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Laisvės fronte
Nuo pat sovietinės okupacijos pradžios visa lietuvių tauta 

atsidūrė kovojančiame laisvės fronte. .Ji tarytum buvo atblokšta Į 
1918 metus, kai vyko savanorių kovos už Lietuvos nepriklausomy
bę. Tautoje kilo rezistencija, kurios frontas nusitiesė iki laisvojo 
pasaulio. Kruvinos partizanų kovos baigėsi, tačiau laisvės kova 
nepasibaigė. Ir ji negali baigtis tol, kol nesibaigs sovietinė vergija. 
Tai matyti iš visų pavergtų tautų gyvenimo, tai ryšku ir iš lietuvių 
tautos faktų. Pastarųjų metų Įvykiai aiškiai rodo, kad lietuviai 
negali nurimti vergijoje, šiuo metu jų kova nėra kruvina, tačiau 
ji vyksta tokiais būdais, kurie yra įmanomi dabartinėmis sąlygo
mis. Vienokia kova vyksta krašto viduje, kitokia — laisvajame 
pasaulyje. Gyvenantieji anoje sovietinės uždangos pusėje negali 
mokyti mūsų šioje pusėje ir atvirkščiai. Vietinės sąlygos diktuoja 
ir veiklos būdus. Jei anoje pusėje reikia atsilaikyti prieš didėjantį 
rusų spaudimą, tai šioje tenka grumtis su didėjančia apatija ir 
saldžiu laisvės svaiguliu. Jei tenai kimbama į lietuviškos praeities 
žadinimą, folklorinę veiklą, veržimąsi į kultūrinę sritį, tai čia 
žvelgiama į politines galimybes, į pasaulio opiniją, laisvą žodį, 
komunikacines priemones, stengiantis neapleisti ir kitų sričių. Tai
gi, susidaro dvilypis frontas, siekiąs to paties tikslo — laisvės ir 
nepriklausomybės Lietuvai. Sąlygos labai skirtingos, tad ir gali
mybės bei metodai skirtingi. Tiesa, išeivija nėra pagrindinis veiks
nys, tačiau ir jos dalyvavimas laisvės fronte nėra bereikšmis. Ji 
yra tokioje pozicijoje, iš kurios gali daug pagelbėti bendrajam 
uždaviniui.

x *
šiapus Atalnto ir aplamai Vakarų pasaulyje mūsų laisvės 

fronto priešakyje budi Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. 
Tai būtina institucija. Jeigu jos nebūtų, reikėtų arba ją įsteigti, 
arba rasti kitą kurį organizuotą vienetą tiem uždaviniam vykdyti. 
VLIKas nuo pat savo veiklos pradžios Vakaruose vykdo savo misi
ją, kiek pajėgia esamose sąlygose. Buvo visa eilė krizių, tačiau 
jos nesukliudė pagrindinės veiklos. Ypač dinamiškas pasirodė pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, kuris Lietuvos laisvės labui negaili 
nei savo jėgų, nei lėšų. Visdėlto, kaip kiekvienas gyvas organiz
mas, taip ir VLIKas reikalingas nuolatinio atsinaujinimo. Iš dalies 
jis vyksta, bet nepagauna plačiosios visuomenės dėmesio. Galbūt 
pagrindinė VLIKo silpnybė yra ta, kad jis permažai kreipia dėme
sio į atramą plačiojoj visuomenėj. Retkarčiais pasirodo su prane
šimais VLIKo pirmininkas — tai beveik ir viskas. Trafaretiniai 
pranešimai spaudoje to uždavinio negali atlikti. Kai lėšų rinkėjai 
Tautos Fondui nuolat girdi nepalankius klausjųyis. pajunta, kad 
labai trūksta kontakto su visuomene. VLIKo geimuose dalyvauja 
partijij atstovai, bet jie perdaug negausūs, kad galėtų pakankamai 
informuoti visuomenę. Pvz. iš Kanados, kur, imant proporcingai, 
surenkama daugiausia lėšų, VLIKo seimuose dalyvauja tik vienas 
kitas, nes čia partijų veikla yra beveik išnykusi. Jei norima, kad 
visa išeivija dalyvautų laisvės fronte, reikia ją plačiau ir įjungti 
vienokiu ar kitokiu būdu. Laikas pagalvoti apie įjungimo būdus, 
apie tvirtesnį atsirėmimą į plačiąją išeiviją, neprarandant man
dato kalbėti bei veikti pavergtos tautos vardu.

