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I Idealai nemiršta
1970 m. gruodžio 4 d. Čikagoje amžinu miegu užmigo prel. 

Mykolas Krupavičius. Ilgą Velionies amžių vainikuoja jo šakota 
veikla ir didi asmenybė. Jo gyvenimo šūkis: krikščionybė, lietu
vybė, demokratija. Per visą savo gyvenimą jis ėjo lietuviškuoju 
keliu. Iš prigimties būdamas gabus, tvirtos valios, tame kelyje 
jis niekad nesvyravo ir nenusivylė. Išėjęs iš ministerio pareigų, 
nežiūrint amžiaus, buvo puikus vikaras ir klebonas. Gyvenęs be
veik 30 metų tremtyje (iš Lietuvos į Vokietiją ištremtas 1942 m.) 
jis buvo VLIKo pirmininku, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės or
ganizatorium ir jos konstitucijos autorium. Jo uždegantis žodis 
pamoksluose ir kalbose, jo straipsniai periodinėje spaudoje visada 
liks įdomūs ir vertingi.

Jaunas Krupavičius, dar prieš Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą, darbavosi Voroneže, Rusijoje. Tuo metu bolševikų val
džia atkreipė dėmesį į jį ir nuteisė sušaudyti. Persivilkęs kareivio 
uniforma, jis pabėgo Lietuvos link. Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpyje M. Krupavičiaus didžiausias nuopelnas yra jo įvykdyta 
žemės reforma. Būdamas žemės ūkio ministeriu, jis buvo žemės 
reformos vyriausiu iniciatorium. Sudarytas arti pusės milijono 
hektarų žemės fondas buvo išdalintas Lietuvos bežemiams ir maža
žemiams. Jei palyginsime šią žemės reformą su okupaciniu bolše
vikų žemės dalinimu, matysime nepaprastai didelį skirtumą. Oku
pantai ją dalino be jokio plano, vien tik girdamiesi ir keldami 
klasių neapykantą. Okupantai tai darė sąmoningai, nes po trumpo 
laiko ir tą duotą žemę atėmė, įsteigė kolchozus ir sovchozus. M. 
Krupavičiaus vadovauta žemės reforma buvo planinga. Gavę žemę 
naujakunai buvo globojami — valstybės iždas padėjo įsikurti.

Pastaraisiais metais daugelis prel. Krupavičių skatino rašyti 
savo gyvenimo atsiminimus. Kaikas skatino užfiksuoti filme jo 
gyvą veidą, o magnetofono juostoje — gyvą žodį, bet M. Krupa
vičius vis atidėliojo. Tik spalio 1 d., kukliai atšventęs 85-tą 
gimtadienį, vienam savo svečių prasitarė: laiko jau maža, jei gal
vojate ką daryti, dabar jau pats laikas... Prieš porą savaičių, 
patikrinęs sveikatą, gydytoją paklausė: “Daktare, sakyk atvirai, 
ar dar apsimoka pirkti naują švarką, ar užteks ir šio senojo?” Iš 
dr. J. Meškausko pacientas jau negavo atsakymo. Už keleto dienų, 
nuvežtas ligoninėn, užmigo amžinu miegu.

Velionies šermenys dvelkė kuklumu. Tokia buvo jo valia: nei 
gėlių, nei jo asmenį liečiančių kalbų. Prie kunigiškuose drabužiuo
se pašarvoto velionies buvo kryžius ir Lietuvos tautinė vėliava. 
Garbės sargybą ėjo ateitininkai ir skautai. Pasakyta apie 30 atsi
sveikinimo kalbų, pradedant VLIKo, jo idėjos bičiulių, Įvairių ideo
loginių krypčių atstovų ir baigta agronomais. Iš atsisveikinimo 
kalbų krito į akis nuoširdūs žodžiai Įvairių šalpos ir kultūrinių vie
netų.* Pasirodo, labai duosniai remdavo tuos vienetus. Turint gal
voje gana kuklius jo medžiaginius išteklius, prisimena šv. Rašto 
našlės skatikašl

Gedulo’pamaldos buvo atlaikytos Šv. Antano bažnyčioje Cice
re. Jas laikė vysk. V. Brizgys, giedant parapijos jaunimo chorui, 
vadovaujamam muz. A. Skridulio. Velionis palaidotas šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse Čikagoje šalia jo globėjo prel. A. Albavi- 
čiaus. Iš abiejų kapo pusių rymo pora žalių eglaičių. Jo artumoje 
— puikus kapinių paminklas, vainikuotas impozantišku stilizuotu 
lietuvišku kryžiumi. Paskutines maldas kapinėse sukalbėjo prel. J. 
Balkūnas, o turiningą žodį tarė torontietis J. Matulionis. Apeigos 
baigtos giesme “Marija, Marija” ir Lietuvos himnu.

Velionis prašė palaidoti labai kukliai. Savo antkapyje tenki
nasi kukliu “kun. M. Krupavičius” Įrašu. Vieno tik prašė visus 
tautiečius, kuriuos jis be išimties mylėjo ir visiems dirbo — pri
siminti jį maldose. Savo gi mirtingąjį kūną, lyg pranašą nebega
lėjusį amžinam poilsiui grįžti į savo pažadėtą žemę, prašė paženk
linti lietuviška žeme, kurios jis buvo pasirūpinęs iš Lietuvos.

Kanados lietuviams M. Krupavičius taip pat nebuvo svetimas. 
Keletą kartų jis čia lankėsi kaip VLIKo pirmininkas. Istorinės 
reikšmės buvo jo atliktas pašventinimas Toronto lietuvių kapinių. 
Prisimintini jo tada pasakyti žodžiai: “šiose kapinėse lietuvybė 
išsilaikys ilgiausiai...” šiandieną, po 10 metų, tos kapinės yra 
priglaudusios jau 425 lietuviškas širdis ir jose pastatyta Lietuvių 
kankinių koplyčia bei Laisvės paminklas.

Velionis M. Krupavičius yra žinomas kaip didi asmenybė ne 
tiktai lietuviam, bet ir tarptautinėje plotmėje, ypač politinėje. Tai 
liudija pvz. informacija “New York Times” dienraštyje. Joje ra
šoma apie Velionies mirtį, kalėjimus, pagalbą žydams, jo politinę 
veiklą. Tai kuklus nekrologinis atžymėjimas didžiojo valstybininko 
ir kunigo, tačiau reikšmingas pačiu faktu. Mums gi svarbus ne tiek 
nekrologinis Velionies atžymėjimas. kiek pratęsimas tos kovos už 
lietuviškai krikščioniškus idealus, už kuriuos jis kovojo visą gyve
nimą. P. Až.

Sovietu Sąjunga tebėra kalėjimas
Tokią išvadą padarė užsienis ryšium su S. Kudirkos grąžinimu

Gruodžio 11 d. Vašingtone bu
vo pasirašyta JAV ir Sovietų Są
jungos naujoji žvejybos sutartis 
Amerikos pakrančių ir tarptau
tiniuose Atlanto vandenyse. 
Nors už šią sutartį buvo paau
kotas lietuvis radistas Simas Ku
dirka, ja nėra patenkinti sena
to ir kongreso nariai bei ame
rikiečiai žvejai. Priežastis — ne
pakankamai stiprūs žuvų ištek
lių apsaugai skirti paragrafai;

Tragišką Simo Kudirkos liki
mą plačiai aprašė amerikiečių 
žurnalai “Time”, “Newsweek” 
ir kiti, konstatuodami prez. R. 
Niksono didžiulį pasipiktinimą 
smegenų neturinčiais pakrančių 
apsaugos laivyno biurokratais, 
neapgalvotu sprendimu suteršu- 
siais JAV prestižą. “Time” savo tyje.
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Velionis prelatas Mykolas Krupavičius prieš 10 metų pašventino Toronto lietuvių kapines. Nuo
traukoje matome jį klūpantį

Lietuvos laisvės reikalai seime
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimo sesija Čikagoje

skaitytojams primena nemalonų 
faktą, jog S. Kudirkos gražinimu 
buvo sulaužyta 1951 m. Ženevo
je pasirašyta politinių pabėgėlių 
globos sutartis. Jos XXXIII pa
ragrafas įpareigoja JAV negrą
žinti pabėgusių asmenų i tuos 
kraštus, kur gresia pavojus jų 
gyvybei ar laisvei. United Press 
International pranešimu, ameri
kiečių “Vigilant” laive likusiuo
se S. Kudirkos užrašuose buvo 
rasti laisvei skirti sakiniai: 
“Laisvės negali įvertinti urve ei- 
męs žmogus. Kas alksta laisvės, 
turi būti ja pasotintas. Mirti už 
laisvę nėra didelė rizika.” šis

lietuvio jūrininko testamentas 
šiandien sunkia našta slegia “Vi
gilant” laivo kapitono Ralph 
Eustis ir admirolo William Ellis 
sąžines. Kongreso komitete iš
klausęs latvio Roberto Brieze liu
dijimo,’jo pirm. Wayne Hays pa
reiškė: “Žmogus, atsakingas už 
ši Įsakymą, turėtų būti atiduotas 
karo lauko teismui, išmestas iš 
laivyno ir išsiųstas į Sibirą ...” 
Čia jis, atrodo, turėjo galvoje 
admirolą W. Ellis, kurio įsaky
mu lietuvis S. Kudirka buvo grą
žintas sovietams. Latvis R. Brie
ze taipgi pabrėžė, kad įsakymą 
vykdęs kpt. R. Eustis net apsi
verkė, bet vėliau prašė ji ir ki
tus žvejų delegacijos narius visą 
incidentą laikyti griežtoje slap-

Kongreso atstovas Roman Pu- 
cinski Čikagoj padarytam pa
reiškime konstatavo, kad S. Ku
dirka amerikiečiams buvo pasi
ruošęs suteikti svarbių duomenų 
apie sovietu žvejybos laivų vyk
domą žvalgybą JAV pakrantėse. 
Deja, jo paslauga, galėjusi turė
ti didelės reikšmėj krašto sau
gumui, buvo atmesta. Pats S. 
Kudirka šiandien jau greičiau
siai yra nužudytas.

Ilgoką vedamaji “Agonija jū
roje” gruodžio 7 d. paskelbė To
ronto “Star” dienraštis. Pasmer
kęs amerikiečių karininkų elge
sį, laikraštis primena didžiausią

Šių metų VLIKo seimo sesija 
Įvyko pirmą kartą Čikagoje, išei
vijos lietuvių sostinėj. Ji praėjo 
darbingoje nuotaikoje ir aptarė 
daugybę svarbių ir aktualių 
klausimų. Pastarųjų dienų įvy
kiai teikė sesijos " darbams ir 
svarstymams rimties ir susikau
pimo pobūdį.

Sesiją trumpu žodžiu atidarė 
pirm. dr. K. J. Valiūnas, sumi
nėjęs .pagrindines Lietuvos lais
vinimo problemas. Prasmingą 
maldą sukalbėjo vysk. V. Briz- 
gys.

žodžiu seimą pirmiausia svei
kino gen. kons. P. Daužvardis. 
Ilgoką sveikinimo žodi tarė PLB 
pirm. St. Barzdukas; toliau svei
kino: E. Bartkus ALTos vardu, 
A. Dzirvonas—BALFo, A. Klei
va — Pasaulio L. ,Kat. Bendri
jos, A. Juškevičius — ramovė- 
nų, V. Volertas — JAV LB, M. 
Gudelis — “Naujienų”, kun. dr. 
J. Prunskis —/‘Draugo”, K. 
Miklas — BATUNo. Gauta eilė 
sveikinimų ir raštu.

Posėdžių pradžioje buvo pa
gerbtas išvakarėse miręs buvęs 
ilgametis VLIKo pirm. prel. M. 
Krupavičius ir išklausyta pras
minga jo politinio testamento iš
trauka, kurią paskaitė A. Kasu
laitis.

Vykdomi darbai
VLIKo valdybos ir tarybos 

praeitų metų apyskaitą pateikė 
valdybos ižd. J. Valaitis. Valdy
bos nariai, ypač pirm. dr. K. J. 
Valiūnas, palaikė ryšį su lietu
vių visuomene ir organizacijom. 
Tuo tikslu atliko eilę kelionių. 
Santykiai su mūsų organizuota 
visuomene ir institucijom buvo 
geri. Išplėstos radijo transliaci
jos i Lietuvą, tęsiamas doku
mentinių leidinių paruošimas, 
leidžiama ELTA 5 kalbomis, ra
šomi, esant reikalui, protestai, 
memorandumai, palaikomi geri 
santykiai su JAV užsienių r. de
partamentu. Ypatingai daug ir 
nedelsiant veikta Bražinskų by
loje ir dėl Simo Kudirkos išda
vimo.

Iš Tautos Fondo valdybos vi- 
cepirm. Z. Jurio patirta apie 
Fondo naują valdybą, lėšų telki
mo akcijos stiprinimą bei tobu- 
linimą. 1970 m. per Fondo iždą 
perėjo virš $40.000, iš kurių 
$11.000 gauta iš ALTos ir

$8.000 iš Kanados TF atstovy
bės. Be to, JAV lietuviai suauko
jo T. Fondui kitais keliais dar 
$15.000. Kanados TF veiklos ap
žvalgą padarė St. Banelis.

Jėgų telkimas
Jėgų telkimo Lietuvos laisvės 

klausiniu pranešimus padarė dr. 
K. Karvelis ir Algis Gečys. Pir
masis išryškino pakitusią tarp
tautinę padėtį ir naujų metodų 
reikalingumą telkiant * lietuviš-

bylai. Antrasis iškėlė dabartinės 
laisvinimo organizacijos trūku
mus ir kelius jai pagerinti. Abu 
pranešimai buvo paruošti labai 
kruopščiai, perduoti efektingai 
ir sukėlė gyvas bei pozityvias 
diskusijas, kuriose jų keltos 
problemos dar daugiau paryš
kintos ir jieškota jų sprendimo.

Antroji seimo sesijos diena 
pradėta VLIKo sekr. St. Dziko 
pateikta Lietuvos laisvinimo 
programa. Pranešėjas palietė 
darbo sąlygas, VLIKo prigimti 
ir jo veiklos apimtį, lietuvių bei 
jų organizacijų talką tos progra
mos vykdyme ir pačios VLIKo 
valdybos ateinančių metų veik
los detalizuotą planą. Diskusijos 
po pranešimo nukrypo Į tarptau
tinės padėties analizę ir mažai 
telietė konkrečių ateities darbų 
aptarimą.

Tarptautinė sritis
Paskutinį pranešimą seimui 

pateikė prof. dr. B. Kasias. Jo 
tema buvo: “Tarptautinė padėtis 
ir Lietuvos laisvės klausimas”. 
Pranešėjas analizavo naująsias 
valstybių pripažinimo, vyriausy
bės sąvokos ir tarptautiniu su
tarčių prasmės teorijas bei išryš
kino mūsų bylos padėti tų teori
jų šviesoje. Diskusijose, tarp 
kita ko, buvo paliestas ir laiki
nosios vyriausybės veiklos atgai
vinimo klausimas.

Sesijos pabaigoje priimti nu
tarimai: padėka prez. R. Nikso- 
nui už jo griežtą akciją Kudirkos 
išdavimo byloje, padėka VLI
Ko valdybai ir ALTui už jų sku
bią veiklą toje byloje, sveikini
mas ir padėka jaunimui, dėl 
VLIKo, ALTos ir JAV LB dar
bo koordinavimo, dėl etnografi
nių sienų studijos išleidimo ir 
kiti. Visi nutarimai bus paskelb-

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” SKAITYTOJAMS
1. Su sekančios savaitės kalėdiniu numeriu užbaigiame 1970 

metus. Naujų 1971 m. numeris išeis (su vienos savaitės pertrauka) 
sausio 7 d.

2. Dėkojame visiem bendradarbiam, skaitytojam bei rėmėjam 
už visokeriopą talką savaitraščiui. Nuo jūsų duosnios talkos pri
klausys ir tolimesnė laikraščio sėkmė. Kartu pranešame, kad me
tinė “Tž” prenumerata yra pakelta iki $7. Siunčiantieji prenume
ratas už 1971 metus prašomi siųsti $7. Šis pakėlimas padarytas 
po penkerių metų. Viskam pabrangus, neišvengiamas buvo ir pre
numeratos pakėlimas.

3. Ypač esame dėkingi už rėmėjų prenumeratas ($10) ir aukas, 
kurios žymiai prisideda prie savaitraščio išlaikymo. Tikimės, kad 
mūsų skaitytojai ir toliau bus duosnūs savo aukomis.

ti spaudoje.
Sklandus posėdžiai

Seimo sesija praėjo sklan
džiai, išskiriant du atveju, kai 
prezidiumas nesugebėjo palaiky
ti tvarkos kilus ginčui dėl statu
to pakeitimo. Po pakartotinių 
balsavimų nežymia dauguma 
statutas pakeistas, t. y. jo keiti
mas išimtas iš VLIKo tarybos 
kompetencijos ir paliktas sei
mui.

Visi pranešimai buvo paruošti 
labai kruopščiai, iškėlė eilę svar
bių problemų, kurios diskusijo
se buvo dar paryškintos. Seime 
dalyvavo ir naujasis ALTos pir
mininkas dr. K. Bobelis, kuris 
savo žodyje ypač pabrėžė koor
dinuotos veiklos reikalą ir nusi
skundė vis tebevykstančiais par
tizaniniais žygiais santykiuose 
su JAV administracija. Iš viso 
seiipe vyravo nuoširdus sieki
mas įgyvendinti “tikrai vieningą 
ir suderintą Lietuvos laisvinimo 
talką.

Seimo sesija pradėta su pavė
lavimu, nes visi jos dalyviai bu
vo nuvykę į tuo laiku rengtą 
demonstraciją dėl S. Kudirkos 
išdavimo.

Prezidiumas ir dalyviai
Seimo prezidiumą sudarė: 

pirm. prof. M. Mackevičius, vice- 
pirm. A. Kasulaitis, sekr. K. 
Miklas ir P. Jurevičius. Nutari
mus paruošė T. Blinstrubas, dr. 
K. Šidlauskas, K. Oželis, L. Pra
puolenis ir J. Skorūbskas. Man
datus tikrino dr. Paliokas, J. 
Bertašius ir dr. J. Valaitis. Sei
me dalyvavo 44,atstovai ir pus
šimtis svečių. Atstovų amžius 
labai įvairus: nuo studento iki 
veterano. Seimo paruošiamuo
sius darbus atliko platus komi
tetas prof. B. Vitkaus vadovybė
je. Bismarko viešbutyje gruo
džio 5 ir 6 dienomis pirmoji sei
mo diena baigta vakariene, čia 
programą atliko solistė P. Bič- 
kienė ir muz. V. Jakubėnas. Kal
bėjo VLIKo pirm. dr. K. J. Va
liūnas ir Simo Kudirkos tragedi
jos liudininkas latvis Briezė: Va
karo vedėju buvo K. Oželis.

Seimo sesija baigta Lietuvos 
himnu. Po to seimo dalyviai nu
vyko pagerbti velionies prel. M. 
Krupavičiaus. Dl.

Pasaulio įvykiai
V. VOKIETIJOS KANCLERIS W. BRANDT IR LENKIJOS PREMJERAI
J. Cyrankiewicz Varšuvoje pasirašė sutartį, kuria pripažįstama 
dabartinė Oderio ir Neissės siena, patvirtinamas bevedi 40.000 
kv. mylių buvusios Vokietijos teritorijos įjungimas į Lenkiją. Iš tik
rųjų tai yra kompensacija Lenkijai už Sovietų Sąjungos II D. karo 
metais prisijungtą Lenkijos rytinę dalį. Per radiją ir televiziją 
tartu žodžiu kancleris W. Brandt reiškė viltį, jog sutartis užgydys 
praeities žaizdas. Lenkijai atiduodamas žemes, pasak W. Brandto, 
prarado ne dabartiniai vokiečiai, bet A. Hitlerio laikų nacionalso- 
sialistai. Svarbiausias uždavinys šiandien yra tiltų statymas tarp 
abiejų kraštu ir taika, neįmanoma ir neįgyvendinama be Europos 
solidarumo. Vokiečių Raudonojo Kryžiaus atstovas K. Wagner 
viename Koelno dienraštyje pa- •---------------------------------------
skelbė, kad Lenkija išleis apie ’----’’—11— —1-------
90.000 vokiečių iš dabartinės sa
vo teritorijos sekančių dvejų 
metų laikotarpyje. Kiekvieną 
mėnesį bus repatrijuojama apie 
2.000 Lenkijoje užsilikusių vo
kiečių. Rugpjūčio 12 d. pasira
šyta Maskvos-Bonnos sutartis te
bėra neratifikuota. W. Brandt 
laukia sovietų nuolaidų V. Ber
lyno klausimu, bet jų vis dar ne
matyti. R. Vokietijos premjeras
W. Stoph atmetė V. Berlyno
burmistro K. Schultz reikalavi
mą Kalėdų proga atidaryti mies
tą dalančią sieną, kad po ket
vertų metų vėl galėtų susitikti 
giminės. Beveik ęusė milijono 
V. Berlyno vokiečių turi gimi
nių R. Berlyne. * ' ~

TAMSIOS KALĖDOS?
Britaniją užtemdė elektros jė

gainių 125.000 tarnautojų uni
jos streikas. Pirmą kartą nuo 
II D. karo dienų parlamentui 
teko posėdžiauti žvakių šviesoje. 
Premjeras E. Heath paskelbė iš
imties stovio Įsakymą, duodantį 
teisę reguliuoti elektros srovę. 
Pirmiausia bus išjungta srovė 
visoms krautuvių vitrinoms, bet 
šis žingsnis problemos neiš
spręs, nes jėgainės negali išvys
tyti pilno pajėgumo dėl darbo 
rankų stokos. Kariai, streikinin
kų taip pat negali pakeisti — 
elektros jėgainėms reikia kvali
fikuotų technikų. Londone ir ki
tuose miestuose žvakės jau par
davinėjamos juodojoje rinkoje.

RINKIMAI PAKISTANE
Pirmą kartą prieš 23 metus 

nepriklausomybę gavusiame Pa
kistane buvo pravesti demokra-" 
tiniai parlamento rinkimai. Dau
giausia atstovų i parlamentą 
pravedė šeiko M. Rahman vado
vaujama Awami Sąjunga Rytų 
Pakistane, antroji vieta teko bu
vusio užsienio reikalų ministe- 
rio Z. A. Bhutto liaudies parti
jai Vakarų Pakistane. Prez. M. 
Y. Khan yra Įpareigojęs parla
mentą paruošti naują konstitu
ciją per 120 dienų. Priešingu 
atveju vėl bus grįžtama į karinę 
diktatūrą. Nemažą problemą su
daro R. Pakistano noras gauti

beveik pilną autonomiją, bend
rai Pakistano vyriausybei palie
kant tik krašto apsaugos ir už
sienio reikalus.

BAIGĖ VALYMUS
Prahoje įvykusiame kompar

tijos centrinio komiteto 140 na
rių posėdyje sekretoriui G. Hu- 
sakui buvo suteikti Įgaliojimai 
sustabdyti lig šiol vykdytus li
beraliųjų komunistų persekioji- 

, mus ir siekti vienybes. Posėdžio 
dalyviai kaltę dėl pradėtų refor
mų ir sovietų invazijos lygiomis 
dalimis suvertė diktatoriui A. 
Novotny ir A. Dūbčekui. Pirma- 

i sis buvo krauju susitepęs stali
ninkas, antrasis — komunizmo 
su žmogišku veidu atstovas. Va-. 

' lymų bangai sustabdyti, be abe
jonės, buvo gautas Kremliaus 
sutikimas. Centrinis komitetas 
taipgi priėmė rezoliuciją paša
linti iš kompartijos O. černiką, 
buvusį premjerą A. Dubčeko li
beralinių reformų laikais. Iš par
tijos pašalinta 400.000 narių.

NAUJAS SPORTAS
Diplomatų grobimas P. Ame

rikos kraštuose yra tapęs savo
tišku teroristinių organizacijų 
sportu. Brazilijoje, Rio de Janei- 

■ ro mieste, buvo pagrobtas jau 
ketvirtas diplomatas — Sveica- ' 
rijos ambasadorius G. Bucher. 
Teroristai reikalauja paleisti iš 
kalėjimų apie 70 kalinių. Apeti
tą jiems žadina Brazilijos vy
riausybės ligšiolinės nuolaidos. 
Už tris anksčiau pagrobtus di
plomatus ji jau yra paleidusi 60 
kalinių.

ATIDĖJO KALĖDAS
Kubos diktatorius F. Castro 

per radiją ir televiziją tartu žo
džiu pranešė savo valdiniams, 
kad Kalėdų šventės nukeliamos 
i sekančius metus. Jas bus lei
džiama švęsti tada, kai jau bus 
nuimtas cukraus nendrių der
lius, kurio numatoma turėti 7 
milijonus tonų. Kadangi nend
rių kirtimo sezonas prasideda 
lapkričio mėnesi ir baigiasi 
gegužėje, kubiečiams Kalėdas 
bus leista švęsti tik birželio mė
nesį.

KANADOS ĮVYKIAI

NUTEISTAS KAĖLTI JUGOSLAVIJOJ
* Kanados pilietis Radovan Mir- bė 260 puslapių pranešimą, ku- 
kovic, gimęs Jugoslavijoj, nu
teistas mirties bausme, kuri pa
keista 20 metų kalėjimu. Jis su 
šeima gyveno* St. Catharines, 
Ont. Praėjusią vasarą buvo nu
vykęs tėvynėn* aplankyti sergan
čios motinos. Vietinės valdžios 
pareigūnų buvo suimtas ir ap
kaltintas dalyvavimu komunisti
nių partizanų sušaudyme. Jo sū
nus ir žmona, gyveną St. Catha
rines mieste, kreipėsi į Kanados 
vyriausybę, prašydami padėti iš
vaduoti nuteistąjį, kuris esąs ne
teisingai apkaltintas.

Ontario premjeras ir šios pro
vincijos konservatorių vadas 
John Robarts spaudos konferen
cijoje paskelbė savo nutarimą 
pasitraukti iš šių pareigų ir ap
lamai iš politinio gyvenimo, ku
riam jis yra atidavęs 19 metų. 
Ontario progresyviųjų konserva
torių vadu J. Robarts buvo iš
rinktas 1961 m., pasitraukus 
premjerui Leslie Frost. Konser
vatorių partija liaują vadą rinks 
1971 m. vasario 10 — 12 d. d. 
Toronto Maple Leaf Gardens pa
talpose įvyksiančiame suvažiavi
me. Rimčiausiu ' kandidatu yra 
laikomas dabartinis Ontario 

________________________________________ švietimo ministeris W. Davis.
4. Dėl nepaprastai lėtos pašto tarnybos gauname daug skundų , Kadangi J. Robarts yra tik 53 

iš savo skaitytojų. Tuos skundus perduodame centriniam paštui*, metų amžiaus, jo pasitraukimas 
tačiau iki šiol žymesnio pagerėjimo nematyti. Tikimės, kad atei- politinės veiklps daug kam at- 
tvie našto tarnvha nairerės. rodo neįtikėtinas. Jis būtų labai

reikalingas progresyviųjų kon
servatorių visos Kanados parti
jai.

Senato komisija spaudos, ra
dijo ir televizijos reikalams, va
dovaujama Keith Davy, paskel-

šio įvykio ironiją — kankini
mams ir mirčiai išduotas jūri
ninkas buvo lietuvis, o JAV dar 
ir šiandien nepripažįsta Lietu
vos bei kitų Baltijos kraštų pri
verstinio Įjungimo į Sovietų Są
jungą ir jos vyriausybės spren
dimus lietuvių atžvilgiu laiko 
neteisėtais. Vedamąjį laikraštis 
baigia reikšmingais žodžiais:“Šis 
incidentas nedaro garbės JAV 
vyriausybei, bet jis taip pat kaip 
žaibas tamsią naktį nušviečia 
tikrąjį gyvenimą Sovietų Sąjun
goje. Po Stalino mirties mes esa
me labai daug girdėję apie vyks
tantį “liberalėjimą”. Iš tikrųjų 
sovietų valstybė vis dar tebėra 
didelis kalėjimas: ten gimę ar 
ginklo jėga jon įjungti nelai- laikraščio leidimą. Be to, išankstinio atsilyginimo* už laikraštį rei- 
mingi “piliečiai” susilaukia žiau- kalauja Kanados pašto taisyklės.
riausios bausmės, kai jie mėgina 6. Visiems linkime palaimingų Kalėdų ir sėkmingų naujų 
peršokti kalėjimo sieną.” metų.

