruosius metus netekome 
kalbininkų profesorių Antano 
Salio ii* Prano Skardžiaus, o da
bar ir kalbininkas Leonardas 
Dambriūnas iškeliavo anapus — 
mirė 1976 m. lapkričio 24 d. 
Vašingtone.

Leonardas Dambriūnas (anks
čiau Dambrauskas) buvo augš- 
taitis, gimęs Žiznių kaime, Pagi
rių valsčiuje, Ukmergės apskri
tyje. Mokėsi Ramygaloje ir Uk
mergėje, 1927 — 1934 metais 
studijavo VDU Kaune. Vėliau 
dėstė Kauno gimnazijose, o 
1941 — 1944 m. ir VDU (tuomet 
oficialiai vadintas Kauno uni
versitetu) buvo lietuvių kalbos 
katedros vyr. asistentu. Dėstė 
kelis kursus, bet dažniausiai kal
botyros įvadą ir bendrąjį lietu
vių kalbos kursą.

Spaudoje Dambriūnas pradė
jo rašyti daugiausia praktiniais 
lietuvių kalbos vartojimo reika
lais, ypač “židinyje”, “Lietuvos 
Mokykloje” ir “Gimtojoje Kal
boje”. Parašė kelis lietuvių kal
bos vadovėlius nelietuvių mo
kykloms. 1939 m. išleido nedi
delę, bet labai naudingą knyge
lę “Kalbos patarėjas”, kurioje 
iš savo patyrimo sukaupė daug 
naudingų ir praktiškų dalykų 
apie bendrinės lietuvių kalbos 
vartoseną. 1946 m. jau Vokieti
joje išleido “Lietuvių kalbos 
sintaksę”, kurios išėjo kelios 
laidos.

1960 m. JAV buvo išleistas 
svarbiausias Dambriūno lietu
vių kalbos mokslo veikalas “Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių as
pektai”, kuris ir ligi šiol yra pa
grindinis veikalas šioje nedaug 
analizuotoje srityje. Straipsnius 
kalbiniais, moksliniais ir prakti
niais klausimais rašė “Aiduose”, 
“Lituanus”, “Lingua Posnanien- 
sis” ir kt. Daug praktinio kalbos 
vartojimo straipsnių parašė “At
eityje” ir “Vytyje”. 1961—1968 
m. buvo “Gimtosios Kalbos” re
daktoriumi; dažnai didelę dalį 
to žurnalo ir pats prirašydavo. 
Kai Dambriūnas-- pasitraukė iš 
“GK” redakcijos, tai ir pats žur
nalėlis, toks svarbus bendrinės 
lietuvių kalbos vartojimo klau
simams, daugiau nepasirodė.

Ne tik kalbiniais, bet ir kitais 
klausimais nemažai rašė taip 
pat “Drauge”, “T. Žiburiuose”, 
vėliau “Akiračiuose”, “Laiškuo
se Lietuviams” ir kt. Labai daug 
straipsnių kalbotyros teorijos, 
gramatikos ir kitais su kalboty
ra surištais klausimais parašė 
“Lietuvių Enciklopedijai” ir 
“Encyclopedia Lituanica”.

1966 m. JAV buvo išleista 
pirmoji pilna lietuvių kalbos 
gramatika anglų kalba “Intro
duction to Modern Lithuanian”. 
Ją paruošė trys autoriai — Leo
nardas Dambriūnas, Antanas 
Klimas ir William R. Schmals- 
tieg. Jos pirmoji gana didelė lai
da buvo išparduota per 5 metus. 
1972 m. išleista antroji laida.

A. a. Leonardas Dambriūnas 
buvo ir praktiškos veiklos žmo
gus: ateitininkas nuo 1920 m., 
rūpinosi Lietuvių Bendruome
nės įsteigimu Vašingtono apy
linkėje, veikliai dalyvavo JAV 
Lietuvių Fondo vajuose. Tais 
klausimais 1964 m. išleido prak
tišką knygelę: “Lietuviškas 
auklėjimas šeimoje”.

Dambriūnas buvo judrus ir 
“gyvas” žmogus ta prasme, kad 
jis nevengdavo spaudoje pasi
ginčyti ir kalbiniais, ir kitais 
klausimais. Praktiškais kalbos 
vartojimo klausimais jis buvo 
linkęs priimti daugiau naujovių, 
nesustmgti senosiose formose. 
Todėl kartais susiginčydavo ir 
su savo kolegomis kalbininkais.

Mūsų mielų Būrelio narę 
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Nuomojam, taisom, parduodam televizijas ADMIRAL, 
"stereo" ir kitos rūšies aparatus.

Ilgus metus dirbęs “Ameri
kos Balse”, Dambriūnas tik pra
ėjusį pavasarį buvo išėjęs pen
sijon. Praėjusią vasarą dalyvavo 
Europos lietuvių studijų savai
tėje, kur skaitė paskaitą. Turėjo 
suplanavęs dar daug darbų kal
bos ir kalbotyros baruose nu
veikti, bet tie darbai jau liks ne
padaryti. ..

Dambriūnai išaugino sūnų 
Antaną ir dukrytę Marytę, ku
rie jau kelinti metai aktyviai da
lyvauja JAV lietuvių jaunimo 
veikloje.

Velionies darbais, be abejo
nės, pasinaudos viso pasaulio lie
tuviai — ir kalbininkai, ir šiaip 
kalbos vartotojai.

A. a. Leonardas Dambriūnas 
atidžiai sekė lietuvių spaudą ir 
apie ją rašė, šia proga norėčiau 
pacituoti, ką jis rašė apie “T. Ži
burius” (žr. “Gimtoji Kalba”, 
1967, Nr. 4 (38), p. 55/56).

Pakalbėjus apie JAV spaudą, 
tenka bent trumpai stabtelti ties 
Kanados lietuvių spauda. Čia, 
kaip žinoma, tėra du laikraščiai 
— Toronto “Tėviškės Žiburiai” 
ir Montrealio “Nepriklausoma 
Lietuva”.

“Tėviškės žiburiai”, daugelio 
nuomone, yra pats įvairiausias, 
įdomiausias ir lietuviškų proble
mų sprendimo atžvilgiu pats 
blaiviausias laikraštis. Jo veda
mieji visada svarsto dalyką iš 
esmės. Duodama gera savaitinė 
politinių įvykių apžvalga, pla
čiau aptariant svarbesnius įvy
kius, nagrinėjamos lietuvių gy
venimo problemos, apžvelgia
mos religinio gyvenimo aktuali
jos, neužmirštos ir mokslo bei 
naujų knygų apžvalgos, Kana
dos lietuvių apylinkių bendruo
meninė veikla ir kitkas.

Malonu pastebėti, kad “Tėviš
kės Žiburių” ir kalba viena iš 
geriausių. Iš tikrųjų sunku jai 
ką beprikišti. Tai tik patvirtina 
iš patyrimo žinomą faktą, kad 
geras, turiningas rašytojas suge
ba savo mintis dėstyti ne tik 
nuosekliai ir aiškiai, bet ir gera, 
taisyklinga kalba. Atrodo, kad 
“T. Z.” redaktoriai savo bendra
darbių rašinius prižiūri ir kal
bos atžvilgiu. Taip normaliai tu
rėtų daryti visos redakcijos.

Pažymėtina, kad tas laikraš
tis net ir kaikuriuos kalbos 
klausimus bando spręsti sava
rankiškai, originaliai. Turime 
galvoje jo vartojamą žodį Bend
rija, pvz. Katalikų Bendrija, ku
ris čia vartojamas Bažnyčios 
vietoj. Bažnyčia, kaip per daug 
ryški svetimybė, daugeliui ne
patinka. Arkivyskupas Skvirec
kas jos vietoje bandė vartoti 
Eklezija, o pačiam pastatui 
dievnamis, šventykla, šventovė. 
Šie pastarieji žodžiai, kad ir pa
vartojami kartais tam tikra 
prasme, kasdieninėje kalboje 
įprastinės bažnyčios vietoj vis 
dėlto nevartojami. Neįsipilieti- 
no ir žodis Eklezija tikinčiųjų 
organizacijos prasme, nors šio 
žodžio pagrindu Bažnyčią vadi
na italai, prancūzai ir kiti. Grai
kų žodžio eklesija pirminė 
reikšmė buvo “žmonių susirin
kimas”. Apie žodį bendrija žo
dyne sakoma, kad jis reiškia 
“kokio nors tikslo siekiantį su
sivienijimą”. šia prasme jis ne
blogai tiktų organizuotai bend
ruomenei — Bažnyčiai pavadin
ti. Galima būtų sakyti Katalikų 
Bendrija, Protestantų Bendrija 
ir t.t. Bet lieka klausimas, kaip 
jį “prigydyti”.

Kitas “Tėviškės žiburių” mė
giamas žodis yra santaryba, ku
riuo verčiamas lot. concilium — 
Bažnyčios susirinkimas. Nors 
santaryba buvo kadaise vartoja
ma net mokyklų vadovėliuose, 
bet dėl nevykusios darybos jis 
nebuvo priimtas ir žodynuose jo 
nėra. Apie tai plačiau žr. GK 
1965 Nr. 1, 15. (Jis yra A. Salio 
ir A. Senno žodyne, išleistame 
Heidelberge, pažymėtas kaip 
“veraltet” — senžodis. Red.).
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
VAIKŲ LAIKRAŠTĖLIO “EGLU

TĖ” 25 metų sukakčiai skirtą kon
certą Klevelande surengė N. Pr. Ma
rijos seselėms remti komitetas, pa
sikvietęs koloratūrinį sopraną Giną 
čapkauskienę iš Montrealio ir vietinį 
jauną pianistą Vytautą Puškorių. 
Pastarasis, dar tebestųdijuojąs pas 
prof. Jerome Rose Bowling Green 
kolegijoje, koncertą pradėjo dviem 
M. K. Čiurlionio ir dviem F. Schu- 
berto kūriniais. Mažuosius lietuviu
kus išeivijoj ugdančios “Eglutės” si
dabrinei sukakčiai sol. G. čapkaus- 
kienė atvežė keturias M. K. Čiur
lionio harmonizuotas lietuvių liau
dies dainas, G. Gudauskienės “Jau
nystę”, J. Stankūno “Mergaitę”, O. 
Metriklenės “Dainas, muziką ir gė
les”, B. Budriūno “Šauksmą”, Br. 
Jonušo “Vėl sakysi”, J. Gaidelio 
“Su tavim”. Trečioji jos koncerto 
dalis buvo skirta arijoms iš G. Do
nizetti “Pulko dukters”, A. Thomas 
“Mignon”. Virš programos viešnia 
iš Montrealio atliko J. Brahmso 
“Lopšinę” "ir J. Stankūno “Lakštin
galos danią”. Jai akompanavo Ry
tas Babickas, Klevelando vyrų ok
teto vadovas ir Čiurlionio ansamb
lio koncertmeisteris. Scenon buvo 
iškviestos “Eglutės” leidėjų atsto
vės: N. Pr. Marijos vienuolijos sese
lės Palmira ir Igne. Pirmoji yra 
“Eglutės” administratorė, antroji — 
jaunimo stovyklų vadovė. Visas kon
certo pelnas buvo skirtas “Eglutei”, 
net ir programos atlikėjai atsisakė 
honoraro. Padėkos žodį lietuviško
sios “Eglutės” rėmėjams tarė se
selė Igne, koncerto dalyviams — 
I. Bublienė.

MONTREALIO LIETUVIŲ AKA 
DEMINIS SAMBŪRIS, vadovauja
mas pirm. prof. dr. Ilonos Gražytės- 
Maziliauskienės, vienuoliktąją Vin
co Krėvės literatūrinę $500 premiją 
įteikė Briuselyje gyvenančiam rašy
tojui Eduardui Cinzui už pernai Či
kagoje išleistą romaną “Raudono 
arklio vasara”. Kadangi ši premija 
skiriama kas dveji metai, vertinto
jų komisija peržiūrėjo 1974-75 m. iš
leistas ir dar nepremijuotas knygas. 
Komisiją sudarė: Lietuvių Rašytojų 
Draugijos atstovas dr. H. Nagys, 
KLB Montrealio apylinkės atstovas 
Pr. Dilkaitis, literatūros kritikas V. 
A. Jonynas, literatūros magistras A. 
Staškevičius su MLA Sambūrio pirm, 
prof. dr. I. Gražyte. Premijos įtei
kimo iškilmė įvyko Windsoro vieš
butyje prie vaišių stalų ir “Perkū
no” orkestro muzikos. Po įvadinio 
prof. dr. I. Gražytė. Premijos įtei- 
vius su laureato E. Cinzo “Raudo
no arklio vasara” supažindino V. A. 
Jonynas, dvi ištraukas skaitė dr. H. 
Nagys. Trumpą nuoširdų žodį tarė 
ir autorius E. Cinzas, specialiai at
vykęs Montrealin. Ligšiolines V. 
Krėvės vardo premijas yra laimėję 
rašytojai — J. Aistis, J. Mekas, M. 
Katiliškis, V. Ramonas, A. Mackus,
K. Ostrauskas, A. Vaičiulaitis, K. 
Barėnas, J. Kralikauskas, Liūne Su
tema. Laureatų sąrašą dabar papildė 
E. Cinzas.