★ ★ ★
Kaip kiekvienoje kovoje, taip ir mūsiškėje, šalia pasiryžėlių, 

atsiranda ir kenkėjų. Jų yra pačioje Lietuvoje, jų atsiranda ir 
išeivijoje. Kad jų yra okupuotoje Lietuvoje, netenka stebėtis. Vi
sose tautose atsiranda žmonių, kuriems asmeniniai, karjeriniai 
interesai yra svarbesni už bendruosius. Tokių buvo Lietuvoje Hit
lerio, Stalino laikais, tokių yra ir dabar. Labiau stebėtis reikia 
išeivijos tautiečiais, kurie ryžtasi kenkti laisvės frontui. Čia niekas 
jų neverčia būti pataikūnais ir tuo būdu pelnyti sau baltesnę duo
ną. Tiesa, tokie egzemplioriai būna reti, bet atsiranda. Antai, tokį 
išdavimo kelia jau seniau pasirinko buvęs ALTos tarnautojas 
Albinas Morkus, o dabar — VLIKo tarnautojas Vytautas Alseika. 
Žinoma, jie paslapčių ten nugabenti negali, nes jų beveik nėra, 
tačiau pats faktas, kad lietuvis patriotas gali pereiti priešo pusėn, 
yra gėdingas ir kenksmingas. Prie laisvės fronto kenkėjų skirtini 
ir tie, kurie, gerų intencijų vedini bei užsidegę klaidingai suprastu 
■‘bendradarbiavimu”, ima kirsti šaką, ant kurios patys sėdi, ir 
gyventi iliuzija, kad Lietuva nėra pavergta. Jie ne tik patys pasi
traukia iš Lietuvos laisvinimo veiklos, bet ir ima niekinti joje 
dirbančius. Nejučiomis jie pasitarnauja pavergėjui, prieš kurį tau
ta kovoja. Komunistais jie gal ir nepasidaro, bet atlieka tą patį 
vaidmenį, kaip ir užsienio lietuviai komunistai, kurių patriotizmas 
yra maskvinis. Veikiant tokiai penktajai kolonai, laisvės fronto 
budrumas turėtų padidėti ir apsisaugoti nuo parazitinio elemento, 
kuris ateityje gali net pagausėti.

K a no d o s į v y kj ai

ŪKININKAI KELIASI I MIESTUS v

Pasaulio įvykiai
PARUOŠIAMUOSIUS POSĖDŽIUS EUROPOS SAUGUMO KONFERENCI
JAI Helsinkyje pradėjo 32 Europos valstybių, JAV ir Kanados 
ambasadoriai. Įvadinį žodį tarė Suomijos prez. U. Kekkonen, lin
kėdamas jieškoti kelių, kurie pašalintų praeities nesutarimų naštą 
ir suteiktų Europai naują erą. Posėdžių tikslas — paruošti saugu
mo konferencijos darbotvarkę ir nustatyti jos datą. Savo atstovus į 
posėdžius atsiuntė Europos visos didelės ir mažosios valstybės, 
įskaitant Vatikaną. Nedalyvauja tik Albanija, oficialiai teigianti, 
kad ji nieko bendro nenori turėti su didžiosiomis imperialistinėmis 
galybėmis — JAV ir Sovietų Sąjunga. Iš tikrųjų Albanija atsisakė 
dalyvauti dėl savo ryšių su komunistine Kinija, kuri nusistačiusi 
prieš Europos saugumo konferenciją. Paruošti darbotvarkę nebus 
lengva dėl skirtingų komunisti-•----------------------------------------