5. Visus skaitytojus kviečiame atnaujinti prenumeratas iki 
1971 m. sausio 15 d., nelaukiant atskirų paraginimų. Tai palengvins

riame yra siūloma atsisakyti to
limesnių pašto paslaugų pabran
gimo II klasės siuntoms, ap
imančioms laikraščius ir žurna
lus. Neapsunkintas informacijų 
pristatymas esąs gyvybinės 
reikšmės reikalas. Federacinės 
vyriausybės paštui duodamos 
pašalpos šioje srityje remia ne 
laikraščių leidėjus, bėt jų visus 
skaitytojus. Pranešime vėl puo
lamos amerikietiškų žurnalų 
“Times” ir “Reader’s Digest” 
kanadiškos laidos dėl joms tei
kiamų nuolaidų. Skelbimus juo
se dekančios kanadiečių firmos 
už juos nemoka pajamų mokes
čių. Reikalavimas panaikinti šią 
privilegiją nėra naujas. Jį jau 
seniai perša kanadiškų žurnalų 
leidėjai, nors jų skundo tikroji 
priežastis yra nesugebėjimas iš
leisti tokių žurnalų, kaip “Ti- 
me”ir“Reader’s Digest”. Geriau
sias pavyzdys — Toronto ‘tStar 
Weekly” žurnalas, sudarytas iš 
kelių atskirų gabalų — po vieną 
tėtei, mamai ir vaikams, kad vi
si galėtų tuo pačiu metu skaity
ti. Nusipirkęs tokį žurnalą, iš 
karto du trečdalius išmeti šiukš
lių dėžėn — “komikus”, nevyku
sias noveles ir reklaminį priedą. 
Tuo tarpu “Time” skaitytoja vi
lioja visą pasaulį aprėpiančiais 
pranešimais ir gerai paruošto
mis Kanados žiniomis. Būdinga, 
kad “Time” ir “Reader’s Di
gest” stojo ginti visi trys Toron
to dienraščiai. Jų teismų, žur
nalų lygiui išlaikyti yra būtina 
tokia konkurencija. Senato ko-

(Nukelta į 64ą psl.)
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Siūlomas etninių grupių kongresas

Privilegijos sovietinėje sistemoje

Londone veikiąs Vakarų On
tario Universitetas skiria rimtą 
dėmesį etninėms grupėms, jų 
tarpe ir lietuviams. Tai rodo ir 
to universiteto rektoriaus ir On
tario rektorių tarybos pirminin
ko dr. D. C. Williams šiltas svei
kinimas Lietuvių Dienos daly
viams visų Ontario universitetų 
vardu. Po to jis nekartą dar apie 
tai užsiminė universitete, pa
brėždamas, kad jis buvo sužavė
tas lietuvių pasirodymu ir nesi
gailėjo su jais praleidęs visą va
karą. Patirta nemaža palankumo 
lietuviams ir kitoms etninėms 
grupėms ir iš kitų profesorių. 
Neseniai vienas jų, būtent, dr. 
R. R. Roth skaitė paskaitą ir 
po jos išsamiai diskutavo su stu
dentais etninių grupių problemą 
Kanadoje. Diskusijas* suorgani
zavo ukrainiečių studentų klu
bas. Jose lietuviams studentams 
atstovavo stud. Jurgis Paulionis.

Prof. Roth priminė federaci
nės valdžios ministerio indėnų ir 
šiaurinių teritorijų reikalams 
pareiškimą, kad federacinė val
džia nenori padartyi Kanadą 
tirpdinimo katilu, ir, plačiau pa
lietęs šią problemą padarė kele
tą konkrečių pasiūlymų. Jis siū
lė etninėms grupėms daugiau 
pasireikšti ir išdrįsti savo tei
ses ginti. Kad jų balsas būtų 
geriau girdimas, ragino jas su
sijungti į trečią kultūrinę jėgą, 
konkrečiai siūlydamas joms su
daryti Kanados etninių grupių 
kongresą. Tai tikrai dėmesio 
vertas ir . nusistebėjimą iššau
kiantis pasiūlymas. Profesorius 
kritikavo ir pačias etnines gru
pes dėl nedrjsimo pareikšti sa
vo nuomonės. Kartu jas ir patei
sino, kad taip esą dėl tolimesnės 
diskriminacijos baimės. Jis ypač 
kritikavo vadinamąjį “B a. B” 
pranešimą, siūlantį tik dvi kul
tūras, kaip diskriminacinį ir ne
priimtiną, daugiau problemų su
darantį, negu jų išsprendžiantį. 
Nesą reikalo- kitoms tautybėms 
tapti anglais ar prancūzais. Dėl 
vykdomos diskriminacijos augš- 
tose valdžios ir panašiose vieto
se dabar yra matomas tik vienas 
kitas pareigūnas ne anglų ar 
prancūzų kilmės. Taigi, profeso
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riaus pasisakymas buvo aiškus, 
nedviprasmiškas ir labai palan
kus etninėms grupėms.

Po šitų diskusijų ukrainiečių 
studentų klubas paruoš ir etni
nėms grupėms issiuntinės šeše
tą rezoliucijų, apimančių stu
dentų kaip etninių vienetų su
aktyvinimą, privertimą Kanados 
visuomenės pripažinti faktą, kad 
Kanada yra daugiakultūris, o ne 
dviejų kultūrų kraštas, sustipri
nimą etninių grupių veiklos ir 
struktūros, kėlimą už geležinės 
uždangos esančių kraštų proble
mų, mėginimą įtikinti valdžios 
ir mokslo įtaigas, kad jos užskai
tytų dalykus, praeitus ne tik 
anglų, bet ir kitomis kalbomis, 
kad universitetai praplėstų so
cialinių ir humanitarinių moks
lų studijas už anglų ir prancūzų 
kalbų ribų. Visa tai buvo at
spausdinta* ir “London Free 
Press” dienraštyje.

Jei etninės grupės neišnaudos 
ir šių taip palankių vėjų savo 
laivui* reikiama kryptimi nuvai
ruoti, tai nebus niekas kitas kal
tas, bet tik jos pačios dėl ini
ciatyvos neparodymo ir darbo 
pabijojimo. D. E.

"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$15: KLB Winnipego apylinkė; 

$10: kun. J. Matutis, A. Malinaus
kas, O. Delkus; $6: V. Petruškevi
čienė; $5: kun. dr. S. Valiušaitis, D. 
Renkauskas; rėmėjo prenumeratas 
po $10:-J. Kšivickis, A. Krakaitis, 
P. Vaškevičius, V. Kairys, J. Skėrius, 
P. Žaliauskas, kun. A. Bartkus, B. 
Vitkus, dr. A. Šidlauskaitė, A. Brič- 
kus, VI. Styga, V. Makuza, V. Nor- 
vilaitė, R. Masiulionis, M. Dikčius; 
$4: F. Daškis, D. Vaitkūnienė; $3: 
Z. Masaitienė, J. A. Viskontas, G. 
Venskaitis, Č. Norkus, J. Jurėnas. J. 
Čepaitis; $2: J. Lėveris, P. Kaziuko- 
nis, J. Steponas, A. Kazlauskas, J. 
Butkus, S. Styra, J. Radvilas, V. Pet
kevičius, V. Vytas, A. Pavilionis, S. 
Vaštokas, J. Petrulis, M. Dikčius, L. 
Bučinskas, E. Narbutaitė; $1: A. Pui
da, P. šimutis, A. P. Nevada, J. še- 
perys, A. Gailiušis, J. Suslavičius, A. 
K. Žilvitis, J. Baltaduonis, M. žėkie- 
nė, E. Paulionienė, A. Džiakonas, A. 
Astrauskienė. Nuoširdus ačiū vi
siems.

Kanadietis korespondentas 
Maskvoje Marą de Villers para
šė įdomų straipsnį apie sovieti
nę poniją dienraštyje “The St 
Catharines Standard” 1970 m. 
spalio 20 d. laidoje. Čia patei
kiame santrauką. Red.

Maskva.’ Kampuoto veido pik
tokas senis stovi prie krautuvės 
durų. Jo rankovė papuošta rau
donu kaspinu. Tai valdžios ženk
las. Jis stebi. Prisiartina mote
ris ir mėgina įeiti. Tas vyras pa
griebia ją už rankovės ir sako: 
’’Tau čia negalima eiti!” Jis ne
klausia su kokiu reikalu ji eina 
ar ko ji nori ir išstumia atgal. Ji 
nesiskundžia, nes Rusijoje tai 
įprasta. . . . #

Privažiuoja xčia automobilis. 
Išlipa iš jo moteris, pasipuošusi 
karoliais ir brangiais kailiais. Ji 
tiesiai praeina pro senį. Pastaro
jo veide švysteli ironiška šypse
na. Jis pasitraukia ir pusiau nu
silenkia. Nieko nesako, o ji eina 
“ten”; kur kiti negali įeiti.

Augštesnioji klasė
Tik augštesnioji klasė naudo

jasi šia. krautuvė, čia languose 
provokuojančiai išstatyta pran
cūzų konjakas, amerikiečių ciga- 
■garetės, puikiausios lėkštes, si
dabriniai stalo įrankiai ir kitos 

. prekės. Šitokių prekių negalima 
gauti pirkti Maskvoje už jokius 
pinigus. Vietos gyventojus jos 
tiesiog užhipnotizūoja. Todėl čia 
prie durų stovi senis, kad vietos 
eilinis žmogus neįeitų vidun, ši
tokia krautuvė tik augštesnės 
klasės žmonėms. Senis vienus 
stumia šalin, o kitiem labai pa
slaugus, kai ateįna neeilinis pi
lietis. Jis žino savo vietą. Ir kai 
kiniečiai politinėje polemikoje 
su rusais pastaruosius vadina 
“naujaisiais carais”, ~ tikrai ne
klysta. Tas pataikūniškas senis 
rodo, kad čia yra privilegijuota 
klasė, nauji aristokratai, kurie 
sudaro naujos sistemos viršūnę.

Leonido Brežnevo šeima nau
dojasi Rolls-Royce automobiliu, 
kuris kartą vos nesuvažinėjo ma
nęs. Kremliaus garažuose yra 
trys Mercedes 600, vienas Lin
coln, vienas Jaguar ir pagaliau 
vienas Rover.

Valstybinėje krautuvėje GUM 
yra skyrius, kuriame augštos 
klasės žmonės gali pirkti nesku
bėdami, kai masės pirkėjų būna 
suspausta žemesniuose augštuo- 
se. Anie gali nusipirkti tokių 
prekių, kurių masė dirbančiųjų 
pirkėjų net nemato.

Valstybės bankas turi mažą 
kiekį taip vadinamų “atvirų sąs
kaitų”. Kaikurie gerai atlygina
mi tarnautojai gali naudotis to
mis sąskaitomis be jokios ribos 
savo reikalams. Kaikurie daili
ninkai ar rašytojai taip pat nau
dojasi ta privilegija. Pačioje vir

I ŽYMUSIS IZRAELIO ŠNIPAS |
ŠL _■ „ Paslaptingo Johann Wolfgang Lotz'o veikla Egipte

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Netikėta talkininkė

Po poros mėnesių Wolfgangas 
grįžo į Miuncheną.* Susitikimas 
su Izraelio žvalgybos atstovais 
buvo suplanuotas Paryžiuje, kur 
Izraelis turėjo Europos žvalgy
bos centrą. Kai Wolfgangas pa
pasakojo savo nuotykius Kaire, 
jis tuojau pat gavo virši
ninkų pritarimą žirgyno steigi
mui. Jie jam parūpino specialius 
raitelio batus su slaptu radijo 
siųstuvėliu kairiojo bato kulne. 
Adata paspaudus vos įžiūrimą 
skylutę, kulnas atsidarydavo, ir 
Wolfgangas. galėjo išsiimti mi
niatiūrinį siųstuvėlį. Kodu buvo 
panaudotas vienas puslapis kny
gos apie jojimo meną, šią kny
gą Wolfgangas nutarė laikyti 
balno kišenėje, nė nebandyda
mas jos slėpti nuo savo bičiulių 
egiptiečių.

Grįždamas traukiniu iš Pary
žiaus Miunchenan, Wolfgangas 
netikėtai susipažino su bendra
keleive Waltraud. Neumann, po 
karo išvykusią į JAV ir dabar 
grįžusia aplankyti savo tėvų. Šis 
susitikimas abiem tapo meile iš 
pirmo žingsnio. Prasidėjęs ro
manas baigėsi vedybomis, apie 
kurias nieko nežinojo Izraelio 
žvalgyba. Wolfgangas šių vedy
bų nedrįso atskleisti savo virši
ninkams, nes jos pažeidė pagrin
dinius gero žvalgybos agento 
principus. Jis taipgi padarė ant
rą dar didesnį nusikaltimą, su
pažindindamas žmoną su savo 
tikruoju uždaviniu Egipte. Ta
čiau Waltraud, linkusi i nuoty
kių pilną gyvenimą, nesijaudino 
dėl galimo pavojaus ir pažadėjo 
po trijų savaičių atvykti Egip
tan.

Pasitiko generolas
Aleksandrijos uostan “Auso- 

nia” laivu atplaukusį Wolfgan- 
gą pasitiko policijos generolas 
J. Ghorab su tuzinu augštųjų 
karininkų. Muitininkams užteko 
jo vieno mosto, ir jie be jokios 
kontrolės praleido 17 iš V. Vo
kietijos atsivežtų lagaminų, ku
rių viename buvo dovana gene
rolui J. Ghorab — modernus 
magnetofonas. Po skanių pietų

šūnėje, žinoma, nėra pinigų trū
kumo. Prie mažos gatvelės, ne
toli namo, priklausiusio Lavren
ti Berijai, kuris buvo Stalino lai
kais vyriausiu budeliu, yra augš- 
tosios, privilegijuotos klasės vai
kams atskira mokykla. Jos val
gykloje kasdien vaikai gali pasi
rinkti tris šiltus valgius (tai ne
girdėtas liuksusas Rusijoje), šo
feriai laukia automobiliuose, ku
riais parveža mokinius namo.

Esame liudininkai laikotar
pio, kuriame auga materialinės 
n* techninės komunizmo klasės. 
Čia tebėra garsioji proletariato 
diktatūra, kuri, pagal sovietų 
technologiją, nieko nevaržo ir 
nieko niekam nediktuoja. Mat, 
proletariatas—gausiausioji dau- 
dauguma turėtų “diktuoti” liku
siems, bet -mažuma sumažėja 

, ligi išnykimo. Tada nėra nei dik
tuojančių, hei — diktatūros.

Šitos krautuvės buvo suorga
nizuotos suvenyrams ir kitom- 
Srekėm užsieniečiams, iš kurių 

uvo. galima gauti užsienio va
liutos. Dabar tos krautuvės aiš
kiai sudaro privilegijuotas sąly
gas naujiem vietos buržujam. 
Jose negalima pirkti už užsienio 
ar vidaus pinigus, čia prekės 
parduodamos tik už kuponus, 
kuriuos išduoda valstybės ban
kas. Kam kuponai yra išduoda
mi? Spėkite!

Švieži ūkio gaminiai pristato
mi tiesiog į augštesniosios klasės 
gyventojų namus. Tokių gami
nių sunku gauti Maskvos krau
tuvėse.

Partijos elitas
, Sovietų klasės radikaliai ski
riasi nuo caristinių, kaip moder
nus gyvenimas skiriasi nuo pra
ėjusių tingių pramogaujančių 
laikų. Vertikaliniai pakilimai ir 
kritimai čia labai judrūs ir stai
gūs. šiaipjau klasių suskirsty
mas yra pastovus, daugiausia pa
gal caristinės sistemos rėmus. 
Senosios aristokratijos vietoje 
atsirado partijos elitas. Sovietų 
spauda pripažįsta, kad “skirtin
gi principai taikomi teismuose, 
kai yra sprendžiamos augštų 

zpartiečių vaikų nusikaltimų by
los.” Ir kai komunistas pareiš
kia, kad “tik partija nuspręs, ar 
tas komunistas gali, ar negali 
būti traukiamas teismo atsako
mybėn”, yra visiems seniai žino
ma tiesa.

Antrąjį “didžiųjų buržujų” 
sluogsnį sudaro karininkai ir 
biurokratijos kadras. Vidurinė 
klasė yra susidariusi .iš moksli
nio ir technikinio personalo žmo
nių. Ten beveik nėra vidurinės 
žemesniosios klasės, nes masė 
pramonės darbininkų ir suvar
gusių ūkio darbininku gausybė, 
kaip ir anksčiau Rusijoje, suda
ro pirmą plačiausią laiptą.

Mums yra sakoma, kad kari

Aleksandrijos karininkų klube 
policijos automobilių vilkstinė 
Wolfganga išlydėjo į Kairą. Nie
kam nekrito į akis įtartinas fak
tas, kad vokietis “milijonierius” 
važiuoja paprastu volkswagenu, 
nors Vokietijoje netrūksta ir 
brangesnių automobilių. Izrae
lio žvalgyba buvo pagailėjusi pi
nigų liuksusiniam automobiliui, 
bet šiaip jau padengdavo visas 
Wolfgango išlaidas. Centrinėje 
Tel Avivo žvalgybos įstaigoje jis 
buvo vadinamas “šampano šni
pu” dėl nuolatinių balių su egip
tiečiais karininkais.

Nilo Zamaleko saloje Wolf
gangas išsinuomojo ištaigingą 
vilą, nusipirko keletą arabiškų 
žirgų. Policijos gen. J. Ghorab 
žirgų treneriu parūpino iš Veng
rijos kilusį žmogų, kuris hipo
dromą buvo įsirengęs Kairo Ab- 
basia priemiestyje. Labiau tin
kamos vietos savo tikslams 
Wolfgangas nė su žvake nebūtų 
galėjęs surasti, nes šalia hipo
dromo buvo didžiulė egiptiečių 
kariuomenės bazė, čia buvo iš
kraunami iš Sovietų Sąjungos 
atvežti tankai ir vėliau siunčia
mi į mažesnes bazes pafrontėje. 
Užlipęs į medinį bokštą, Wolf
gangas stebėdavo treniruojamus 
žirgus ir žiūronų pagalba sekda
vo bazėje iškraunamus tankus. 
Kiekvieną naktį radijo bango
mis Tel Avivas gaudavo prane
šimą apie naujas sovietinių tan
kų siuntas ir jų paskyrimo vie
tas pafrontėje.

žmona ateina pagalbon
Iš V. Vokietijos atvykusi 

Wolfgango žmona Waltraud bu
vo sutikta iškilminga puota. 
Gražiausią ir didžiausią gėlių 
puokštę jai padovanojo policijos 
gen. J. Ghorab. Tą vakarą lie
josi šampanas, skambėjo tostai 
Wolfgango ir Waltraud garbei. 
Blondinė Waltraud tapo nepa
mainoma savo vyro talkininke 
špionaže. Prisidengusi naivumo 
skraiste, egiptiečiams karinin
kams ji pastatydavo tokių klau
simų, kokių Wolfgangas nebūtų 
drįsęs kelti. Varžydamiesi dėl 
jos šypsenos ir palankumo, egip^ 
tiečiai atsakymų nevyniodavo į 

ninkai (nuo pulkininko ir augš- 
tyn) negali gatvėje nešiotis jokių 
ryšulių — lagaminų, neš tai ne
siderina su jų “garbe”. Mes abe- , 
jojame, bet karininkų elito re
putacija visiems gerai žinoma. 
Jie visuomet eina į priekį ilgiau
sios žmonių eilės, kurie laukia 
prie kratutuvės įėjimo.

Šiais metais pirmą kartą so
vietų pramonė, pagamino naują 
automobilių modelį. Jis pasiro
dė šių metų pavasarį, nors sovie
tų žmonėms dar nepardavinėja
mas. Paprastai informacijoje te
lefonu atsakoma, kad šis mode
lis dar nepagamintas. Tai yra 
juokas, nes šimtai tokių automo
bilių galima matyti Maskvos gat
vėse. Jais važinėja tik tie, kurie 
turi šoferius.

Dar sugrįžkime prie anos 
krautuvės. Moteris iš kaimo lau
kia eilės. Ji maža, storoka, ran
kos ir kojos sukietėjusios nuo 
darbo. Jos apranga, kaip ir visų 
Rusijoj: seni veltiniai, ilgas si
jonas su sunkia prijuoste, pigi 
bliuze ir ant galvos skarelė. Tas 
krautuvę saugojantis senis jau 
kitap elgiasi — sustabdo ją prie 
durų. Ji stumiasi į priekį. Jis 
piktai ištraukia ją atgal ir užrė
kia, kad ji čia negali eiti. Mote
ris atsikrankščia ir spjauna se
nio akivaizdoje ant laiptų. Ji 
pasitaiso savo ryšulį, eina šalin, 
piktai sakydama: “Ir kas šį kraš
tą valdo?”

Kitas darbininko drabužiais 
vyras glamžo rublį prie tos 
krautuvės, kurioje tik už'kupo
nus parduoda. Jis turbūt trupu
tį girtas, nes jo veidas raudonas 
ir garsiai sako: “Aš sąžiningai 
dirbu už šitą sovietų pinigą sa
vame krašte ir ką aš už jį galiu 
pirkti? Jis bevertis! Aš už jį nie
ko negaliu gauti!”

Jaunimas
Jaunimas neprisimena Stalino 

pamišimo laikų. Jis stebi siste
mą, kuri augina prieštaraujan
čius, nes kitų privilegijos jų ne
prileidžia ten, kur jie jaučia sa
vo teisę. Daug kartų mes stebė
jome pykstančius jaunuolius, 
kurie buvo neįsileidžiami i pri
vilegijuotųjų restoranus. Jie žy
miai drąsiau išreiškia savo pyk
ti, negu vyresnieji. Jūs negalite 
tai vadinti opozicija, bet siste
ma, kuri augina pati sau priešta
raujančius. Gal paskutinis žodis 
gali būti Lenino, nes ten polemi
koje visuomet remiasi Lenino 
raštais. Lenino raštų 27 tome 
262 puslapyje (anglų k. laidoje) 
Leninas rašo: “Pilnas ir populia
rus pasikeitimas istorijoje nie
kur neįvyko be nešvarių putų, 
kurios kyla iki viršūnės, be 
avantiūristų, be sukčių, be patai
kūnų, be pagyrūnų, kurie pri
kimba prie nenrityrusiu naujin- 
tojų...” V. M.

vilnas, užmiršdami elementa
raus atsargumo principus. Be 
policijos gen. J. Ghorab, artimų 
Wolfgango šeimos bičiulių rate
liui priklausė jau anksčiau mi
nėti du egipto karinės žvalgy
bos atstovai — brigados gen. F. 
Osman, pik. M. Sabri ir netgi 
pramonininku užsimaskavęs V. 
Vokietijos žvalgybos agentas 
Gerhard Bauch.

Nuolatinių balių grandinę nu
traukė reikalavimas iš Tel Avi
vo ištirti vieną sovietinių “SAM- 
2” raketų bazę. Izraelio žvalgy
binė aviacija buvo padariusi jos 
nuotraukas, tačiau iš jų nebuvo 
aišku, ar raketos yra tikros, ar 
galbūt tik jų imitacija, išstatyta 
dykumoje propagandiniu tikslu. 
Tel Avivo žvalgybos centrinei 
buvo žinoma tik apytikrė šios 
raketų bazės vietovė. Wolfgan- 
gui su* žmona teko ilgokai važi
nėti volkswagenu, kol pagaliau 
pavyko surasti iš plento į bazę 
išsukantį kelią. Įvažiavimą sau
gojo pakeliamas barjeras ir 
ginkluotas egiptietis karys būde
lėje.

Dėžė šampano
Keletą dienų Wolfgangas su 

žmona pravažiuodavo pro įvažia
vimą, kol pagaliau vieną kartą 
sargybinį aptiko gamtiniais rei
kalais pasitraukusį iš savo pos
to ir užmiršusį nuleisti barjerą. 
Waltraut vairuojamas volkswa- 
genas pasuko smėlėtu keliu į ra
ketų bazę. Wolfgangui buvo aiš
ku, kad sargybinis šį incidentą 
tuojau pat telefonu praneš bazės 
viršininkams. Netrukus pasiro
dė automobilis' su ginkluotais 
vyrais.

— Suk nuo kelio į smėlį, — 
tarė Wolfgangas žmonai. — Mū
sų pasiaiškinimas paprastas: tu 
vairavai automobilį ir pasikly- 
dai, o aš tuo metu miegojau. 
Nubudau tada, kai mes jau bu
vom įklimpę smėlyje...

Kai egiptiečiai su vyr. leite
nantu priešakyje privažiavo prie 
įklimpusio volkswageno, Wolf
gangas vokiečių kalba jau kolio- 
jo savo žmoną už žioplumą. Ka
dangi egiptietė karininkas šios 
kalbos nesuprato, abu sulaiky-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visoms bei visiems mus guodusiems ry

šium su mūsų vyro, tėvelio bei senelio JONO NAUJOKO mirtimi. 
Nuoširdžią padėką reiškiame: Sv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. 
P. Ažubaliui ir kun. J. Staškevičiui; Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Išganytojo parapijos klebonui kun. A Žilinskui; Delhi šv. 
Kazimiero parapijos klebonui kun. dr. J. Gutauskui; Toronto šau
lių kuopos pirmininkui St. Jokūbaičiui, Toronto ir Hamiltono kuo
pų šauliams, taip gausiai dalyvavusiem garbės sargyboj bei karsto 
nešime laidotuvių metu; J. R. Simanavičiui už pranešimą radijo 
programoje; visiem artimiesiem draugam ir pažįstamiem už gausų 
velionies lankymą budėjimo metu, už gausų dalyvavimą laidotu
vėse, už gražias gėles, paguodą liūdesio dienomis.

Taipgi esame dėkingi: p.p. Idai ir Valteriui Drešeriams, Irenai 
ir Osvaltui Delkam, Onutei Kyzelienei, Gerdai Povilaitienei už 
užkandžių bei kavutės organizavimą ir visom šeimininkėm, kurios 
dalyvavo bei prisidėjo prie gausiai ir gardžiai paruošto maisto.
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Dar kartą visiem nuoširdus lietuviškas ačiū —
Marija Naujokienė, dukros, sūnus 

ir jų šeimos 
f

Energingam visuomenės veikėjui

Kanados Lietuvių Bendruomenės Sault Ste. Marie

apylinkės pirmininkui

A+A Zigmui Girdvainiui
staigiai mirus, reiškiamo nuoširdžių užuojautų ve

lionies artimiesiems ir apylinkės tautiečiams —

Kanados Lietuvių Bendruomenės Sault Ste. Marie, Ont, 
apylinkės pirmininkui

A+A Zigmui Girdvainiui 
mirus, jo giminėms bei pažįstamiems reiškiame gilią 
užuojauta —

Mykolui
mirus, žmonai STEFANIJAI, dukrai VANDAI ir sūnui
BRONIUI su šeimomis gilią užuojautą reiškia —

Ledų šeima

staiga mirus, krikšto motinų VIKTORIJĄ LUKOŠE
VIČIENĘ ir dukterį SAULĘ nuoširdžiai užjaučiu —

Algis Zadurskis

Mano krikšto tėvui

Mylimai MAMYTEI mirus Lietuvoje, jos sūnui 
JURGIUI ŠLEINIUI ir žmonai ROSELIEN Sudburyje gilia 
užuojautą reiškia — 
J. Bataitis 
J. E. Stoikai

mirus, jo žmoną VIKTORIJĄ, dukrą SALOMĖJĄ (Saulę) 
ir žentą JONĄ REMESAT nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu su visais liūdime —

V. B. Morkūnai ir šeima

tuosius jis nutarė nuvežti į ba
zės štabą.

— Tamsta pulkininke, sulai- 
kėm du užsieniečius! — raporta
vo į komendanto būstinę užsu
kęs vyr. leitenantas, Wolfgangą 
ir Waltraud palikęs prieškam
baryje.

— Kur jie dabar yra?
— Prieškambaryje.
— Prieškambaryje? Stimpan- 

čio asilo sūnau, tu juos atgabe
nai į raketų bazės centrą? O 
akis ar užrišai?

— Ne.
— Jeigu jie yra šnipai, saugu

miečiai tau nusuks sprandą už 
tokį žioplumą!

Wolfgangas bazės komendan
tui pakartojo su žmona sutarta 
pasiklydimo istoriją ir ėmė 
linksniuoti pavardes egiptiečių 
augštųjų karininkų, galinčių pa
liudyti jų nekaltumą. Komen
dantas pirmiausia paskambino 
Wolfgango bičiuliui pik. H. Sab
ri, karinės žvalgybos atstovui.

— Ką judu veikiate raketų 
bazės centre? — norėjo žino
ti pik. M. Sabri.

— Mielas Sabri, atleisk, kad 
aš tave trukdau dėl tokio kvailo 
menkniekio, — pradėjo pasiaiš
kinimą Wolfgangas. Po to sekė 
istorija apie sunkiai beįtikėtiną 
pasiklydimą.

KLB krašto valdyba

Apylinkės lietuviai

Toronto Lietuvių Moterų 
Šalpos Grupė "Daina"

Mykolui Derviniui
atsisveikinus su šiuo pasauliu, jo žmonų STEFANIJĄ 
— mūsų brangių rėmėjų, dukrų VANDĄ su vyru ir 
sūnų BRUNO su Šeima giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime ■—

J. M. Glizickai
A. Braškys

— Nesijaudinkite, aš tuojau 
pat sutvarkysiu visą reikalą, — 
pareiškė pik. M. Sabri. — Atsi
prašyk mano vardu savo žmoną 
dėl įvykusio nesusipratimo.

Bazės komendantas, nustebin
tas tokio pokalbio, abu sulaiky
tuosius nusivedė į karininkų val
gyklą. Gurkšnojant kavą, Wolf
gangui paskambino pik. M. Sab
ri painformuotas saugumo bri
gados gen. F. Osman:

— Wolfgangai, senas kipše, 
Sabri man pranešė, kad tu mūsų 
raketas šnipinėji. Išsipirkimas 
tau kainuos bonką šampano, jei
gu nenori kalėjime pelyti.

— Kokio šampano — egiptie- 
tiško ar importuoto?

— Nebandyk man vaidinti 
šykštaus žydo, — juokavo gen. 
F. Osman. — Arba prancūziš
kas šampanas, arba jokio...