PRANO ČEPĖNO “Naujųjų laikų 
Lietuvos istoriją” išleis Dr. Kazio 
Griniaus Fondas Čikagoje. Pirmasis 
tomas, apimantis XIX š. pabaigą ir 
XX š. pradžią iki I D. karo, jau 
baigiamas spausdinti M. Morkūno 
spaustuvėje. Jis turės apie 500 pus
lapių, kainuos $15, bet iš anksto už
sisakiusieji jį gaus už $12. Užsaky
mus nedelsiant prašoma siųsti J. Ur- 
beliui, 1649 No. Broadway, Melrose 
Park, Ill. 60610, USA, arba kreiptis 
tel. 312 FI 4-9033. Pr. Čepėnas jau 
ruošia spaudai ir antrąjį tomą, kuris 
pradedamas I D. karu, baigiamas 
1920 m.

KONKURSINĖJE PARODOJE 
AUSTRALIJOJE, kuri buvo sureng
ta Sydnėjaus mieste, Britų Bend
ruomenės banko patalpose, pagrindi
nę premiją už akvarelę “South Tary 
No. 1” laimėjo dail. Henrikas Šal
kauskas, antrąją — dail. Eva Kub- 
bos už akvarelę “Ethereal Moment”. 
Iš visų Australijos lietuvių daili
ninkų tik jie du dalyvavo šioje pa
rodoje ir susilaukė augščiausio įver
tinimo.

LITERATŪROS, DAINOS IR MU
ZIKOS vakarą Adelaidėje, Austra
lijoje, jau aštuonioliktus metus iš 
eilės surengė ateitininkai sendrau
giai. Pirmoji jo dalis buvo skirta 
šimtajam poeto Prano Vaičaičio gim
tadieniui. Minėjimui vadovavo dr. V. 
Bardauskaitė, įpindama velionies 
poezijos posmų. VI. Dumčius kalbė
jo apje P. Vaičaitį Sintautuose, kur 
jam, dar vaiku būnant, teko daly
vauti P. Vaičaičio 25-tųjų mirties 
metinių minėjime. Su P. Vaičaičio 
gyvenimu bei kūryba dalyvius supa
žindino Pr. Pusdešris, pasinaudoda
mas vietinių aktorių O. Stimburie- 
nės ir N. Skidzevičiaus atliekamomis 
deklamacijomis. Minėjimą dviem J. 
Tallat-Kelpšos ir St, Šimkaus dai
nom papildė sol. M. Pečiulienė su 
pianisto A. Lienarto palyda, o pia
nistė N. Masiulytė atliko L. Beetho- 
veno “Mėnesienos sonatą” ir ištrau
kas iš Kalifornijoj gyvenančios G. 
Gudauskienės “Vilniaus prisimini
mų”. Po pertraukos savo kūrinius 
skaitė vietiniai literatai — V. Dum
čius, Pr. Pusdešris, E. Dainienė, V. 
Baltutis, L. Šimkutė. Aktorius J. Gu- 
čius, buvęs Kauno radiofono režiso- 
rius, pateikė ištrauką iš V. O. Mi
lašiaus misterijos “Miguel Manara”, 
lietuvių kalbon išverstą A. de La
martine poemą “Sokrato mirtis” —
L. Pakalnis. Sol. M. Pečiulienė pa
dainavo ariją iš J. Karnavičiaus ope
ros “Radvila Perkūnas”.

BALIO SRUOGOS “Dievų mišką” 
28.000 egz. tiražu išleido “Eesti Raa- 
mat” leidykla Taline. Kacetinius at
siminimus estų kalbon išvertė V. 
Sti’ikaitienė.

ANSO BRUOŽIO, Mažosios Lietu
vos bibliografo ir tautosakos rinkė
jo, šimtąsias gimimo metines š. m. 
lapkričio 10 d. “Literatūroj ir Me
ne” priminė Domas Kaunas, “Gim
tajame Krašte” — Jonas Bulota. 
Abudu autoriai pabrėžia, kad A. 
Bruožis dirbo raidžių rinkėju M. 
Jankaus spaustuvėje Bitėnuose, kur 
lankydavosi Lietuvos knygnešiai, dr. 
J. Basanavičius, J. Zauerveinas. A. 
Bruožio palikimą sudaro: bibliogra
fijos — “Prūsų lietuvių raštija” 
(1913 m.), “Prūsų lietuvių laikraš
čiai” (1914 m.), bibliografinis žody
nas “Mažosios Lietuvos buvusieji ra
šytojai ir žymesnieji veikėjai” (1920 
m.), studija “Mažosios Lietuvos poli
tikos veidrodis” (1923 m.) ir po
mirtinis 1935 m. leidinys “Mažosios 
Lietuvos mokyklos ir lietuvių kova 
dėl gimtosios kalbos”.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
RŪMAI surengė Kauno grafikų pa
rodą. Tarp 70 išstatytų kūrinių bu
vo tarptautinėse parodose apdova
nojimo susilaukę G. Didelytės knyg- 
ženkliai, Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademijos sidabro medalį laimėję 
A. Pakeliūno “Kauno senamiesčio 
vaizdai”, tarptautinėje Sovietų Są
jungos ir Bulgarijos dailininkų sto
vykloje sukurti R. čarnos darbai. Su 
vyresniaisiais kauniečiais dailinin
kais dalyvavo ir šeši jaunieji — V. 
Gopėnaitė-Paliokienė, G. Gučaitė, D. 
Jukniūtė, A. Meškauskaitė - Kveda- 
rauskienė, E. Saladžius, I. Žuklytė.

VILNIAUS MENO DARBUOTO- 
jŲ RŪMUS praturtino “Pirmadie
nio klubų” renginiai, kurių dalyviai 
susitinka su įvairių meninės kūry
bos sričių atstovais. Pirmasis rengi
nys buvo skirtas Vytautui Kerna- 
giui, dramos aktoriui, dabar studi
juojančiam estrados režisūrą. Jis 
taipgi yra žinomas ir kaip gitaristas, 
dainininkas, kompozitorius. Pritar
damas gitara, V. Kernagis atliko to
kius savo kūrinius, kaip “Keistu
mas”, “Tai aš”, “Nerimsti, žmogau, 
it paukštis”, “Išeinu”. Antroje da
lyje skambėjo poetų tekstams su
kurtos V. Kernagio melodijos: S. 
Gedos “Skrendantys gyvulėliai”, 
“Jūrų veršiukėlis”, “Vai graži, graži 
mūsų žemelė”, kun. V. Vienažindžio 
“Pasakyki, panytėle”, “Linksminki- 
mos”, D. Saukaitytės “Milžinai”, 
“Šiam pasauly visko būna”, “Pur
purinis vakaras”, “Nusijuokim”, M. 
Martinaičio baladės apie Severiutę, 
mirusią boružę ir Onulę. Kiti akto
riai poetų eilėraščius skaito arba 
deklamuoja, V. Kernagis dainuoja.

VALSTYBINIS LENKIJOS DRA
MOS TEATRAS “Narodovy” gastro
liavo Vilniuje su S. Vyspianskio 
drama “Vestuvės”, režisuota paties 
teatro direktoriaus A. Hanuškevi- 
čaus. Šis teatras yra įsteigtas Var
šuvoje 1765 m. karaliaus Stanislovo 
Augusto iniciatyva ir yra laikomas 
profesinio lenkų teatro pradininku. 
Pagrindinė vieta jo repertuare ten
ka lenkų klasikai ir dabartinių dra
maturgų kūriniams, papildytiems 
pasauline klasika. Neseniai “Noro- 
dovy” teatras paruošė Adomui Mic
kevičiui skirtą trilogiją, kurią su
daro “Jaunystė”, “Vėlinės” ir Vyriš
kumo amžius”.

ŽURNALO “JAUNIMO GRETOS” 
redakcijos priesalyje Vilniuje pirmą
ją savo kūrinių parodą surengė jau
nasis tapytojas Jonas Daniliauskas, 
Vilniaus dailės institutą baigęs 1974 
m. Parodai jis atrinko 12 naujausių 
savo drobių, atspindinčių Lietuvos 
kaimą: “Motiną prisiminus”, “Vals
tietis su arkliu”, “Varna”, “Mėly
nas žirgas”, “Moteris su karve”, 
“Arklys skerdykloje” ir kt.

KAUNO DRAMOS TEATRAS pa
ruošė antrąją šio sezono premjerą 
— lenkų dramaturgo E. Brylio ir 
kompozitorės K. Gertner muzikinę 
trijų veiksmų baladę “Paveikslėliai 
ant stiklo”, kuri yra savotiškas Ta
do Blindos legendos variantas. Spek
taklį režisavo Mažojo Varšuvos teat
ro aktorius ir rež. Voicechas Semio
nas, talkinamas kauniečio rež. Val
do Lencevičiaus. Scenovaizdžius su
kūrė varšuvietis dail. A. Kilianas. 
Pagrindinius vaidmenis atlieka akto
riai L. Zelčius, R. Varnaitė, šį se
zoną teatran įsijungę jaunieji akto
riai R. Sabulis ir V. Masalskis.

KAUNO M. K. ČIURLIONIO dai
lės muzėjuje įvyko dail. Pranciškos 
Čekanauskaitės-Genienės keramikos 
darbų paroda, kuriai ji buvo patei
kusi įvairių vazų, vazelių, vazonų, 
šviestuvų, žvakidžių, peleninių, ser
vizų. Vilniaus dailės institutą ji yra 
baigusi 1953 m., dalyvavusi kolekty
vinėse parodose Lenkijoje, Bulgari
joje, Jugoslavijoje, Italijoje, Belgi
joje, Švedijoje, JAV, Kanadoje, Ja
ponijoje bei kitose užsienio šalyse. 
Pradžioje rėmėsi liaudies keramikos 
dirbiniu forma, glazūromis, papuoši
mu, o nuo 1970 m. nevengia ir tarp
tautinių motyvų, abstrakčių geomet
rinių formų.

LIETUVOS TEATRO DRAUGIJOS 
scenos veteranų skyriaus naujojon 
valdybon išrinkti: pirm. N. Vosyliū- 
tė-Dauguvietienė, vicepirm. A. Šlei- 
nys, sekr. V. Stiklioraitis.

JUGOSLAVIJOS OPATIJOS MIES
TE surengtame XVIII festivalyje 
“Jugoslavų muzikos tribūna” daly
vavo Lietuvos Kompozitorių Sąjun
gos pirm. V. Laurušas ir muzikolo
gas J. Gaudrimas. V. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD. Perkant ar parduodant

1072 Bloor St. W. nekilnojamą nuosavybę 
Tel. 534-9286 visada Jums

sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA 'ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS. 

VAISTAI. KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

A NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
Mfi9HCi°A89e st' Toron,°' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAZ — virš 10 milijonų

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9^2%
Antradieniais 10-3 = pensijų ir namų s-tas 8!4%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 8% 
Ketvirtadieniais 10-8 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
šeštadieniais 9-1 = asmenines 9’/2%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 9Ųį%

(Atkelta iš 1-tno psl.) 
silikti tik eiliniu parlamento na
riu. Naujuoju vadu ir premjeru 
greičiausiai bus išrinktas jo pa
vaduotojas T. Fukuda.