Toronte buvo sušaukta pirmo
ji federacinės vyriausybės, pro
vincinių vyriausybių ir miestų 
savivaldybių konferencija, ku
rios vadovu buvo konstitucijos 
ekspertas senatorius C. Golden- 
bergas. Konferencijos dalyviai 
svarstė miestų finansų, trans
porto, namų statybos ir gerovės 
pašalpų klausimus. Bene di
džiausią problemą dabar sudaro 
didėjantis ūkininkų persikėli
mas į miestus ir kaikurių mies
tų išaugimas iki tokio laipsnio, 
kad jie savo gyventojų skaičiu
mi jau pralenkia mažesnes pro
vincijas. Seniau federacinė vy
riausybė su miestų savivaldy
bėm ryšius galėjo palaikyti tik 
per provincines vyriausybes. 
Konferencijos dalyviai nutarė 
sudaryti laikinį federacinės vy
riausybės, provincinių vyriausy
bių ir miestų savivaldybių komi
tetą. Jis paruoš planus ir dar
botvarke naujai tokių trijų pa
kopų valdžios atstovų konferen
cijai, kuri bus sureneta sekan
čių metų pabaigoje. Finansų ir 
planų koordinavimas gali būti 
labai naudingas Kanados mies
tams.

Ontario premjeras W. Davis 
prieš provincinio parlamento 
rinkimus sustabdė Spadina 
greitkelio Toronto mieste pra- 
vedimą, nors jo dalis jau buvo 
įrengta, išleidus apie $30 mili
jonų. Kartu su greitkeliu buvo 
planuojama ir požeminio trau
kinio .linija. Pasak premjero W. 
Davis, pirmenybę susisiekimo 
sistemoje reikia duoti ne auto
mobiliams, bet viešojo susisieki
mo priemonėms. Po ilgokos ty
los jis dabar paskelbė ateities 
planus. Ontario provincija per 
sekančius 10 metų miestų susi
siekimui paskirs 1,3 bilijono do
lerių, kuriu 756 milijonai teks 
Torontui. Jie bus panaudoti ne 
požeminiams traukiniams, bet 
visiškai naujai sistemai, kuri 
dar nėra pilnai išbandyta. Ją su
daro ant specialaus bėgio iškelti 
traukinio vagonėliai, varomi 
elektros srove ir skriejantys ant 
magnetinės pagalvės. Pirmas 
toks bandomasis traukinys bus 
įrengtas Toronto CNE parodų 
aikštėje. Savo sprendimą prem
jeras W. Davis motyvuoja fak
tu, kad tokių iškeltų traukinių 

(Nukelta j 9-tą psl.)

Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjuje Čikagoje lankosi ir Kanados lietuviai. Iš kairės: Juozas Stankus, dail. Edita 
Stankuvienė (jos paroda buvo surengta Jaunimo Centre), skulptorius Petras Aleksa, muzėjaus pirm. Stasys Balze- 
kas, jn., muzėjaus kuratorius Konstantinas Petrauskas Nuotr. J. Kasakaičio

Stengiuosi girdėti lietuviškoji pulso...
Pasikalbėjimas su dailininku Vytautu Kasiuliu, atvykusiu iš Paryžiaus į savo kūrinių parodų

Dail. V. Kasiulis, gyvenąs Paryžiu
je ir ten turįs meno galeriją, retai 
pasirodo šiapus Atlanto. Prieš vie
nerius metus jo kūriniu paroda bu
vo surengta Čikagoje, o dabar jo pa
veikslus galėjo ar gali pamatyti To
ronto ir kitų vietovių lietuviai Pri
sikėlimo Parodų salėje. Ta proga 
dailininkas lankėsi “TŽ” redakcijoj, 
kur atsakė j jam pateiktus klausi
mus.