Telefoninį pokalbį gen. F. Os
man užbaigė kvietimu atvykti 
į karininkų balių Kairo Helio- 
polio priemiestyje. Bazės ko
mendanto įsakyti, kariai išstū
mė smėlyje įklimpusį wolkswa- 
geną. Grįžęs Kairan, Wolfgan
gas radijo bangomis pranešė Iz
raelio žvalgybai: “Raketos — 
tikros”. Į egiptiečių karininkų 
balių tą vakar* jis nusivežė visą 
dėžę prancūziško šampano.

(Bus daugiau)
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Studentai sudegino simbolinį karstą
Dvidešimtasis suvažiavimas diskutavę,, demonstravo, 

klausė ir šoko-
JŪRATE ČEPONKUTE

k

Kai susirenka pora šimtų 
energingo jaunimo į vieną vie
tą, be abejonės, turi kas nors 
įvykti. Dvidešimtasis S. Ameri
kos lietuvių studentų suvažiavi
mas 1970 m. lapkričio 26-28 die
nomis Klevelande tikrai buvo 
neeilinis įvykis. Studentų valdy
ba ilgai planavo šį suvažiavimą 
ir prieš porą mėnesių išsiuntinė
jo laiškus, kviesdamas jaunimą į 
šį “įvykį” (Happening).- Progra
mą sudarė labai įdomią ir aktua
lią ne tik jaunimui, bet ir visuo
menei. Pastarosios atsilankymas 
į paskaitas ir diskusijas aiškiai 
parodė programos pasisekimą.

Versti valdžią
Atvykusi į Klevelandą, net ae

rodrome sutikau studentų, kurie 
klausinėjo kur yra Pick-Carter 
viešbutis. Mat, ten turėjo įvyk
ti lietuvių studentų suvažiavi
mas. Viešbučio paskaitų kamba
ryje jau radau būrį studentų, 
diskutuojančių savo organizaci
nius reikalus.* Visur pasigirdo 
balsas, kad reikia versti JAV 
valdžią. Nežinodama reikalo, pa
galvojau: nejaugi mūsų studen
tija tapo revoliucininkais, kad 
jau žada versti krašto vyriausy
bę. Užsidegimas buvo aiškiai 
matyti visų veiduose ir tapo 
jungiančiu suvažiavimo tikslu. 
Visi kalbėjo apie demonstraci
jas ir žmogaus teisių gynimą. 
Tik tada sužinojau apie lietuvio 
Simo Kudirkos tragediją.

Su gedulo raiščiais
Ketvirtadienį vakare susirin

ko studentai į susipažinimo šo
kius, bet po linksmavakario per 
naktį dirbo, ruošdami plakatus menė apgailestavo, kad dėl lai- 
ir spaudai pranešimus ryšium su 1 •------------
numatyta penktadienio ryto de
monstracija. Penktadienį, nors 
oras buvo nepalankus eisenai, 
susirinko pusantro šimto stu
dentų. Užsirišę juodus raiščius, 
jie nešė žmogaus teisių karstą 
ir plakatus bei demonstravo prie 
federacinių rūmų Klevelande. 
Plakatai smerkė lietuvio sugrą
žinimą sovietams. Paulius Žy- 
gas, pasilipęs ant sunkvežimio, 
visuomenei ir spaudos atsto
vams pranešė protesto tikslą ir 
lietuvių studentų reikalavimus. 
Jis reikalavo, kad Amerikos vy
riausybė ištirtų, kodėl įvyko Si
mo Kudirkos tragedija. Televi
zijos aparatam filmuojant, kars
tas buvo simboliškai uždegtas ir 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Algio Rukšėno (UPI žur
nalisto) ir kitų pasižymėjusių

žmonių dėka demonstracija pa
teko į "televizijos stotis ir į di
džiąją spaudą.

Aktualios paskaitoj
Penktadienį po pietų vėl buvo 

paskaitos ir diskusijos. John 
Cadzow (Kent State University), 
kuris ruošia daktaratą lituanisti
kos srityje, kalbėjo apie “Litua- 
nus” žurnalą. Jis pabrėžė, kad 
“Lituanus” yra gana augšto ly
gio,. vienintelis anglų kalba lei
džiamas lietuvių žurnalas ir 
svarbiausia, kad jis lengvai pa
siekia amerikiečius studentus, 
kurie domisi lietuvių kultūra.

Toliau sekė prof. Vytauto Bie
liausko (Xavier University) pa
skaita apie studentų identitetą. 
Abi paskaitos sukėlė įdomių dis
kusijų ir klausimų klausytoju 
tarpe. Neskubėjo studentai 
skirstytis ir mažuose būreliuose 
koridoriuje ilgai diskutavo.

Vakare buvo surengtas jaunų 
poetų poezijos vakaras ir šokiau 
Bet net ir tada pasikalbėjimai 
sukosi apie demonstracijos pa
sekmes ir apie televizijos bei 
spaudos domesį lietuvių studen
tų žygiui. Visur buvo matyti stu
dentai, skaitą vakarinius laik
raščius. Jie plojo vienas kitam 
per petį, sakydami: “Ot gerai 
pavyko protestas!”

žarijos diskusijose
šeštadienį, lapkričio 28, bu

vo tęsiami darbo posėdžiai ir 
simpoziumas “Santykiai su da
bartine Lietuva”. Daug įdomių 
nuomonių buvo pareikšta. Dis
kusijos buvo gyvos ir vietomis 
net karštos. Studentai ir visuo-

ko apribojimo jos negalėjo tęs
tis ilgiau. Liūdna buvo ta valan
da, kai jau reikėjo suvažiavimą 
užbaigti. Romas Sakadolskis pra
nešė apie jaunimo kongreso pla
nus. Po to šokių vakarą apvai
nikavo Hamiltono “Gyvataras” 
ir solistas Jonas Vaškevičius (to- 
rontietis) su puikia ir žavinga 
programa.

Baigdama norėčiau pridėti, 
kad mūsų lietuviai studentai ne
apsnūdę. Jų suvažiavimams rei
kia geros organizacijos, bendrų 
ryšių ir jungiančio tikslo. Dvi
dešimtasis studentų suvažiavi
mas turėjo tas visas savybes. To
dėl studentai pasiekė tokius ge
rus rezultatus. “Įvykis”, kuri 
skelbė studentų valdyba, tikrai 
tapo sėkmingu suvažiavimu. At
siliepimai apie jį gali būti tik 
geri!

Š. Amerikos lietuviai studentai suvažiavimo metu Klevelande 1970 
m. lapkričio 28-29 dienomis surengė plataus dėmesio sulaukusia 
demonstracija, smerkiančia amerikiečių pareigūnų elgesį su iš 
rusų laivo pabėgusiu Simu Kudirka. Jų nešamas karstas vaizduoja 
žmogaus teisių laidojimą Nuotr. J. Gorios
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Kaip ir kiekvieneriais metais, artėjančių Kalėdų švenčių proga 
siūlome specialiai paruoštus siuntinius, kurie bus maloni ir praktiška 
dovana Jūsų artimiesiems.
DOVANŲ SIUNTINYS 1 (1970)
3% jardo angliškos vilnonės geros rūšies medžiagos eilutėms,
3
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jardai krimplene medžiagos moteriškai eilutei ar dviems sukne
lėms. 3 jardai eksportinės rūšies veliūro, vilnonės ar kašmiro 
medžiagos vyriškam arba moteriškam apsiaustui, 2% jardo vilno
nės medžiagos suknelei, 1 nailono ar medvilniniai vyriški išeigi
niai marškiniai arba moteriška bliuskutė, 2 poros moteriškų ar 
vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių.

Siuntinio kaina su muitu ir visom kitom išlaidom — $95.00.
DOVANŲ SIUNTINYS 2 (1970)
Du vyriški ar moteriški itališki nailono lietpalčiai su diržu, krimple- 

no medžiaga dviems puikioms suknelėms, vyriškas ar moteriškas 
megztukas — vilnonis ar akryleno, 3% jardo vilnonė medžiaga eilu
tei su įrašu “All wool made in England”, viena puiki gėlėtą vilnonė 
skarelė. Pilna siuntinio kaina — $95.00.
Taip pat mielai galime pridėti prie šių ar kitų siuntinių reikmenų, 
kurie Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi.
Dirbtinio mink (audinės) kailio viršus apsiaustui — $40, vilnonės gė
lėtos skarelės — po $5, vyriški ar moteriški nertiniai — po $12, nai
lono marškiniai — po $8, nailono lietpalčiai — po $11, gėlėtos nai
lono skarelės — po $2, nepermatomo nailono medžiaga skarelėms — 
po $11, puikūs ilgi vilnoniai moteriški šalikai — po $9 ir kt
Už $36 pasiunčiame maisto siuntinį specialiai parinktų gaminių. Pri
imame užsakymus automobiliams, motociklams, dviračiams, televizi
jos aparatams, persiunčiame pinigus ir t t

» (Ž. JURAS)
! 421 Hackney Rd., LONDON, E. 2, ENGLAND. TeL 01-739-8734 

A. Kusinskis, 167. College St., Sudbury, Ont.
J . L. Radzevičius, 762-7845, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont
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Patirtys - vietines

Velionis prel. M. Krupavičius ir senatvėje buvo aktyvus lietuviškoje veikloje. Čięj matome jį bal
suojantį Lietuvių Bendruomenės rinkimuose

Prašneko Kremliaus Don Kichotas
Neseniai praradęs paskutinį 

bereikšmį postą Kremliaus tar
nyboje — tautybių tarybos pir
mininko — Justas Paleckis da
bar, matyt, už pensiją sutiko pa
daryti paskutinius savo kvislin
giško gyvenimo patarnavimus 
Maskvai: iškoneveikti nuo ru
siškojo teroro į Vakarus pasi
traukusius lietuvius, štai “Gim
tojo Krašto” 38 (190) nr. savo 
straipsnį apie okupuotos Lietu
vos pramonės reikalingumą jis 
pradeda šitokiu sakiniu, taiko
mu Vakaruose gyvenantiems lie
tuviams: “nususęs reakcininkų 
arkliukas”.

Nė vienas savą tautą mylintis 
lietuvis, nežiūrint kur jis begy
ventų, nekovoja prieš tai, kas 
daroma gero lietuvių tautos ge
rovei ar jos kultūrai kelti. J. Pa
leckis giriasi, kad jis lankęsis 
Telšiuose skaičiavimo mašinų 
dalių gamykloj. “Joje dirba keli 
šimtai darbininkų. Kas jie? O gi 
žemaičiai iš Telšių ir kitų rajo
nų”. Mes visai neketiname gin
čytis, kad to ar kito fabriko dar
bininkai yra lietuviai. Tą žino
me ir be Paleckio apsilankymo. 
Bet kodėl Paleckis neparašė 
kiek tame fabrike yra rusų vado
vaujančiose vietose? Ar gali Pa
leckis nemeluodamas tvirtinti, 
jog šiandieninės Lietuvos pra
monėje ne tik darbininkai, bet 
ir vadovybė yra lietuviai? Ne. 
Rusai sėdi vadovaujančiuose 
pramonės postuose, ima pasakiš
kus atlyginimus, gyvena pirma
klasiuose butuose, o lietuvių 
rankomis pagaminti pramonės 
gaminiai išvežami į Rusiją pasta
rosios imperializmui stiprinti, 
Lietuvos rinkoje nepaliekant 
net būtino reikalingumo prekių. 
Pramonė galinga, o nėra sąsagų

Paleckis įrodinėja, kokia da
bar galinga Lietuvos pramonė. O 
štai neseniai iš Klaipėdos grįžęs 
anglų jūrininkas laikraštyje ap
rašinėja kaip jis nepaprastai 
brangiai pardavęs savo marški
nių rankogalių sąsagą, kurią pir
ko Londone už devynis šilingus. 
Tokių niekniekių Vakaruose pil
nos krautuvių vitrinos, o Lietu

voje, anot Paleckio, “galinga pra
monė” nepagamina vietinei rin
kai šitokio mažmožio. Neseniai 
“Komjaunimo Tiesoje” vienas 
tautietis skundėsi, kad jis iš
vaikščiojo visą miestelį ir nie
kur negalėjo pataisyti nutruku
sios portfelio auselės. Tai tik po
ra pavyzdžių iš daugelio, jau ne
kalbant apie didesnius kasdieni
nio vartojimo reikmenis. Eilės 
prie krautuvių dar ir dabar Lie
tuvoje egzistuoja ir nežinia ar 
jos kada išnyks, nes komunisti
nė sistema Rusijoje įvesta jau 
virš 50 metų, o trūkumai ir ei
lės neišnyko.

B. RIMGAUDAS

Ir senatvės sulaukęs meluoja
Paleckis rašo: “1940 m. vasa

rą Lietuvos darbo žmonės džiū
gavo ...” Gerai atsimenu, kaip 
mano gimtajame mieste 1940 m. 
vasarą rusų tankams riedant ir 
šuoliuojant" pančiais pažabotais 
arkliais “sovietinei kavalerijai”, 
džiūgavo tik miesto žydukai, ke
li valkatos ir keletas prasigėru
sių komunistėlių (vėliau susite
pusių rankas lietuvių išdavystė
mis ir žudynėmis), o šiaip visas 
miestelis liūdėjo, moterys ver
kė ... Tas pats vyko visoj Lie
tuvoj. Taigi Paleckiui bent se
natvės sulaukus vertėtų nustoti 
melavus. Iš kitos pusės—be rei
kalo Paleckis šliejasi prie darbo 
žmonių, nes pats visą amžių juk 
nėra nei vieną dieną darbininku 
buvęs.

Tada važiavo savo noru, 
dabar — prievarta

Paleckis įrodinėja, kad iš ne
priklausomos Lietuvos kasmet 
išvažiuodavo tūkstančiai į kitus 
kraštus j ieškodami darbo. O ko
dėl Paleckis neparašo, kiek ru
sai išvežė lietuvių į Sibirą, kiek 
jų ten mirė ir kiek dabar prie
varta ten apgyvendinta? Juk ru
sai ištisus kaimus ir miestelius 
Lietuvoje išnaikino. O dabar 
kasmet tūkstančiai lietuvių iš
siunčiama iš Lietuvos į Rusiją 
“plėšiminių žemių įsisavinti” ar 
kitokiais rusiškojo imperializmo 
motyvais prisidengus, še, tam 
pačiam laikraštyje (nr. 37) rašo
ma, kaip iš Kauno politechnikos 
mokyklos į Afganistaną išvyko 
mokytojauti du lietuviai dėsty
tojai. Jų vieton, be abejonės, į 
Kauną atvyks du rusai “specia
listai”. Tokia yra rusiškojo im
perializmo politika — išmaišyti 
tautas ir jas surusinti.

Kasmet į rusų kariuomenę iš 
Lietuvos išvežama apie 25 — 30 
tūkstančių Lietuvos jaunimo. 
Atlikęs karinę tarnybą kur nors 
Kinijos pasienyje, kas trečias 
jaunuolis kokiu nors preteksu 
apgyvendinamas Sibire. Nevil
ties pagauti du lietuviai neseniai 
pasigrobė sovietinį lėktuvą ir 
pabėgo į Turkiją.

Paleckis giriasi, kad Lietuvos 
mokyklos kasmet išleidžia tūks
tančius specialistų. Didelė dalis 
iš jų siunčiama į Rusiją “specia
lizuotis”, o jų vieton atbilda ru
sai “specialistai” Lietuvos pra
monei ugdyti. Išeitų, kad tos Pa
leckio išgarsintos dabartinės 
Lietuvos mokyklos yra tokios 
blogos, kad negali paruošti ge
resnio specialisto už rusišką. 
Mano įsitikinimu, tos mokyklos 
sugeba paruošti specialistus, bet 
rusams reikia pramonės dingsti
mi varyti Lietuvoje rusišką ko
lonizaciją.

Pataikūno pareiškimas
Pabaigoje savo straipsnio Pa

leckis padarė absurdišką surusė
jusio lietuvio karjeristo pareiš
kimą, girdi: “kas rūpi Lietuvai— 
rūpi ir Maskvai”. Na, vien tik 
už tokį pareiškimą Maskva turė
tų paskirti Paleckiui Lenino pre
miją, nes tikrai mažai yra lietu
vių, kurie sutiktų savo parašu 
tvirtinti tokią prorusišką nesą
monę. Juk pradedant 1655 m. 
pirmuoju barbarišku rusų įsi
veržimu į Vilnių ir baigiant šiuo 
laikotarpiu, Maskvai terūpėjo 
vienas tikslas — išnaikinti lietu
vių tautą ir Lietuvą ištrinti iš 
Europos žemėlapio. To tikslo 
siekdami, rusai po šio pasaulinio 
karo sunaikino daugybę lietu
vių, varo Lietuvos kolonizaciją, 
rusina jaunimą, atplėšė nuo Lie
tuvos grynai lietuviškas, nuo ne
atmenamų amžių lietuvių apgy
ventas sritis—Breslaujos, Smur- 
gainių, Lydos, Naugarduko, Gar
dino, Augustavo, Suvalkų ir jas 
priskyrė prie Gudijos ir Lenki
jos. Susprogdino Krėvės pilį, 
kad jos griuvėsiai nebylotų Lie
tuvos istorijos. Pasigrobė" buv. 
Rytprūsių kraštą ir jo lietuviš
kus vietovardžius taip begėdiš
kai surusino, kad to neišdrįso 
padaryti net vokiškieji naciai. 
Sitų faktų akivaizdoje telieka pa
kartoti Lenino Žodžiai, kuris jau 
anais laikais sielojosi kaip ap
ginti kitataučius “nuo įsiveržimo 
to tikrojo ruso, didžiarusio šovi
nisto, tikrai sakant, niekšo ir 
smurtininko, koks yra tipiškas 
rusų biurokratas” (Lenino raš
tai, t. 36, psl. 558). Gi J. Palec
kiui už jo pragaištingus darbus 
ir kvislingiškus pareiškimus sąs
kaitą pateiks laisva lietuvių tau
ta, galbūt jau ir visai netolimoje 
ateityje, nes rusiškoji imperija 
sparčiai žengia prie neišvengia
mo sprogimo ribos.

Jokio lietuviško sielio spaudos 
mariose

Kai gimnazistai ir studentai, 
visą vasarą atostogavę, rudeniop 
iškrauna kremų dėžutes, kelnai
tes ir mokslo knygas, kai profe
soriai ir šiaip akiniuotos žmo
gystos instinktyviai giliau pa
linksta prie spausdintos kultū
ros, — Frankfurto miestas su
rengė vadinamą knygos mugę 
(Buchmesse).

Nenorėdamas su savo lenty
nos keliais romanais tripenti- 
spausdintos kultūros vežime, 
nuvykau į tą- Frankfurto spau
dos panteoną. Susipažinsiu, sa
kau, su “homo sapiens” smege
nų nemirtingais kūriniais ir išpe
romis. O, atvirai sakau, knygų 
mugė mane pirštu pasimojo ne 
tiek savo kultūrinio indekso pa
kelti, kiek pamatyti, kaip kultū
ringi tie, kurie pasišovę knygo
mis patenkinti įvairios gradaci
jos instiktus, nerimstančius ap- 
kultūrintoje homo sapiens natū- 

x roję.
Goglųjėjau parodos labirinte 

tarp šimtų skyrių net kelias va
landas. Visko mačiau, viskuo gė
rėjausi: asketika ir seksu, for
mulėmis ir piliulėmis, kacetais 
made in USA ir made in USSR. 
Ilgėliau šiame 1001 leidyklos ba
belyje jieškojau kokios nors lie-3 
tuviškos leidyklos, ar bent ant
raštės. Griozdžiausi amerikiečių 
ištaiginguose skyriuose — niks 
lietuviško. Amerikos ir Kanados 
lietuviai leidėjai šioje parodoje 

1 atstovavosi žėrinčiu nebuvimu, 
1 kai ten švitėjo knygos tokių tau

tų, kur raštas nepanašus į raštą. 
! Jeigu jau tokie negrai ar bušme- 
1 nai sugebėjo kultūringam pasau- 
1 liui parodyti net savo tomahau

kus ir merginų krūtis, kodėl tad 
šviesios praeities baltiečiai nie
ko savo išleisto nepristatė šiame 
stovų labrinte milijono akių mi
niai?

Niekas mūsų nepakvietė? 
Perbrangu? Kultūrnešiai laukė, 
kol veiksniai ar koks fondas nu
tars ką ir kur parodyti? Prieš 
porą metų broliai latviai išsinuo
mojo parodoje nieko sau skyrelį 
ir išdėliojo smalsiom žiūrovų 
akim savo išeivių dvasios stipry
bės veikalų. Latviams, tiesa, te
ko giliai piniginėje pasirausti, 
bet užtat sulaukė Latvijai šiltų 
galvos linkčiojimų iš lankytojų 
pusės. Nežinau, kodėl gi broliai 
latviai nei pernai, nei šiemet 
Frankfurte nepasirodė. Gal iš 
tikro privatiems entuziastams 
perbrangu iškišti mažai kam ži-

nomos kalbos spausdinių, kurių 
niekas nepirks, gal nė savieji.

Mano nusivylimą, kad baltie- 
čiai pasaulinėje kultūroje gero
kai išbalę, truputį palengvino 
“didysis brolis” — sovietai. Lie
tuviškų sielių atradau raudono
joj jūroj... ir nudžiugau. Kur, 
žmogau,- nenudžiugsi daržinės 
dydžio ir formos sovietų paviljo
ne kirilų abėcėlėje aptikęs bran
gių lietuviškų leidinių.

,O kas ten lietuviško išstatyta? 
Ant siaurutės lentynėlės tįsojo 
gal penki lietuviški leidinukai, 
šalia po tiek pat latviškų ir es
tiškų. šis lietuviškas lašiukas, 
aišku, tirpo rusiško alfabeto rau
donojoj knygų jūroj taip, kad 
vargu ar koks svetimtautis jį pa
stebėjo, išskyrus panašius į ma
ne, kurie sąmoningai ir užsispy
rę jieškojo savos knygos. Jieško- 
jo ne tam, kad ją pirktų, bet kad 
nuramintų superjautrų išeivio 
tautinį poreikį—būti žinomu ki
tiems.

Kiek atkutęs 'vėl apsiblausiau: 
šiame sovietų paviljone mūsų 
spaudinius išstatė ne patys lietu
viai (tegul ir “tarybiniai”), bet 
viena vokiečių knygų firma, ku
ri už pinigus ir velnio leidinius 
išstatytų. Kas gi tokiai verslo 
agentūrai Lietuva! Tos kelios 
lietuviškos knygelės buvo 
įmurkdytos sovietų lentynose, 
be specialaus užrašo “Lietuva”. 
Niekas iš svetimtaučių nesido
mėjo nei jomis, nei jų gimtine. 
O tokio švyturinio užrašo “Lie
tuva”, reikalingo tautų konku
rencijoj, niekas neprisegė. Lie
tuva — pasaulyje nežinoma ša
lis, pavergta “didžiojo brolio” 
Rusijos.

Ar sekančiais metais teks 
man ir panašiems vėl sugižusią 
nuotaika iš Frankfurto Buch- 
messe namo grįžti? Veikėjai, ku
rie (super) žodžiais nešate Lietu
vos vardą pasaulyje, jūs, kurie 
kongresais ir piketais šarūniškai 
mostaguojatės savos spaudos 
diendaržy, bet stūksote pasauli
nės kultūros šaligatvyje, ar 
įstengsite savo tarpe surasti lie
tuvį knygnešį į Frankfurtą? O 
jūs, ilgaliežuviai “Gimtojo Kraš
to” gamintojai ir kultūrinių ry
šių komitetininkai, ar ilgai tuš
čiažodžiausite savo skiltyse Rio 
Grande išeiviams apie gausų lie
tuviškos raštijos derlių savie
siems? Sakau jums Vilniuje, jei 
rusas nepagailės jūsų vizai ant
spaudo, atvykite sekančiais me
tais Frankfurtan su Lietuvos 
knygomis ir jos vardu.

Nevietinis ir nesovietinis

Glaudė j a K. L B-nės ir Fondo santykiai

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI
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Toronto lietuvių demonstracijoj, smerkiančio) Simo Kudirkos grą
žinimą rusams, aktyviai dalyvavo jaunimas su daugeliu plakatų. 
Nuotraukoj — jaunimo grupė su būdingu įrašu: "How many fish 
did you get for Lithuanian sailor?" Nuotr. K. Baltrūno
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kime) buvo svarstomas Fondo 
statuto pakeitimo siūlymas — 
padidinti tarybos narių skaičių 
iki 16. Šio pakeitimo svarsty- - 
mas sukėlė nemažai diskusijų, 
nes daugėlis narių manė, kad 12 
narių pilnai pakanka. Balsuo
jant kortelėmis, pakeitimas su 
nedidele persvara priimtas. To
liau vyko reguliarus susirinki
mas. Susirinkimą sveikino gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas ir 
KLB krašto valdybos pirm. dr. 
S. Čepas. Praeito susirinkimo 
protokolą perskaitė Pr. Bastys. 
Po trumpo tarybos pirmininko 
inž. V. Balsio pranešimo sekė 
ilgesnis valdybos pirm. dr. A. 
Pacevičiaus pranešimas, kurie- 
me jis paminėjo didžiausius 
Fondo įnašų davėjus — W. S. 
Kuzmą su $2.000 ir J. Pajuodį 
su $1500. Jie pagerbti plojimais 
(abu dalyvavo susirinkime). Iž
dininkas inž. P. Lelis perskaitė 
finansinę apyskaitą. Fonde yra 
406 nariai ir $65.806 kapitalo. 
Šiais metais įstojo 45 nariai su 
$7.035 įnašų. Išleista pašalpoms 
— $3.000 ir administracijos rei
kalams — $228. Be to, jis pami
nėjo, kad šio susirinkimo metu 
Įstojo į Fondą keturi nauji na
riai, šeši papildė įnašus (iš jų 
dr. A. Kaveckas ir dr. A. Pace- 
vičius iki $1.000 kiekvienas, S. 
Kuzmas — iki $2.000). Iš viso 
susirinkimo dieną gauta apie 
$2.500 įnašų.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė Z. Girdauskas, paminėjęs, 
kad kasos knygos ir bylos ve
damos tvarkingai.

Po to vyko diskusijos dėl pra
nešimų ir svarstymai tolimesnių 
statuto pakeitimų, suderinant su 
Bendruomene, baugiausiai čia 
kalbėjo dr. S. Čepas ir dr. A. 
Pacevičius. Nutarta priimti 
Bendruomenės pageidavimus.

Po trumpos pertraukos, ku
rios metu ponios pavaišino kava 
su užkandžiais, įvyko tarybos 
rinkimai, balsuojant kortelėmis 
(pagal turimus balsus). Iš 18 
kandidatų dauguma balsų iš
rinkti buvę senojoj taryboj as
menys: inž. J. Kšivickis. inž. V. 
Balsys, Pr, Bastys, dr. A. Pace- 
vičiys, J. Bersėnas, S. Jakubic- 
kas, P. Januška ir inž. P. Lelis. 
į revizijos komisiją išrinkti: V. 

kviečiančios mūsų vyresniuo- Petraitis,. V. Lukas ir 'J. Jan- 
sius. Būtų tikrai žiauru, jei visa- kauskas. Susirin' “ ’ 
galinčio dolerio motyvai lemtų V.
kitaip... Pagalvokime apie tai. Tautos 1•c

Gruodžio 5 d. Toronto Liet. 
Namuose įvyko penktas visuo
tinis Kanados Lietuvių Fondo 
narių susirinkimas. Jis pakeitė 
statuto §10 ir išrinko naują ta
rybą iš aštuonių asmenų (keturi 
nariai bus paskirti Bendruome
nės; iš viso bus 12). Dalyvavo 
apie 80 narių, kurie su įgalio
jimais turėjo apie 500 balsų. 
Susirinkimui pirmininkavo inž. 
J. Kšivickis, sekretoriavo P. Ja
nuška ir P. Augaitis. Pirmoje 
dalyje (kaip ir atskirame susirin-

Auksinio amžiaus sulaukusių problemos
AL. GIMANTAS

Jau nepirmą kartą mūsų spau-Jau nepirmą kartą mūsų spau- niais atvejais lietuvių parengi- 
doje tenka išsitarti šia gyva pro- mų vietos lūžta nuo svečių per

tekliaus. Dažniausiai visada esti 
tuščių kėdžių. Tad ir kyla min-

blema, kurią jaučia ir kuria 
nuolat gyvena mūsų pensinin
kai. Gal kaikam gali nepatikti ■ tis, kodėl nebūtų galima mūsų 

pensininkus įleisti tik už simbo
linį, minimalų, sakysime, vieno 
dolerio mokestį? Ar susidarytų 
skriauda rengėjams, jei kelioli
ka bilietų būtų parduoti nupi
ginta, gal savikainos kaina? Ko
dėl ir toliau mūsų pensininkai 
turėtų būti savotiškai diskrimi
nuojami ir neįsileidžiami į ver
tingus mūsų tautinės kultūros 
blykstelėjimus? Ar vien tik dėl
to, kad kaikurie jų nėra pajėgūs 
užmokėti pilną kainą?