MUŠTYNĖS PRIE PAMINKLO
Sovietinės konstitucijos die

nos proga nuo 1965 m. Maskvos 
disidentai gruodžio 5 d. susiren
ka prie A. Puškino paminklo 
pareikšti savo solidarumo poli
tiniams sąžinės kaliniams. No
belio taikos premijos laureato 
A. Sacharovo grupę šiemetinėje 
demonstracijoje užpuolė KGB 
saugumiečių suorganizuota gau
ja, sutrukdžiusi numatytą kalbą 
ir kumščiais išsklaidžiusi de
monstrantus. Prabilti tegavo bu
vęs gen. P. Grigorenka, atokiau 
nuo paminklo vadovavęs kitai 
grupei. Jis priminė praeiviams, 
kad šias demonstracijas yra pra
dėjęs Vladimiras Bukovskis, 
gindamas kalėjimuose uždary
tus rašytojus J. Danielį ir A. 
Siniavskį. Pats V. Bukovskis, 
praleidęs pusę savo amžiaus ka
lėjimuose .ir koncentracinėse 
stovyklose, tebėra už grotų. 
Koncentracinėje stovykloje jis 
bandė protestuoti prieš politi
nių kalinių kankinimą psichiat
rinėse ligoninėse ir dėl šio pro
testo vėl buvo perkeltas kalėji- 
man. Panaši demonstracija su 
kiek mažesniu dalyvių skaičiu
mi Įvyko ir Leningrade prie A. 
Puškino paminklo. Maskvinėje 
demonstracijoje buvo suimtas 
amerikietis “Associated Press” 
agentūros korespondentas G. 
Krimsky. Kai milicija jį paleido 
ir kai jis grįžo savo automobilin,

rado supjaustytas dvi padangas. 
Žydų aktyvistai, organizuojan
tys neoficialų simpoziumą žydiš
kos kultūros klausimais, buvo 
įspėti, kad toks renginys pažei
džia Sovietų Sąjungos įstaty
mus. Jie betgi tęsia paruošia
muosius darbus, nepaisydami 
įspėjimo. Kompartijos vadui L. 
Brežnevui gruodžio 19 d. sukaks 
70 metų amžiaus. Neperseniau
siai jam buvo pastatytas pa
minklas, o dabar pagamintas fil
mas “Komunisto istorija”. Fil
mo premjera įvyko Dneprodzer- 
žinske. Po Stalino mirties kom
partija vengdavo tokio savo gy
vų vadų įamžinimo, bet L. Brež
nevui padarė išimtį.

NAUJA VYRIAUSYBĖ
Libano krikščionis prez. E. 

Sarkis naujuoju premjeru pasi
rinko mahometoną ekonomistą 
S. Hossą, buvusį ekonomijos 
profesorių. Astuonių ministerių 
kabinetą sudarė trys ekonomi
jos profesoriai, pramonininkas, 
advokatas, du gydytojai ir ar
chitektas. Keturi kabineto na
riai yra mahometonai, keturi — 
krikščionys. Savo žiniom prem
jeras S. Hossas perėmė ekono
mijos, prekybos, pramonės ir 
naftos ministerijas. Naująją vy
riausybę turi patvirtinti Libano 
parlamentas. Premjeras S. Hos
sas reikalauja sutikimo kraštą 
valdyti ministerių kabineto po
tvarkiais. Jungtinių Tautų duo
menimis, 1.364.000 libaniečių 
pilietiniame kare prarado pasto
gę arba darbą. Jiems maitinti ir 
aprengti Jungtinės Tautos tikisi 
surinkti $51 milijoną.

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

^SPORTAS

FQFNKIIC "°NTARI° trust real estate*svtliiiUu įstaigos vedėjos 

patarnauja visuose nekilnojamo Telefonas
turto reikaluose 533-4414

Autorite Sales SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt Sav. FRANK PETTIT

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• RRSP — registruotą 

pensijų planą
• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas, 2 Carlton St., suite 714 
District Manager of Namai: 766-5857

Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.) _c__ D _
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

S7EPHWS Azz/s
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

RADIO AND TV
$ i! $ l/KS SALES AND SERVICE

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

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

F. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (i pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gotve tiesiog į garažą.

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS VISUR
Vitas Gerulaitis sėkmingai varžė

si “World Championships of Tennis 
Challenge Cup” turnyro pirmoje da
lyje. šios tenisininkų varžybos vyk
domos neįprastu būdu: dalyvauja 
tik 8 žaidėjai, tačiau užmokestis — 
S320.000.

Pirmoji turnyro dalis įvyko Las 
Vegas mieste gruodžio pradžioje. 
Šioje grupėje varžėsi: Jimmy Con
nors — pirmoji pasaulio raketė, 
Andriano Panatta — pirmaujantis 
Europos tenisininkas, Ken Rosewall
— žymus australas ir mūsiškis Vitas 
Gerulaitis, šie keturi žaidėje savo 
tarpe sužaidė po 3 rungtynes (po 
$10.000 už laimėjimą).

Jimmy Connors pasiekė grupės 
baigmę su trimis pergalėmis. Vitas 
Gerulaitis. Šie keturi žaidėjai savo 
prieš Ken Rosewall ir Andriano Pa
natta (6-1, 6-4).

Baigmėje Vitas Gerulaitis vėl su
sitiko su Jimmy Connors, šį kartą 
rungtynių laimėtojo atlyginimas jau 
siekė $50.000. Baigmės kova buvo 
labai įtempta. Pirmosios trys rung
tys buvo labai lygios ne vien tik žai
dimu bet ir pasekme. Antrojoje ir 
trečiojoje rungtyje lemiamam ir 
paskutiniam mostui jau teko panau
doti “lygiąsias išsprendžiančią” 13- 
kos sviedinių taisyklę. Galutinė pa
sekmė: 5-7, 7-6, 7-6 ir 6-1 Jimmy 
Connors naudai.

Žaidimas, be įtemptos kovos, pa
sižymėjo ir augštu lygiu. Sviedinio 
kontrolė ir ypatingai sunkių smūgių 
grąžinimas (daigiausia .iš galinės 
aikštės ribų) džiugino žiūrovus. Vi
tas Gerulaitis nekido savo oponen
tui dominuoti net ir servavime — 17 
kartu servas buvo "prarastas”.

Jimmy Connors, be $50.000 už 
baigmini žaidimą, gauna dar ir tei
sę balandžio 10 d. varžytis su antros 
grupės (Hie Nastase, Rod Laver, 
Harold Solomon ir Manuel Orantes) 
laimėtoju — už $100.000.

Vitas Gerulaitis jau yra gerai ži
nomas pasaulio tenisininkų tarpe. 
Džiugu, kad net ir knoservatyvi lie
tuviška išeivija pamažu pradeda įti
kėti, kad Vito asmenyje mes turime 
pasaulinės klasės sportininką. J. B.

SPORTAS LIETUVOJE
Tarpautiniame krepšinio turnyre 

Leningrade Lietuvos krepšininkai 
pasiekė džiuginantį laimėjimą — nu
galėjo South Dakota krepšininkus iš 
JAV.

Po ilgos pertraukos Lietuvoje vėl 
atsirado daug žadantis boksininkas
— Kūno Kultūros Instituto studen
tas Algimantas Kondratas. Iki šiol 
šis pirmo vidutinio svorio boksinin
kas ringe kovojo 105 kartus ir lai
mėjo 95 kovas. Svarbiausius laimė
jimus jis pasiekė šiais metais. Jis 
yra tapęs Sov. Sąjungos profsąjungų 
bei jaunių meisteriu ir Kuboje įvy
kusių tarptautinių bokso varžybų 
nugalėtoju.

Sov. Sąjungos šachmatų pirmeny
bės prasidėjo Maskvoje. Vyriausiu 
teisėju pakviestas vilnietis V. Mikė
nas. šalia 11 didmeisterių, šiose pir
menybėse žais ir pasaulio meisteris 
A. Karpovas.

Kaunietis Gediminas Mikulėnas 
pakviestas į Sov. Sąjungos vyrų ran
kinio rinktinę. Ši rinktinė pradėjo 
ruoštis ateinančioms pasaulio pir
menybėms 1978 m. ir Maskvos olim
piadai.
VYČIO ŽINIOS

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga svei
kiname Vyčio garbės narius, rėmė-

jus, narius ir visus Kanados lietu
vius sportininkus. Kartu linkime 
daug sėkmės ir džiaugsmo naujai
siais metais.

Sveikiname Algi Stankų ir Mariją 
Saulaitytę, sukūrusius lietuvišką šei
mą anapus Atlanto. A. Stankus, bu
vęs Vyčio krepšininkas ir sporto 
darbuotojas, kartu su Marija dirba 
Vasario 16 gimnazijoje.

Jauniai D (12) CYO lygos pir. 
menybėse nugalėjo H. Rosary ko
mandą 16:10. Žaidė: Marcinkevičius 
4. J. Augštaitis 2, J. Namikas 2, G. 
Grabauskas 8, P. Karpis, P. Augš
taitis, R. Karpis, R. ir E. Staniuliai.

Jauniai C (14) tos pačios lygos 
pirmenybėse vienu tašku pralaimė
jo St. Brigid komandai 21:22. Lai
mėję pirmą pusiaikį 13:10, vytiečiai 
neatlaikė spaudimo ir pralaimėjo 
rungtynes. Žaidė: J. Karpis 8, V. 
Grabauskas 5, A. Slapšys 4, A. Bal
sys 2, P. Tutlys 2, R. Budrys, A. 
Saplys, S. Namikas.

Golfininkų balius gruodžio 4 d. 
Prisikėlimo Parodų salėje praėjo 
smagioje nuotaikoje. Balių kartu 
ruošė Aušros ir Vyčio golfo sekcijos. 
Oficialioje dalyje Aušros sekc. va
dovas Alg. Simanavičius ir Vyčio 
vadovai S. Krasauskas su A. Klimu 
tarpusavio turnyro laimėtojams įtei
kė taures. Prieš tai S. Krašauskas 
padarė trumpą pranešimą apie Vy
čio golfo sekcijos veiklą. Ta proga 
J. Gustainis įteikė jo paties skirtą 
taurę tarpklubiniam laimėtojui. Šiais 
metais šią taurę laimėjo Aušros gol- 
fininkai. Gausius svečius dar pa
linksmino Alz. Kuolas humoreska 
apie golfininką.

Kanados lietuvių fondui, pasky
rusiam Vyčio klubui duosnią auką, 
nuoširdžiai dėkojame.

Jauniai A (18) vėl laimėjo CYO 
lygos rungtynes. Šį kartą jie įveikė 
St. Peters komandą 118:25. žaidė: 
Duliūnas 34, Gataveckas 34, Arlaus
kas 30, Krawczyk 10, Petronis 4, 
Stočkus 4, Bajorinas, Stauskas 2.

A. S.
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Ateitinininkų žinios
Vyr. moksleivių ideologiniai kur

sai įvyks Dainavoje Kalėdų atostogų 
metu. Pradžia — gruodžio 26 d., pa
baiga — N. Metų dieną, šių metų 
kursų tema bus “Pažiūrologija”. Vi
sa programą paruošė kun. St. Yla. 
Kursu mokestis — $55. Norį važiuoti 
privalo parašyti maždaug 2 puslapių . 
(300 žodžių) rašinėlį tema “žmogų 
atbaigia ryšys su Kristumi”. Infor
macijas teikia ir registruoja Rima 
Gustainytė tel. 445-4521.

Artėjant Kalėdom mažiau galvo
kime apie dovanų pirkimą, bet dau
giau apie didžiausią Dievo dovaną 
mums — Jo Sūnų Jėzų Kristų-.

“Mūsų žmoniškasis alkis būna pa
sotinamas tik laikinai. Mūsų dvasi
nis alkis mus nuolat kamuoja ir turi 
nuolatos būti gyvas, mūsų jaučia
mas, nes jo didysis tikslas ir atbai
gimas — tai švenčiausioji Eucharis
tija, Kristus, Dievas” (Fed. vadas 
dr. P. Kisielius).

Moksleivių 2\teitininkų Sąjungos 
centro valdyba naujai kadencijai yra 
sudaryta iš Klevelande ir apylinkėse 
gyvenančių studentų ateitininkų. 
Pirmininku išrinktas Saulius Cyvas, 
vicepirm. Viktutė Lenkauskaitė, 
sekr. Ugnelė Stasaitė, ižd. Vitas Sir- 
gedas, korespondentu Andrius Raz- 
gaitis, nariu Rimas Kuliavas. Pata
rėjo pareigos teko Pauliui Alšėnui. 
Vida Švarcienė ir Marytė Izdelytė 
sudaro jaunučių komisiją. Dvasios 
vadu yra kun. G. Kijauskas, SJ. 
Centro valdybos adresas: 18301 La 
Salle, Cleveland, Ohio 44119, USA. 
Tel. (216) 481-5706. A. R.