— Jūsų kūrybos garsas iš Pa
ryžiaus jau gana plačiai paskli
dęs. Būtų įdomu išgirsti, kodėl 
pasirinkote Paryžių?

— Pasirinkau Paryžių todėl, 
kad “garsas”, kaip Jūs sakote, 
pasklistų. Jeigu nebūčiau buvęs 
Paryžiuje, tai ir to “garso” nie
kas nebūtų girdėjęs. O apie kū
rybą aš jau nedrįstu kalbėti. Aš 
bandau dirbti tapybos srityje, 
bet jeigu kas pasakys, kad tai 
yra kūryba, tai man bus netikė
tas ir labai didelis komplimen
tas.

— Kaip sekėsi įsitvirtinti 
Prancūzijos sostinėje? Ar nuo 
pat atvykimo dirbate kūrybinė
je srityje?

— Man labai “pasisekė” Pa
ryžiuje — nuo pat pradžios pra
dėjau “kurti.” Tai teisybė! Ga
vau naktinio sargo vietą vieno
je radijo pardavimo krautuvėje 
ir turėjau kiekvieną naktį pa
kurti krosnį, kad šeimininkas iš 
ryto atėjęs jaustųsi šiltai ir ma
loniai. Mano “kūryba” jam, ma
tyt, patiko, kad net dvejus me
tus mane laikė toje tarnyboje.

— Sakoma, kad kelionėje nuo 
Kauno iki Paryžiaus esate per
gyvenęs trejopą savo dailės lai
kotarpį. Kaip Jums atrodo toji 
kelionė žiūrint iš laiko perspek
tyvos?

— Teisingai, aš išgyvenau net 
tris dailės periodus. Pirmasis 
periodas prasidėjo prieškariniu 
laiku, kai dar vaikas būdamas 
su pirštu “paišiau” aprasojusį 
lango stiklą. Antras laikotarpis 
tai buvo karo metu, kai akis pa
kėlęs į dangų stebėjau neišpasa
kytai didelius ir griausmingus 
ženklus, kuriuos darė įvairių ša
lių lėktuvai ir bombos. Tai, ga
lima sakyti, buvo nelabai su
prantamas laikotarpis, bet tai 
nebuvo ir abstraktus laikotar
pis, nors kaikurie meno “žino
vai” tai prisispyrę norėjo tvir
tinti. Trečias periodas tai buvo 
jau tikrai “kūrėjo” laikotarpis 
pilna to žodžio prasme radijo 
parduotuvėje, kaip jau anksčiau 
minėjau.

— Ar gyvenimas svetimuose 
kraštuose. Jūsų nuomone, yra 
padaręs žymesnės įtakos Jūsų 
kūrybai?

— Labai teisingai, laiko sąly
gos turėjo daug įtakos mano, 
kaip kūriko, profesijoje. Pačio
je pradžioje reikėjo nakurti 
krosnį su malkomis, vėliau at
sirado akmeninių anglių, o da
bar jie įsivedė centrinį šildymą. 
Tai ir “kūrybai” pasidarė leng
vesnės sąlygos.

— Gyvenate atokiai nuo di
džiųjų lietuviu išeivijos centru. 
Ar tai nekliudo jausti lietuvių 
kultūrinio gyvenimo pulso?

— Kai žmogus būna miške, 
tai mato tik medžius, bet jei jis 
nori matyti mišką, tai turi iš jo 
išeiti. Ir juo toliau nuo jo nuei
na, juo geriau jį mato. Bet aš 
noriu pasakyti, kad nesu nuėjęs 
perdaug toli ir visą laiką sten
giuosi girdėti lietuvių šventą 
gyvenimo pulsą.

— Ar tremtis Jūsų kūrybą 
praturtino, ar nuskurdino?

— Tremtis mano kūrybą pra
turtino, nesUš dabar pamačiau 
“mišką” ir supratau koks men
kas medelis esu.

— Jūsų kūriniai š. Amerikos 
lietuviams yra, bent iš dalies, 
matyti, bet ar Jūs esate matęs 
šio kontinento lietuvius?