Žinoma, būtų nenuoseklu, jei 
mes tokius įsileistume į sales už 
minimalų mokestį ir sodintume 
juos kartu su vaikais “galiorko- 
je”. Ne, tokie tautiečiai neturė
tų būti išskirti .ir turėtų būti 
leidžiami sėsti ten, kur yra lais
vų vietų, kartu su kitais pilną 
kainą apsimokėjusiais žiūrovais 
ar klausovais. Pensininkai pa
prastai nesiveržia į iškilmingas 
puotas, banketus ar vakarienes 
ir pretenzijų nereiškia, kad bū
tų įsileidžiami su privilegijomis, 
čia eina kalba tik apie kultūri
nio pobūdžio įvykius mūsų sa
lėse. Turėtume sudaryti sąlygas 
ir pensininkams toliau jaustis 
reikalingais ir pageidaujamais 
mūsų gretose bei mūsų veiklo
je. Galima, žinoma, ginčytis, ar 
tai jų teisė ar tik privilegija ar 
gal mūsų pareiga,, bet kiekvienu 
atveju lietuvių parengimų durys 
turėtų būti /plačiai atvertos ir

toks pavadinimas “pensininkai”, 
bet kaip kitaip pavadinsi tuos 
vyresniuosius asmenis, kurie su
laukę tam tikro .(auksinio) am
žiaus, įstatymų ar darboviečių 

.potvarkių saistomi, turėjo pasi
traukti iš aktyviųjų darbininkų 
ar tarnautojų eilių. Labai daž
nu atveju tokių asmenų (šeimų) 
mėnesinės pajamos yra labai ri
botos. Laimingesni tie, kurie ša
lia valstybinės, juokingai mažos, 
pensijos dar kiek gauna iš savo 
buvusios dabovietės. Didelė dau
guma, deja, pragyvenimo išlai
doms kylant, yra atsidūrę be
veik sunkioje būklėje ir turi 
skaitytis su kiekvienu išleidžia
mi centu.

Visi tie vyresnieji tautiečiai 
šiaip yra pajėgus ir aktyvūs, 
mielai norėtų sekti ir dalyvauti 
visuomeniniame lietuvių gyve
nime, įvairių mūsų ruošiamų pa
dengimų neišskiriant, šioje vie
toje ir "tinka pastebėti, kad to
tems tautiečiams lietuvių kul
tūrinių parengimų bilietų" kai
nos yra sunkiai įkandamos. Vai
dinimai, koncertai ir kitokie 
renginiai, aišku, yra viliojantys, 
patrauklūs ir mūsų pensinin
kams. Tuo tarpu ne kiekvienas 
jų yra paiėgus užsimokėti po 3 
ar 4 dolerius, gi už du, t.y. vy
rą ir žmoną, suma jau padvigu
bėja. Kas lieka? Likti namuose 
gal prie knygos, laikraščio ar 
televizijos ekrano. Bet tokio tau
tiečio širdis ir nuotaika šaukia 
lietuviškOjon salėn, pabūti ten 
kartu su savaisiais. Tik retes-
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Jis taipgi 
kalba apie 124 milijonų rublių virš
planinę produkciją, kuri, žinoma, bu
vo skirta Sovietų Sąjungai. V. Staš- 
kaus teigimu, dabar 65% visų vilnie
čių gyvena naujuose namuose, nes 
penkmečio laikotarpyje buvo pasta
tyta 1.100.060 kv. metrų bendro nau
dingo ploto. Pramonės plėtra galėjo 
būti dar didesnė, bet Vilniaus mies
to vykdomasis komitetas paprašė vy- ’ 
riausybę gyventojų skaičių riboti 
506.000, kad perdaug neišaugtų Vil
niaus teritorija ir neatsirastų keblu
mų su transportu.
, VAIDINA KIAULES

Lietuvos kino studija sukūrė moks
lo populiarinimo filmą “Lietuvos bal
tosios”, skirtą selekcininkų išvestai 
naujai kiaulių veisleL Filmo scena
rijaus autoriai — žemės ūkio mokslų 
kandidatas R. Makoveckas ir rež. A. 
Kriščiūnas. Pagrindinius vaidmenis, 
atrodo, atliko naujos veislės atstovės, 
kurių kiekviena gali atvesti 12 par
šelių, o pastarieji šimto kilogramų 
svorį pasiekia per 175 dienas. Kino 
juosta žiūrovus supažindina su veis
lininkystės darbu Baisogalos ekspe
rimentiniame ūkyje, Radviliškio ra
jono “Draugo” kolchoze ir Kuršėnų 
sovchoze, turinčiame mechanizuotą 
kiaulių auginimo kompleksą.

TILTAS RUSNĖJE
Šilutės rajono žemės ūkio organi

zacijų vidaus ryšiui pagerinti 1971-73 
m. bus pastatytas tiltas per Nemuną 
Rusnės gyvenvietėje. Jo projektą pa
ruošė Leningrado geležinkelių ir til
tų projektavimo institutas, patvirti
no žuvininkystės valdyba. Statybos 
darbus atliks Sovietų Sąjungos trans
porto statybos ministerijos penktasis 
tiltų statybos trestas, o privažiavimus 
įrengs automobilių transporto ir 
plentų ministerija. Lietuviai tiltų sta
tytojai kažkodėl iš šio darbo yra iš
jungti, nors jų neeilinius sugebėji
mus liudija pvz. naujasis tiltas Vil
niuje.

TRIUKŠMO PROBLEMA
Gamybinio ir buitinio triukšmo

NUSIŽUDĖ AR NUŽUDYTAS? nis kokybės ženklas

prof. dr. Jono Kazlausko netikėtą 
mirtį Vilniuje, remdamiesi jo bičiu
lių paskelbtu trumpu nekrologu. Į 
aids krito faktas, jog velionis buvo 
tik 40 metų amžiaus, kai paprastai 
dar negresia nei vėžys, nei Širdies 
priepuoliai. Jo mirties aplinkybes at
skleidė “Komjaunimo Tiesa” gruo
džio 5 d. laidoje: “1970 m. spalio 8 
d. Vilniaus universiteto profesorius 
J. Kazlauskas, išėjęs apie 13 vai. iš 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
bibliotekos, dingo. Ryšium su tuo 
prokuratūroje buvo iškelta baudžia
moji byla ir atliktas tardymas. Lap
kričio 17 d. J. Kazlausko lavonas 
buvo rastas Neries upėje, Vingio par- 
ko rajone. Tardymas nustatė, kad J. 
Kazlauskas mirė nuo mechaninės 
asfiksijos, prigeriamas vandeny
je...” Toliau skelbiamos teisminės 
medicinos ir žymiųjų gydytojų atlik
to tyrimo išvados: “Lavono tyrimo 
metu nerasta sužalojimų bei žymes
nių liguistų pakitimų, kurie būtų 
galėję sukelti Jono,Kazlausko mirtį. 
Mirtis Įvyko nuo mechaninės asfik- 
cijos, prigeriant vandenyje. Lavono 
pakitimai rodo, kad J. Kazlauskas 
mirė maždaug prieš 6 savaites ir tiek 
pat laiko išbuvo vandenyje. Kūne 
nerasta sužalojimų, būdingų kovai ar 
savigynai. Lavono tyrimo metu kons
tatuota prasidedanti aterosklerozė 
aortoje ir širdies vainikinėse arte
rijose (pirmo laipsnio, pirmos sta
dijos). Kitų ligų nerasta. Lavono or
ganuose nuodingų cheminių medžia
gų nerasta.” šias išvadas padarė ko
misija: A. Laužikas, prof. J. Marku
lis, prof. J. Nainys, dr. S. Pavilonis, 
docentas A. žygas, V. Čepaitis, J. 
Gudavičius ir A. Eidukevičius. Ka
dangi savižudybė kertasi su žmogaus 
gyvybės instinktu, jai reikia labai 
stiprios priežasties, kurios prokura
tūra, atrodo, nė nebando atskleisti. 
Iš kitos pusės — žmogų nuskandin
ti galima ir be sužalojimo bei žymių 
jo kūne. Taigi, prof. dr. J. Kazlaus
ko mirtis taip ir lieka neaiški. Be , mažinimo klausimus svarstė lapkri- 
oficialių kompartijos nekrologų ir 
mirties priežasčių atskleidimo beveik 
tuo pačiu metu buvo palaidoti: 53 
metų amžiaus literatūros tyrinėtojas, 
Vilniaus pedagoginio instituto lietu
vių ir užsienio literatūros katedros 
docentas Kazys Umbrasas ir vos 38 
metų amžiaus sulaukęs dailės istori
kas Stąsys Budrys. Tokie staigūs nuo
stoliai lietuvių kalbotyrai, literatūrai 
ir dailei iš tikrųjų yra įtartini.

ORDINAS VILNIUI
Augščiausiojo sovieto prezidiumo 

pirm. N. Podgornas ir sekr. M. Geor
gadze Kremliuje lapkričio 30 d. pasi
rašytu įsaku skelbia: “Už didelius 
laimėjimus, kuriuos pasiekė miesto 
darbo žmonės ūkinėje ir kultūrinėje 
statyboje, vykdydami pramonės vys
tymo penkmečio plano užduotis, ap
dovanoti Vilniaus miestą Lenino or
dinu.” Pasirodo, šiuo sovietiniu ordi
nu lietuviškasis Vilnius buvo atžymė
tas už Maskvoje suplanuoto aštuntojo 
penkmečio pirmlaikį planų įvykdymą 
lapkričio 6 d. Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto pirmininko pavaduo
tojas V. Staškus “Komjaunimo Tie
sos” 234 nr. džiaugiasi penkmečio re
zultatais: “Pramonės gamyba išaugo 
1,7 karto, įrengimų, skirtų žemės 
ūkiui — 2,2 karto. Įsisavintos 8 nau
jos žemės ūkio mašinos, 30 metalo 
plovimo staklių ir įrengimų. Vilniaus 
įmonių 20 gaminių susilaukė aukšto 
įvertinimo. Jiems suteiktas valstybi-

ga-

čio 17 d. Vilniuje surengta pirmoji 
tarpžinybinė mokslinė konferencija. 
Pranešimus apie triukšmo žalą žmo
gaus sveikatai bei kovos prieš triukš
mą priemones skaitė gydytojai, inži
nieriai, gamybinių, projektinių orga
nizacijų ir autoinspekcijos atstovai. 
Lietuvoje yra įsteigta tarpžinybinė 
komisija kovai su buitiniu triukšmu, 
kurios pirm. J. Songaila konferenci
jos dalyviams apibendrino pirmuo
sius komisijos darbo rezultatus. 
Spaudos pranešimuose minima rezo
liucija, numatanti konkrečias kovos 
prieš triukšmą priemones.

TELEVIZIJOS PRIIMTUVAI
Šiaulių televizijos priimtuvų

mykloje 1970 m. lapkričio 28 d. nuo 
surinkimo linijos buvo nuimtas “Tau- 
ras-202”, paženklintas 500-tūkstantuo- 
ju numeriu. Televizijos aparatai šio
je įmonėje buvo pradėti gaminti 
1963 m. spalio 31 d. Taigi, per 7 me
tus jų rinkon jau išleista pusė mili
jono. Gamykla dabar turi 11 pagrin
dinių surinkimo linijų. Pirmųjų ru
siškų “Temp-6” televizijos aparatų 
ekraninės lempos įstrižainė buvo 43 
centimetrų. “Tauras-202” turi 59 cm 
įstrižainę, o dabar planuojami du 
nauji aparatai “Tauras - 203” ir 
“Tauras-204” jau turės 61 centimetro 
įstrižaines. Spaudoje skelbiama, jog 
8.000 naujųjų televizijos aparatų se
kančiais metais tikimasi 
į užsienio kraštus.

eksportuoti
V. Kst.

PO NEEILINIŲ IŠKILMIŲ spalio 
gale mes susirinkome vėl lapkričio 
22 d. paminėti Lietuvos kariuomenės 
šventės. Pamaldas laikė ir jautrių 
minčių pamokslą pasakė kun. dr. V. 
Skilandžiūnas. Pats minėjimas su 
meninio žodžio dalimi buvo trum
pas ir kondensuotas, šeštadieninės 
mokyklos chorelis padainavo kelias 
karines dainas. Suaugusius labai su
domino p. Priščepionkos įspūdžių iš 
Europos, pavaizduotų skaidrėmis, pa
pasakojimas. Jis studijų reikalais 
lankėsi šią vasarą Europoje, aplankė 
daug vietovių, ypač V. Vokietijoje, 
kur gyventa kadaise stovyklose lie
tuvių. kur daugely vietų yra palikta 
paminklinių žymių. Neaplenkė ir va
karinio Berlyno, įamžinęs keliose 
nuotraukose gėdingąją Seną ir vyk
domus net dabar tolimesnius tos sie
nos sustiprinimus.

PER LIETUVIŲ FONDO įgalioti
nį Otavai Pembroko lietuviai įsto
jo į Fondą (eil. nr. 401). Pembroko 
apylinkė kadaise buvo gana gausi. 
Dvasiniais tos apylinkės narių reika
lais rūpinasi taip pat iš Otavos kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. šiuo metu Pem
broko apylinkė yra labai sumažėju
si ir tapo seniūnija. Ryšiams su di
desnėm artimiausiom lietuvių apylin
kėm palaikyti yra įgaliotas St Vai
čiulis. Otavos apylinkės valdyba su
tiko jiems padėti, su jais artimiau 
bendradarbiauti. Vasaros metu bus 
įmanoma padaryti bendrą sąskrydį ir 
panašiai, šiuo metu Pembroko lietu
viai yra kviečiami dalyvauti visuose 
parengimuose. Sekantis parengimas 
Otavoje įvyks gruodžio 20, sekma
dienį — Kalėdų eglutė visiems vai- 

* kučiams. Katedros žemutinėje koply
čioje įvyks pamaldos, o pati sueiga 
— arkivyskupijos salėje. Programą 

. atliks mūsų šeštadieninė mokykla.
Yra ruošiamas vieno veiksmo trijų 
paveikslų vaidinimas: “Kalėdos pas 
nykštukus”. Vaidinimo metu bus at
likta dainų — nykštukų arija apie

ir grupinių

vadovauja mokyklos ve- 
Paškevičienė, talkinama

METŲ sutikimą ruošia

gimtuosius namus, solo 
šokių, kuriems balerinų drabužius 
siuva mamytės, o patys mažieji žvė
relių ir paukštelių lūpomis prakal
bės žmonių kalba pas nykštukus Ka
lėdų naktį. Vaidinimėlį paruošė ir 
pastatymui 
deja Alė 
mamyčių.

NAUJŲ
mūsų šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas. Sutikimas bus pas p. Bal
sevičius. Į sutikimą prašomi visi at
silankyti. Atsilankančiųjų pagrindi
nis tikslas — paremti mūsų šeštadie
ninės mokyklos darbą ir tiktai antri
nis — pasilinksminti.

VIETOS ANGLIŠKOJI SPAUDA, 
savo sporto skiltyse atžymėdama pir
maujančiųjų sportininkų vardus 
augštesniųjų mokyklų baigminėse 
varžybose, iškelia pirmoje vietoje lie
tuvį, bebaigiantį Rideau augštesnią- 
ją mokyklą. Tai Arūnas Plečkaitis, 
aktyvių B-nės narių Vlado ir Liudos 
Plečkaičių sūnus. Jis yri išskirtas, 
kaip “best lineman”, vyresniųjų gru
pėje. Juo jau yra susidomėjusio 
sporto klubų vadovybės ir treneriai. 
Jį apibūdina šiais žodžiai: “Nepapras
tai sumaniai dafo užtvaras priešui, 
turi žaibo šuolį ir sumaniai vairuoja 
nešančius sviedinį..Pažymėta taip 
pat, kad labai pažangus moksle — 
geras mokinys ir norįs studijuoti ki
tais metais inžineriją.

VIETOJE KALĖDINIŲ SVEIKI
NIMŲ per Lietuvių Fondo įgaliotinį 
Otavai aukojo Fondui šie asmenys: 
p.p. Dauniai, Jurkai, Jurėnas, Kubi
liai, Paviloniai, Paškevičiai, Plečkai
čiai, Rimšaitė, Radžiai, Vilčinskai, 
Valiuliai, dar du asmenys iš Otavos 
apylinkės ir Marčiukaičiai iŠ Pem
broko. Iš viso paaukota $90. Tai 
gražus ir prasmingas, paprotys, vir
tęs šioje apylinkėje jau tradicija. 
Fondo įgaliotinis visiems paaukoju
siems nuoširdžiai dėkoja.

Albinas Vilniškis
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NAUJUS
Vytauto Babecko 

orkestras.

* x —

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų naujų metų 
linkime Hamiltono apylinkės lietuviams, o

SUTIKTI
* šiltų užkandžių
' bufetas,^

* turtingas baras,
* laimės staliukai ir 

visa, kas reikalinga 
geram N. Metų

. sutikimui.

kviečiame viąus gruodžio 31 d. į Jaunimo Centro salę, 
48 Dundurn Street N<, , ~ ,

, Pradžia: 7 vai. vakaro, o pabaiga 2 vai. ryto
įėjimas — $10, Įskaitant nemokamų maistų ir bilietėlius gėrimams.

✓
. . ■' KLB Hamiltono apylinkės valdyba

g HAMILTON
VYSK. VALANČIAUS ŠEŠTADIE

NINES mokyklos mokiniai - Kalėdų 
atostogoms bus paleisti gruodžio 19 
d. 12 v., o 3 v. bus mokiniams reko
lekcijos. — Kalėdų eglutė mokyklos 
mokiniams ir jos dar nelankantiems 
nuo 4 m. amž. bus gruodžio 20, sek
madienį, 4 v. p.p. Jaunimo Centro 
salėje. Programą atliks mokyklos 
mokiniai. Kalėdų senis pasveikins su 
dovanėlėmis. Visi vaikučiai ir tėve
liai kviečiami atsilankyti. Po Kalė
dų pamokos prasidės sausio 9, šeš
tadienį, 9.30 v. — Mokinių tėvai pra
šomi mokyklos išlaikymui mokestį, 
nors jo dalį, sumokėti prieš Kalėdas. 
Taipgi prašomi ir tie tėvai, kurie 
dar nėra nieko sumokėję už praėju
sius mokslo metus.— Nuoširdūs svei
kinimai Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga visiems tėveliams ir mo
kiniams. Mokyklos vedėjas

PR. IR ALG. BRAŽINSKAMS, pa
bėgusiems iš bolševikinės nelaisvės 
ir dabar esantiems Turkijoj, Hamil
tono lietuviai paskubomis sudėjo 
S463. Bendruomenės apyl. valdyba 
pinigus persiuntė Tautos Fondo cent
rui Amerikoje, kuris Bražinskų ap
gynimo reikalą ir finansuoja. Auko
jo: $60 — B. Kronas;* $50 — Ant. 
Tėvelis; $25 — Ant. Seniūnas; $20 
— Ant. Dirsė, VI. Kezys ir J. As- 
menavičius; $11 — dr. A. Gailius; 
$10 — V. Stankevičius, St. šešel- 
gįs, Tri Realty Ltd., Sakas Parcel, 
P. Latauskas, Pakvitavimas nr. 9, 
dr. V. Kvedaras, P. Leilionas, Vyt. 
Leparskas, A. Verbickas, Ed. Simon, 
J. Lekutis, J. Valevičius; $5 — J. 
Steiblys, M. Juodis, J. Krištolaitis, 
P. Zabarauskas, J. Povilauskas, P. 
Antanaitis, V. Rusinavičius, A. Jan
kauskas, T. Mureika, J. Karaliūnas, 
Ant. Gelžinis, L. Bacevičius, P. Juš
kevičius, V. Norkevičius, J. Budni
kas, J. Kochanka, V. Miškinis, J. Že
maitis, J. Svilas ir J. Bulionis; S3 — 
F. Urbaitis ir M. Pike; 
Mikšys, V. Vasiliauskas, 
nas, V. Kežinaitis, A. O., 

. P. Bulkė, J. Dubinskas,
ir J. Romikat; $1 — A. Repšys. Dau
giausia čia pasidarbavo Antanas Se
niūnas, kuris, užbaigęs savo talką. 
Bendruomenei įteikė surinkęs $381. 
Tokiu trumpu laiku surinktos ir pa
vienių žmonių suaukotos nemažos su
mos rodo mūsų lietuvių jautrumą ir 
norą padėti savo tautiečiams. K. M.

ALEKSANDRO STULGINS
KIO KUOPOS moksleiviai ateiti
ninkai lapkričio 28 turėjo susirinki
mą. Tema buvo “Gyvenimo tikslas ir 
tikslo vertybė”. Maždaug 32 moks
leiviai atsilankė ir dalyvavo įvairiuo
se įdomiuose pratimuose: piešime, 
dažyme, literatūros ir muzikos kū
ryboje, iškabų paruošime. Kun. G. 
Kijauskas iš Čikagos perdavė porą 
minčių apie temą. Vakaras buvo la- 

~ bai sėkmingas, nes visi mėgino savo 
mintimis pasidalint ir galėjo perduot 
tai, ką jie galvojo. R. Seniūnaitė

MERGAIČIŲ CHORO tėvų rėmėjų 
susirinkimas gruodžio 5 d. praėjo su 
dideliu pasisekimu. Dalyvavo apie 40 
tėvų ir išsirinko tėvų rėmėjų komi
tetą: E. Kybartienė, M. Borusienė, 
V. Sakas, J. Jurgutis, J. Kareckas,

$2 — K. 
L. Seniū- 
R. Purlys, 
P. Rainys

P. Grybas, S. Urbonavičius. Nutarta, 
kad choro išlaikymui šeima skiria j 
metus $10. Atrodo, kad šis choras 
turi didelį pritarimą iš tėvų ir vi
suomenės. Choras turi atidaręs savo 
sąskaitą lietuvių kredito kooperatyve 
“Talka”—“Lithuanian Youth Choir” 
nr. 1619. Norį paremti šį mūsų jau
nimo vienetą — chorą gali kiekvienu 
metu įnešti jo sąskaiton arba įteik
ti auką jo administratoriui J. Plei- 
niui bei tėvų rėmėjų komiteto na
riams. Choras bus visiems rėmėjams 
dėkingas.

KLB HAMILTONO APYLINKES 
VALDYBA mergaičių chorui paskyrė 
$60. Choras dėkoja valdybai už auką.

MONS. DR. J. TADARAUSKAŠ 
gruodžio 8 d. buvo išvykęs į Čikagą 
ir dalyvavo prel. M. Krupavičiaus 
laidotuvėse.

POVILAS GIRNIUS gruodžio 5, 
šeštadienį, atšventė savo penkiasde
šimtąjį gimtadienį, kurį suruošė žmo
na Irena. Pobūvyje, kuris įvyko jų 
gražiame narnė, dalyvavo giminės iš 
Detroito, Toronto ir gausus draugų 
būrys. Šia proga gražius sveikinimo 
žodžius giminių vardu išreiškė prof. 
J. Pikūnas, o draugų — J. Šarūnas 
iš Toronto. Linkime Povilui ilgiausių 
metų. J. P.

VIETOJ KALĖDINIŲ SVEIKINI
MŲ Tautos Fondui paaukojo po $10: 
D. M. Jonikai, A. Z. Pulianauskai, 
A. S. Urbonavičiai, V. Leparskas; $7: 
J. Deksnys; $6: A. Girūnas. $20: B. 
Venslovas. T. Fondo valdyba nuošir
džiai dėkoja už aukas, o aukotojai 
tuo būdu sveikina savo bičiulius Ka
lėdų ir N. Metų proga.

LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTEJE 1970 m. lapkričio 28-29 
d. buvo gausu dalyvių. Invokaciją 
skaitė mons. dr. J. Tadaruskas. Apie 
šventės svarbą žodį tarė gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, KLB pirm, 
dr. S. Čepas, Kanados L. šaulių S-gos 
įgaliotinis inž. J. Preikšaitis, Kana
dos L. Šaulių Rinkt, pirm. St. Jokū
baitis, Niagaros L. Vet. S-gos skyr. 
pirm. p. Šukys, Hamiltono apyl. 
pirm. K. Mileris ir kiti. Pagrindinis 
paskaitininkas gener. štabo pik. J. 
Šepetys nušvietė Lietuvos atsikūrimo 
kelius ir Lietuvos okupaciją 1940 
m. Labai gražiai pasirodė meninin
kai su muziku - dirigentu p. Paulio- 
niu ir ponia. AV parapijos choras 
padainavo iš naujojo repertuaro liau
dies dainų. Prie parengimo prisidė
jo mons. J. Tadarauskas su $50 nuo
laida už salę. Laimės staliukus auko
jo: P. Armonas, VI. Saulis, VI. čės- 
na, X veteranas. Vertingus loterijai 
fantus aukojo: p. Giedraitienė labai 
gražų paveikslą, p. Petraitienė — 
gražią tautinę juostą. Daug mažesnės 
vertės fantų suaukojo duosnieji 
Hamiltono lietuviai. Darbu prisidėjo 
be atlyginimo p. Sniuolienė ir p. šva- 
baitienė — virtuvėje. Bare ir kitose 
vietose talkino sumanūs veteranai ir 
šauliai. Sekmadienį 11 v. pamaldas 
atlaikė mons. J. Tadarauskas už žu
vusius karius, partizanus ir šaulius. 
Pamaldose dalyvavo Hamiltono ir 
Toronto veteranai ir šauliai su vėlia
vomis ir po pamaldų padėjo vainikus 
prie kankinių kryžiaus.

Veteranų ir šaulių valdybos

DELHI, ONT.
APYLINKES VISUOTINIS, meti

nis susirinkimas įvyko 1970 m. gruo- 
džio d d. lietuvių parapijos salėje. 
Susirinkimą pradėjo apylinkės pirm. 
Stp. Jakubickas, o susirinkimui pir
mininkauti pakvietė St. Kairį, sekre
toriauti Alf. Kairį. Apylinkės pirmi
ninkas savo pranešime apžvelgė me
tinę veiklą, padarė pranešimą iš Lie
tuvių Fondo suvažiavimo Toronte š. 
m. gruodžio 5 d. Atsistojimu ir mi
nutės susikaupimu buvo pagerbtas 
didžių nuopelnų lietuvis a.a. prel. 
Mykolas Krupavičius. Toliau prane
šimus padarė ižd. Gediminas Rugie
nis ir Tautos Fondo įgaliotinis p. 
Račys. Iš turimų ižde pinigų susirin
kimas paskyrė pabėgusių iš bolševi
kinės priespaudos Bražinskų bylai 
$50, Vasario 16 gimnazijos bendrabu
čio statybai $25, vietos šeštadieninei 
mokyklai $20 ir apylinkės valdybos 
išlaikomam knygynui $30. šeštadieni
nės mokyklos mokytoja ir vedėja p. 
Vytienė pareiškė, kad už savo darbą 
mokykloje jokio atlyginimo neim- 
sianti, nors tam reikalui ir buvo nu
matytas minimalus atlyginimas. Po
niai Vytienei susirinkimas nuošir
džiai padėkojo rankų plojimu. — Su
sirinkusieji buvo labai sujaudinti dėl 
amerikiečių pareigūnų žiauraus el
gesio “Vigilant” laive su atbėgusiu 
S. Kudirka. Priimtas nutarimas pra
šyti JAV prezidentą tą baisų įvykį 
ištirti, kaltininkus atiduoti teismui 
nubausti ir tuomi užkirsti kelią, kad 
ateityje tokie įvykai nepasikartotų. 
— Susirinkimui pirmininkaujantis 
St. Kairys pareiškė, jog daugumas 
apylinkių valdybas renka dvejiems 
metam, todėl ir Delhi apylinkei būtų 
daug lengviau susitvarkyti su rinki
mais, jei ir čia valdyba būtų renka
ma dvejiem metam. Susirinkimui 
vienbalsiai pasisakius, valdybai ir 
kontrolės komisijai sutikus tapo įves
tas dvejų metų valdybos rinkimo ter
minas. neprieštaraujantis įstatams. 
Valdyba ir kontrolės komisija pasi
liko ta pati dar vienerių metu laiko
tarpiui. S. J.

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVę, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

Advokatas

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

Royal Bank Building, 
suite 614,

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

UEIUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

JAV LB TARYBA trejų metų ka
dencijai patvirtino JAV LB centro 
valdybą, kurią sudaro: pirm. Vytau
tas Volertas, vicepirm. visuomeni-

Mičiūdas. Kryžiaus papėdėje padėję 
? puokštę gėlių ir sugiedoję “Viešpa

ties Angelą”, šventės dalyviai susi
rinko parapijos salėje. Įvadinį žodį 
tarė AV parapijos klebonas kun. J. 
Petraitis, lietuviškų parapijų reikš
mę išeivijos gyvenime nušvietė kun. 
A. Steigvila. Parapiją ir Tėvus mari
jonus sveikino eilės sambūrių bei or
ganizacijų atstovai. Meninę programą 
atliko muz. V. Rymavičiaus vadovau
jamas šv. Cecilijos choras, deklama- 
torė J. Macaitytė, Temperley-Adro- 
gue “Aušros” aktoriai, suvaidinę ko
mediją “Vargonininkas Dudutis”. Ki
tomis parapijos švehtės dienomis bu
vo surengtas piešimo konkursas moki
niams, sporto žaidynės, dviračių 
lenktynės, šokiai jaunimui bei eilė 
kitų pramogų. Šventė baigta lapkri
čio 29 d. Mišiomis, bendrais pietumis 
parapijos salėje.

KATALIKIŲ MOTERŲ IR MER
GAIČIŲ Birutės Draugija lapkričio 
22 d. Adrogue mieste atžymėjo pir
mąsias savo namų įsigijimo metines. 
Slovėnų seminarijos koplyčioje Mi
šias laikė’ buvęs birutiečių kapelio
nas kun. Vyt. Palubinskas, giedant I. 
Valentinavičiaus vadovaujamam Tem- 

erlf-A drogue lietuvių chorui “Auš- 
la”. Birutiečių namuose šią organi
zaciją Aušros Vartų parapijos ir“Lai- 
ko” vardu sveikino kun. V. Palu
binskas, “A. L. Balso” red. K. Nor
kus, Senelių Židinio valdybos pirm. 
V. Grigaitis ir jaunimo atstovas R. 
Preikšą.