Skautų veikla
• Toronto skautininkų-kių ramovė 

gruodžio 4 d. turėjo prieškalėdinę 
sueigą, kurioje dalyvavo ir narių 
žmonos bei vyrai — per 40 asmenų. 
Sueiga pradėta skautininkų įžodžiu. 
Vadovavo ps. M. Kalinauskienė. Įžo
di davė ps. G. Baltaduonienė ir ps. 
E. Simanavičienė Apie skautybėje 
besireiškiančią simboliką kalbėjo 
v.s. O. Gailiūnaitė. Davusias įžodį 
sveikino rajono vadeivė s. L. Gvil- 
dienė ir tunt. s. D. Keršienė. Gėlė
mis papuošė ps. G. Tarvydienė. Ant
rajai sueigos daliai vadovavo vs. 
V. Skrinskas, pradėdamas Jono Ais
čio įvadiniu eilėraščiu apie nukry
žiuotą Lietuvą. Svečiai — buvę Si
biro tremtiniai Onutė Teišerskienė, 
Stasys Teišerskis ir Magdalena 
Skrinskienė papasakojo apie Kūčias 
baisiose tremties sąlygose ir paskui 
atsakinėjo į klausimus. Kaikurie su
eigos dalyviai, ypač jaunesnieji, 
juos matė ir girdėjo pirmą kartą. 
Sekė kavutė, užkandėliai, laisvas pa
sikalbėjimas. Trečioji dalis buvo 
pradėta seniūno s. V. Sendžiko ir 
apėmė skautiškos veiklos aktuali
jas. Apie “Lietuviškosios skautijos” 
sutiktuves pranešimą padarė s. L. 
Kalinauskas; apie LSS taryboje 
svarstomus ir nutariamus dalykus 
papasakojo v.s. C. Senkevičius. Nu
tarta sekančią bendrą sueigą šaukti 
sausio mėnesį. Ačiū L. Senkevičie- 
nei, Adai ir Aleksui Juciams už tal
ką. Lapkričio 6 d. pas s. L. Gvil- 
dienę sueigoje dalyvavo per 30 as
menų, ne 10, kaip klaidingai pa
skelbta.

• Tradicinės “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntu ruošiamos Kūčios — 
gruodžio 19 d., 5 v. p. p., Prisikėli
mo salėje. Kviečiami visi skautų- 
čių vienetai, skautininkai-kės, sk. 
vyčiai ir vyr. skautės, tėvų komi
tetai, Romuvos valdybos nariai.

• Užjaučiame seses Aldoną ir Jū
ratę Biretaites, jų tėvelius, netekus 
mylimos senelės.

• Skaučių “Mirgos” dr-vė gruo
džio 4 d. turėjo smagią čiuožimo iš
kylą. C. S.

Delhi, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems gimi
nėms, kaimynams ir pažįstamiems 
už manęs lankymą ligoninėje ir na
muose, už gėles ir dovanėles.

Ypatinga mano padėka poniai Da- 
mutei Bartulienei už rūpestingą glo
bojimą mano ligos metu.

Visiems nuoširdžiai dėkinga —*
Marija Rudokienė

Alfonsas A. Garbenis

Per paskutinius 25 
metus Al. Garbenis 
(tėvas) tarnavo To
ronto lietuvio ms 
namų reikalais. To
liau tarnaus tėvas 
ir sūnus Garbeniai

Alfonsas Wm. Garbenis, B.A.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDUODAMI NAMAI IIIGII PARK RAJONE IR

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ
INDIAN GROVE, 2-jų miegamųjų vienaaugštis, nauja šildymo sis
tema, geras sklypas, garažas, nepertoli nuo Bloor gatvės; palikimas; 
reikia sumokėti grynais.
INDIAN RD., 19 kambarių, didelis gražus namas, legaliai pakeistas; 
5 butai, rūsys, naujas šildymas; didelis sklypas, platus privatus įva
žiavimas, mūrinis garažas dviem mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta kaina.
WESTMINSTER G-VĖ, atskiras 11 kambarių pajamų namas ($131 į 
savaitę), be to, savininkui butas; parduodama su visais baldais; vie
nas atviras mortgičius 10%; geras investavimas.
BOUSTEAD, atskiras tributis, 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus Įvažiavimas, 2 garažai; arti Lie
tuvių Namų ir požeminio.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE
ALHAMBRA GATVĖ, atskiras plytų namas, 10 kambarių; visas na
mas naujai atremontuotas, naujas tinkas, nauji elektros laidai, nau
ji variniai vandens vamzdžiai, 3 modernios prausyklos ir 3 virtuvės, 
nauja šildymo sistema, platus privatus įvažiavimas, dvigubas plytų 
garažas; labai tinkamas 3 šeimom: kaina $79.000.
HIGH PARK GATVĖ, atskiras, 7 kambarių namas, pilnai moderni
zuotas, 2 prausyklos, nauji kilimai, užbaigtas rūsys, vandeniu šildo
mas, privatus įvažiavimas — garažas.
MARGARETA GATVĖ, atskiras. Ą ^dernintas 6 kambarių 
namas; 2 virtuvė PARDUOT mažas įmokėjimas;
arti Bloor gatvės.
BLOOR — DUNDAS. Krautuvė — nuosavybė ir “Laundromat” vers
las, dviejų miegamųjų butas viršuje; pajamos virš $16.000 į metus; 
prašoma kaina — $95.000, įmokėti $40.000.
DUNDAS — DOVERCOURT, pusiau atskiras namas, 3 augštu, “auk
siniame” stovyje; 3 virtuvės; vienas atviras mortgičius; nebrangi 
kaina.

HOLLAND LANDING, tik 35 mylios iš Toronto; naujas 3-jų miega
mųjų vienaaugštis^ ramioj ir augštoj vietoj; savininkai išsikelia ir 
sutiktų keisti į namą vakariniame Toronte. Prašo tik $53.000. Puiki 
proga išeinantiems į pensiją.
WASAGA BEACH (PAŠONĖJE), -naujas, vienaaugštis 3-jų miega
mųjų namas su gerais ūkio pastatais; 86 akrai derlingos žemės, teka 
mažas upelis; visai arti Nottawasaga upės; asfaltuotas kelias. Savi
ninkai ima vieną mortgičių. Geras pirkinys.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS’ GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 766-3925

Taupyk ir skolink i s
Pirmutiniame ir didžiausiame j® BFb
TORONTO LIETUVIŲ f*
KREDITO KOOPERATYVE ~

MOKA:
93/ą% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8!Zi% už pensijų ir namų planą
8!/į% už spec, taupymo sąsk.
7’/2% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

916% už asm. paskolas 

91/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 13 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais—nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 10 vai. ryto 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, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

CHOLKRn
PER ANGLIJĄ GREIČIAU, GERIAU, PIGIAU!

Kalėdinės dovanos
SIUNTINYS 2, 1976

Vyriškam arba moteriškam apsiaustui vilnonė angliška medžiaga arba 
vilnonė labai gero medžiaga eilutei su įaudimu "All wool made in Eng- 
land"; krimpleno medžiaga moteriškai eilutei arba krimpleno medžiaga 
dviem suknelėm; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 vilnonė gėlėta 
arba su ornamentais skarelė; 2 poros vyriškų arba moteriškų storų’nailo
ninių kojinių; gėlėta krimpleno medžiaga suknelei.
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis ..................................... $160.00
I šį siuntinį dar galima pridėti prekių 10 svarų. Primename, kad j siun
tinį galima dėti tik 12 metrų medžiagų, išskyrus dirbtinį minką, kuris 
į šį skaičių neįeina.

Siūlome keletą populiaresniu dovanu:
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškom apsiaustui ..............
Jeans "Wrangler", vyriškos orbo moteriškos ..................................
Vyriškas arba moteriškas nertinis ............
Geresnės rūšies nertinis ................
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono ........................................
"Tights" ...................................................................
Krimpleno medžiaga, tinka eilutei arba suknelei; kaina už 1 metrą 
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą ..............
Nailono apatinis
Vyriški nailono marškiniai ............................................................ ..........
Geresnės rūšies marškiniai ......................................................................
Lietsargis ("telescopic") 
Vilnonė skarele
Angliška, vilnonė, labai gera 1 eilutei medžiaga
Į šias kainos įeina ir nauji muitai

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus j Lietuvą ir kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
11 London Lane, Bromley, Kent 
Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592
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R. CHOLKAH &
I.TD. REALTOR

REA£ ESTATE — ' . 
S®GENERAL INSURANCE

BLOOR — DOVERCOURT, atskiras 10 kambarių namas; 4 kambariai 
ir prausykla pirmame augšte; didelis mūrinis garažas su labai plačiu 
įvažiavimu; ekstra sklypas daržovėm pasisodinti; netoli Bloor; apie 
$15.000 įmokėti ir viena skola; neaugšta kaina dėl skubaus pardavimo. 
JANE — BLOOR, gražus 6 kambarių “English Tudor” atskiras namas; 
didžiulis židinys salone, moderni virtuvė su pusryčių kambariu; gara
žas su privačiu įvažiavmu; puikioje gatvelėje, netoli Bloor.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 didelių kambarių rupių plytų atskiras 
namas; kvadratinis planaa; 2 prausyklos, užbaigtas rūsys; didelis: 
kiemas, dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu; netoli požeminio trau
kinio stoties; viena skola.
SWANSEA, atskiras 5 kambarių mūrinis vienaaugštis (bungalow); 
didžiulis kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu; reikalingas remon
to; prašoma kaina $63.900.
BLOOR — PRINCE EDWARD DR., apie $15.000 įmokėti; 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow); užbaigtas rūsys; garažas su privačiu įva
žiavimu; arti susisiekimo.
JANE — RUNNYMEDE, visai naujas 6 kambarių atskiras namas, 
gerai pastatytas bei įrengtas: garažas; atviras židinys rūsyje; apie 
$12.000 įmokėti; greitas užėmimas.

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
įįnįĖi Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

* rezidenciniai
* komerciniai
* investacijos
* mortgičiai 

įkainojimas 
namų drauda



Čikagos lietuvių horizonte
 „VLADAS RAMOJUS i 

ni. lapkričio 27 d. dar siekė apie 
$14,000.

Lapkričio 27 d. vakarą Tautiniuo
se Lietuvių Namuose įvyko tradi
cinis Operos balius. Apie 250 žmo
nių talpinanti salė buvo pilna ope
ros rėmėjų, draugų ir pačių choristų 
su šeimomis. Nuotaika buvo pakili. 
Visus pagavusią programą atliko 
neolituanų orkestras, vadovaujamas 
A. Modesto. Orkestrui palydint, est
radines dainas dainavo I. Mažeikai-

TELEVIZIJAI 10 METŲ
1966 m. kovo 26 d. per 26 televi

zijos kanalą Čikagoje buvo perduo
ta pirmoji lietuviška televizijos pro
grama “Lietuviai televizijoje”. Pro
gramą paruošė Tolius Siutas. Nuo 
tos dienos prabėgo jau 10 metų ir 
keli mėnesiai, o lietuviškoji progra
ma tebesilaiko. Ji matoma kiekvie
no sekmadienio vakarą 8.30-9.00 v. 
Paskutinių poros metų laikotarpyje 
į televizijos lietuviškų programų or
ganizavimą įsijungė ir'Jaunimo Cent- . Mikužis ir A. Modestas. Tai 
ro dir. kun. A. Kezys, kas antrą 
sekmadienį vesdamas programas 
Jaunimo Centro vardu.

Per 10 metų “Lietuviai televizi
joje” turėjo 560 programų. Stočiai 
sumokėta apie $300.000. Į tą sumą 
įskaitoma apie $170,000, gautų už ko
mercinius skelbimus, gi likusius 
$130,000 sudėjo aukomis Čikagos ir 
apylinkių lietuviai. Tuo pačiu tenka 
pabrėžti, kad už lietuviškos kultūri
nės bei visuomeninės veiklos skel
bimus televizijoje neimama jokio 
mokesčio. Stoties sudaryti apklau
sinėjimo rezultatai parodė, kad “Lie
tuviai televizijoje” programas seka 
apie 29,000 žmonių. Reiškia, tokią 
masę pasiekia lietuviškos televizijos 
programos, kartais geriau, kartais 
silpniau paruoštos, nes programų 
vedėjams ir atlikėjams niekas ne
moka jokio honoraro. T. Siutas sun
koką programų suorganizavimo, pa
ruošimo ir vedimo naštą ištvermin
gai neša jau per 10 metų, pats pra
gyvendamas iš nuosavos televizijos 
studijos, kurioje ruošia įvairiems 
televizijos 
skelbimus.

Nors ir 
l?vizijoje” 
kilmingai paminėta pokyliu sausio 8 
d. vienoje puošniausių Čikagos sa
lių, talpinančioje per 400 asmenų. 
Sukaktis bus paminėta linksma me
nine programa, kuriai atlikti pa
kviestas akt. V. Žukauskas iš Niu
jorko. Įėjimas į sukaktuvinį pokylį 
asmeniui kainuos $20. Tikimasi, kad 
liks pelno tolimesnei lietuviškų pro
gramų televizijoje egzistencijai pra
tęsti. Nepaslaptis, kad dėl lėšų sto
kos yra buvę labai kritiškų savai
čių.