— Taip, Amerikoje jau esu 
buvęs praėjusiais metais. Iš vi
so žiūrėti į Ameriką gana sun
ku, nes pro lėktuvo langelį ma
tosi tik maža dalis dangoraižių

— Esate turėjęs visą eilę pa
rodų. Kur jos buvo surengtos ir 
kurios iš jų buvo sėkmingiau
sios?

— Sėkmingiausia buvo pir
moji paroda Kaune, nes po tos 
parodos įgijau Kasiulio vardą, 
kurį kaikurie lietuviai net ir 
šiandien atsimena. Man tai yra 
neįkainojamas turtas.

— Kas rūpinasi Jūsų kūrinių 
parodų rengimu?

— Man padeda surengti pa
rodas ir galerijos, ir draugijos, 
bet labiausiai esu dėkingas ir 
patenkintas, kai jas surengia bi
čiuliai. Kaip šita paroda Toron
te ir kaip buvusi paroda Čikago
je praėjusiais metais. Pavardžių 
neminėsiu, nes manau, kad visi 
tai žino.

— Kur daugiausia sutelkti 
Jūsų kūriniai?

— Yra daug galerijų, kurios 
prisipirko mano paveikslų, bet, 
aišku, dar daugiau jų yra priva
čiose rankose. Tiktai nesu tik
ras, ar visi mano parduoti pa
veikslai yra pakabinti ir ar jie 
patinka pirkėjams.

Niujorke lapkričio 18 <1. Įsteigta jungtinė politinės veiklos organizacija 
Pasaulio Baltiečių Santalka — Baltic World Conference. Bendrame posė
dyje išrinktas prezidiumas vieneriem metam: pirm. dr. J. K. Valiūnas, sekr. 
A. Razgaitis, ižd. J. Valaitis (prezidiumas keisis kasmet rotacine tvarka). 
Iš latvių Įeina — U. Grava, V. Eglite, A. Abarus; iš estų — A. Anderson, 
J. Simonson, I. Pleer

— Kokių atsiliepimų sulau
kiate iš lietuvių ir kitataučių 
spaudos? Ar jie skatina Jus kū
rybai, ar atgraso?

— Esu gavęs daug įvairių 
kritikų įvairiausiomis kalbomis. 
Geros kritikos mane džiugina, o 
blogos skatina “suveržti diržą“ 
ir dar daugiau dirbti. Patys ga
lite spręsti, kurios rūšies kriti
kos naudingesnės.

— Sakoma, kad Paryžius yra 
dailininkių Mėkka. Ar šiuo metu 
yra naujai kylančių žvaigždžių, 
ar tebešviečia senosios?

— Jeigu taip sakoma, tai gal 
taip ir yra. žvaigždžių atsiranda 
visą laiką, bet kiek laiko jos 
švies, niekas nežino. Mes, daili
ninkai, esame įpratę save laiky
ti žvaigždėmis, bet tiktai nesa
me tikri, ar kiti tai mato ir ar 
ilgai žibėsime.

— Teko pastebėti Jūsų reli
ginio pobūdžio kūrinių. Kas ska
tina Jus tai tematikai — užsaky
mai ar savaimingas įkvėpimas?

— Šitas klausimas yra iš eilės 
tryliktas. Nežinau, ar Jūs tai 
specialiai man jį parinkote, bet 
as esu prietaringas. Aišku, ne
noriu, kad Jūs galvotumėte, jog 
tai turi kokį nors ryšį su tikyba. 
Mūsų visa liaudies kūryba buvo 
religinė. Aš pats esu iš tos liau
dies kilęs, ir todėl net jeigu ir 
nenorėčiau, tai negalėčiau kitaip 
dirbti, kaip dabar, šiais metais 
Paryžiuje Grand Palais buvau 
išstatęs didelį paveikslą. Tame 
paveiksle parodžiau, pagal mū
sų liaudies meną, kaip velniai 
mus “kotavos” po “smerties”. 
Paveikslas taip patiko prancū
zams, kad miesto muzėjus jį nu
sipirko. Galvoju, kad aš einu 
“geru” keliu, nors be prietaru 
ir negaliu apsieiti. Žinoma, už 
tai po mirties ir aš pats rasiu 
vietą tame paveiksle.