Šveicarija
DVIEJŲ BROLIŲ KUNIGYSTĖS 

sukakčių iškilmėje Lugano mieste 
dalyvavo vysk. A. Deksnys. Kunigys
tės 25 metų sukaktį atžymėjo Mon- 
cucco klinikos kapelionas kun. Al
binas Arminas, 40 metų
lijos atvykęs prel. Aleksandars Armi
nas, lietuviams plačiau žinomas kaip 
poetas Venancijus Ališas. Iškilmėje 
taipgi dalyvavo Lugano arkiv. Mar- 
chioni, keliolika Lugano kunigų, 
prel. L. Tulaba ir prel. K. Dobro
volskis iš Romos.

cepirm. jaunimo reikalam Juozas 
Gaila, vicepirm. kultūriniam reika
lam Aleksas Vaškelis, vicepirm. aka- 
deminiam reikalam dr. Vytautas Kle
mas, vicepirm. organizaciniam reika
lam Vincentas Gruzdys, vicepirm. J. 
A. V. LB visuotinumo klausimam dr. 
Antanas Navasitis, JAV LB rengi
nių vadovė Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
informacijos vadovė ir sekr. Snieguo
lė Jurskytė, finansų tvarkytojas ir 
administratorius Motiejus Vaišnys. 
JAV LB centro valdybos pirm. Vyt. 
Volerto adresas: 405 Leon Avė., Del- 
ran, N.J. 08075, USA. Tel. (609) 
461-9488.

ĮVAIRIOSE LIETUVIŲ KOLONI- 
JOSE protesto demonstracijomis bu
vo atžymėtas lietuvio jūrininko Simo 
Kudirkos grąžinimas sovietams. 
“Draugas” paskelbė gėdingą įsakymą 
davusio admirolo adresą: Rear Ad
miral William Ellis, First Coast 
Guard District, Department of Navy. 
Pentagon, Washington D.C. 20359. 
USA. Nors jis yra suspenduotas, kol 
bus baigtas tyrimas, bet lietuvių laiš
kai ir telegramos jam tikriausiai bū
tų perduotos ar galbūt pasiektų jį 
pakeitusi asmenį.

MARQUETTE PARKO lietuvių pa- 
rapijos salėje lapkričio 28-29 d.d. 
įvyko jau keturiasdešimtasis Ameri
kos Lietuvių Katalikų Federacijos 
kongresas. Naujon valdybon išrink
ti ir pasiskirstė pareigomis: pirm.
— dr. Juozas B. Jerome, vicepirm. 
lietuviškiems reikalams — dr. Z. Da
nilevičius, vicepirm. Dainavai ir jau
nimo reikalams — dr. Adolfas Darnu- 
šis, vicepirm. dvasiniams reikalams
— kun. Jonas Kardauskas, informa
cijai — Adomas Viliušis, sekr. — 
Leonidas Jaras ir Pranas Povilaitis, 
ižd. — Juozas Paškus, ryšiams su 
moterų organizacijomis — A. Gaba- 
lienė, ryšiams su Lietuvos vyčiais 
bei kitomis senosiomis organizacijo
mis — L. Sakalas. Dvasios vadu su
tiko pasilikti kun. dr. I. Urbonas.

LIETUVIŲ VALSTIEČIŲ LIAU
DININKŲ Sąjungos korespondenci- je pasiuntė padėkos telegramą dėl 
niu būdu išrinkta centro valdyba po
sėdžiavo Čikagoje. Jos sudėtis: pirm. 
Mečys Mackevičius, vicepirm. Jonas 
Daugėla, sekr. Edvardas Boreiša, ižd. 
Vladas Tamošiūnas, valdybos nariai
— dr. V. Sruogienė, A. Kučys ir J. 
Bertašius.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ organi- 

zacijų ir spaudos tarybos posėdyje 
platesnį pranešimą jaunimo reikalais 
padarė pirm. A. Mičiūdas. Buenos 
Aires jaunimas turi sudaręs Jurgio 
Brazaičio vadovaujamą savo komite
tą, kuris surengs Argentinos lietu
vių jaunimo kongresą ir įsijungs į 
pasaulio lietuvių jaunimo II kongre
so darbus. Vasario 16 minėjimas bus 
Lietuvių Centre 1971 m. vasario 13 d.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA Avė- 
llanedoje, Buenos Aires priemiesty
je, metinės šventės proga surengė 
lietuvių ir argentiniečių dienas lap
kričio 13-29. Parapijos bažnyčią 1942 
m. rugpjūčio 16 d. yra pašventinęs 
La Platos anuometinis vysk. J. Chi- 
mento. Argentiniečių diena buvo at
žymėta lapkričio 14 mokyklos kieme 
ir sporto aikštėje. Argentinos folklo
ro programą atliko parapijos moki
niai. Lietuvių diena lapkričio 15 bu
vo pradėta kun. A. Steigvilos atlai
kytomis Mišiomis, eisena prie lietu
viško kryžiaus parapijos sodelyje. Po 
trumpos maldos už mirusius Argen
tinos lietuvius ir žuvusius Lietuvoje 
už jos laisvę žodį tarė kun. A. Steig- 
vila, senosios kartos veikėjas Ignas 
Padvalskis ir ALOS Tarybos pirm. A.

iš Brazi-

Vokietija
VOKIETIJOS LB KRAŠTO VAL

DYBA Turkijos ambasadoriui Bonno-

vyriausybės ligšiolinės laikysenos 
Prano ir Algirdo Bražinskų likimo 
klausimu. Ambasadoriui buvo pri
minta, kad Lietuva yra Sovietų Są
jungos okupuotas kraštas ir kad Bra
žinskų pabėgimas laisvėn laikytinas 
grynai ^politiniu žygiu.

ANELE VALAITYTĖ, Memminge- 
ne gyvenanti buvusi Vasario 16 gim
nazijos mokinė, debiutavo ZDF tele
vizijos programoje “Drehscheibe”. 
Progą jai sudarė prieš keletą mėne
sių jos įdainuota dviejų šlagerių 
plokštelė — “Halt das Glueck fuer 
uns fest” ir “Wie schoen, dass es 
die Liebe gibt”. Televizijos progra
moje ji padainavo pirmąjį šlagerį. 
Pranešėja ją pristatė kaip Leną Va
laitis, talentingą dainininkę iš Lie
tuvos. šiuo šlageriu pavadintą ir nr. 
6003 043 atžymėtą jos plokštelę yra 
išleidusi Philips bendrovė. Biulete
nis “VLB Valdybos Informacijos” 
džiaugiasi, kad jaunoji dainininkė 
karjerą pradeda lietuviška pavarde, 
neslėpdama savo tautybės, nors dėl 
to jai sunkiau sulaukti vokiečių pri
pažinimo ir įvertinimo. Biuletenis 
taipgi ragina tautiečius įsigyti A. 
Valaitytės plokštelę. Nuo parduotų 
plokštelių skaičiaus priklausys jau
nosios dainininkės ateitis. Atrodo, 
jai pagalbon turėtų ateiti ir JAV bei 
Kanados lietuviai, reikalaudami šios 
plokštelės tarptautinių plokštelių 
krautuvėse. Galbūt plokštelės pa
skleidimu turėtų pasirūpinti ir Vo
kietijos LB valdyba, surasdama žmo^ 
gų, kuris plokštelę parūpintų pla
tintojams šiapus Atlanto.

9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p,p.
9.30 — 5 v. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas te
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.200.000

asmenines paskolas iš .... 10% 
nekiln. turto paskolas iš .9%

Šviežio mėsa — Dešros — Skanumynai

'entunyer United 

HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
284-288 KING STREET EAST — 528-8468 
740 UPPER JAMES STREET 389-4113

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. 
Liepos Ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.______

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

21 Mafn St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Mokame už: 

: depozitus ______ 5%
šėrus ir sutaupąs______6% %
už vieną metą terminuotus 
indėlius _ x_____________7%
ir virš $10.000 - 3 metams 7% %



LIAUDIES DAINOS AME VILNIŲ
Gražina Krivickienė nuo mažu dienų skendėjo lietuvių liau

dies dainų garsuose, žavėjosi ių 
grožiu ir pati jas dainavo. Mo
kytoja ir įkvėpėja buvo jai mo
tina, “visoje apylinkėje pagar
sėjusi dainininkė, kuri žinojo 
apie tris šimtus dainų”. Tokias 
žinias mums duoda dr. Jonas 
Balys įžangoje į rinkinį “Dai
nos”, kurin Gražina Krivickie
nė sudėjo devyniasdešimt dai
nų, užrašytų iš motinos. Tą lei
dinį, pasirodžiusį Freiburge, 
iliustravo Viktoras Petravičius, 
užsklandos'žodžiu prancūzų kal
ba palydėjo Aleksis Rannitas. 
Rankraščio teisėmis Freiburge 
šapirografu buvo atmušta ir dai
nų melodijų. Jas užrašė Ado
mas Germanavičius, o dainavo 
Gražina Krivickienė.

Motina dainavo ir apie Vilnių. 
Viena tokia daina yra iš Išlau
žo laikų — “Vilniuj buvo augš- 
tas bromas”. Pratartyje į savo 
naująjį leidinį “Vilnius lietuvių 
liaudies dainose” G. Krivickie
nė rašo: “Nuo pat savo kūdikys
tės girdėjau dainuojamas liau
dies dainas, sekamas pasakas, 
kuriose buvo minimas ir Vil
nius.” Dainos ir pasakos apie 
senąją Lietuvos sostinę atlydėjo 

, ją ligi Amerikos. “Ir čia, tebe
gyvendama Vilniaus mintimis, 
pradėjau rinkti lietuvių liaudies 
dainas, mininčias Vilnių”, to
liau rašo ji pratartyje.

Viso labo jų surinko apie 300, 
o į šį rinkinį įtraukė 193. Apie 
trečdalis jų buvo užrašytos Sū
duvoje ar Amerikoje iš tos sri
ties kilusių žmonių. Įdomu, kad 
šalia tradicinių liaudies dainų 
vietomis pasitaiko ir individua
lus braižas. Tokios dainos pavyz
dys — “Kas tuos kapuose yra 
pakavotas”. Iš šios dainos skver
biasi nelabai išprusęs kurios 
nors apylinkės eiliuotojas, jau 
kiek pažinęs ir rašytinę poeziją.

G. Krivickienė, kuri, beje, tu
ri dar surinkusi ir į prancūzų 
kalbą išvertusi pusantro šimto 
mitologinių ir istorinių lietuvių

LIETUVAITĖ - ČIGONO MEILUŽĖ
Joana Šimkutė filme "Čigonas ir nekaltoji" 

ALGIRDAS GUSTAITIS
Ypač Europoje pagarsėjusi 

Kanados lietuvaitė filmų akto
rė Joana Shimkus (Šimkutė) pa
sirodė žiūrovams naujame ek
rane.

Jinai — pirmoji sąraše. Auto
rius, pagal kurio rankraštį pa
rengtas filmas, David Herbert 
Lawrence (1885-1930). Bent kiek 
skaitę anglų literatūros jį žino 
kaip kontroversinį rašytoją, ne
nuoramą, atkaklų keliauninką. 
Kūrybos įkarštyje jis paskleidė 
tiek su laiko nuotaika nesutin
kančių raštų, kad kaikurie buvo 
uždrausti. Ir dabar tie raštai 
dažnokai prašauna pro šalį, gar
bina nemoralumą, nors tenai ji
sai stengiasi atkasti naujus pa
saulius.

D. H. Lawrence žinomas ro
manais “The Rainbow” (1915), 
“Women in Love” (1921). Pla
čiausiai nuskambėjęs, nemažai ' visiškai nečigoniškas! Jo elgse- 
minties turintis yra romanas 
“Lady Chatterley’s Lover”, pa
kartotinai atvaizduotas filmuose. 
Tenai jam pavyko apgalvotai 
pristatyti gamtinės traukos prin
cipą kaip pagrindinį išeities taš
ką motina norinčiai būti mote
riai, prieš kuri net dideli turtai 
neatsilaiko. Jisai taip meistriš
kai sumezgė charakterį, kad po 
to įvairūs panašia tema bandy
mai jau daugiau ar mažiau kar
tojasi.

“The Gypsy and the Virgin” 
(Čigonas ir nekaltoji) turi pras
tą veikalo struktūrą, bet įdo
mius veikėjus. Dvi pačiuose me-

Juoze Vaičiūnienė, TAUTINIŲ ŠO
KIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS. 100 psl. 
minkštais viršeliais. Išleido 1969 m. 
Čikagos Lietuvių Literatūros Draugi
ja, 1739 South Halsted St., Chica- * 
go, Ill. 60608, USA.

Antanas Maceina, BAŽNYČIA IR 
PASAULIS. Bažnytinio gyvenimo 
kaita po II Vatikano Susirinkimo. 
Kritinis skerspjūvis. Dedikuota atei- 
tininkijos 60 metų sukakčiai. Aplan
kas — Kazio Veselkos. Tiražas 2.000 
egz. 158 psl., minkštais viršeliais. 
Kaina $2. Išleido Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovada 1970 m. Spaudė 
’’Draugo” spaustuvė. Knyga gauna
ma “Drauge”, 4545 W. 6hrd St, Chi
cago, Hl. 60629. USA.

Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS 
LIETUVOS KRIKŠTAS. "Naujienų” 
atkarpos š.m. rugsėjo 9-1 d.d. laidų 
atspaudas. 52 psl., minkštais virše
liais. Kaina $1. Išleido Čikagos Lie
tuvių Literatūros Draugija, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Hl. 60608, USA.

20 METŲ SU KAMUOLIU. Čika
gos Lituanicos 20 metų sukakčiai 
paminėti. 1951—1971. Redagavo Ed
vardas Sulaitis. Čikagos LFK Litua
nicos leidinys. 56 psl., minkštais vir
šeliais.
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liaudies dainų, šį savo leidinį su
skirstė į aštuonias dalis. Tai ka
ro ir istorinės dainos, mergelės 
ir bernelio, vestuvinės, šeimos, 
darbo, metinių švenčių, humo
ristinės ir įvairios kitos. Patsai 
Vilnius, jos žodžiais tariant, tar
tum daugiaraštėje juostoje su
spindi vis kitokiomis spalvomis 
atskirose dainų rūšyse”. Kaip iš 
pratarties patiriame, “Vilniaus 
vardas yra išpuošęs ir visą eilę 
senų sutartinių dainų, ligi šiol 
užsilikusių Rytų Augštaitijoje”.

“Vilnius lietuvių liaudies dai
nose” yra kruopštaus darbo vai
sius. G. Krivickienė nesitenki
no lietuviška pratartimi, bet da
vė įžangos žodį bei kiekvienos 
dainos turinį ir angliškai. Ver
timo tekstai rinkinyje užima 40 
puslapių, tad knyga bus pravar
ti ne tik lietuvio bibliotekai. Tai 
yra ir atidus mokslinis darbas, 
kuriam G. Krivickienė patiksli
nimų bei talkos susilaukė iš mū
sų tautosakos specialisto dr. Jo
no Balio. Kalbos žiūrėjo ir žo
dynėlį paruošė kitas didelis spe
cialistas — dr. Pranas Skar
džius. Įdomu* kad didžioji tų 
aiškinamų žodžių dalis yra sla
viški barbarizmai, kurie paskui 
nunyko. Rinkinio pabaigoje taip 
pat sužymėti dainų šaltiniai, 
duodamos melodijos.

Amerikietis Robert Payne 
apie mūsų liaudies dainas rašė: 
“Esu netikėtai nustebintas, kad 
tokios tobulos dainos galėjo iš
likti iki šių dienų”. Skaitydami 
G. Krivickienės rinkinį, vėl ga
lime pasinerti į aną dainos to
bulumą ir drauge giesmės žo
džiais nusikelti į nuostabų mies
tą — “in civitate nostra Vilna”, 
kaip rašė jo kūrėjas ir statyto
jas kunigaikštis Gediminas.

Aug. R.
VILNIUS LIETUVIŲ LIAU
DIES DAINOSE. Paruošė Gra
žina Krivickienė-Gustaitytė. Iš
leido Lietuviškos knygos klu
bas Čikagoje 1970 m. 384 psl. 
Kaina $5.

tuose jaunos merginos grįžta na
mo į provinciją. Viena pradeda 
tarnauti, antroji neturi ko veik
ti, slampinėja, sutinka čigoną, jį 
įsimyli, siekia jo meilės, nuvyks
ta pas jį ir pagaliau po vieno 
netikėto potvynio jisai ateina 
pas ją.

Joaną Šimkutę, jei ir nežino
tum kaip ji atrodo, atskirtum. 
Matyti gera laikysena, vaidyba, 
nors vaidmuo sunkiai įtikimas. 
Jos geidimas pajusti meilę yra 
naiviai pavaizduotas. Atvirai 
dviračiu važiuoti pas čigoną, kai 
apie jo lauke pastatytą puodą 
šnypšdami bliauna pusnuogiai, 
murzini jo vaikai, kai ugnį kurs
to motina, kai kiekvienu mo
mentu gali grįžti jo žmona, yra 
neįtikinantis naivumas.

čigonas (Frank Nero) parink
tas mėlynakis gražuolis. Bet jis 

na, kiek pažinojau čigonus Eu
ropos šiaurėje, visiškai nečigo- 
niška. Tai daugiau emigracijoj 
gyvenančio karalaičio tipas, ku
ris pamojęs pirštu, gauna ko tik 
panori. Jis nachališkai įžūlus. 
Tai visai nesiderina su čigonų 
laikysena.

Joana Šimkutė režisoriaus nu
rodoma ir aprėdoma, kaip lange 
pastatytas manikenas. Tas nėra 
nei menas, nei vaidyba, nei psi
chologija, nei pirmoji nekalty
bės žaizda. Man buvo gaila Šim
kutės. Filmas skatina lietuvaitę 
apsinuoginti ir save suniekinti. 
Tai joks menas.

Atsiųsta paminėti
Vladas Ramojus, KRITUSIEJI UŽ 

LAISVŲ, II tomas. Į Laisvę Fondo 
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti leidinys 
nr. 9, 1969 m. Viršelis ir aplankas 
— dail. Pr. Lapės. 196 psl. minkštais 
viršeliais. Kaina nepažymėta. Spau
dė Tėvų pranciškonų spaustuvė, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221, USA.

Į Laisvę nr. 47-48 ( 84-85), 1969 m. 
gruodis — 1970 m. birželis. Lietuvių 
Fronto Bičiulių politikos žurnalas, 
redaguojamas J. Kojelio, administ
ruojamas A Kulnio, 1510 E. Merced 
Ave., West Covina, Cal. 91790, USA 

Lituanus No. 1 and No. 2, 1970. 
Metinė prenumerata — $5. atskiras 
nr. — $1.25. Adresas: Lituanus, P.Q. 
Box 9318, Chicago. III. 60690, USA.

Aidai nr. 7, rugsėjis. Mėnesinis 
kultūros žurnalas, redaguojamas dr. 
J. Girniaus, leidžiamas Tėvų pranciš
konų, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N.Y. 11221, USA.

Balys Sruoga, RADVILA PERKŪ
NAS, II laida. 130 psl. minkštais 
viršeliais. Kaina nepažymėta. Vir
šelis ir titulinis puslapis — dail. A. 
Kurausko. Tiražas 500 egz. Išleido 
1970 m. TERRA 3237 West 63rd 
St, Chicago, Ill. 60629, USA

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras” sėkmingai koncertavo Sudburyje, Ontario, lietuvių ir 
kanadiečių visuomenei. Nuotraukoje — dalis šokėjų ir vietinių veikėjų. Iš kairės (sėdi): S. Martinku- 
tė ir L. Verbickaitė; stovi iš kairės: St. Tolvaišo, kun. Ant. Sabas, G. Breichmanienė, R. Kaminskai
tė/ B. Zuk, V. Beniušytė, G. Breichmanaitė. ši nuotrauka buvo įdėta Sudburio dienraštyje

Vilniaus universiteto studentų laikraštis
Nuo 1950 m. yra leidžiamas 

“Tarybinis studentas”, kuris va
dinamas Vilniaus valstybinio V. 
Kapsuko universiteto rektorato, 
partijos, komjaunimo ir profsą
jungų komitetų laikraščiu. Tai 
nedidelio formato, 4 puslapių 
leidinys, kuris pasirodo kartą į 
savaitę mokslo metais, išskyrus 
vasaros atostogas, šis laikraštis, 
kaip ir kita vietinio pobūdžio 
spauda, kuri nėra įtraukta į 
Maskvos su užsieniu prekiaujan
čios spaudos bendrovės sąrašus, 
nėra išleidžiamas užsienin ir tik 
turistui yra įmanoma iš Lietu
vos jį atsivežti.

Prieš akis turint š.m. balan
džio ir gegužės rfiėnesio nume
rius, kai vyko Lenino sukakties 
minėjimai ir gegužės demonst
racijos, susidarė gana liūdna 
nuomonė apie tą studentų leidi
nį. Atrodo, tais mėnesiais stu
dentams nebuvo laiko apie nie
ką kita klausytis ir galvoti, kaip 
apie Leniną.. “Tarybinio studen
to” balandžio 17 d. laidoje įdė
tas net ir A; Jonyno sueiliuotas 
pagarbinimas: “Aš lenininę švie
są ir tikėjimą ir viltį kaip-deglą 
revoliucijos liepsnojantį imu. 
Mums dar toli žygiuoti, didelėn 
atakon kilti teks draugo Lenino 
aistringu kvietimu”.

Sekančiame numeryje skaito
me tokių žinučių apie “moksli
ninko” Lenino garbinimus: “Le
ninas, jaunimas, dabartis”. To
kią teminę konferenciją medici
nos fakultete paruošė I k. kom
jaunuoliai. Konferencijoje per
skaityti šeši pranešimai “Leni
nas apie komjaunimo uždavi
nius, kuriant komunistinę visuo
menę”, “VVU komjaunimo or
ganizacijos vaidmuo įsisavinant 
marksistinę-lenininę teoriją so
cializmo statybos metais” ir kt... 
Teisės fakultete veikia fotoparo- 
da “Universiteto jaunystė”, skir
ta V. Lenino jubilėjui... Pra
ėjusį šeštadienį universitete vy
ko tarpinstitutinė mokslinė filo
sofų konferencija, skirta V. Le
nino jubilėjui — “V. Lenino 
teorinio palikimo metodologinės 
problemos...” Balandžio 17 d. 
teisės fakulteto studentai ir dės
tytojai Aktų salėje klausėsi Le
ningrado teisės fakulteto prof. 
A. Aleksejevo paskaitos apie V. 
Lenino, kaip teisininko, veiklą 
ir šiuolaikines teisės problemas.

Tame pačiame numeryje yra 
ilgas reportažas iš balandžio 15 
d. universiteto profesorių, dės
tytojų ir studentų Lenino 100-jų 
gimimo metinių paminėjimo, 
doc. P. Užkalnio rašinys “Leni
no šviesa”, rusistės B. Belkind 
straipsnis “Dabartinės leninia- 
nos problemos”. I kurso rasistas 
A. Bocarovas ten pat garbina 
Lenina eilėraščiu, kurio vienas 
stulpelis skamba taip:

Be pergalingų šūkių ir patoso, — 
Nerangūs žodžiai ir gana, —

Pasveikinsiu tave, Iljičiau, mostu, 
Kepurę kilstersiu aš prieš tave.

Tačiau nevisa “Tarybinio stu
dento” medžiaga sukasi apie Le
niną bei kitus stabus. Šio laik
raščio gegužės 22 d. skaitome 
apie paskutinę mokslo dieną. 
Čia rašoma:

Gal ne tiek linksma čia buvo. Gal 
ir ašarų buvo, tik saulė spėjo išdžio
vinti. Istorijos ir Filologijos fakul
tetų diplomantai palieka Universite
tą, jo numylėtas auditorijas. Visko 
buvo. Netrūko ir studentiško sąmo
jaus, juoko, dainų. Gėlių koridoriu
mi, nešini didžiule knyga, žygiuoja 
šios šventės kaltininkai. Minorine 
gaida skamba Janinos Degutytės ei
lės... Prie Universiteto rūmų jau 
laukia autobusai. Jau ketvirti metai 
taip — palydų šventė baigiasi Ant- 

HILAIRE BELLOC

PAKELKITE ŠIRDIS
Pakelkite širdis, prižadinkit džiaugsmą, 
Mano motin, Saulės Loma, dainuok. 
Štai grįžau į namus iš kelionių, 
Štai grįžau, ir širdis man pasveiko.
Jūs mano bičiuliai, pasauly pavargo, 
Pasveikint išeikit. Aš veidą radau 
Už Sodus gražesnį, širdžiai brangesnį. 
Nei gimtasai kraštas toli ištremtiesiems.
Pakelkite širdis, prižadinkit džiaugsmą, 
Tu, seniausia Saulės Loma; dainuok.

. Štai grįžau.į namus iš kelionių, 
Štai grįžau, ir širdis man pasveiko. 
Kai ištroškęs buvau, pasirodė šaltinis. 
Kai sudulkęs buvau, pasveikino laukas.

ŽIEMOS MENULIS

Žiemos Mėnulis taip tyliai važiuoja, 
Jog visos josios naktys tylios, ramios. 
Palinkusia skiautere gena jis tamsą, 
Ir siunčia sapnus jo miegūsta žvaigždė. 
Kadangi naktim taip tylu, nepabusk. 
Bet per visą slėnį ir virš tavęs 
Sudrebės pagyvėjimas ir užgimimas. 
Tavo labui Saulė jau už kalvos.

Iš visų dienų vėliausiąją gimęs 
Slinks pabučiuoti metų švelniąją kaktą.

šypsosies pasauliui naujam, jį mylėsi 
Guvesniais šnabždesiais, negu gilūs sapnai, 
Nes mirė tyla, aušra, mano rytas jau čia.

Mano diena baigta, jos likimai išraižyti.
O, brangi Mirties pranokėja, Uosto pažade.
O, mano bendrakeleive, o, mano sese Miege.

Vertė A. TYRUOLIS

O, MANO BENDRAKELEIVE

O, mano bendrakeleive, o, mano sese Miege, 
Dar visas slėnys prieš mus, panėšėk. 
Augštai, per vos temstantį vakaro dangų, 
Už miesto šviesų ir už jojo bokštų, 
Už žemės ir jos prarastosios palaimos, 
Ten, kur didinga tamsos gelmėmis 
Išeina naktis iš Auriono kalno.
O, mano bendrakeleive, o, mano sese Miege.

Viršum bangų paviršiaus, į nakties vėsą,

kalnyje, prie naujo studentų mieste
lio statybų. Daugumai šis atsisveiki
nimas su Universitetu yra atsisvei
kinimas ir su studijų miestu. Jame 
lieka tavo studentiškos meilės gėlės, 
šokių vakarai Aktų salėje, mylimi 
dėstytojai. Gal todėl toks trumpas 
atrodė paskutinės studentiškos šven
tės ratas aplink Vilnių.

Pabaigai keli skelbimai iš to 
laikraščio: “Norintieji (tik vyrai) 
vykti į darbo ir poilsio stovyk
lą kalnuotajame Altajuje paduo
da pareiškimus VVU komjauni
mo komitetui iki balandžio mėn. 
19 d.” “Norintieji (tik vyrai) 
vykti į darbo ir poilsio stovyklą, 
organizuojamą žvejybiniame lai
ve, paduoda pareiškimus VVU 
komjaunimo komitetui iki ba
landžio mėn. 19 d.”

E. Šulaitis
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C IMKItJE VEIKLOJE
PROF. DR. RUKSA, Augsburge 

atšventęs 70 metų amžiaus sukaktį, 
rašo istorinę studiją apie lietuvių 
kovas su lenkais. Jo išverstas romė
nų poeto Vergilijaus “Bukolikas” ir 
“Georgikas” žada išleisti “Nida” Bri
tanijos sostinėje Londone.

ALFONSO MIKULSKIO VADO
VAUJAMAS Čiurlionio ansamblis 
Klevelande priėmė Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenės ir VLIKo atsto
vybės kvietimą atvykti į Venecuelą 
ir dalyvauti šio krašto nepriklauso
mybės 160 metų sukakties minėjime 
operos rūmuose. Išvyka bus pratęsta 
ir į kaimyninę Kolumbiją. Čiurlionio 
ansamblio gastrolėse P. Amerikoje 
dalyvaus mišrus, vyrų ir moterų cho
rai, kanklių orkestras ir tautinių šo
kių grupė. Kadangi Venecueloje jau 
reikės bųti 1971 m. birželio 21 d., 
lėšoms telkti sudarytas apie 50 rė
mėjų garbės komitetas. Pagrindinė 
darbo našta tenka jo pirmininkui dr. 
D. Degėsiui, nariams — R. Kudukiui, 
K. S. Karpiui, dr. A. Butkui, A. Kup
revičiui, V. čyvui ir J. Stempužiui.

“DIRVOS” NOVELAS KONKUR
SO vertintojų komisija — Rita Bur
neikienė, Jurgis Gliaudą ir Česlovas 
Gedgaudas nerado nė vieno premi
jos verto kūrinio. Rankraščiai su ne
atplėštais autorių pavardžių vokeliais 
grąžinti “Dirvai”, o premijai skir
ta dolerių suma bus panaudota se
kančiame konkurse. Jeigu “Dirvos” 
redakcija norėtų skelbti kaikurias 
šiam konkursui atsiųstas noveles, 
vertintojų komisija pataria atkreipti 
dėmesį į S. Baltijos, R. Ramunės, 
A. R. Miglos ir Gailės slapyvardžiais 
pasirašytus kūrinius.