LIETUVIŲ OPERA
Čikagos Lietuvių Opera egzistuo

ja jau 21-sius metus. Gyvas ir kū
rybingas operos vienetas yra 
gyvenęs ir gražių, ir kritiškų 
ku. Kritiški laikai būna tada, 
vienetas sėdi skolose, o ateičiai 
nuoja didelius užmojus. Maždaug 
tokį kritišką laiką opera pergyvena 
ir dabar. Kai meno vadovai, solis
tai ir choras 21-ąjį darbo sezoną 
rengiasi apvainikuoti “Romeo ir 
Julijos” operos spektakliais, valdy
ba suka galvas, kaip išlįsti iš sko
lų, pasilikusių po pernykščių trijų 
lietuviškų spektaklių. Toji skola š.
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tinklams komercinius

pavėluotai, “Lietuviai te- 
10 metų sukaktis bus iš-
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buvo tikrai linksma ir pakili progra
ma, retai girdima mūsų renginiuose.

Opera kiekvienais metais loteri- 
jon leidžia $2,000. Valdybos nariai, 
choristai ir jų draugai per kelis mė
nesius platina bilietus. Laimingieji 
bilietai ištraukiami operos baliuje. 
Taip Įvyko ir šį kartą. $1,000 laimė
jo dr. Jakševičienė, $500 — stud. R. 
Kaveckaitė, kiti — mažesnes sumas. 
Tikimasi, kad gražiai pavykęs tra
dicinis operos balius su loterija bus 
sumažinęs skolas iki $10,000. Operos 
valdybai šį sezoną vadovauja Vyt. 
Kadžius, jam talkina V. Momkus, J. 
Vidžiūnas, VI. Stropus, Br. Mačiuke
vičius ir kt. Į balių, šalia kitų sve
čių, buvo atsilankęs maestro A. Ku- 
čiūnas su žmona, muz. A. Vasaitis 
su žmona ir daug kitų.

PROF. ŽILEVIČIAUS DARBAI
Per 85 metų amžiaus ribą peržen

gęs mūsų muzikos veteranas prof. J. 
Žilevičius, gyvenantis liet, jėzuitų 
vienuolyne Čikagoje, kur yra pri
glaustas ir jo milžiniškas Lietuvių 
Muzikologijos Archyvas, dar vis ne
nuleidžia rankų. Tik ką baigė rašyti 
didžiulį veikalą Etninei Lietuvių Fo
to Enciklopedijai apie išeivijos lie
tuvių muziką, teatrą ir šokį. Rank
raštis apima apie 1,000 mašinraščio 
puslapių ir kelis šimtus istorinių 
nuotraukų. Nuostabu, kad tai su tal
kininkais padarė žmogus, kurio akių 
regėjimas beveik užtemęs.

Į Lietuvių Muzikologijos Archyvą 
kreipiasi mokslininkai iš viso pasau
lio įvairiais muzikologijos reikalais. 
Iliustracijai jų sąrašas: Etninės Mu
zikologijos Centras, Amsterdam, Hol
land; Dublino universitetas, Dublin, 
Ireland; Oregono universitetas, Eu
gene, Oregon; Notre Dame universi
tetas, Notre Dame, Indiana; Kento 
universitetas, Kent, Ohio; Valstybi
nis Kanados Muzėjus, Ottawa, Cana
da ir t.t.

Ko prof. J. Žilevičius prašo iš 
lietuvių visuomenės? Jis kreipiasi į 
Lietuvių Fondą, prašydamas paskirti 
didesnę paramą, kad “galėčiau turė
ti nors kokį nuolatinį tarnautoją...” 
Iki šiol iš Lietuvių Fondo prof. J. 
Žilevičius retkarčiais yra gavęs $500. 
Ar negalėtų prof. J. Žilevičiui apva
lesnę sumą paskirti ir Kanados Lie
tuvių Fondas, nes dėl medžiagos 
apie lietuvių muzikologiją į jį krei
piasi ir Kanados mokslo įstaigos.

Specialus kalėdinis naujų pianinų
("ART PIANOS" MASON-a. RISCH) IŠPARDAVIMAS. Kaina nuo $995. «
Didelis pasirinkimas (Grands & Uphrights) pianinų "Knabę, Sherlock- § 
Manning, Mason & Hamlin". _„ - _aaaa ž
1410 Dundas St. W., Toronto, Ont. Tel. 533-8809 5

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1936-4612

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

E D. K 0N D R AT A S, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W.-, Tol KAK A Lietuvtamr daromą 
Toronto 3, Ontario ■ OM-SBKMI NUOLAIDA

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

SIUNTINIAI 1 BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ
• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
Darbo valandos: 9 v. r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
Telefonas Savininkai 

531-3098 S. ir F. Janavičiai
482 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. M6R 2N5

Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

— $400, KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba — $300, “Talka” — $1,000, 
Aug. Kuolas — $20, Ed. Siman — 
$10, Vic. Lukoševičius — $10, J. E. 
Inkratai — $30, Br. Jurevičius — 
$20, N. D. Zeliznak — $30, Toronto 
“Gintaras” — $50.

Kalėdų švenčių proga savo drau
gus, pažįstamus ir artimuosius svei
kindami, linki “Gyvatatui” laimin
gos kelionės ir vietoj kalėdinių at
virukų aukoja: A. J. Deksniai — 
$20, A. B. Pakalniškiai — $15, A. P. 
Lukošiai — $15, M. Z. Kalvaičiai — 
$15, L. Bučinskas — $10, G. O. Mel
nikai — $10, S. P. Kalvaičiai — 
$5, V. Domeika — $10, E. K. Si
maičiai — $10, V. Bagdonas — $10.

Visiems aukotojams ir rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame ir linkime 
linksmų šv. Kalėdų bei laimingų 
1977 m. Stengsimės jūsų neapvilti.

“Gyvataras”
PADĖKA

Nuoširdus ačiū mano šeimos na
riams, prel. dr. J. Tadarauskui, gimi
nėms bei bičiuliams, lankiusiems 
mane ligoninėje po sunkios opera
cijos. Dėkoju už užprašytas šv. Mi
šias ir karštas maldas, taip pat už 
lankymą namuose ir parodytą mei
lę bei dovanas.

Nuoširdžiai dėkoju chirurgui dr. 
Parisi, dr. Valaitienei, specialistui 
dr. Walker, asistentams ir slaugėms.

Esu labai dėkinga dukrai, žentui 
ir anūkėliams, kurių namuose pra
leidau mėnesį laiko jų priežiūroje 
grįžusi iš ligoninės.

Su dėkingumu —
M. Choromanskienė

Rodney, Ontario
(Atkelta iš 6-to psl.)

Pažymėtina, kad šios apylinkės 
lietuvių ūkininkų dauguma (apie 
25 šeimos) atvyko į šį kraštą po 
antrojo pasaulinio karo, iškūrė že
mės ūkyje, įsigijo tabako ūkius, pa
jėgė visus savo vaikus leisti į augš- 
tąsias mokyklas. Per maždaug 7-10 
metu laikotarpį baigė ar dar tebe- 
studijuoja apie 40 lietuvių studentų.

Šiame pobūvyje jautėsi tarp se
nimo ir jaunimo — vaikų ir tėvų 
jauki šeimyninė šiluma. Aiškiai ma
tėsi, kad jaunimas buvo labai pa
tenkintas, jog tėvai ir lietuviškoji 
visuomenė įvertina jų pastangas 
siekti mokslo, nes mokslas yra jėga. 
Nors mokslo šaknys yra karčios, bet 
vaisiai saldūs. A. K.
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Nerasdama
išsakyti savo dėkingumo kiekvienam, 

prisiminusiam mane septyniasdešimt penktojo 

gimtadienio proga, tariu visiems nuoširdžiausią

lietuvišką AČIŪ.
JuSU ~ ONA ĮNDRELIENĖ

TO RON T
ATŽALYNO” TĖVŲ SUSIRINKIMAS

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

n

1976 m. lapkričio 30 d. To
ronto L. Namuose įvyko meti
nis “Atžalyno” tėvų susirinki
mas. Iš 61 šeimos, kurių vaikai 
dalyvauja taut, šokių grupėje, 
atsilankė 27 atstovai. Susirin
kimą pradėjo pirm. J. Bubulie- 
nė, pirmininkauti pakviesdama 
P. Jurėną, sekretoriauti — S. 
Varanką.

Iš “Atžalyno” ižd. V. Daugi
nio pranešimo sužinojom, kad 
1975-1976 m. laikotarpyje buvo 
$24,709.93. pajamų, $21,647.86 
išlaidų. Ižde turima $3,026.07. 
Susirinkimo prašoma, buvusio
ji valdyba sutiko eiti pareigas 
ir toliau. Ją sudaro: J. Bubulie- 
nė, Pr. Dovidaitis, V. Dauginis, 
P. Šturmas, S. Macijauskas, I.

Baigiantis susirinkimui, bu
vo trumpai pranešta apie “At
žalyno” pasirodymus V taut, 
šokių šventėje Čikagoje, Thun
der Bay, Ont., St. Catharines, 
Ont., ir Niujorke. “Atžalynas” 
ne tik šoko, bet pasirodė ir su 
vaidinimais. Pvz. Niujorke bu
vo suvaidintas “Sekminių vai
nikas”. Tai puikūs vaisiai en
tuziastiško mūsų jaunimo, jų 
mokytojų, darbščios valdybos ir 
tėvų.

Pabaigoje buvo iškeltas pa
siūlymas, kad tėvai apsidėtų 
nario mokesčiu papildyti atža- 
lyniečių iždui. Buvo įvairių nuo
monių ir pasisakymų, tačiau de
mokratiniu būdu nutarta mokė
ti į metus po $10 nuo šeimos.

SVEIKINS AUKODAMI SPAUDAI
kos, Juozas Vaseris ir šeima, 
Adelė ir Jonas Birgiolai, Jieva 
ir Antanas Pūkai, H. Kairienė, 
Edm. ir L. Cicėnai, Viktoras, 
Ona, Danutė Skukauskai, Mar
ta Adomavičienė, A. Aulinskų 
šeima, Vladas Eižinas, Stasė 
Beržinskienė, Ona ir ’ Antanas 
Jakimavičiai, Monika ir Jonas 
žėkai, Sofija Martinaitienė, Ire
na, Vidutė ir Petras čiurliai, 
St. Dabkus, Benediktas Cvirka, 
J. K. Bartkai, A. O. želvys, Ma
rija ir Pranas Šiūliai, Albinas 
ir Jonas Didžbaliai, Olga ir My
kolas Krivickai, Ada ir Balys 
Arūnai, O. J. Staškevičiai, Aldo
na ir Jonas Kutkos, Emilis Jan
kus, Anelė ir Tomas Žiliai, Lai
ma, Česlovas Senkevičiai ir šei
ma, Aldona ir Juozas Petraus
kai su šeima, Bronius Mikšys, 
M. B. A. Stundžiai, A. ir M. 
Garkūnai, Klemensas ir Julija 
Liutkai, V. Jasiulionis; $7: Au
gustas Juzeliūnas, V. S. Gold- 
bergai; $5: Sofija Pyževienė, 
Vincas Miškinis, Stasė ir Anta
nas Zimnickai, Mikas Žaliaus
kas, A. P. Kružikai, Kotryna ir 
Juozas Ališauskai, Jonas Ara- 
minas, Emilija ir Paulius Vin- 
dašiai, Vytautas Marcinkevičius, 
Martynas Jankus, G. ir A. Stan- 
kai.

Be to, į bendrą kalėdinį svei
kinimą jungiasi šie aukotojai: 
$25: dr. Angelė ir dr. Sigitas 
Kazlauskai; $20: F. V. Urbonai 
ir šeima, Ona Baliūnienė, Mari
ja ir Stasys Vaitkai su dukro
mis, Jurgis ir Genovaitė Račiai; 
$15: Bronius ir Morta Norkai, 
Alfonsas ir Aldona Erštikaičiai; 
$10: M. A. Bumbuliai ir dukros, 
E. V. Krikščiūnai, Elena ir Bro
nius Kišonai, L. N. P. Gulbins- 
kai, Jonas ir Marijona Senkus, 
Vytautas ir Jadvyga Augėnai, 
dr. Bronius ir Monika Povilai
čiai, Ona ir Leonas Rimkevičiai, 
Mykolas Ramanauskas, Vytau
tas ir Irena Pečiuliai, Stefa ir 
Antanas Petraičiai, Pranas ir 
Elena Žuliai, Povilas ir Valen
tina Dalindos, Genovaitė ir Juo
zas Mockai, Marija Svelnienė, 
Ada ir Valius Poškaičiai, Irena 
ir Povilas Girniai, M. Jasiony- 
tė; $5: Arija, Stasys Škėmai ir 
šeima.