— Turbūt sekate lietuvių iš
eivijos dailininkų prieauglį. 
Kaip Jums atrodo jų kūryba?

— Taip, aš seku ir labai do-
(Nukelta į 8-tą puslapį)

nių ir nekomunistinių valstybių 
siekių. Sovietų Sąjunga saugu
mo konferencija nori patvirtinti 
dabartines Europos sienas, o At
lanto Sąjungos nariai yra pasi
ryžę sugriauti sovietinio komu
nizmo geležinę uždangą. Spėja
ma, jie reikalaus L. Brežnevo 
doktrinos panaikinimo, laisvo 
keitimos žmonėmis bei idėjomis. 
Praktiškai tai reikštų atšaukimą 
suvaržymų, kuriuos dabar prak
tikuoja Sovietų Sąjunga bei jos 
satelitai. Šių kraštų gyvento
jams beveik neleidžiama išvyk
ti užsienin, išskyrus, žinoma, ge
rai patikrintus komunistus, o iš 
užsienio atvykusių turistų seka
mas kiekvienas žingsnis. Dar 
liūdnesni reikalai su idėjų kei- 
timusi, nes Maskva pripažįsta 
tik komunistines. Jau pirmuo
siuose posėdžiuose išryškėjo ly
gus visų dalyvaujančių valsty
bių balsas. Atrodo, Vašingtonui 
ir Maskvai teks skaitytis net su 
tokiom liliputinėm Europos 
valstybėm, kaip pvz. San Mari
no, Lichtenšteinas ir Vatikanas. 
Nuolatiniu posėdžių pirmininku 
buvo išrinktas suomių diploma
tas R. Toettermanas, nors Ru
munijos atstovas V. Linatti rei-. 
kalavo pirtnininkus keisti rota
cine tvarka. Vengdamas susikir
timo, R. Toettermanas nutrau
kė posėdį, neduodamas žodžio 
rumunui V. Linatti. Rumunai 
tada sukėlė tokį triukšmą, kad 
jų delegaciją oficialiai turėjo at- 
sinrašyti Suomijos užsienio rei
kalų ministeris A. Karjalainen.

NUTRAUKĖ DERYBAS
Prez. R. Niksono patarėjas 

H. Kissingeris turėjo sešis pa
sitarimus su Š. Vietnamo pa
grindiniu atstovu L. D. Tho 
prancūzų kompartijai priklau
sančioje viloje Paryžiaus prie
miestyje. Abu derybininkai ne
davė jokių žinių spaudai. Tik H. 
Kissingeriui išskridus į JAV, Š. 
Vietnamo delegacija paskelbė, 
kad pokalbiai atidedami iki 
gruodžio 4 d. Atrodo, pagrindi
nę problemą sudaro Š. Vietna
mo kariuomenės atitraukimas iš 
P. Vietnamo ir taikos priežiū
ros komisija. Iš Paryžiaus H. 
Kissingeris buvo nuskridęs į 
Belgiją ir ten susitiko su Indo
nezijos prezidentu Suharto bei 
jo užsienio reikalų ministeriu 
A. Maliku. Iš anksčiau yra ži
noma, kad š. Vietnamas taikos 
priežiūros komisijoje nenorėjo 
turėti Indonezijos. Dabargi In
donezija jau gavo oficialų kvie
timą. o kitais komisijos nariais 
greičiausiai bus Kanada, Lenki
ja ir Vengrija.