LITERATŪROS VAKARĄ Čikago 
je surengė šios apygardos LB valdy
ba. Poezijai atstovavo G. Tulauskai- 
tė-Babrauskienė, Kazys Bradūnas, 75 
metų amžiaus sukaktį atšventusį J. 
Augustaitytė - Vaičiūnienė ir Julija 
Švabaitė-Gylienė, prozai — Danutė 
Brazytė-Bindokienė, Anatolijus Kai
rys, Česlovas Grincevičius. Didžioji 
programos atlikėjų dalis skaitė iš
traukas iš savo naujausių knygų, nes 
literatūros vakaro proga buvo pami
nėti ir knygų leidėjai.

VLADO PAŽIŪROS VADOVAU
JAMAS BALFo Los Angeles skyrius 
surengė įdomų koncertą, programai 
atlikti pakvietęs Orange apskrities 
gydytojų simfoninį orkestrą, kuria
me groja ir du lietuviai — smuiki
ninkas Algis Draugelis ir fleitistė 
Rasa Draugelytė. Orkestro progra- 
mon buvo įtrauktas ir F. Liszto forte
pijono koncertas nr. 1 su jaunąja pia
niste Raimonda Apeikyte. Verdi, 
Puccini, Gounod, Halevy operų ari
jomis, koncertą papildė vietiniai lie
tuvių solistai — bosas-baritonas Rim
tautas Dapšys, sopranas Birutė Dap- 
šienė ir tenoras Antanas Pavasaris. 
Broniaus Budriūno vadovaujamas Sv. 
Kazimiero parapijos choras su sol. B. 
Dapšiene ir orkestru atliko du savo 
vadovo kūrinius — “O Nemune” ir 
“Mano protėvių žemė”. Koncertas 
baigtas lietuvio gydytojo Vinco Ku
dirkos kompozicija — Tautos himnu.

JUOZAS KRALIKAUSKAS, toron- 
tietis rašytojas, laimėjęs “Draugo” 
romano premijas už “Titnago ugnį” 
ir “Mindaugo nužudymą”, rašo tre
čiąją šios Mindaugo laikų trilogijos 
dalį. Amžiaus šešiasdešimtmečio pro
ga “Draugo” kultūriniame priede pa
skelbtame pasikalbėjime jis prasita
rė, jog šio darbo jį paskatino imtis 
“Draugo” puslapiuose kun. Stasio 
Ylos iškelta trilogijos mintis “Skai
tytojas dar nepasotintas”.

AMERIKIEČIŲ ŽURNALAS “TI
ME” 1970 m. gruodžio 7 d. laidos 
mokslo skyriuje du trečdalius pus
lapio paskyrė Caltech sprausminių 
pavarų laboratorijos naujajam kom- 
piuteriui-skaitytuvui, kurio autorius 
yra Lietuvoje gimęs inž. Algirdas 
Avižienis. Elektroninis STAR (Self
Testing And Repairing) skaitytuvas 
turės didelę reikšmę JAV erdvėlai
vių kelionėse į Jupiterį, Neptūną bei 
kitas planetas, nes jis galės pats 
pastebėti ir pataisyti savo klaidas. 
Tokiose bilijonų mylių kelionėse erd
vėlaivio kontrolė iš žemės yra ne
įmanoma, kadangi vien tik klaidos 
perdavimas žemėn užtruktų keletą 
valandų. “Time” žurnalas pabrėžia, 
jog A. Avižienis suprojektavo kelias 
atsargines sistemas viena kitai pakeis
ti, kai įvyksta sutrikimas. Pakeitimą 
automtiškai įvykdo elektroninio skai
tytuvo kontrolės “smegenys”. Pasi
naudodamas matematiko John von 
Neumann idėja, A. Avižienis kontro
lės “smegenis” padalino į tris sava
rankiškas dalis, kurios sprendimą da
ro dviejų trečdalių balsų dauguma, 
kaip demokratiniuose rinkimuose. 
Jeigu pvz. viena tų kontrolinių “sme
genų” dalis sutriktų ir imtų duoti 
klaidingus įsakymus skaitytuvo sis
temai, veto teise pasinaudodamos, ki
tos dvi “smegenų” dalys sustabdytų 
jos darbą. “Time” pranešimu, A. 
Avižienio elektroninis STAR skaity
tuvas dabar užima 100 kubinių pėdų, 
bet lietuvis išradėjas tikisi jį suma
žinti iki dviejų kubinių pėdų. Tada 
skaitytuvui užteks 50 vatų elektros 
srovės. Galimas dalykas, A Avižienio 
išradimą bus galima panaudoti ne 
tik erdvėlaivių tolimom kelionėm, 
bet ir už garsą greitesnių lėktuvų 
kontrolei bei navigacijai arčiau že
mės paviršiaus. Būdinga, kad šiame 
rašinyje “Time” redaktoriai Algirdą 
Avižiėnį skaitytojams pristato kaip 
Lietuvoje gimusį mokslininką, teisin
gai rašo jo pilną vardą ir pavardę minės lietuvių poezijos knyga, 
netgi su lietuviška “ž” raide. į K;
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ
STASYS BUDRYS, dailės istori

kas, mirė Vilniuje, sulaukęs vos 38 
metų amžiaus. Velionis dailės isto
riją ir teoriją buvo studijavęs Le
ningrade, I. Repino dailės institute, 
1963 m. apgynęs menotyros kandi
dato disertaciją “Lietuvių tarybinė 
monumentalioji dekoratyvinė skulp
tūra”. S. Budrys pagrindinį dėmesį 
skyrė lietuvių skulptorių kūrybai. 
Tai mums' liudija jo parašytos mo
nografijos apie Juozą Zakarą, Juo
zą Kėdainį, Juozą Mikėną, Petrą Rim
šą, Gediminą Jokūbonį, Robertą An
tinį, Bronių Pundzių, taipgi Broniui 
Vyšniauskui ir Vladui Vildžiūnui 
skirtos brošiūros. Minėtina ir jo 
knyga “Lietuvių vitražas”, laimėjusi 
maskvinės Dailininkų Sąjungos II 
laipsnio premiją. S. Budrys taip pat 
yra paskelbęs daug įvairių dailės pa
rodų recenzijų, švelniu kritikos žo
džiu bei draugišku patarimu skatin
damas jaunuosius dailininkus dides
niems darbams.

VILNIAUS UNIVERSITETO moks
linės bibliotekos 400 metų sukakties 
jubilėjinė paroda rugsėjo 17 d. buvo 
atidaryta tik porai savaičių, tačiau 
jos trukmę teko pratęsti iki lapkri
čio pabaigos dėl lankytojų gausos. 
Paroda buvo surengta naujai atre
montuotoje ir mokslo istorijos mu- 
zėjumi paverstoje Šv. Jono bažny
čioje.

KIPRO PETRAUSKO 85-tąjį gim-^ 
tadienį lapkričio 13 d. specialia pa
roda atžymėjo Vilniaus respubliki
nės bibliotekos muzikos skyrius. Lan
kytojai turėjo progą susipažinti su 
Lietuvos operos tėvu vadinamo dai
nininko retomis nuotraukomis, anks
čiau ir dabar išleistomis plokštelė
mis. Parodą papildė knygos ir 
straipsniai periodiniuose leidiniuose, 
nušviečiantys pagrindinius jo gyve
nimo bei kūrybos momentus.

LIETUVOS TAIKOMOSIOS DAI
LĖS paroda, apipavidalinta architek
to A. Kybranco ir dail. A. Gursko, 
atidaryta -Vilniaus parodų rūmuose. 
Šioje 148 dailininkų apie 800 darbų 
parodoje vyrauja keramika ir teksti
lė — vazos, skulptūros, plokštės, bui
čiai pritaikyti dirbiniai, spalvingi ki
limai, gobelenai ir dekoratyvinės me
džiagos. Metalo meistrų darbuose 
jaučiama ; atgyjanti kaltos geležies 
tradicija. Gausūs eksponatais yra 
stiklo, odos ir gintaro dirbinių sky
riai.

VIOLETOS PALČINSKAITĖS pje- 
sę-pasaką “Juodanosės prasižiojo” 
Panevėžio dramos teatre pastatė rež. 
V. Blėdis, talkinamas dail. V. Gata- 
vynaitės, choreografės N. Šimkūnai
tės ir kompoz. V. Barkausko. Pagrin
dinius vaidmenis atlieka aktoriai P. 
Steponavičius, J. Blėdytė, L. Liesytė 
ir R. Mikulskaitė. Pjesė škiriama 
mažiesiems žiūrovams.

LIUCIJA KUDZEVIČIŪTĖ, Kauno 
politechnikos institute įsigijusi ra
diotechnikos inžinierės diplomą, o 
Vilniaus universitete — gydytojos, 
išvyko tobulintis į Budapešto augš- 
tąją medicinos mokyklą. Prahos me
dicininės elektronikos ir modeliavi
mo mokslinio tyrimo instiute žinias 
gilina Kauno medicinos instituto 
mokslinio tyrimo laboratorijos inž. 
Edvardas Raugalas. Lietuvos hidro
technikos ir melioracijos instituto 
darbuotojas Vytautas Morkūnas be
veik metus truksiantį tobulinimosi 
kursą pradėjo Britanijoje.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS valdybos III plenumas Vil
niuje buvo atžymėtas eile koncertų, 
kuriuose skambėjo naujieji lietuvių 
kompozitorių kūriniai: A. Bražinsko 
“Keturios raudos ir aukojimas”, A. 
Kutavičiaus dainų ciklas “Avinuko 
pėdos”, V. Jurgučio oratorija “Homo 
natus ėst”, V. Montvilos “Gotiška po
ema” orkestrui, V. Barkausko “In
tymi kompozicija” obojui ir dvylikai 
styginių instrumentų, “Pro memo- 
ria” mušamiesiems, fleitoms, basklar- 
netui ir fortepijonui, J. Juzeliūno III 
kvartetas “Devyni laiškai ir post 
scriptum”, B. Gorbulskio “Kameri
nis koncertas smuikui ir simfoniniam 
orkestrui”, A. Racevičiaus siuita iš 
baleto “Meilė gyviesiems” ir kt At
likėjų gretoms priklausė Vilniaus 
operos tenoras V. Adamkevičius, 
mezzo-sopranas N. Ambrazaitytė, pia
nistas G. Trinkūnas, Vilniaus filhar
monijos kamerinis ir simfoninis 
orkestrai, diriguojami S. Sondeckio,
J. Domarko ir J. Aleknos, A. Kroger- 
to vadovaujamas vyrų choras “Var
pas”, mergaičių choras “Liepaitės”, 
kurio vadovė yra L. Palinauskaitė, 
Lietuvos ir Maskvos konservatorijos 
šspirantų styginiai kvartetai bei kiti 
muzikiniai vienetai.

“VAGOS” LEIDYKLA išleido Pet
ro Armino-Trupinėlio “Eiles”, pradė
dama senosios lietuvių poezijos kny
gų seriją “Versmės”. Redakcinės ko
misijos nario Vyt. Kubiliaus teigi
mu, šios serijos tikslas — atskleisti 
Maironio galutinai suformuotos mūsų 
naujosios poezijos šaltinius, gimimą 
ir raidą. “Versmių” antroji knyga 
bus Kajetono Aleknavičiaus humo
ristinių eilėraščių rinkinys “Kikilis 
laibakojis”. Atskiromis knygomis 
skaitytojams bus pateikti eilėraščiai
K. Sakalausko-Vanagėlio, S. Valiūno, 
K. Nezabitausko, A. Vištelio, S. Da
gilio, X Miglovaros, dr. V. Kudirkos 
ir kt Naujos laidos susilauks D. 
Poškos ir J. Mačio - Kėkšto poetinė 
kūryba. J “Versmių” seriją taipgi 
yra įtraukta ir XIX šimtmečio anoni

a. /
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BLOOR . RUNNYMEDE, 8 kom- 
bariai per du augštus, atskiras, 
mūrinis namas, garažas ir įvažia
vimas. Dvi virtuvės ir modernios 
prausyklos. Viena skola balansui. 
Netoli nuo požeminio.
BLOOR-WINDERMERE, $27,900 
— 6 kambarių, atskiras, mūrinis 
namas, garažas ir įvažiavimas. 
Didelis sklypas. Namas reikalin
gas mažų pataisymų. Tuojau gali
ma užimti. Palikimas.
JANE - ANNETTE, $26.500. Vie
naaugštis, mūrinis 5 kambarių 
namas. Garažas ir patogus įvažia
vimas. Moderni virtuvė ir vonia. 
Tuojau galima užimti. Palikimas.
INDIAN RD. - ANNETTE, $6,900 
įmokėti. Atskiras, mūrinis 12 
kambarių namas su įvažiavimu ir 
garažu, 3 virtuvės ir prausyklos. 
Patogus nuomavimas —’3 atskiri 
butai. Dideli kambariai.
SCARLETT RD. Dvibutis (dup
lex) 12 kambarių. Kiekvienas bu

tas po 3 miegamus. Dvigubas ga
ražas ir privatus įvažiavimas. 9 
metu senumo. Arti krautuvių ir 
susisiekimo.
BATHURST — LAWRENCE, 8 
butai po 2 miegamus su balko
nais. Garažai ir privatus įvažiavi
mas. Metinės pajamos virš $16.- 
000. Viena skola iš 7%. Įmokėti 
reikėtų apie $50,000.
BLOOR — DUNDAS, $2,500 įmo
kėti, 6 kambarių mūrinis namas, 
garažas ir įvažiavimas, 2 virtu
vės, gražiai įrengtas rūsys. Arti 
visų patogumų. Tuojau galima 
užimti.

.RIVERWOOD PARKWAY, 4-rių 
miegamų vienaaugštis (bunga
low), gražių plytų namas su dvi
gubu garažu ir privačiu įvažįavi- 
mu. Pilnai išbaigtas rūsys su atvi
ru židiniu. Tuojau galima užim
ti. 6M> % skola. Prašo $43,900.

Reikalingi namai pardavimui.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST TEL. 762-8255

Namų telef. 766-8479

Kasos valandos:
Pirmad.......... 10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

ir 4.30-7 
Penktad. ......10-3

ir 4.30 - 8
Seštad...........9- 12
Sekmad......9.30 - 1

I PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
I KREDITO KOOPERATYVAS
| 999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TIL. 532-3400

MOKA:

už term, indėlius 2 metam....734% 
už term, indėlius 1 metam. ..7% 
už depozitus-čekių s-tas........5V^%
už šėrus 1969 m. išmokėta.. . 6%

DUODA PASKOLAS: 

asmenines — iki $10.000....9% 
nekiln. turto — iki $30.000.%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PILNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
MIDLAND — HWY 27. Netoli Midland miesto prie upės parduoda
mas apie 18 akrų žemės sklypas, kurio dalis apaugusi pušaitėmis ir j 
kitokiais medžiais. 500 pėdų prie 27 kelio. Įmokėti apie $5.000, prašo

; tik $12.500
ANNETTE — HIGH PARK. Mūrinis 9 kambarių atskiras namas.
Trys kambariai ir prausykla pirmame augšte. Patogus nuomoti. Dvi- | 
gubas garažas ir platus įvažiavimas. Įmokėti apie $6-7.000.
BLOOR — HIGH PARK. Gražių 7 kambarių mūrinis atskiras namas 
netoli parko ir požeminio susisiekimo. Dvi modernios virtuvės, alyva- ■ 
vandeniu šildomas. Garažas ir platus šoninis įvažiavimas. Įmokėti 
apie $10.000.
DURIE ST. — ANNETTE. Visiškai naujas moderniai pastatytas 6 
didelių kambarių namas. Bus išdekoruotas pagal pirkėjo pageida
vimą. Galima tuoj įsikraustyti. Įmokėti $8.000.
BLOOR ST. W. — 27 HWY. Vakaru Toronte labai gražus 6 kamba
rių vienaaugštis (bungalow). Skoningai įrengtas rūsys, didelis skly
pas. Reikalingas kiek galint didesnis {mokėjimas. f

S. JOKŪBAITIS I
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI I

Tel. 534-9286 —namų: 537-2869 J
- ------- --------- ------- . — 1

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 

YORKDALE SHOPPING CENTRE
Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

--------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Bloor Autorite Garage £KcoueW>'.
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

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

Cawthra Meats and Delicatessen
3635 CAWTHRA Rd. (kampas Cawthra Rd. ir Burnhamthorpe Rd.) 

Nauja prekyvietė (Shopping Plaza)
• Šviežia mėsa, • Lietuviški ir • Skanėstai 

įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai) 
-Kviečiame atsilankyti visus lietuvius 

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

Extra Realty Ltd.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

RONCESVALLES, mūrinis 2 butų atskiras namas. Prašoma $23.00. 
BLOOR — JANE, atskiras mūrinis 6 kambarių per du augštus namas. 
Prašoma $32.900.
BLOOR — INDIAN RD., mūrinis, atskiras 6 kambarių per du augštus 
namas, garažas, privatus įvažiavimas. Prašoma $21.900.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

"Grandies" šokėjos iš Čikagos atlieka tautinių šokių pynę Toronte Nuotr. S. Dabkaus
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GARBENS

©b S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Pasibaigė Sov. Sąjungos jaunių 
sunkumų kilnojimo pirmenybės Pet- 
rozavodske. Vilnietis J. Liupkevičius 
sėkmingai išstūmė 173,5 kg ir puski
logramiu pagerino jam pačiam pri
klausantį Sov. Sąjungos jaunių re
kordą.

Kauno Žalgirio krepšininkai nuga
lėjo pavojingą Maskvos Dinamo ko
mandą 86:75, bet netikėtai pralaimė
jo Rygos VEF krepšininkams. Dabar 
žalgiriečiai yrą IV vietoje su dviem 
laimėjimais ir 3 bandymų.

Vilnietė J. Augustinavičiūtė pasi
žymi kaip gabi šaškių žaidėja. Šiuo 
momentu Taline ji žaidžia baigmines 
rungtynes su E. Michailo vska j a dėl 
Sov. Sąjungos meisterystės.

Nemažai lietuvių pakviesta į atei
nančių metų motociklų ir automobi
lių lenktynių rinktinę. Tai šiaulietis 
E. Ramonas, vilniečiai J. Vaitėnas ir 
Z. Brazauskas (sklandymas), kaunie
čiai K. Girdauskas ir S. Brundza, 
kaunietė D. Petkienė ir E. Kuokštis 
(radijo sportas).

SPORTAS VISUR
Pasaulinėse šachmato pirmenybėse 

po 18 ratų aiškiai pirmauja ameri
kietis R. Fisher — turi surinkęs 12 
taškų. Po jo seka E. Geler 11, V. 
Ulman (Vok.), S. Gligorič (Jugosl.) 
ir L. Polugajevski (Sov. Sąjunga) po 
10,5.

V. Vokietijos pasaulio rekordinin
kė šuolyje į tolį Koelno rungtynėse 
pasiekė dar vieną pasaulio rekordą. 
Uždarų patalpų varžybose 50 jardų 
ji nubėgo per 6,5 sek.

Draugiškose futbolo rungtynėse 
Olandija nugalėjo Rumuniją 2:0 ir 
Meksika įveikė Australiją 3:0. Ros
tovo ASK futbolininkai viešėjo Zam
bijoje ir laimėjo dvejas rungtynes: 
4:3 prieš Betest rinktinę ir 4:1 prieš 
valstybinę rinktinę.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai Etobicoke lygos In

termediate klasės pirmenybėse nuga
lėjo Osgoode 55:51. Gruodžio 12 d. 
Vyčio krepšininkai, nors ir nepilno
je sudėtyje, viešėjo Hamiltone ir žai
dė draugiškas rungtynes su Kovu. 
Laimėjo Kovas 81:73.

Berniukai (iki 12} CYO lygos pir
menybėse pralaimėjo Aušrai 21:14. 
Taškus iškovojo: Ignatavičius 2, Kak
nevičius 2 ir Duliūnas 10.

Artimiausiu laiku numatoma su
rengti krepšinio kliniką — pratybas 
lietuvių jauniausiems krepšininkams. 
Vadovaus A. Klimas. Šį sezoną taip 
pat numatoma suorganizuoti mergai
čių platų krepšinio turnyrą, į kurį 
būtų pakviestos ir vietinės koman
dos. šiam turnyrui jau yra paskirta 
taurė.

G. Kerniūtė dalyvavo baltiečių 
plaukymo rungtynėse gruodžio 12 d. 
Toronte. Kerniūtė plaukė 4 x 50 jd. 
įvairaus plaukimo, 4 x 50 jd. laisvu 
stiliumi estafetėse ir laimėjo pirmas 
vietas. Li'etuvaitės šias varžybas lai
mėjo rekordiniu laiku.*

Kovo krepšininkės viešėjo Toron
te ir žaidė draugiškas rungtynes su 
vytietėmis. Jaunos kovietės rungty
nes pralaimėjo 44:15, tačiau turi ge
nį duomenų ateičiai. Žaidė: Kovo 
komandoje — L. Kareckaitė, R. Ka- 
reckaitė, Solow 8, Lukošiūtė 2, Stu- 
kaitė 5, Grajauskaitė, Ričkutė; Vyčio
— Underytė 11, Stankutė 4, Zubric- 
kaitė 5, G. Žukauskaitė 2, Vaišvilai
tė 3, Nacevičiūtė 19. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Bathurst a. College lygoj Aušros 

jauniai laimėjo prieš latvius 88:38.
D. Laurinavičiaus treniruojamoj ko
mandoj žaidė: G. Rautinšas 22, E. 
Norkus 21, J. Norkus 14, M. Fariniaz 
15, A. Nakrošius 10, A. Kareckas 6.

Jauniai B CYO lygoj nugalėjo St. 
Bonaventure komandą 66:27. Geriau
siai pasirodė broliai A. Grigonis 16 
ir J. Grigonis 18. Toli neatsiliko ir 
šie žaidikai: A. Kaknevičius 12, R. 
Petronis 10, D. šalvaitis 6, ir A. 
Stočkus 4.

Vyresniųjų mergaičių komanda, K. 
Šapočkino žinioje, laimėjo prieš CSA 
komandą 35:28. Žaidė L Janeliūnai- 
tė 11, D. Klimaitė 8, G. Mačionytė 8, 
A. Čeponytė 4, R. Radžiūnaitė 4, J. 
Simonaitytė ir R. Birštonaitė.

Krepšinio treniruotės berniukams 
žemiau 14 m. — antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 5 iki 6.30; mergai
tėms — trečiadieniais ir ketvirtadie
niais; vyrams ir jauniams — antra
dieniais ir ketvirtadieniais. — Stalo 
teniso treniruotės ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8. Treniruoja J. Nešukai- 
tis.

Birutė Plueaitė gruodžio 12 d. On
tario uždarame stalo teniso turnyre 
išsikovojo šiuos laimėjimus: mergai
čių jaunių iki 17 m. — H v., mergai
čių iki 15 m. — I v., mergaičių iki 
13 m. — I v., mergaičių dvejete — 
Iv.

Paulius Klevinas jaunių grupėje 
iki 17 m. baigmėse, kietai kovodamas 
prieš Kanados vyrų rinktinės žaidėją
E. Cateno 17 m., pralaimėjo ir liko 
II v.; berniukų jaunių iki 15 m. lai
mėjo I v., berniukų jaunių iki 13 m.
— I v., berniukų jaunių dvejete — 
II v. P. Klevinas jauniausias (12 
m.) žaidėjas Il-je div. atštovauja 
Aušrai, į kurią buvo priimta pora 
Ontario jaunių pamestinukų. Dabar 
visi lygiai treniruojasi su P. Klevinu. 
Antrosios Aušros komandos kapito
nas ir treneris — J. Klevinas.

Ateitininkų žinios
Jaunesniųjų mergaičių ir berniukų 

bendras kalėdinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 19, šeštadienį 5.30 v. p.p., 
L. V. Namuose. Dalyvauja visi mer
gaičių ir berniukų būreliai 1-8 sk. 
Kartu yra kviečiami ir visi tėvai, ku
rių vaikai yra tuose būreliuose. No
rėtume, kad visi vaikai atvyktų kartu 
su savo tėveliai ir mamytėmis. Tai 
bus savotiškos bendros Kūčios.

Vyresnieji moksleiviai ruošia bend
ras Kūčias E. V. Namuose gruodžio 
20, sekmadienį, 5 v. Visi vyr. moks
leiviai privalėtų dalyvauti, nes kaip 
visa šeima kartu susirenka prie Kū
čių stalo, taip ir ateitininkiška šei
ma privalo kartu išreikšti laukimą 
gimstančio Jėzaus.

Ateitininkai privalo atkreipti dė
mesį į tikrąją Kalėdų prasmę — 
Kristaus gimimą. Yra lengva pasi
duoti masei, kuriai Kalėdos yra tik 
dovanų pirkimo laikotarpis. Išreiški
me džiaugsmą ir padėką Dievui, kad 
Jis mums atsiuntė savo Sūnų, ir Kalė
dos tegul būna tikras Jo gimtadie
nis. Atsinaujinkime Kristuje per 
maldą!

Tėvu komitetas šaukia visuotinį 
ateitininkų tėvų susirinkimą sausio 
10 d. tuoj po 10 v. Mišių ateitininkų 
kambaryje. Visi tėvai yra prašomi 
iš anksto tą sekmadienį pasižymėti 
kalendoriuje ir susirinkime daly
vauti.

Skautų veikla
• šv. Kalėdų sulaukus, Viešpaties 

gimimu atneštos ramybės, šviesos ir 
besikartojančio džiaugsmo linkime 
sesėms ir broliams, jų tėveliams, 
rėmėjams ir visiems tautiečiams. O 
1971 m. išvakarėse visi skautiškoje 
maldoje tarkime: “Dieve, padaryk 
mus geresniais ateinančiais metais, 
negu šiais metais buvome”.

• Šį šeštadienį, gruodžio 19 d., 5 
v. p.p., Prisikėlimo auditorijoje — 
“Šatrijos” tunto ruošiamos skautiš
kos šeimos Kūčios.' Rengėjos laukia 
brolių rambyniečių, skautininkų-kių, 
akademikų-kių, sk. vyčių, vyr. skau
čių, tėvų komiteto ir Romuvos val
dybos. Kanklininkės renkasi pusę va
landos anksčiau. Kūčių vakarienė ir 
programa prasidės punktualiai.

© “Šatrijos” tunto vadijos posėdis 
buvo gruodžio 13 d. Aptarti einamie
ji reikalai.

e Mindaugo dr-vės sekanti sueiga 
— sausio 4 d., 7 v.v., skautų būkle. 
Skautai suneša surinktas iškarpas.

• Kas dar nespėjo sumokėti LSS 
nario mokesčio, prašom paskubėti. 
Daugelyje vienetų su mokesčiu jun
giama ir “Skautų Aido” 1971 m. pre
numerata. Būkime tvarkingi ir nebe- 
delskime, nes kaikurių tėvų nereaga- 
vimas trukdo sudaryti registracinius 
sąrašus ir persiųsti centrams. C. S.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor St. W.

LE. 6-2664 Toronto, Ontario
KINGSWAY — RATHBURN, gražus 6 kambarių vienaaugštis, pil
nai užbaigtas rūsys su prausykla, garažas su privačiu įvažiavimu, 
netoli susisiekimo. Prašoma kaina tiš $34.900.

BLOOR — WINDERMERE, apie $10.000 įmokėti, puikus 7 kamba
rių atskiras namas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos, netoli Bloor gatvės.
BLOOR — WINDERMERE, krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigu
bas garažas, puiki, judri vieta, tinka betkokiam* verslui; apie ' 
$15.000 įmokėti, viena atvira skola nedidelio nuošimčio. Parduoda 
našlė.
INDIAN RD. — BLOOR, 14 kambarių dvibutis, puiki vieta, netoli 
Bloor, dvigubas garažas.
STAYNER, ONT., gražus didžiulis gabalas žemės, pačiame miestely 
su namuku. Galima lengvai padalyti į du sklypus; miesto vanduo 
bei elektra. Prašoma tik $6.000.
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras mūrinis 10 kambarių namas per 
2 augštus, 2 prausyklos, 2 virtuvės, didžiulis sklypas 45x200, gara
žas, privatumas.

Al. Garbenis ARBA Pr. Kerberis,
namų tel. LE 5-1584namų tel. HU 9-1543

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A ft A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

516 % už depozitus
6% už Šerus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.T3A% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
YONGE — LAWRENCE, $8.000 įmokėti, atskiras plytinis 6 kamba
rių dviejų šeimų namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos,^ šiltu, vandeniu šil
domas, atskiri įėjimai, šoninis įvažiavimas, garažas, poilsio kamba
rys. Prašoma $31.900.
QUEEN — LANSDOWNE, $7.000 įmokėti, ideali ir erdvi vieta krau
tuvei, geležies reikmenų ar valymo verslui. Plytinis namas, vieta 4 
automobiliams pasistatyti, didelis butas viršuje, turi būt parduotas 
dėl šeimos nesutarimo, puiki vietovė.
BLOOR — DELAWARE, $5.000 įmokėti, plytinis 11 didelių ir švie
sių kambarių namas, vandeniu šildomas, 3 prausyklos, 2 virtuvės, šo
ninis įvažiavimas, garažas, 10 metų mortgičius balansui. Savininkas 
nusipirkęs kitą namą.
NORTH AVENUE RD., $22.500 vertės, plytinis vienaaugštis (bun- ’ 
galow), 2 miegamųjų, 4 vienetų prausykla, vandens šildymas, šoninis 
įvažiavimas, garažas, savininkai išsikraustę.
ST. CLAIR WEST, $3.000 įmokėti, plytinis 7 kambarių namas, 2 vir
tuvės, įvažiavimas. Prašoma $20.900.
BLOOR — HIGH PARK, $5.000 įmokėti, atskiras plytinis 10 kamba
rių namas, 3 virtuvės, vandens šildymas, 2 prausyklos, šoninis įvažia
vimas, garažas.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------— Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

KANADOS ĮVYTAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
misijos pranešime taipgi siūlo
ma sudaryti bent $2 milijonų 
priedą Kanados spaudai remti, 
kad mažesniuose miesteliuose 
neliktų tik vienas garsiausiai rė
kiantis laikraštis, kuris nevisada 
yra geriausias. Etninių grupių 
spaudai šis fondas, atrodo, ne^ 
būtų prieinamas.