Bendras kalėdinis sveikini
mas bus išspausdintas sekan
čiame “TŽ” nr.

Vietoj kalėdinių atvirukų i 
bendrą sveikinimą laikraštyje 
įsijungė ir “TŽ” aukojo $25: 
Albinas Gačionis ir šeima, Bi
rutė ir Kazimieras Čepaičiai, R. 
J. Pleiniai ir dukros; $20: Haris, 
Gražina Lapai ir šeima, Lionginą 
Karbūnienė-Urbonienė; $15: An
gelė, Rūtelė, Vytas Kulniai, An
tanas ir Marija Basalykai, Vla
das ir Alvina Ramanauskai, Jo
ana Valiukienė, Justinas ir Mar
garita Zubrickai, Jonas ir Irena 
Nacevičiai, A. ir T. Sekoniai, 
J. Z. Didžbaliai ir šeima, Vale- 
lerija Anysienė, A. ir V. Lapai
čiai, Jonas ir Aldona Ranoniai, 
Joana, Stasys Bubuliai ir šei
ma, P. J. Barakauskai, Ad. ir 
Eug. Abromaičiai, Jonė ir Sta
sys Paketurai; $10: J. ir J. Ig- 
natavičiai, Elena ir Stepas Pus- 
vaškiai, Birutė ir Juozas Mažei-

Biškienė, A. Marcis, A. Luko
šienė (naujai išrinkta). Revizi
jos komisija: P. Jurėnas, P. Pet
ronis, V. Kulnys, p. Vitkūnienė 
(naujai išrinkta).

Numatyta: 1977 m. balandžio 
23 d. surengti šeštą metinį va
karą L. Namuose; 1978 m. daly
vauti jaunimo kongrese V. Vo
kietijoje; įsteigti taut, šokių 
grupę vaikams.

Susirinkimo proga dalyviai 
galėjo vaišintis paruošta kava ir 
pyragaičiais.

Buvo numatytas “Atžalyno” 
šokių mokytojos Silvijos Le- 
parskienės pranešimas apie jau
nimo išvykų džiaugsmus ir pro
blemas. Deja, susidėjus aplin
kybėms, Silvija negalėjo daly
vauti. „ ,, ,S. Varanka

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

rat chapel 21M Hurontarlo St, 279-7MJ

IONCL4VALLES CHAPEL 436 Ronctlvallm Av«. 
533-7954

HETHERINGTON 
betkuriq sali sutvarkys 

Marius Rusinas <’*-r• — Tel. 531-4674 
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

Specialus prieškalėdinis
IŠPARDAVIMAS M

I

Sustatomos sofos — nuo $399.50 
Miegamųjų kambarių 
tikiniai ("teak) baldai — nuo $399.50 

g Dviejų sėdimų vietų sofos — nuo !

g 
g

......................... >$189.50^3
ėdimų vietų sofos — nuo $199.50
Taip pat išparduodame pavyzdinius modelius
Didelis pasirinkimas žvakių ir įvairių kitų kalėdinių dovanų

1942 Avenue Road 
Toronto, 
787-5767
Atidaryta 
kiekvieną dieną 
šeštadieniais

10-9
10-6 S
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Qanadian dirt dftemorialsJžfė.

Knygų leidyklų agentai siūlo 
lietuviams pirkti naują laidą 
“Encyclopedia Britanica”. Pir
kėjai turėtų neužmiršti, kad 
naujoje tos enciklopedijos lai
doje yra daug prosovietinių 
straipsnių. Straipsniai apie Lie
tuvą, Latviją ir Estiją taip pat 
parašyti komunistų autorių ir 
yra propagandinio pobūdžio. 
Apie tai buvo daug rašyta spau
doje, ir patys leidėjai prisipa
žino pasirinkę blogą kelią. Lie
tuvių šeimos pirmoje eilėje pri
valėtų turėti “Lietuvių Encik
lopediją” ir “Encyclopedia Li- 
tuanica” (anglų kalba). Pasta
rosios išleisti jau 4 tomai, ren
giami dar du. Adresas: Encyclo
pedia Lituanica, 395 West 
Broadway, POB 95, So. Boston, 
Mass. 02127, USA.

Kalėdinę šventę “Christmas 
Around the World” ir šiemet 
surengė organizacija “Commu
nity Folk Art Council” Toronto 
miesto rotušėje gruodžio 11 ir 
12 d.d. nuo 12 v. d. iki 8 v. v. 
Programoje dalyvavo šios tau
tinės grupės: armėnai, austrai, 
kroatai, čekai, olandai, estai, 
filipiniečiai, suomiai, vengrai, 
italai, japonai, makedoniečiai, 
lenkai, rusai, slovakai, ukrai
niečiai ir kiti. Pernai šią šventę 
aplankė 5000 asmenų. Šiemet 
lankytojai galėjo nusipirkti įvai
rių rankdarbių, pasiklausyti 
giesmių ir pamatyti įvairių įdo
mybių.

Inž. A. Viskontas su šeima se
kančių metų pradžioje išvyksta 
metams į Kanados vakarus, kur 
prižiūrės statomoje elektros jė
gainėje elektrinius įrengimus.

“The Toronto Sun” XII. 7 
išspausdino rašinį “Second star 
is rising in Rautins family”. Ja
me autorė Barbara Maher rašo 
apie Leoną Rautinšą, žaidžiantį 
šv. Mykolo kolegijos krepšinio 
komandoje. Esą jis gali tapti 
krepšinio žvaigžde, kaip ir jo 
brolis Jurgis.

Baltiečių Federacijos organi
zuotas Kanados estų, latvių ir 
lietuvių vadovybių pasitarimas 
Įvyko gruodžio 11 d. Prisikėli
mo par. Parodų salėje. Dalyva
vo apie 40 asmenų. Pasitarimas 
prasidėjo 10 v. r. ir truko iki vė
lyvos popietės. Buvo apžvelgta 
dabartinė veiklos būklė ir nu
tarta stipriau derinti jungtines 
baltiečių pastangas ateityje. Pa
sitarimo aprašymas bus paskelb
tas vėliau.

► 176 LAKESHORE ROAD WEST
‘ (kampas Mississauga Road N.) 
‘ Port Credit, Ont. Tel.'278-2757

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bonk of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp- 
. turas darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus
• atliekame pagal projektus ir taip pat turime 
' didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne- 
> skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 
, pageidavimus.
* Darbovietės telefonas 278-2757
’ Namų telefonas 278-4529

“The Toronto Star” XII. 6 
skaitytojų laiškų skyriuje iš
spausdino J. K. Tsotos pasisa
kymą, smerkiantį CBC dramų 
tendencingumą. Esą dramoje 
“Honor Thy Father” vaizduo
jama graikų šeima ir aplamai 
graikai iš neigiamos pusės. Au
torius klausia, kodėl CBC nepa
vaizduoja graikų profesionalų, 
profesorių, mokytojų ir t.t. To
kių esą daug visoje Kanadoje. 
Atrodo, tai pagrįstas nusiskun
dimas, nes ir kitos tautinės gru
pės panašiuose vaidinimuose 
vaizduojamos iš neigiamos pu
sės.

Visais kelionių 
reikalais betkur

4 u o m i pasaulyje skambinti
All Seasons Travel, B.D?——~——___
2224 Dundas Street W., tel. 533-3531 
Toronto, Ontario mčr 1x3 nuo 11 v. r iki 7 v. v.

VBAČĖNAS

Ateitininkų Kūčios, surengtos 
gruodžio 12 d. Prisikėlimo salė
je, šiemet buvo labai įspūdin
gos. Susirinkus pilnai salei 
moksleivių, studentų ir sendrau
gių, — jaunimo procesija su 
uždegtomis žvakėmis rankose 
ir Prakartėle atžygiavo į salės 
vidurį, ją padėjo ir susmeigė 
žvakes. Stalai buvo sustatyti ra
tu, taip kad Prakartėle buvo 
centre. Paplotėlių laužymą pra
dėjo amžiumi vyriausios ateiti
ninkės — p. Grajauskienė ir p. 
Treigienė. Be to, programoje 
buvo malda, deklamacijos, kalė
dinio turinio vaidinimas ir 
bendros kalėdinės giesmės. Ren
giniui vadovavo dr. O. Gustai
nienė.

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai Toronte dėkoja Kana
dos Lietuvių Fondui už $200 
paramą mokslo priemonių rei
kalams. Kursų vadovybė 

Šypsenos
Sukaktis

— Girdėjau, jog už savaitės 
sueis dvidešimt penkeri metai 
jūsų vedybinio gyvenimo. Ar 
manai paminėti šį sidabrinį ju- 
bilėjų?

— Tai bus ne jubilėjus, bet 
naminio karo sukaktis!

Ką labiau mylite?
— Sakykite, gerbiamoji, ką 

jūs labiau mylite, Maironį ar 
Brazdžionį? — svečiuose pietų 
metu tautietis klausia greta sė
dinčią kaimynę.

— Cit, dėl Dievo meilės, ne- 
taip garsiai! — mano vyras bai
siai pavydus! Parinko Pr. Alš.

Telefonai:
743-0100 arba 233-3323
Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai, 
žemės investacijos

RANK BARAUSKAS, F.R.I., R.P.A.
FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor 
3828 Bloor Street West • Islington, Ontario

D-p| INSURANCE
RESHER-JDARAUSKAS tfDENC£

FlPTT’QTJIT’P REALESTATE .W. G.DHJLOrllSri REALTOR 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

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. Brogowski, O.D 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

\ 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

HtSVRANCS
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TORONTO
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

. — Kalėdų Bernelių Mišios — Kū
čių naktį 12 v. Pamaldos Kalėdų die
ną—sekmadienio tvarka 10 ir 11 v.r.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota a. a. Morta Jankuvienė.

—' Anapilio moterų iniciatyva nu
pirktas žėrandėlis priesaliui. Apšvie
timą parinko archit. dr. A. Kulpavi- 
čius.

— Praėjusią savaitę dr. A. S. Kaz
lauskų patalpose įvyko neoficialus 
pasitarimas apie jaunimo veiklos 
pagyvinimą Anapilyje. Norima jau
nimo būrelį praplėsti, įjungiant įvai
rias sekcijas. Tuo reikalu sausio 11 
d. Anapilio salėje šaukiamas infor
macinis jaunimo susirinkimas.

—. Dėkojame Prisikėlimo parapi
jos kredito bankui už auką naujos 
šventovės statybai.

— Naujos šventovės statybos fon
dui aukojo po $500: E. čuplinskas ir 
Anapilio Moterų Būrelis; po $100:
M. Beraitienė, E. E. M. Jankai ir N.
N. Geradariams nuoširdi padėka.

— Sveikinimai Pauliui ir Valenti
nai Dalindoms jų 25 m. vedybų su
kakties proga. Specialios padėkos pa
maldos — šį šeštadienį.

— Pamaldos šį sekmadienį: 10 v.r. 
už a. a. Marcelį Gugi, 11 v. r. už a. 
a. Oną ir Eligijų Narušius ir a. a. 
Mariją Krikščiūnienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Jaunimo pamaldos bei Kalėdų 

eglutė ir moterų draugijos vaišės — 
gruodžio 19 d., 1.30 v. p. p.

— Gruodžio 24, 7 v. v., Kūčių va
karo pamaldos su šv. Komunija. 
Gruodžio 26, sekmadienį, 9.30 v. r., 
Kalėdų pamaldos. Švenčių pamaldas 
atliks svečias kun. P. Dilys iš Čika
gos.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo apie 250 lietuvių. Svečių 
knygoje pasirašė: V. Kudžmienė iš 
Hamiltono ir padovanojo $10, A. 
Smilgys iš Kalgario ir I. Slabašins- 
kas iš Čikagos.

— Kas norėtų dalyvauti bendro
je Kūčių vakarienėje, turėtų pasku
bėti įsigyti bilietus, nes liko nedaug 
vietų.

— Kūčių dieną ir pirmą Kalėdų 
dieną “Lokio svetainė bus uždaryta.

— N. Metų sutikimo bilietai grei
tai parduodami. Per 20 studentų 
užsisakė bilietus balkone, kur bus 
tik jaunimas. Kas norėtų N. M. 
sutikti L. Namuose, turėtų pasku
bėti įsigyti bilietus.

— Per praėjusias dvi savaites į 
LN narius įstojo Ričardas Dirvelis 
ir Ida Drešeris su įnašais po $100. 
Nario įnašus papildė Zigmas Zales
kis ir Ričardas Drešeris po $75, 
Greta Buntinienė $25.

— Vajaus komitetas išleido pažy
mėjimus LN įnašams po $10 ir po 
$25. Juos nupirkusieji gali padova
noti savo artimiesiems kaip dovaną 
Kalėdų švenčių, vardadienių ar gim
tadienių progomis. Pr. sekmadienio 
popietėje 5 dovanų pažymėjimus po 
$10 ir 1 už $25 Kalėdų dovanoms 
jau nupirko.

— Š.m. pradžioje LN turėjo $630.- 
000 skolų. Lapkričio 30 d. skolos 
siekė 483.000. Vadinasi, per 11 mė
nesių skolos sumažėjo $147.000.

— Pr. sekmadienį jauniausioji 
“Atžalyno” grupė Gedimino Pilies 
menėje turėjo Kalėdų eglutę. Pa
našios eglutės įvyks gruodžio 20 d., 
3 v.p.p., viduriniajai “Atžalyno” gru
pei ir vėliau vyresniajai.

— LN vis dar reikia nedirban
čių, bet norinčių dirbti darbininkų. 
Darbas bus pradėtas sausio mėn. 
Pirmiausia bus tvarkoma autoaikštė. 
Darbas bus gerai apmokamas.

— Koncertinio fortepijono va
jus pr. savaitę gavo dar $50. Dabar 
sąskaitoms apmokėti betrūksta apie 
$150.

Jurgis Dementavičius, pasly
dęs darbovietėje, nusilaužė de
šinę ranką. Pranciška Dargienė, 
ilgesnį laiką buvusi ligoninėje, 
šiuo metu 'gyvena p. Ūkelienės 
namuose.
PARDUODAMAS 60 x 342 pėdų skly
pas su gražiais medžiais arti Sutton, 
Simcoe ežero ir provincinio parko. 
Kaina — S12.500. Tel. 889-0748.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo- 
nu 535-4329.
GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM (pagal 
susitarimą), ypač vestuvėms — jau
najai, pamergėms, stalų papuošimui, 
korsažams ir kt. Skambinti V. Simin- 
kevičienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

PARDUODAMAS pilnas tautinių mo
teriškų drabužių komplektas (A. 
Tamošaitienės austa medžiaga). Tel. 
249-6854. Skambinti vakarais.

Prisikėlimo parapijos žinios
— KLK Moterų Dr-jos parapijos 

skyrius atšventė savo metinę šven
tę su Mišiomis ir agape, dalyvau
jant dideliam skaičiui narių.

— Jonas Tomkus mirė Lietuvoje, 
Julijos Vaitiekūnaitės dėdė.

— Atskiro įėjimo į šventovę dar
bai jau eina prie galo. Prieš Kalė
das bus sudėti ir visi vitražai.

— Kun. B. Mikalauskas, OFM, 
gruodžio 17 d. vyksta į Delhi, Ont., 
vesti prieškalėdinio susikaupimo Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoj.

— Aukas Vokietijoje likusiems 
seneliams rinks šalpos grupė “Dai
na” prie šventovės gruodžio 19 d. 
per visas Mišias.

— Parapijos choro, repeticijos — 
ketvirtadieniais 7.30 v.v. Prieš Ber
nelių Mišias įvyks koncertas 11.15 v. 
v., kurį atliks choras, solistai J. 
Sriubiškienė, S. Žiemelytė, A. Sima
navičius, V. Verikaitis ir instrumen
talistų grupė, vad. V. Verikaičio.

— Pirmos Komunijos pamokos — 
kiekvieną sekmadienį tuojau po 10 
v. Mišių seselių namuose, 57 Syl
van Ave.

— Kalėdinių plotkelių galima gau
ti zakristijoj sekmadieniais, o klebo
nijoj — betkada.

— Visi stalai į N. Metų sutikimą 
jau užimti. Dar yra kelios vietos 
pavienėms poroms. Prašoma atsiim
ti užsakytus bilietus iki šio sek
madienio.

— Berniukų choras repetuoja sek
madieniais 9 v.r. ir gieda per 10 v. 
Mišias. Ruošiasi Kalėdoms.

— Vyskupo patvarkymu Kalėdų 
ir N. Metų dieną vakarinių Mišių 
nebus.

— Sveikiname kun. dr. J. Gutaus
ką, atšventusį 70 m. amžiaus sukak
tį specialiame pagerbime.

— Mišios: šeštadienį, 8 v.r., už 
Jurgi Smolskį, užpr. J. Smolskienė, 
8.30 už Antaną Balnį, užpr. T. Bal- 
nienė, 9.00 už Stasį ir Domininką 
Asevičius, užpr. D. Batūrienė, 9.30 
už Pranciškų Tamošiūną, užpr. M. 
J. Tamošiūnai; sekmadienį: 8 v.r. 
už Elzbietą Ašokienę, užpr. E. Kri- 
vienė, 9.00 v. už Vytautą, Adomą, 
Mariją Kiaupus, užpr. A. Kuolienė, 
10 v. už Stasį Vaitiekūną, užpr. J. 
Smolskienė, 11.30 už parapiją, 7.00 
v.v. už Antaną Aukštikalnį, užpr. 
E. Aukštikalnienė.

— Pakrikštyta Veronika Aisha, 
Gerardo ir Irenos (Končiūtės) Gau- 
treau dukrelė.

Toronto Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė bus gruodžio 18, 
šeštadienį, 4 v. p. p., Prisikėli
mo parapijos salėje. Tą šešta
dienį mokiniai iš mokyklos bus 
paleisti namo 11 v. r. Po N. Me
tų pamokos prasidės sausio 8 d.

Staynerio - Wasagos lietu
viams Kalėdų švenčių proga pa
maldos — šį sekmadienį, gruo
džio 19 d., 4 v. p. p., Staynerio 
par. šventovėje.

Jaunuoliams 18 — 30 metų 
(studijuojantiems, dirbantiems, 
vedusiems) religinis suėjimas —■ 
gruodžio 21, antradienį, 6.30 v. 
v. pas seseles, 57 Sylvan Ave. 
Bus Adventą baigiant pritaiky
ta valandėlė ir šv. Mišios.

Kanados paštas praneša, kad 
neveiks gruodžio 25 ir sausio 1 
d. Kitomis švenčių dienomis 
veiks tiktai ribota specialaus 
pristatymo tarnyba.

Toronto “Šatrijos” skaučių 
tuntas praneša, kad į paukšty
čių draugovę “Aguonytės” pri
imamos mergaitės nuo 3—6 me
tų. Sueigos vyktų kas trečias 
sekmadienis po 11 v. pamaldų 
Anapilyje. Registruotis pas D. 
Barzdžiūtę telefonu 661-0342 ar
ba pas S. Kazilevičiūtę tel. 669- 
1838. Tuntininkė

LK Mokslo Akademijos suva
žiavimui rengti komitetas De
troite atsiuntė “TŽ” $30 auką, 
KLB šalpos Fondo Hamiltono 
skyrius — $25. Dėkojame už 
paramą lietuviškajai spaudai.

Pakeitimai “Paramoje”. Nuo 
1977 m. sausio 1 d. pakeičiamos 
pirmadienių darbo valandos. 

, Pirmadieniais raštinė bus atda
ra tik nuo 10 v. r. iki 3 v. p. p. 
(buvo nuo 10 v. r. iki 6 v. v.); 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais darbo valandos — nuo 10 
v. r. iki 8 v. v. švenčių laiko
tarpyje “Parama” bus atdara: 
gruodžio 24, Kūčių dieną 9 v. r. 
— 1 v. p. p.; gruodžio 31, N. 
Metų išvakarėsi, 9 v.r. — Iv. 
p. p.; gruodžio 27 ir sausio 3 
d.d. — uždaryta (pirmadieniai).

Primename, kad dabar yra 
labai geras laikas atidaryti ar 
padidinti taupomąsias pensijų 
(RRSP) ar namų (HOSP) sąskai
tas. Dail. T. Valiaus paruošti 
sieniniai kalendoriai jau dali
nami nariams ir vėliau bus iš
siuntinėjami. Narių patogumui 
turime mažų kišeninių kalendo
rių, kuriuos galima atsiimti raš
tinėje. Vėliau turėsime užrašų- 
kalendorių knygutes, kurios ne
bus siuntinėjamos, bet bus gali
ma pasiimti. Vedėjas
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• Apsirengimas — formalus!

Namuose
Yra pakviesti estų ir latvių studentų klubų nariai.

• Gros orkestras "Muzika" • Kaina — $3.00.
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g Karaliaus Mindaugo menėje gruodžio 24, penktadienį, 
į? 7.30 V.V. Bus atitinkama programa ir Kalėdų senelis

Stalai apvalūs po 10 asmenų, 12 Kūčių patiekalų
įjp Vaikams iki 6 metu — nemokamai, S
įį vaikams nuo 6 iki 16 m. — $ 2.00, g
ČJJ studentams ir pensininkams — 4.00, g Prašoma vietas užsisakyti iš anksto LN Rengia — Lietuvių Namai IJjj 
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Cj Visi kviečiami
iš arti ir toli į flauju
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TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE
Šilta vakarienė, šampanas, iškilmingas ir puošnus 
24 patiekalų šaltas bufetas fontanų fone, 
paruoštos "Candlelight Caterers" (lietuviai savininkai) 
Gros visų mėgstamas § A s m c n i u i — $17.50 g

S pensininkui — $16.00 M 
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Anapilyje gruodžio 31, ponfifadieni
• Pradžia 7.30 v.v,

Įėjimas — $ ] 5 asmeniui; 
studentui arba 
pensininkui $12

• šilta vakarienė, šampanas
• turtingas bufetas
• gera estų orkestro muzika
• žaviai išpuošta salė
Bilietai gaunami Anapilio salėje sekmadieniais po pamaldų ir 
pas J. Jasinevičių tel. 769-5075

Visus dalyvauti kviečia — Anapilio taryba

Lietuviško turinio drama 
“Yesterday Was Yaers Ago” bu
vo transliuojama CBC televizi
joje gruodžio 12 d., 9 v. v., ir 
truko visą valandą. Joje yra ne
mažai lietuviško atspalvio. Ją 
žiūrėjo daug lietuvių visoje Ka
nadoje. Verta parašyti atsiliepi
mų šiuo adresu: CBC—TV Net- 
vork Promotion, Box 500, Ter
minal A, Toronto M5W 1E6.

Lina Vaitiekūnaitė, forontie- 
tė, susižiedavo su Rimu Kuliavu 
iš Racine, Vise. Pastarasis studi
juoja Kento universitete aero
nautiką, o Lina Toronto un-te 
pedagogiką ir kriminologiją. 
Abu yra ateitininkų veikėjai. 
Jungtuvės numatomos 1977 m. 
spalio mėnesį.

Petras Misevičius “Loto-Ca- 
nada” loterijoje laimėjo $100.- 
000. Sveikinam laimingąjį tau
tietį.

“Paramos” kredito koopera
tyvas mokės palūkanas nuo 
1977 m. sausio 1 d.: už RRSP ir 
HOSP — 9% (buvo 8V4%), už 
2 metų term, depozitus 9V2% 
(buvo 9%%; pakeitimas liečia 
tik naujus indėlius. “Paramos” 
nariai gali statyti automobilius 
Lietuvių Namų autoaikštėje. 
Mokestį už pastatymą automobi
lių apmokės “Parama” (25c).
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SEKANTIS “T. ŽIBURIŲ 
NUMERIS, t.y. 52, bus kalėdi
nis. Jis išeis savaitės pradžioje 
gruodžio 23 d. data ir dar prieš 
šventes turėtų pasiekti skaity
tojus bent artimesnėse vietovė
se. Tai bus paskutinis 1976 m. 
numeris, 16 puslapių. Pokalėdi- 
nės savaitės numeris dėl šven
čių neišeis. Sekantis numeris 
išeis 1977 m. sausio 6 d. data. 
Maloniai prašome nedelsiant 
atnaujinti “TŽ” prenumeratą 
1977 metams.