Teroristų nužudyto Kvebeko 
darbo ministerio P. Laporte naš-

BRIGTON KINO TEATRAS, f 
127 Roncesvalles Avė. £ 

Tel. 532-2710. *
rodys spalvotus geriausius ame- | 
rikietiškus filmus jūsų šventi- E 
niam malonumui |

GRUODŽIO 17 IKI 23 |
"THE SHOES OF THE

FISHERMAN" |
Priedo: “The Ex. O. Seaman” E

GRUODŽIO 24 IKI 30 
"OLIVER"

Geriausias muzikinis filmas lai
mėjęs SESIAS PREMIJAS; 
taipgi iš cirko gyvenimo 
“RINGS AROUND THE 

WORLD”
Tai ypač tinkamas filmas šeimai
GRUODČIO 31 IKI SAUSIO 6 
Visu mėgiamas “FUNNY GIRL” 
su Barbara Streisand ir Omar 
Sharif, muzikinis filmas; taipgi 

“TO SIR, WITH LOVE” 
Išsikirpkite, 

kad nepamirštumėte datų 
ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI

VISIEMS

lei kasmet bus mokama $16.000 
iki gyvos galvos, o po jos mirties. 
ketvirtadalį šios sumos gaus vai
kai iki 21 metų amžiaus. Pensiją 
turi' patvirtinti Kvebeko parla
mentas, kuris tikriausiai neda
rys jokių kliūčių.

Premjeras P. E. Trudeau, 
Įtampai Kvebeke sumažėjus, vėl 
pradės keliones užsienio kraš
tuose sekančiais metais. Jis ruo
šiasi dalyvauti Singapūre sausio 
14—22 d. d. Įvykstančioje Britų 
Bendruomenės kraštų premjerų 
konferencijoje. Vykdamas i Sin
gapūrą, premjeras P. E. * Tru
deau sausio 6—9 d. d. lankysis 
Pakistane, sausio 10—13 d. d. 
— Indijoje. Konferencijai pasi
baigus, jis žada viešėti sausio 23 
—25 d. d. Indonezijoje ir sausio 
26 — 28 d. d. — Ceilone.

Dėl Kvebeko neramumų 
premjerui P. E. Trudeau teko 
atšaukti numatytą kelionę i So
vietų Sąjungą. Paskutinėmis ži
niomis, P. E. Trudeau i Sovietų 
Sąjungą vyks 1971 m. gegužės 
18 d. Į kelionės maršrutą yra 
Įtraukta Maskva, Leningradas, 
Kievas, Samarkandas, Tašken
tas, Murmanskas ir Norilskas.

Kanados ginkluotųjų pa;ėgų 
oro operacijų viršininko briga
dos gen. D. R. Adamsono pra
nešimu, Kanada ir JAV bendro
mis jėgomis sustiprins ligšioli
nes priemones paklydusiu ir 
šiaurinėse srityse nusileidusių 
lėktuvų keleiviams gelbėti, šio 
žingsnio verčia imtis kasmet di
dėjantis orinis susisiekimas Ka-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga* 
įrodžiusi ga2ią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių,

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 

sužadina naujų audinių augima.
Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa- 

?o bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi- 

na tankinti

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
TeL EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

nados šiaurėje ir Aliaskoje. Kas 
savaitę ten dabar turima apie 
240 tarptautinių skrydžių, ne
skaitant iš orinio susisiekimo 
bendrovių išnuomotų lėktuvu. 
Kasdien virš arktikos sričių 
skrenda nuo 9.000 iki 15.000 ke^ 
leivių. Kanados karo aviacijos 
lėktuvai keleiviams gelbėti bus 
laikomi Edmontone ir Otavoje, 
o 1971 m. bus išteista nuolati
nė ba?ė Yellowknife aerodrome. 
Bendradarbiavimas su JAV ka
ro aviacija yra būtinas dėl bend
ros Kanados sienos su Aliaska. 
Lėktuvu nelaimės atveju kelei
viams nagalha teiks ir Kanadoj, 
ir JAV aviacijos specialiomis 
gelbėjimo nriemonėmis abrū-. 
pinti daliniai.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle - ;
Directors

INSURANCE
DUDA 76<M612

2231 Bloor Street W.



7 P«L • Tėviškės ZOrariai • 197®. XIL 17 — Nr. 51 (1090) 
li—n i — «■ I ■■ !■■ ■ i

I BALIO MASKELIŪNO

DRAUDOS ĮSTAIGA
Tol. 2514864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — Įvairių draudos b-vių atstovybė

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS |
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą Ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiilams motorai, skalbiamosios už kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mainos, .ki malsU 
teterinjos ir radijo priimtuvai, ų u
šaldytuvai ir U. dolerinėje krautuvėje.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
o Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siuntinius 

iki 19% svarų gryno svorio.
e Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
o Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

o Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntini prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS: 

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto Iki 7 vaL vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

Sav. R. Stasiulis1613 Dundas St. W.
A . . Ai

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733

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

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT. 
Telefonas LE 1-3098 

Savininkai

Sav. A. 8. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Ave., Toronto 3 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

LIETUVIAI SURENGĖ dvi de
monstracijas, nukreiptas prieš pabė
gusio lietuvio jūrininko atidavimą iš 
JAV laivo sovietams. Gruodžio 3 d. 
LB Marquette Parko apyL valdyba 
buvo suruošus! eiseną tos apylinkės 
ribose ir demonstracijas prie Da
riaus-Girėno paminklo. Eisenoje, ku
rioje dalyvavo apie porą tūkstančių 
žmonių, buvo nešama nemažai plaka
tų su šūkiais: “Liberty’s Torch Shi
nes No More”, “Coast Guard Stinks”, 
“Off With Ellis”, “Coast Guard Sur- 
renders to Russia” ir kitais. De
monstracijose prie Dariaus-Girėno 
paminklo kalbėjo JAV kongreso na
rys Morgan Murphy, kuris pabarė 
Amerikos pareigūnus už padarytą 
klaidą. Vysk. V. Brizgys savo žodyje 
pareiškė, jog ne vien tik Simas, bet 
ir visa lietuvių tauta dabar gyvena 
kalėjime. Be to, kalbas pasakė Illi
nois valstijos sen. F. Savickas, J. Ja
saitis, St. Balzekas. J. Bacevičius per
skaitė rezoliuciją, smerkiančią JAV 
pareigūnų neapgalvota elgesį. Pro
grama baigta giesme “Marija, Mari
ja”.

Didesnės apimties demonstracijos 
Įvyko gruodžio 5 d. Civic Center aikš
tėje, Čikagos centre. Jas surengė či-

BULAITIS
JonaiČio-Unitas laiškas ir rezoliuci
jos. Po programos sudegintos dvi 
sovietinės vėliavos ir susirinkusieji 
šaligatviu nužygiavo prie JAV fede
racinio pastato, kur prieš tai budėjo 
36 valandas lietuviai studentai.

Daugumas plakatų buvo tie patys, 
kaip ir Marquette Parko demonstra
cijose, bet buvo ir naujų, pvz.: “Fish
ing rigths before human rights”, 
“Lithuanian’s hope of freedom killed 
on U. S. Coast Guard ship” ir kt 
Šios demonstracijos rado nemažą at
garsį Čikagos televizijoje ir spaudo
je. Televizija ši Įvykį rodė kaip pa
grindinę dienos žinią. 
• • •

SPAUDA NEPAPRASTAI DAUG 
informavo apie lietuvio jūrininko 
grąžinimą sovietams ir apie po to se
kusių Įvykių plėtotę: JAV prez. Nik- 
šono pasisakymą tuo reikalu, kongre
sinės komisijos pradėtą tyrinėjimą 
šiuo reikalu. “Chicago Tribune” ir 
“Chicago Sun-Times” Įsidėjo net po 
3 vedamuosius dėl jūrininko grąžini
mo. Taip pat įdėta ir nemažai karika
tūrų, pašiepiančių Amerikos valdžią 
ir pakrančių sargybą dėl jų nelemto 
elgesio.

OARCCLS TO .EUROPE

<

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 

lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St * LE 1-3074 eSav. P. Užbalis

kagos Lietuvių Taryba. Kadangi 
Amerikos didžioji spauda, televizija 
ir radijas lietuvio jūrininko klausi
mą padarė pagrindiniu savaitės Įvy
kiu, publika jautriai reagavo į’ren
gėjų kvietimą dalyvauti demonstra
cijose. Susirinko apie 4-5 tūkstančiai, 
nors su plakatais tebuvo 400-500 žmo
nių. Į demonstraciją buvo įsijungę 
ir nelietuviai. Demonstracijų pagrin
diniais kalbėtojais buvo latvis Robert 
Brieze, kuris buvo “Vigiliant” laive, 
kai Simas Kudirka šaukte šaukė pa
galbos. “Sunku yra kalbėti, kai ver
žiasi ašaros”, — tarė pradžioje Brie
ze ir vėliau nupasakojo savo pergy
venimus tą nelemtą dieną, kai ameri
kiečiai išdavė lietuvi. “Tai matyda
mas, aš pasižadėjau papasakoti visą 
istoriją amerikiečiams ir visam pa
sauliui, nes jaučiau, kad tai yra ma
no pareiga kaip žmogaus, krikščio
nies ir Amerikos gyventojo”.

Gana audringą kalbą pasakė kon
greso narys Roman Pucinski, kuris 
Amerikos kongrese vadovavo Katyno 
žudynių tyrinėjimui. Jis neatlaidžiai 
pabėrė rūsčių žodžių JAV vyriausy
bės pareigūnams, kurie atliko nežmo
nišką darbą ir dabar nuo piliečių 
slepia, kas iš tikrųjų atsitiko “Vigi
lant” laive. Jis reikalavo, kad daly
kas būtų stropiai ištirtas kongresi
nės komisijos ir kad būtų visiems 
pasakyta kokius dokumentus paliko 
Simas Kudirka “Vigilant” laive. Pu
cinski pabrėžė, jog lietuvis jūreivis 
gal būtų davęs informacijų apie tik
rąją sovietinių žvejybos laivų misiją, 
kuri yra ne kas kita, kaip šnipinėji
mas prie Amerikos krantų. Esą Si
mas Kudirka yra tapęs tarptautiniu 
laisvės siekėjo simboliu.

Pradžioje invokaciją paskaitė vysk. 
V. Brizgys. Taip pat kalbėjo buvęs 
Amerikos Liet. Tarybos pirm. E. 
Bartkus, kuris vadovavo programai, 
A. Rudis, F. Savickas. Buvo perskai
tytas garsaus futbolo žaidėjo John

“CHICAGO SUN-TIMES” savaiti
nis priedas “Midwest” gruodžio 6 d. 
įdėjo aprašymą apie lietuvį fotografą 
Kastytį Izokaitį. Įdėtos 5 didelio for
mato Izokaičio darytos nuotraukos, 
kurias pavadino “Pictures that pro
test”. Jos liečia teršimą: oro, žmo
gaus kūno ir Amerikos kultūros. Vie
noje iš jų matomas žmogus su veži
mu pilnu didelių butelių ir užrašu — 
“Fresh Air”. Kita vaizduoja išmatų 
dėžę su televizijos antena ant vir
šaus (tai šių dienų televizijos pro
gramos). Įžangoje rašoma, kad Kas
tytis Izokaitis yra gimęs Lietuvoje, 
po to buvęs pabėgėlių stovykloje ir 
iš ten nuvažiavęs i Braziliją. Būda
mas 14 metų amžiaus pradėjo foto
grafuoti. 1958 m. atvyko į Čikagą, at
liko karinę prievolę, po to atidarė 
fotografijos studiją ir vedė lietuvaitę. 9 • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Latvis 
Robert Brieze, gyvasis lietuvio jūri
ninko atidavimo sovietams liudinin
kas, kalbėjo ir Jaunimo Centro nau
dai surengtoje vakarienėje gruodžio 
6 d. — Lietuvių Prekybos Rūmų su
sirinkime gruodžio 9 d. Lietuvos Vy
čių choras, vadovaujamas muz. F. 
Strolios, atliko meninę dalį.

Glen Meyers, Ont.
PADĖKA

Nuoširdus ačiū draugams ir vi
siems pažįstamiems, kurie prisidėjo 
prie mano penkiasdešim metų su
kakties paminėjimo ir taip netikėtai 
suvažiavo į mano pastogę — tiek 
daug draugų ir pažįstamų net iš To
ronto ir Hamiltono.

Visų pavardžių neminėsiu ,nes jų 
labai daug. Didelis ačiū rengėjoms 
— B. Lukošienei, B. Rutkauskienei, 
M. Vieraitienei ir K. Lukošiui už 
tartą žodį.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems.
L. Obelienius

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir t. t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD
Skulptorius Louis Temporale

(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.)

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD.
(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas) 
83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
artimiesiems, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems geriausia dovana galvos 
odos priežiūrai JI B vaistai, patentuoti 
Šveicarijoj. JIB vaistai siunčiami oro 
keliu į visus laisvus kraštus. Skyriai:

2498 Dougoll Ave, Windsor, Ont., Canada;
Europoj: Stuttgart 50, Duisburgerstr. 9-10, W. Germany.
Užsakymus su $6,00 pašto perlaida siųsti vietos skyriui:

JIB Laboratory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, III. 60650, USA

PARIS TEXTILES 2316 BLOOR ST. WEST
Tel. 76 6-7092

sveikino visus lietuvius švenčių proga ir praneša, kad turi 
specialiai šventėms "crimplene” medžiagos po $3.98 už 
jardą; taip pat didelį pasirinkimą kitų medžiagų.

Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Res. Louis Temporale CR 8-4529
Dabar yra pats geriausias laikas užsaky
mams, nes nesame priversti skubinti išpil
dyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau 
atlikti darbą savo dirbtuvėje.

GARSŪS DIANA LAŠAI PALENGVINS NUŠALIMUS 
BEI SLOGŲ NEMALONUMUS
Jeigu jautiesi nesveikas, skauda visą kūną, ir nori grei
tai atgauti gerą savijauta, paimki gerai žinomu vaistu 
DIANA DROPS.
DIANA DROPS vaistai tikrai jums iš karto palengvins 
sunkų kosulį, sumažins karštį, galvos ir krūtinės skaus
mus, slogą, sustabdys čiaudėjimą bei nosies gleives, pa
lengvins kvėpavimą, astmą ir bronchitą. DIANA DROPS 
taip pat palengvina burnos bei dantų skaudėjimą, suma
žina rūgštingumą, pašalina dujas ir pilvo skaudėjimą. 
Joks vaistas geriau nepadės, kaip DIANA DROPS vei
kiai atgauti gerą savijautą.

ROXODIUM PALENGVINS REOMATIZMO, 
ARTRICIO SKAUSMUS
Juo ilgiau lauksite, juo ilgiau reikės jums kentėti skaus
mus ir nemalonumus. Trinkite ROXODIUM ir greitai 
pajusite palengvėjimą nugaros, nugarkaulio, kojų, pirš
tų sąnarių skausmų, riešo, alkūnių, rankų, pečių, kelių 
ir blauzdų skausmu. Sutinimų, idrėskimų, susitrėnkimu, 
žaizdų, susižeidimų atvejais trinkite ROXODIUM. 
ROXODIUM yra taip pat veiksmingas ir sėkmingai nau
dojamas nuo pūliuojančių žaizdų, nusiplikinimų, spuo
gų, galvos ir odos niežėjimų, odos suerzinimų ir išbėri
mų kakle, rankose ir visame kūne. Trinkite RAXODIUM. 
Joks kitas veiksmas geriau neveiks, kaip ROXODIUM 
— greitai ir veiksmingai.
Šitie vaistai parduodami visose vaistinėse KANADOJE.

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

ALL SEASONS 
323 Lakeshore Rd. 

Savininkas
• teikia patarimas planuojantiems keliones

Sault St. Marte, Ont.
NETEKOME APYLINKES VAL- 

DYBOS PIRMININKO. Gruodžio 5 d. 
staiga mirė nuo širdies smūgio mūsų 
valdybos pirm. Zigmas Girdvainis, 
56 m. amžiaus, kilęs nuo Telšių. Ve
lionis paliko Lietuvoje liūdinčius: 
žmoną Eugeniją, sūnų Algimantą ir 
dukrą Zitą Labanauskienę. Zigmas 
buvo ramaus būdo, geros širdies žmo
gus, visų tautiečių mėgstamas ir su 
visais gražiai sugyveno. Pirmininkau
damas, kiek vietos sąlygos leido, 
dirbo mūsų apylinkės ir aplamai lie
tuvybės gerovei. Jam pavyko sujung
ti mūsų kiek susiskaldžiusius tautie
čius į darnų sugyvenimą bei vienin
gą veiklą. Buvo Kanados Lietuvių 
Fondo narys ir gausiai aukodavo 
Bendruomenės reikalams. Liga jį 
ištiko bedirbant visuomeninį darbą
— renkant aukas neseniai tragiškai 
mirusio a. a. A. Kantauto šeimai pa
remti. Laidotuvėse dalyvavo visi ko
lonijos tautiečiai ir velionies gimi
naičiai iš Sarnijos J. Kliorikaičiai, S. 
Urban tai ir iš Hamiltono P. Juške
vičius. Gedulingas pamaldas atlaikė 
ir į amžino poilsio vietą palydėjo ko
lonijos kapelionas kun. Ant. Sabas. 
Palaidotas vietos katalikų kapinėse. 
Tebūna lengva tau, taurus lietuvi, ši 
svetinga šiaurės Kanados žemelė.

TRADICINIS KARIUOMENES 
ŠVENTES minėjimas įvyko lapkričio 
28 d. ukrainiečių parapijos salėje. 
Dienos tema paskaitą skaitė šiemet 
iš Anglijos į mūsų koloniją atsikė
lęs tautietis A. Bilijonas. Po paskai
tos- mūsų jaunimas, vadovaujamas J. 
Staškūnienės, padainavo ir padekla
mavo patriotinių eilėraščių. Minė
jimas baigtas Tautos himnu. Dalyva
vo dauguma apylinkės tautiečių.

PAS TAUTIEČIUS J. Okmanus 
lankėsi iš Lietuvos giminaičiai gydy
tojai A. Makauskai. Pasisvečiavę čia, 
išvyko į JAV aplankyti savo gimi
nių bei pažįstamų. A. V.

RODNEY, ONT.
NAUJA LIETUVIŲ KLUBO vai- 

dyba: H. Jasinskas pirm., J. Statke- 
vičius vicepirm., A. Kaupas sekr., P. 
Jocius ižd., P. Gaidauskas reik. ved. 
Senoji valdyba su J. Rastapkevičium 
priešaky daug ką atliko, bet, svar
biausia, buvo išmokėti namai ir ke
letas šimtų yra atsargoj.

PENKI MOKINIAI baigė gimnazi
ją: H. Kereševičiūtė, N. Narbutaitė, 
I. Ąžuolinskaitė, A. Jakubaitis ir A. 
Naruševičius. H. Kereševičiūtė baigė 
pirmąja. Įdomu pastebėti, kad ji nuo 
pirmosios klasės mokykloje buvo pir
moji mokinė. Jos pažymių vidurkis 
būdavo apie 90 ir augščiau. Išleis
tuvių metu paaiškėjo, kad iš pen
kių gavusių Ontario prov. pinigines 
premijas .buvo du lietuviai: H. Kere
ševičiūtė ir A. Jakubaitis. Be to, bu
vo apdovanoti dar atskirai N. Narbu
taitė kaip geriausia anglų kalboj, G. 
Ignaitytė — istorijoj, A. Jakubaitis
— matematikoj.

JAUNIMAS TĘSIA savo darbą: 
dainuoja ir šoka taut, šokius. Šiais 
metais yra numatyta papildyti savo 
turimus šokius ir dainas naujais da
lykais. Dainų ir šokių mokytojai, 
kaip ir praeitais metais, yra D. ir E. 
Bliskiai.

DR. V. KUDIRKOS ŠEŠTADIENI
NĖ mokykla veikia ir toliau. Jos mo
kytojas — J. Staškevičius. Pamokose 
yra įvesta naujovė — tai skaidrės. 
Skaidrių tema yra labai gerai pa
rinkta. Mokiniams tai įdomu ir patin
ka. Skaidrės yra gautos iš KLB švie
timo komisijos.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI parem
ti apylinkės valdyba padarė rinklia
vą. žmonės noriai prie rinkliavos pri
sidėję ir buvo surinkta S80.

HORNBY, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiem ren
gėjam, dalyviam ir prisidėjusiem 
prie mūsų dvidešimt penkių metų 
vedybinio gyvenimo sukakties pami
nėjimo 1970 m. spalio 31 d. Labai 
dėkojame rengėjams: p.p. Aulinskie- 
nei, Beržanskienei, Mikuckienei, Sar- 
gautienei, Vėgėlienei, Vladui Zaukai 
ir sūnui Vytui.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame: 
p. p. Ambraskoms, Aulinskams, 
Bajoraičiams, Baliūnams, Baltru- 
šaičiams, Bobiak, Bubniams, Bu- 
činskienei, Bučinskui, Beržanskams, 
Bulkams, Burdinavičiams, Cokala, 
Dalindai, Jim a. Mrs. Domanski, Gu- 
daičiams, Gudeliams, Grigaičiams, 
Jankauskams, Janušaičiams, Jonai- 
čiams, J. Juzėnui, Kaminskams, P. 
Kareckams, J. Kareckams, V. Kekiui, 
Klipčiams, Krivickams, Kudirkoms, 
Latauskui, Linkevičiams, K. Lūke
siams, P. Lukošiams, Mr. a. Mrs. C. 
McCarron, Mikuckams, V. Morkū
nui, Mr. a. Mrs. Mysko, Pileckams, 
G. Pileckaitei, G. Petrauskienei, Pet- 
kūnams, Petkūnui, Mr. a. Mrs. Prie
de, Ramonams, Ribiams, Ruliams, 
Rutkauskams, Sargaučiams, Sinkevi
čiams, Stanevičiams, Saikams, Ulins- 
kams, Vaičeliūnams, Vaitkams, Vė- 
geliams, Venckevičiams, Mrs. E. Ye- 
ronis, V. Zaukai, Žuliams, žioboms.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems 
už gražias dovanas ir puikų vakarą —

Leonas ir Julija Jakaičiai

srarmojAi prisako
.SVAJONES IR TIKROVE

“Tž” 1970 m. 43 nr, paskelbta 
trumpa žinute, jog Italijos lietuviai 
saleziečiai planuoja statyti Frasca- 
tyje, šalia Romos, Jaunimo centrą, 
kuriame rastų pastogę ekskursantai 
skautai, ateitininkai ir kt. jaunimas. 
Be to, Italijos lietuvių saleziečių at
stovas išsiuntinėjo bendraraštį, ku
riame, be minėtų planų, dar pridė
ta, jog ten galės kurtis ir lietuviš
kas sodžius, atseit, lietuviai salezie
čiai parduos aplinkinius sklypus. Šių 
ir kitų pareiškimų akivaizdoje kyla 
klausimas, kiek gi lietuviško jauni
mo ar aplamai šeimų gyvena Itali
joje ir kas iš lietuvių kelsis gyven
ti į jau ir taip perkrautą Italiją, 
pirks sklypus iš lietuvių saleziečių 
ir ten apsigyvens? O ar verta lietu
vių įnašais kurti Jaunimo Centrą ki
tų tautybių jaunimui? Ar visa tai 
realu ir patrauklu lietuviams? Ar 
mums, lietuviams, nevertėtų visą dė
mesį sutelkti į vienintelę pasaulyje 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje ir 
visomis pastangomis ją remti?

Smalsuolis

ATSAKYMAS SKAITYTOJUI
“TŽ” 1970. XI. 19. 47 nr. buvo 

laiškas “Neatsakytas priekaištas”, pa
sirašytas Skaitytojo. Jis nori žinoti, 
ar iš tikrųjų aš padariau tokį didelį 
nusikaltimą kažkur Europoj kalbėda
mas apie gyvenančius Lietuvoj. Aš 
sakiau taip: “Jūsų nelaimės, vargas, 
liūdesys yra mūsų liūdesys, nes mes 
ir jūs esame tos pačios tautos vai
kai”. Ką tad čia Skaitytojas mato 
blogo ir stebisi, kaip aš galėjau taip 
sakyti. Jeigu Skaitytojui yra neaišku, 
galėjo ar gali mane paklausti. Juk 
retkarčiais susitinkame. Tokius ir ki
tokius dalykus galima būtų disku
tuoti iki 10 puslapių, bet ar tai pa
taisys padėtį, jei skaldomas iš ada
tos vežimas. Dar kartą turiu paste
bėti, kad aš grįžęs iš Lietuvos jokiai 
spaudai nerašiau, išskyrus “Tėviškės 
Žiburius”. Prašyčiau “TŽ” ir kitus 
laikraščius daugiau neminėti mano 
pavardės ryšium su apsilankymu Lie
tuvoje. Priežastis visiems yra žinoma.

P. Liaukevičius
VISI GALI

“TŽ” 1970 m. 47, nr. “Skaitytojai 
pasisako” skyriuje Ed. Petrauskas 
siūlo reikalauti iš lietuviškų ir bal- 
tiečių valdybų, kad jos visur, viską 
ir visada darytų beveik elektrinių 
skaitytuvų tikslumu, nepraleistų ir 
nepavėluotų daryti niekur, nieko ir 
niekada. Kas padaryta ir daroma, 
apie tai beveik neminima. Nesu bet- 
kurios valdybos nariu ir nesiimu jų 
teisinti, tik noriu keletu minčių pa
sidalinti.

Raginimai gal ir labai naudingi, 
bet nepilni krypties atžvilgiu. Kas 
yra valdybos? Asmenys, išrinkti 
toms pareigoms, dirbą kasdieninį 
darbą fabrike, įstaigoje ar privačiai. 
Jie turi šeimas su kasdieniniais rei
kalavimais. Jų darbo laikas valdybo
se yra labai apribotas minėtų sąlygų. 
Be to, jie dažniausiai yra vyresnio 
amžiaus ir jų sveikata nėra šimta

procentinė. Jų darbas — pareiga tė
vynės labui, pasiaukojimas, o kiek* 
vienam suteikiama neribota teisė 
sė juos “pamokyti”.

Man prisimena indiečių tautos gy
ventojų suskirstymas kastomis. Žmo
gus, gimęs vienoje kastoje, beveik 
negali pereiti Į kitą kastą. Kaikas 
(ne vien E. P.) nori laikyti lietu
vius panašiose kastose: eiliniai žmo
nės, valdybų nariai, redaktoriai, ra
šytojai ir kt. Pavyzdžiui, E. P. nepa
rašė, ar jis pasiuntė laišką prof. 
Eayers, bet kiti turi tai padaryti. 
Vienas prisiunčia tikrai įdomų 
straipsnį iš vietinės spaudos anglų 
ar prancūzų kalba apie Lietuvą, bet 
vertimo darbą turi atlikti redakto
rius, nes prisiuntėjas save skaito “že
mesniųjų kastoje” — tai redakto
riaus darbas. Kitas turi įdomių daly
kėlių parodoms, bet sunku iš jo iš
prašyti — kiti tegul duoda. Trečias 
net solidarumo įnašo nesumoka, nes 
žino, kad policija dėl to Į namus 
neateis. Taip sektų visa eilė gyve
nimo pavyzdžių, su kuriais lietuvių 
organizacijų valdybų, redakcijų, pa
rapijų ir kiti veikiantys asmenys su
siduria.

Visa tai būtų žymiai lengviau ga
lima įgyvendinti ir būti veiksmin- 
gesniems bei padaryti žymiai dau
giau savųjų ir svetimųjų tarpe, jei 
visi prisidėtume prie to tautinio dar
bo, o valdyboms paliktume tik darbų 
koordinavimo ir atstovavimo reika
lus. Valdybose, redakcijose yra po 
kelis asmenis. Jie negali suspėti per
skaityti visą vietinę spaudą, aprėpti 
visus bendrus reikalus. Tie, patys sa
ve laikantys “žemiausia kasta”, gali 
ir patys paskambinti telefonu ar pa
rašyti laiškų atitinkamoms įstaigoms 
ar asmenims vienu ar kitu reikalu, 
kaip tai jau daro JAV lietuviai vy
čiai. Lietuviai nėra kastų žmonės. 
Jie yra visi lygūs teisėmis ir parei
gomis, tad visi talkon į bendrą darbą.

V. Talius

WELLAND, ONT.
APYLINKĖS VISUOTINIS SUSI

RINKIMAS 1970 m. lapkričio 29 d. 
išsirinko naują valdybą: pirm. J. 
Paužuolis, sekr. M. šalčiūnas, ižd. 
A. Zinaitis. I revizijos komisiją iš
rinkti: J. Staškevičius, P. Šidlauskas 
ir A. Stankevičius. Apylinkės valdy
bos adresas: 10 Elizabeth E St., Wel
land, Ont. Tel. 732-4964 arba 834- 
4918. Apylinkės nariai sparčiai mažė
ja, nes kasmet po keletą iškeliauja 
amžinybėn. Jaunimas, baigęs viduri
nį mokslą, išvažiuoja į didmiesčius 
studijuoti ir baigęs studijas dažniau
siai ten pasilieka dirbti savo profe
sijose. Dėlto silpnėja visuomeninė ir 
kultūrinė veikla. Sunku išrinkti val
domuosius organus, neįmanoma su
ruošti minėjimus bei parengimus, 
nes susidaro finansiniai nuostoliai 
dėl mažo atsilankančiųjų skaičiaus. 
Naujoji valdyba linki apylinkės tau
tiečiams džiaugsmingų švenčių ir 
sėkmingų naujų — 1971 metų.

Apylinkės valdyba

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

3828 Bloor St. W., Islington, Ontario 
231-2661 231-6226

TRAVEL AGENCY 
East, Port Credit, Ont. 
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskurrijoms
• patarnauja atslkvtečlant gimines

be atskiro atfrirteiino
• agentūros Bdnoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261. dienos metu arba vakarais
į



IS TORONTO^
Prisikėlimo par. žinios

— A.a. Mykolui Derviniui, kuris 
buvo vienas pirmųjų parapijos rė
mėjų, mirus, jo žmonai, sūnui, dukte
riai ir jų šeimoms reiškiame nuošir
džią užuojautą.

— Prašytos paskelbti Mišios: sek- 
mad., 12.15 v. — už a.a. Eligijų Na- 
rušį, užpr. p. Karužienės; pirmad., 
8.30 v. — už a.a. prel. M. Krupavičių, 
užpr. Daunių; antrad?, 8.30 v. — už 
a.a. Eleną Laurinavičienę, 9 v. — už 
a. a. Raimundą Laurinavičių, abi 
užpr. Putrimų; trečiad., 8 v. — už a. 
a. Oną Kavaliauskienę, užpr. p. Sriu- 
biškienės; penktad., 9 v. — už a.a. 
Mykolo ir Marijos vėles, užpr. Slap- 
šienės, jr.; 10 v. — už a.a. Antaną. 
Balnį, užpr. p. Kuchalskienės; 11.15 
v. — už a.a. Joną Čaplinską, užpr. J. 
J. Šarūnų; šeštad., 8 v. koncelebra- 
cinės Mišios už a.a. Julių Abromaitį, 
užpr. Abromaičių; 8.30 v. *— už a.a. 
Vincentą Urbaitį, užpr. J. Urbaičio; 
10 v. — už a.a. Steponą Kairį, užpr. 
p. I. Kairienės.

— Lankomos šeimos Kalėdų savai
tėje tik asmeniškai susitarus.

— Penktadienį, 7 v.v. — lituanis
tinis seminaras.

— Sekmadienį, tuoj po 10 v. Mi
šių, įvyks pirmosios Komunijos bei 
religijos pamokos. Pirmosios Komu
nijos pamoka ir lankantiems pradžios 
mokyklas bus LV namuose, o gim
nazistams — muzikos studijoje ir po
sėdžių kambaryje. -

— Pasiruošimo Kalėdų šventei re
peticija suaugusių ir studentų cho
rams — 12 v., sekmadienį.

— Kalėdų naktį, 12 v., bus iškil
mingos Mišios. Prieš Mišias, 11 v., 
bus religinės muzikos ir giesmių kon
certas; dalį programos atliks klar
netistas A Dudonis.

— Pakrikštyta Simo ir Carmel 
Vaškių duktė Kerry Anne.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo balansas 1970 m. 
lapkričio 30 d. pasiekė $3,095,- 
512. Lapkričio mėnesi gauta 
naujų indėlių virš $90.000. In- 
dėlių'sąskaitų balansas: Šerai — 
$829,383, depozitai —$1,693,- 
700, term, indėliai — $319,600. 
Asmeninės paskolos — $410,- 
564, mortgičių paskolos — $1,- 
712,144, investacijos — $880,- 
446. 1970 m. padidėjo: indėliai 
— $319,417, paskolos-investaci- 
jos — $320,147. 1970 m. iki lap
kričio 30 d. gauta pajamų — 
$189,883 ir turėta išlaidu — 
$78,044. Pelnas — $111,839. — 
Lapkričio mėn. kooperatyvo au
ditorius tikrino atskaitomybę ir 
kaikuriems nariams pasiuntė 
pranešimus (statement) apie in
dėlių ir paskolų sąskaitų stovi, 
norėdamas palyginti su ’įrašais 
asmeninėse knygelėse. Praeitais 
metais tokie pranešimai buvo 
siunčiami visiems nariams. Ka
dangi kooperatyvo atskaitomybė 
buvo ir yra vedama labai tvar
kingai, tai š.m. pasitenkinta da
liniu patikrinimu. Primenama 
nariams, kurie yra pakeitę adre
sus, nedelsiant pranešti apie tai 
bankeliui, kad visi galėtų gauti 
prieš Kalėdas numatomus iš
siųsti sieninius kalendorius ir 
mėtinius pranešimus. J. V.

___  _ L. K. Religinė Šalpa iš JAV 
kytu per lietuviu bankus. Sąly- švenčių proga “Tž” atsiuntė $10 
gos yra tos pačios kaip ir kana- 
diškuose bankuose — čekių sis
tema, konfidencialus finansinių 
reikalų tvarkymas, paskolų davi
mas. Be abejonės, jų įsijungi
mas pagyvintų lietuvių bankų 
veiklą. Vedėjas

Toronto moksleivių ateitinin
kų St. Šalkauskio kuopa išleido 
naują numerį neperiodinio laik
raštėlio “Pirmyn Jaunime”. 
Šiais metais laikraštėlį redaguo
ja Rūta čepaitytė.

— Bernelių Mišios Kalėdų naktį 
12 vaL Pirmąją Kalėdų dieną pamal
dos 10 ir 11 vai.

— Kalėdinių plotkelių šį sekma
dienį gaunama parapijos salėje po 
kiekvienų pamaldų.

— Prašome pranešti apie sergan
čius tautiečius ir vyresnio amžiaus 
žmones, kurie pageidautų prieš šven
tes kunigo apsilankymo namuose.

— Dėkojame dr. A. Valadkai už 
Kalėdų proga auką šalpai. Tai auka 
vietoje kalėdinių sveikinimų.

— Naujų Metų sutikimą parapijos 
salėje rengia šv. Jono Pašalpinė 
Draugija ir KLK Moterų Dr-jos sky
rius.

— Tikybos pamokų vaikams po šio 
sekmadienio nebus iki 1971 m. sausio 
10 d.
— Pamaldos: šį šeštadienį 8 v.r. už 

a.a. Antaną Palionį, 9 v. už a.a. Mariją 
ir Vladą Bytautus penktųjų mirties 
metinių proga. Sekmadienį: 10 v. 
už a.a. Vladą Folertą, 11 v. už a.a. 
V. Vingevičių.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Gruodžio 20 d., 1.30 v.p.p., jau

nimo pamaldos, Kalėdų eglutė, Mote
rų Dr-jos iškviestas Kalėdų senelis 
bei kavutė.

— Kūčių vakarą pamaldos 7 v. v. 
su šv. Vakariene. Bažnyčia bus ap
šviesta vien tiktai žvakėmis.

— Pamaldos Kalėdų dieną — 9.30 
v.r.

— Konfirmandų pamokos sausio 
mėnesį — 9, 16 ir 23 dienomis, 1-3 
v. p.p.

— Dar galima pirkti “Tėviškės” 
parapijos įgiedotų choro plokštelių. 
Kreiptis į kleboną.

Kooperatyvas “Parama” pra
neša, kad švenčių proga rašti
nė bus atidaryta: Kūčių dieną, 

. gruodžio 24, ir gruodžio 31 d. 
nuo 9 v.r. iki 2 v. p.p. Gruodžio 
26 d. ir sausio 2 d. raštinė bus 
uždaryta.

“Parama” 1970 m. lapkričio 
30 d. pasiekė $4,023,000.00 ba
lansą. Jis pasiektas todėl, kad 
lietuviai suprato didelę koopera
cijos reikšmę, kur nėra siekia
ma pelno ir išnaudojimo, bet 
viskas daroma pačių narių nau
dai. Kodėl taupyti ir skolintis 
pas svetimuosius, jei galime tu
rėti daug daugiau naudos tai da
rydami pas savuosius. Paskolos 
gaunamos mažesniu nuošimčiu, : 
o už santaupas mokama dau- ' 
giau, negu kitur ir duodamas ne
mokamai gyvybės draudimas. 
Džiugu sekti lietuvių finansinių ; 
kooperatyvų veiklą. Pradėję be
veik iš nieko, šiandieną, paly
ginti, nedidelė lietuvių kolonija 
Kanadoje gali džiaugtis turėda
ma virš $12,000,000.00 lietuvių j 
rankose. Kitos etninės grupės 
(lenkai, ukrainiečiai t.t.) stebisi 
mūsų finansiniu pajėgumu. Pro
porcingai imant, mūsų žmonės

- daugiau naudojasi mūsų pačių 
kreditu ir taupymo sąlygomis, 
negu kiti. Mūsų bankai dar dau
giau sustiprėtų’ jei mūsų senes
nieji ir jaunesnieji profesijona- 
lai (gydytojai, inžinieriai ir t.t.) 
savo finansinius reikalus tvar-

tradicinis
BALIU*

• KARŠTA ŽVĖRIENOS 
VAKARIENE

• D’AMICO ORKESTRAS
• Įėjimas $2.50

Numeruoti stalų bilietai pas 
KBudrevičių (tel.535-9755) 
arba prie Įėjimo. M
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sausio 9, šeštadienį,
%

6.30 valandų vakaro
Prisikėjimo parapijos salėje,
1021 College Street.

auką. Leidėjai nuoširdžiai dė
koja.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
paaukojo “T. Žiburiams”: A. J. 
Birgiolų šeima $10, Br. Saplys ir 
šeima $10, V. Kulnys su šeima 
(neseniai atsikėlęs į Torontą iš 
Vankuverio) $10, J. Vitkauskas 
iš Delhi $5, A. Statulevičienė $5, 
J. Barzdaitienė $5. Visi jie Ka
lėdų ir N. Metų proga sveikina 
savo bičiulius per “Tž” ir linki 
geriausios sėkmės.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 20, sekmadienį, 
4 v. p.p., Prisikėlimo par. salėje. 
Programą atliks mokiniai — su
vaidins Kalėdoms pritaikintą 
vaizdelį. Taip pat pasirodys ir 
vaikų darželio mokiniai. Po pro
gramos tėvų komitetas visus mo
kinius pavaišins. Įėjimas — lais
va auka. Visi mokyklinio am
žiaus vaikai maloniai kviečiami 
eglutėje dalyvauti.

Kalėdų atostogoms šeštadieni
nės mokyklos mokiniai bus pa
leisti gruodžio 19 d. įprastu lai
ku. Po atostogų pamokos bus 
pradėtos sausio 9 d.

Kalėdinių ^esmių programą 
Toronto rotušėje Main Rotunda 
salėje gruodžio 20, sekmadienį, 
3-5 v.p.p., atliks keli chorai šio
mis kalbomis: anglų, prancūzų, 
olandų, airių (gealic), graikų, 
lenkų ir ukrainiečių. Rengėjas 
— Etninio Meno Taryba.

Kalėdinis “T. Žiburių nume
ris išeis gruodžio 21 d. Žinios 
Toronto kronikai priimamos iki 
gruodžio 19 d., 12 vai. Tarpšven- 
tinis numeris neišeis. Pirmas 
1971 m. nr. išeis po N. Metų su 
sausio 7 d. data.

Jaunimo sambūrio “Birby
nės” surengtas koncertas gruo
džio 13 d. Prisikėlimo salėje 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Didžiąją programos dalį atliko 
Klevelando šeštadienines mo
kyklos kanklių orkestras, vado
vaujamas O. Mikulskienės, solis
tė I. Grigaliūnaitė, kelios kank
lininkės bei kanklininkai solo, 
kanklių orkestras ir pagaliau 
Toronto “Birbynės” ansamblis. 
Koncerto programa užtruko dvi 
su puse valandos. Salė buvo pil
nutėlė publikos. Visi gėrėjosi 
-puikia jaunimo atlikta scenine 
programa. Su kanklių orkestro 
grupe buvo atvykęs ir maestro 
A. Mikulskis. Jis scenoje nepa
sirodė, bet kanklės grojo dau
giausia jo kūrinius. Plačiau — 
kitame “TŽ” nr.

John Yaremko, Ontario mi- 
nisteris socialinės gerovės ir 
šeimų reikalams, atidarė Ivan 
Franko vardo ukrainiečių sene
lių 100 vietų prieglaudą Etobi
coke. Jis džiaugėsi, kad tokiuo
se senelių namuose yra telkia
mas tautinis ukrainiečių paliki
mas. J. Yaremko taipgi pabrėžė, 
jog panašius namus Toronte jau 
turi japonai, žydai, prancūzų kil
mės kanadiečiai, ruošiasi staty
ti kiniečiai. Tokios etninės prie
glaudos suteikia reikiamą atmo
sferą pensininkams savoje tauti
nėje aplinkoje. J. Yaremko pa
tarė tokiuose pastatuose steigti 
etnines bibliotekas ir tautinės 
kultūros centrus. Ontario vy
riausybė tokių senelių prieglau
dų statytojams duoda $5.000 pa
šaipas uš kiekvieną lovą.

“The Telegram” dienraščio 
“Speak out” skyriuje gruodžio 
3 d. atspausdintas eilėraštis 
“Sane or insane” Gailės Kerniū- 
tės, York un-to studentės.

KLB krašto valdyba švenčių 
proga atsiuntė “TŽ” sveikinimą 
ir $30 dovaną ryšium su savait
raščio patarnavimais bendruo
meninės informacijos srityje. 
Nuoširdus ačiū.

“T. Žiburių” spaudos balius 
bus 1971 m. vasario 6 d. Prisi
kėlimo par. salėse.

“Tėvynės prisiminimų” liet, sukakties iškilmėje 
radijo programa pakeitė laiką. 
Nuo gruodžio 1 d. programos 
girdimos keturis kartus savaitė
je: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais 10 v. ryto, o 
šeštadieniais nuo 3 iki 4 v. p.p. 
iš. stoties CHIN banga 101 FM. 
Iškilmingas N. Metų sutikimas 
ir šiais, metais įvyks Town & 
Country sumodernintose patal
pose. Informacijas teikia pro
gramų vedėjas J. R. Simanavi
čius tel. 534-1274.

Gautas telefoninis praneši
mas, kad Edmontono ir Kalgario 
lietuvių delegacija buvo priimta 
JAV konsulo Kalgaryje. Tuo bū
du buvo pareikštas protestas dėl 
S. Kudirkos grąžinimo rusams iš 
amerikiečių “Vigilant” laivo ir _ ančių* viščiukų, žąsų ir gerai ži

nomų dešrų. Prašoma užsakyti 
iš anksto. (Sklb.)

“The Telegram” dienraščio, 
“After four” skyrius gruodžio 
10 d. laidoje paskelbė 12-kos 
mergaičių nuotraukas. Jos buvo 
atrinktos iš 52 kandidačių. Gruo
džio 28 d. Royal York viešbu
čio Canadian Room bus baigmi
niai rinkimai 1970 m. gražuolės 
vad. “Sweetheart”. Išrinktoji 
gaus dienraščio apmokėtą 7 sa
vaičių kelionę į Europą ateinan
čią vasarą. Kandidačių tarpe yra 
ir Eglelė Asevičiūtė is Humber
side C. I. mokyklos.

Staynerio apylinkės lietuviams 
pamaldos — gruodžio 20, sek
madienį, 3 v. p.p., katalikų baž
nyčioje* Kalėdų švenčių proga.

Jonas Matulaitis su šeima, 
anksčiau gyvenęs Toronte, yra 
įsikūręs Los Angeles mieste. 
Ten jis nupirko 3 didelius skly
pus ir planuoja statyti 50 butų 
namus.

išklausyta konsulo paaiškinimų.
Kun. S. Laurinaitis, klebonau

jąs amerikiečių parapijoj JAV- 
se, vedė rekolekcijas vyrų gru
pei augustinijonų vienuolyne. 
Ta proga jis aplankė kaikurias 
lietuvių Įstaigas Toronte, jų tar
pe ir “T. Žiburius”, kuriuos jis 
prenumeruoja. Nors dirba ir gy
vena amerikiečių aplinkoj, mie
lai dalyvauja ir lietuvių, ypač 
ateitininkų veikloje.

“Toronto Daily Star” gruo
džio 7 d. laidoje atspaude puikų 
vedamąjį lietuvio jūrininko S. 
Kudirkos tema. Į jį atsiliepė ke
letas skaitytojų, jų tarpe Wil
liam Maskell (Maskeliūnas) ir H. 
Lapas. Jų laiškai buvo atspaus
dinti gruodžio 12 d. laidoje.

A. B. Tailors sav. Beresnevi- 
čiai, 343 Roncesvalles Avė., turi 
dideli pasirinkimą vyriškų dra
bužių ir kitų reikmenų specialiai 
tinkamu Kalėdų dovanoms.

(Sklb.)

St. Balčiūnas, vyresniosios kar
tos ateivis, ilgametis Toronto 5v. 
Jono Kr. Pašalpinės Draugijos 
veikėjas ir buvęs mokytojas, kal
ba šios organizacijos 50 metų

KALĖDU EGLUTĖį
Montrealio vaikams rengiama I;

Š. m. gruodžio 20, sekmadienį, 3 v. p.p., !
Aušros Vartų parapijos salėje. <

Kviečiame visus vaikus ir tėvelius kartu dalyvauti s 
1970 metų Kalėdų eglutės iškilmėje. Kalėdų senis žada > 
vaikus apdovanoti gražiomis dovanėlėmis.
Įėjimas: suaugusiems — SI; vaikams — 50 centų ?

M. L. M. Tėvų Komitetas '!

Ryšium su lietuvio jūrininko 
S. Kudirkos išdavimu mūsų 
skaitytojai Kanadoje ir JAV at
siuntė daug iškarpų iš angliško
sios spaudos. Iš jų matyti nepa
prastai didelis visuomenės susi
domėjimas ir susijaudinimas. 
Dėkojame mūsų skaitytojams už 
paslaugas.

rėjęs savo kapelą ir grojęs Įvai
riuose lietuvių parengimuose, 
mirė š.m. gruodžio 14 d.

Parkside Meat Market, 335 
Roncesvalles Ave., savininkai E. 
Punkris ir A. Matulaitis prane
ša, kad specialiai šventėms turi 
savo patalpose rūkytų kalakutų,

TORONTO, ONT.
PADĖKA

Manosios meno parodos proga 
dėkoju Prisikėlimo parapijai už gra
žią salę, o jos klebonui Tėvui Pla
cidui už paskatinimą rengti šią pa
rodą; tvirtiems vyrams — J. Dam- 
barui, Antanui Dilkui ir K Kregždei 
už gabenimą eksponatų; malonioms 
merginoms — Rūtai Gvildytei - Poš
kienei, Daivai Kasperavičiūtei ir Bi
rutei Stosiūnaitei, J. ir V. Pilipavi
čiams už budėjimą parodoje; “Tėviš
kės Žiburiams”, “Naujienoms”, “Dir
vai” ir “Nepriklausomai Lietuvai” už 
informavimą visuomenės, kuri atvy
kusi į parodą susirado kaiką kalban
čio i jos širdį ir dvasią. Man, ste
binčiam tuos jų jausmus, pasiliko 
moralinis atpildas. Ačiū visiems ge-

Šv. Kazimiero par. žinios
— Gruodžio 6 d. po 11 v. pamaldų 

klebonijoje įvyko par. k-to narių pa
sitarimas, kuriam vadovavo klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius. Buvo aptartas 
ateinančių metų parapijos biudžetas 
ir kiti einamieji reikalai.

— Parapijos mišriam chorui laiki
nai vadovauja choristas Juozas Lai
mikis. Buvęs choro vedėjas muzikas 
Aleksas Ambrozaitis kuriam laikui 
yra išvykęs iš Montrealio.

— Gruodžio 6 d., po 11 v. pamal
dų, mūsų choristai turėjo šeimyninį 
pobūvį par. svetainėje, čia visi atsi
lankiusieji turėjo progos išgirsti per
eitą pavasarį įvykusio koncerto dai
nas, kurias tuo metu įrašė ant juos
tos mūsų par. k-to narys V. Markaus
kas. Tai buvo tų dainų lyg ir krikš
tynos. Krikšto tėvais buvo ilgametis

radariams.
DaiL Dagys

PADĖKA

choristas ir buvęs choro seniūnas Ka
rolis Ambrasas ir par. k-to p-ko žmo
na Lionė Ambrasienė. Vaišėse daly
vavo ir klebonas kun. dr. F. Juce-

PRANEŠAME, KAD KŪČIŲ BEI KALĖDŲ STALUI PRIIMAME UŽSAKYMUS: 

“NAPOLEONŲ” (baravykų), 
kalakutų (šviežių ir rūkytų), 
žąsų, ančių bei kitos paukštienos.

Taip pat galite gauti Kūčių stalo valgių: prėskučių (sližikų), aguonų, kelių rūšių sil
kių, kaviaro, rūkyto ungurio, lašišos, rūkytos žuvies (siskos). Turime importuotų, be 
to, labai gerai žinomų p. Viskonto gamintų sūrių, eglutei papuošti gražių šokoladinių 
figūrų. Augštos kokybės šviežios mėsos. Malonus patarnavimas. — Laukiam atsi- • 
lankant.

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai 2899 Bloor St. W. Tel. 233-97832899 Bloor St. W.

PASIRŪPINKITE, kad netrūktų artėjančioms šventėms mūsų specialiai pagaminto 
RŪKYTO KUMPIO. Kviečiame gerb. klientus užsisakyti iš anksto.

Turėsime žąsų, kalakutų, ančių, paršiukų, įvairios savo 
gamykloje rūkytos dešros bei mėsos.

Taipgi turime Viskonto gamintų lietuviškų sūrių, rūkytų ungurių, rūkytos kalakutie
nos, importuotų skanėstų, tikro bičių medaus ir t. t.

Kviečiame tautiečius nedelsiant pasinaudoti!

335 RONCESVALLES AVĖ.

' ' Nemokamas pristatymas

MEAT 
MARKET

TELEFONAS 535-1258

Dar kartą noriu padėkoti už suruošta mano amžiaus sukakties 
pagerbimą: gerb. kun. klebonui P. Ažubaliui už šv. Mišias ir tartą 
žodį, kun. Pr. Gaidai, kun. J. Staškevičiui, kun. Bagdonui, OFM; 
rengėju komiteto nariams: kun. kleb. P. Ažubaliui, A. Šimkienei, A. 
Aperavičięnei, A. ščepavičienei, S. Aušrotienei, P. Bražukui, A. 
Matulaičiui, A. B. čirūnams, R. Sirutienei, Aid. Smailienei; už ati
darymo žodį — A. Aperavičienei; už atsiųstus sveikinimus: gen. 
Lietuvos konsului dr. J. Žmuidzinui su Ponia, KLK Moterų Dr-jos 
centro valdybai, Prisikėlimo par., Šv. Jono Kr., Hamiltono ir Delhi 
skyriams, skautėm, ateitininkėm, seselėm, šalpos grupei “Daina”, Gy
vojo Rožinio Dr-jai, lietuvių liuteronų moterų draugijai, dr. A. 
Lukienei, M. Yokubynienei; sveikinusiem per spaudą, už atsiųstas 
telegramas, laiškus ir tartus žodžius salėje; solistui V. Verikaičiui, 
ateitininkių mergaičių grupei už dainas; už pagrindinę kalbą — E. 
Krikščiūnienei; savo broliams, sesutei, dukrai, žentui ir anūkėm; mie
lom poniom už tortus, pyragus ir triūsą; už gėles: p. Bačėnui, p. 
Urbonams ir p. Dalindoms; E. Miliauskui už vadovavimą vaka
rienės programai; “Tėviškės Žiburiams”, Pr. Alšėnui už straipsnį. 
Nuoširdi padėka visiem dalyvavusiem šv. Mišiose ir vakarienėje, 
apdovanojusiem maloniomis ir brangiomis dovanomis.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems —

Nuoširdžiai dėkojame už pobūvį 
mūsų 20 metų vedybinio gyvenimo 
proga. Ypatinga padėka rengėjams S. 
V. Jurevičiams už įdėtą didelį darbą 
šį pobūvį organizuojant ir visiems 
pagelbėjusiems. Ačiū kun. Augusti
nui, OFM, giminėms ir visiems da
lyvavusiems bei prisidėjusiems sve
čiams: A. J. Birgiolams, J. Dirgeliui, 
L. A. Banyliams, M. Choman, A. 
Drozd, E. E. Deglan, T. J. Kiškū- 
nams, M. W. Kiškūnams, E. Mowcho, 
F. F. Malarchuk, J. Marks, F. R. 
Marks, N. M. Nalesnyk, M. S. Petry- 
loms, A. J. Raškauskams, A V. Stul
giams, N. P. Salnick, L. J. Salnick 
ir Annettei, S. Salnick, P. Stepura, 
L. Taskūnui, T. Užbalienei, N. K. 
Winzey, S. C. Wanchuk, H. J. Woy- 
ce, K. Žebrauskui ir M. Žaliauskui.

Visiems nuoširdžiai dėkingi —
S. P. Užbaliai

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžiausią padėką 

už netikėtai surengtą mums malonų 
vakarą - namo įkurtuves ir visiems 
dalyvavusiems bei prisidėjusiems 
prie dovanos bei skanių vaišių. Ypa
tingai dėkojame Tėvui Augustinui, 
OFM, už pašventinimą namo ir gra
žią maldą. Taipgi dėkojame: p. p. 
Bukšaičiams, Bočkams, Birštonams^ 
Černiauskams, Dačkams, Fisher, Gri
gams, Kriščiūnams, Kvederienei, 
Kvederiui, Malinauskams, Markevi- 
čiams (Detroit), Pepsevičiams, Puze- 
rienei, Petryloms, Ramanauskams, 
Šostakams, Tamošiūnams, Vaitkams, 
Vaškevičiams.

Visiems dėkingi —
S. Z. Rėvai

vičius, par. k-to nariai ir visi mūsų 
mišraus choro dalyviai.

— Jau tik keletas dienų beliko iki 
N. Metų. Visi yra maloniai kviečia
mi atsilankyti į mūsų par. svetainėje 
ruošiamą N. Metų sutikimą. Šokiams 
gros puikus orkestras, bus labai gera 
karšta vakarienė. Be to, turėsime 
įėjimo dovaną ir laimingasis bilieto 
pirkėjas bus apdovanotas. Jūsų lau
kia daug N. Metų sutikimo staigme
nų, kurias patirsite mūsų par. sve
tainėje. Įėjimas — po $5, o jaunimui 
— pusė kainos. Su bilietu gausite 
po 1 stiklelį (vynas trigubai).

— Mirė Edvardas Lenkaitis. Pa
laidotas gruodžio 5 d. iš šv. Kazimie
ro bažnyčios. Jis tarnavo Montrealio 
viešojoj policijoj, turėjo leitenanto 
laipsnį. Buvo susipratęs lietuvis.

— Serga Jonas Lubinskas St. Gab
riai ligoninėje, kur turėjo operaci
ją ir dar, atrodo, laukia kitos.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $135.25. K. A,

Alfonsas Ruzgaitis, šv. Kazi
miero buv. par. komiteto narys, 
tarnauja Montrealio policijoj 
kaip detektyvas ir turi leitenan
to laipsnį. Jis mielai skaito lie
tuvišką spaudą — “T. Žiburius” 
ir kitus laikraščius.

Kun. L. Zaremba, SJ, AV par. 
klebonas visą savaitę vedė ad
ventines rekolekcijas Hamiltono 
lietuvių parapijoje.

Kun. J. Aranauskas, SJ, kele
tą metų darbavęsis AV parapi
joj, kartas nuo karto joje apsi
lanko. 1970 m. birželio 29 d. jis 
tyliai paminėjo 25 metų kuni
gystės sukaktį.

O. Jonaitienė

Lietuviška baidų 
dirbtuvė
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 261-0537 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairus spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Ave., Toronto 154, OnL 
Tel. LE 3-8008.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
i rengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

IŠNUOMOJAMI du kambariai su 
pilnai Įrengta virtuve High Park 
rajone. Skambinti tel. 763-1462.

PARDUODAMI tautiniai moteriški 
drabužiai. Skambinti teL 763-1289.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B a n y 1 i s.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. TeL 533-5116. 
KAZYS CIBAS
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir Įrengiu poilsio 

kambarius. Tel 5354724.

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai if t t. Prieinamos kainos

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

DUODA PASKOLAS:
(iškaitant nario gyvybės apdrau
dę iki $10,000 paskolos sumos) 

' Asmenines, čekiu kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) iš_____________ 9%
Investacines, pagal rūši, 
nuo__________ 9.5% iki 12%
Terminai suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5,0%
Serus (numatyta)  6,0% 
Taupomąsias s-tas 63% 
Tenn. ind. 1 metams ____ 7.25%
Term. ind. 2'metaną___ 7.75%
Term. ind. 3 metams___  8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėnj somos.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1230 v, 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL 
3907 Rosemount Blvd-, teL 722-354$: dieną — penktadieniais nuo 1.IM 
6 vaL ir vakarais — pirmacL, trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 ▼. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo btrielio 18 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus flguoshis savaitgaHu*.