Buvusio torontiečio kun. dr.
J. Gutausko pagerbimas buvo 
surengtas gruodžio 12, sekma
dienį, Delhi vokiečių salėje. 
Tai buvo vietinės lietuvių para
pijos padėkos vakaras savajam 
klebonui, dirbusiam ten 17 me
tų ir tą parapiją įsteigusiam. 
Kun. dr. J. G. išėjo pensijon, 
bet ir toliau pasilieka gyventi 
Delhi miestelyje bei talkinti lie-
tuvių parapijai, kuriai dabar va
dovauja kitas torontietis kun. J. 
Staškus. Iškilmėje dalyvavo 
apie 200 asmenų. Iš Toronto bu
vo nuvykę — kun. P. Ažubalis, 
kun. Aug. Simanavičius ir kun. 
Pr. Gaida. Pagrindines kalbas 
pasakė dr. Br. Povilaitis ir P. 
Augaitis. Be to, kalbėjo daug 
sveikintojų. Įteikta bendra do
vana — spalvota televizija.

gruodžio 31,
penktadienį,
7 vai. vakaro.
Vakarienė -
8 vai. vakaro

Bilietai gaunami 
Lietuvių Namuose ir 
pas valdybų narius. 
Vietos numeruotos. 
Geriau užsisakyti iš 
anksto.

g

2 
g 
g 
g 
g 
g 
g

A. a. Morta Jankuvienė, 55 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 12 d. 
Šv. Juozapo ligoninėje. Velionė 
kilusi nuo Tauragės. Laidojama 
gruodžio 15 d. iš ev. Išganytojo 
šventovės Šv. Jono liet, kapinė
se. Paliko vyrą ir sūnų.

Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Išganytojo parapijos Mote
rų Draugija atsiuntė “TŽ” au
ką $25. Nuoširdus ačiū.

žmogaus Teisių Dienos proga 
septynios tautinės grupės gruo
džio 10 d. pedagoginio Ontario 
instituto salėje surengė specia
lią iškilmę, kurioje buvo iškelti 
faktai, liudijantys sovietų nusi
kaltimus Žmogaus Teisių Dekla
racijai. Pagrindinę kalbą pasakė 
sen. P. Yuzyk. Taip pat kalbėjo 
atstovai — estų, latvių, lietuvių, 
lenkų, ukrainiečių, vengrų ir ki
tų. Lietuvių atstovė S. Lepars- 
kienė iškėlė Nijolės Sadūnaitės
atvejį. Latvių vyskupas Lūsis 
skaitė invokaciją. Priimta atitin
kama rezoliucija Jungt. Tau
toms. Pirmininkavo latvių atsto
vas dr. Lukss. Ši iškilmė buvo 
rengta paskubomis, nebuvo pa
kankamai išgarsinta ir nepasižy
mėjo gera organizacija. Ateityje 
tokie minėjimai turėtų sulaukti 
didesnio dėmesio visose tauty
bėse.

M»e.
• spsuėos 

archyvo 
•ta<ykla

H MONTREAL6
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Sv. Kalėdų ir N. Metų pamal
dų tvarka: Kalėdų naktį Bernelio 
Mišios — 12 v.; Kalėdų dieną (šeš
tadienį) Mišios — H v. r.; N. Metų 
išvakarėse Mišios — 7.30 v. v. ir N. 
Metų dieną Mišios 11 v. r. Išpažinčių 
bus klausoma Kūčių vakarą — 6 y. 
ir prieš kiekvienas švenčių Mišias.

— Tuoj po Bernelių Mišių klebo
nas ir parapijos komitetas kviečia 
visus užeiti į svetainę pasisveikinti 
Kalėdų proga ir pasivaišinti sūriu, 
vynu bei Kalėdų pyragaičiais.

— Parapijos komiteto rengiamas 
N. Metų sutikimas su vakariene ir 
laisvu baru prasidės 8 v. vakaro, 
kaina — $15 asmeniui. Bilietai 
gaunami pas komiteto narius.

— Metinis parapijiečių susirin
kimas įvyko gruodžio 5 d. parapijos 
svetinėje. Klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius susirinkimą pradėjo mal
da. K. Simonėlienė buvo sekretorė. 
J. Staniulis ir K. Ambrasas buvo iš
rinkti balsams skaičiuoti. Dalyvavo 
76 parapijiečiai. Du komiteto nariai 
— J. Skučas ir Kl. Strausas (pasku
tiniais metais pakeistas į J. Mac 
Namarą) baigė savo trejų metų ka
denciją. Jų vieton į komitetą kle
bono buvo pasiūlyti ir vienbalsiai 
išrinkti, J. MacNamara ir prieš 
penkerius metus buvęs par. k-to 
pirmininku K. Rašytinis. Buvo pasi
sakyta dėl savaitinio parapijos biu
letenio. Dauguma parapijiečių no
rėtų jį turėti. Klebonui, esančiam tik 
vienam parapijoje, tai būtų dar at
skiras darbas. Visdėlto atrodo biu
letenį turėsime. Toliau klebonas, pa
dėkojęs išeinantiem iš k-to nariam 
ir pasveikinęs naujus, susirinkimą 
baigė, pakviesdamas visus pietums, 
kuriuos paruošė parapijos komitetas.

— St. Gabrini ligoninėj gydosi 
Zigmas Barysas, kuriam taksis, ei
nant per gatvę, sulaužė koją ir su
trenkė galvą. Taip pat gydosi St. 
Barauskas, kuris, nelaimingai pasly
dęs, sulaužė koją. Abiem ligoniam 
linkime greitai pasveikti. S. Sk.
Aušros Vartų parapijos žinios
— AV šventovėje Bernelių Mišios 

bus gruodžio 24 d., 12 v. nakties. 
Choras, įjungdamas visus susirinku
sius, 11.15 v. v. duos religinių gies
mių koncertą. Po Mišių parapijos 
svetainėje kunigai ir parapijos komi
tetas ruošia vaišes. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— 1977 m. sausio pradžioje bus 
metinis parapijos susirinkimas ir 
dviejų komiteto narių rinkimai. Visi 
parapijiečiai kviečiami dalyvauti. Ne 
tik parapijos kunigai, bet ir komite
tas atlieka svarbų parapijos darbą. 
Taip pat bus pateikti parapijos at
likti darbai ir finansinė praėjusių 
metų apyskaita.

— N. Metų sutikimą rengia para
pijos komitetas ir šauliai parapijos 
salėje. A. A.

L. K. Mindaugo šaulių kuopos 20- 
ties metų sukakties minėjimas mont- 
realiečiams paliko gilų įspūdį. Jis 
vyko AV par. svetainėje lapkričio 27 
d. Vadovavo J. Siaučiulis, vienas pir
mųjų Mindaugo kuopos organizato
rių. Jis trumpai apibūdino 20 metų 
veiklą ir atliktus darbus. Buvo pa
gerbti mirę šauliai, ypač paskutiniu 
laiku su šiuo pasauliu atsiskyrę 
(kun. K. Pečkys). Sukakties proga 
gauta daug sveikinimų raštu. Svei
kino VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas, 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, šau
lių padaliniai, laikraščių redaktoriai 
ir įvairios organizacijos, žodžiu svei
kino: šaulių centro v-bos pirm. K. 
Milkovaitis, Toronto ir Hamiltono 
šauliai, kun. J. Kubilius ir visos 
Montrealio organizacijos.

Dalyviai buvo gausūs. Toronto ir 
Hamiltono šauliai atvyko autobusu. 
Sceną puošė daug šauliškų vėliavų ir 
dail. Vazalinsko paruoštas šaulių 
ženklas. Iškilmė baigta Lietuvos 
himnu. Po to seselių, namuose sve
čiai ir visi dalyviai buvo pavaišinti 
lietuviškais pavakariais.

Vakare įvyko koncertas - balius. 
Meninę programą atliko AV vyrų ok

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. L B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ......................6,0%
Taupomąsias s-tas....................8.25%
Term. ind. 1 m.......................... 9.5%
Term. ind. 2 m....................... 9.75%
Term. ind. 3 m........................10.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,0C0 už taup. s-tos sumas. 

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

tetas ir sol. G. čapkauskienė. Skani 
vakarienė, geras aptarnavimas, links
ma muzika visus jaukiai nuteikė.

Lapkričio 28, sekmadienį, 11 v. r., 
AV šventovėje buvo iškilmingos pa
maldos už Lietuvos žuvusius, karius, 
partizanus, šaulius ir Sibiro tremti
nius. Su vėliavomis dalyvavo šauliai, 
ramovėnai, sav.-kūrėjai ir kitos or
ganizacijos, prie paminklinės lentos 
stovėjo garbės sargyba. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kun. J. 
Aranauskas, choro giesmės, ypač 
“Kovoj jūs žuvot mielieji kariai”, 
privertė nulenkti galvas ir mintimis 
pagerbti mirusius. Šventovė buvo 
pilna žmonių. Ypač gražų įspūdį pa
darė didelis būrys uniformuotų šau
lių.

Po pamaldų svetainėje įvyko minė
jimas. Pagrindinis kalbėtojas LSST 
centro valdybos pirm. K. Milkovaitis 
priminė praeitį, plačiai palietė išeivi
jos problemas, ypač vienybės stoką. 
Didžiausias ginklas Lietuvos laisvi
nimo darbe yra lietuvių išeivių vie
nybė, kurios okupantai bijo ir sten
giasi ją ardyti. Susirinkusieji ilgais 
plojimais tai minčiai pritarė.

Meninę dalį atliko šauliai mėgėjai. 
J. Siaučiulio paruoštą eilėraščių 
montažą gerai atliko Sušinskas, My- 
lė ir žiukelis. Sesutės Rasa ir Ina 
Lukoševičiūtės su gitara padainavo 
keletą dainų. Tai jaunosios kartos 
veikliosios visuomenininkės. Saulė 
Jukonienė su giliu įsijautimu pa
deklamavo gan ilgą eilėraštį, kuria
me atsispindėjo pavergtos Lietuvos 
vargai ir laisvės troškimas. Dalyva
vo per 200 žmonių. Už $2 auką visi 
buvo pavaišinti.

KLB Montrealio apylinkė gruo
džio 5 d. visuotiniame susirinkime iš
rinko valdybą: Alg. Kličių, R. Otto, 
Br. Niedvarą, J. SiaučiulĮ, A. Jonely- 
tę, A. Drešerį, Dr. Daugirdą, K. To- 
liušį ir M. Beniušienę. Džiugu, kad į 
Bendruomenės veiklą įsijungė jauno
sios kartos atstovai, jau išeivijoje 
baigę augštuosius mokslus.

Vaclovas ir Elena Kerbeliai at
šventė 35 metų vedybinę sukaktį. 
Kaimynų Žurkevičių namuose jiems 
buvo suruošta staigmena^ dalyvau
jant giminėms ir artimiesiems bi
čiuliams. Pagerbimui vadovavo S. 
Remeikaitė, Kerbelienės sesuo iš 
Toronto. Sukaktuvininkai susilaukė 
nuoširdžių sveikinimų ir linkėjimų, 
nes jie tikrai to užsitarnavo kaip 
Liet. Bendruomenės nariai ir akty
vūs dalyviai. Kerbelių bibliotekoje 
yra visos išeivijoje išleistos lietuviš
kos knygos, plokštelės ir laikraščiai. 
Sukaktuvininkams įteikta bendra do
vana, o duktė Daina su vyru Česlo
vu įteikė pradžiai $1000, kad aplan
kytų, nors ir pavergtą, bet taip mie
lą tėvynę Lietuvą.

Auksinio amžiaus klubo “Rūta” 
susirinkimas įvyko gruodžio 1 d., da
lyvaujant per 80 narių. Buvo priimti 
ir patvirtinti klubo įstatai, kuriuos 
plačiai ir išsamiai paaiškindamas 
perskaitė Stp. Kęsgailą. Į klubą iš
rinkta valdyba: Jonas Adomaitis, se
selė Oliveta - Gribulytė, Augustinas 
Ališauskas, Julius Jurėnas ir Kazys 
Martinėnas. Į revizijos komisiją — 
Pranas Dikaitis, M. Pakulienė ir Sta
sys Morkūnas. Metinis nario mokes
tis balsų dauguma nustatyta $3. Po 
susirinkimo buvo vaišės ir įvairūs 
žaidimai. Be salės, klubas turi dar 
3 kambarius, kavinę, skaityklą ir 
žaidimų - rūkančiųjų kambarį. K. 
Martinėno iniciatyva, padedant Vil
kui ir Miliauskui, visi kambariai 
gražiai išdažyti. Gruodžio 5 d. buvo 
oficialus kavinės atidarymas, kurią 
aplankė per 100 žmonių Klubas ruo
šia bendras Kūčias pagal visas lietu
viškas tradicijas. Jose gali dalyvauti 
ir nenariai. Naujai išrinkta valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Adomaitis, I vicepirm. seselė Olive
ta, II vicepirm. K. Martinėnas, sekr. 
A. Ališauskas, ižd. J. Jurėnas. A. A.

“Litas” abiejuose skyriuose dirbs 
penktadienį prieš Kalėdas ir Naujus 
Metus tik iki 3 v. p. p. Abu savaitga
lius nedirbs šeštadienį, sekmadienį 
ir pirmadienį.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ........................... 11.0%
Nekiln. turto ....................... 10.75%
Čekių kredito ....................... 12.0%
Investacines nuo ....................... 11%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