PRALAIMĖJO BALSAVIMĄ
Britanijos premjeras E. Heath, 

pateikęs parlamentui imigraci
jos įstatymo pakeitimus, susi
laukė jų atmetimo 275:240 bal
sų santykiu. Įstatymo pakeiti
mas būtų leidęs Bendrosios Rin
kos kraštų piliečiams įvažiuoti 
Britanijon be vizų ir dirbti be 
specialių leidimų. Tokia privile
gija būtų buvusi palikta tik 
tiem Britų Bendruomenės kraš
tų piliečiams, kurių tėvai yra gi
mę Britanijoje. Visiems kitiems 
būtų reikėję gauti darbo leidi
mus, atnaujinamus kas 12 mė
nesių. Tačiau leidimai būtų duo
dami tik tokiais atvejais, jeigu 
darbui trūksta vietiniu žmonių. 
Ši įstatymo dalis daugiausia lie
čia Kanados, Australijos ir N. 
Zelandijos piliečius, kurie se
niau Britanijoje neturėjo jokių 
suvaržymu. Imigracijos istatv- 
mo nakeitimą padiktavo Britani
jos įsijungimas Bendroion Rin- 
kon nuo 1973 m. sausio 1 d. 
Rinkos nariai yra isinareigoję 
laisvai keistis darbo jėga. Prem
jeras E. Heath nežada pasitrauk
ti, nes pralaimėjimas liečia tik 
antraeilės reikšmės klausima. 
Jis dabar įstatymo pakeitimus 
greičiausiai pateiks parlamentui 
dviem projektais, atskirdamas 
Bendrosios Rinkos kraštų pilie

čius nuo Britų Bendruomenės 
kraštų piliečių. Labai galimas 
dalykas, pastariesiems bus pa
daryta didesnių nuolaidų.

JUNGTINIS FRONTAS
Argentinon grįžęs gen. J. Pe

ronas siekia jungtinio fronto su 
politinėmis grupėmis ir darbi
ninkų unijomis. Tačiau tokiame 
fronte pagrindinė vieta tektų 
peronistinei justicialistų parti
jai. Bendromis pastangomis bū
tų nesunku laimėti prezidento 
rinkimus ir perimti krašto val
dymą iš generolų. Atrodo, kad 
kandidatu į prezidentus gen. J. 
Peronas neplanuoja būti, nes 
jungtiniam frontui reikia kom
promisinio kandidato.

IŠLAISVINO KANADIETE
Vokietis V. Widera, Frank

furto aerodrome pagrobęs “Air 
Canada” bendrovės keleivinį 
lėktuvą ir įkaitu pasilikęs čekų 
kilmęs kanadietę keleivių paly
dovę M. Sommer, pareikalavo 
išleisti iš kalėjimo už lėktuvo 
pagrobimą nuteistą čekoslovaką 
L. Adamicą, vėliau — 20 Čeko
slovakijos šnipų ir pagaliau — 
Baader-Meinhof gaujos vadus 
bei narius. Vokiečių policija ne
truko nustatyti, kad V. Widera 
yra nepilnaprotis, gydęsis psi
chiatrinėje ligoninėje. Kai jis 
paprašė atnešti jam tranzistori
nį radiją ir po to bandė uždaryti 
lėktuvo duris, taiklusis šaulys 
jį nušovė vienu šūviu iš 200 pė
dų atstumo, nors kanadietę M. 
Sommer jis laikė prie pat sa
vęs. Pastaroji nenukentėjo, bet 
dėl pergyventos nervinės įtam
pos keletą dienų turės praleisti 
ligoninėje. Beiruto laikraštis 
“An Nahr” paskelbė pasikalbė
jimą su I. Badranu, olimpiados 
skerdynių dalyviu, kuris su ki
tais dviem arabais buvo išlais
vintas iš Miuncheno kalėjimo 
lėktuvo pagrobėjų. Pasak I. 
Badrano, jie nenorėjo nužudyti 
Izraelio sportininkų, bet siekė 
propagandinės reklamos arabų 
partizanams ir laisvės Izraelio 
kalėjimuose uždarytiems savo 
draugams. I. Badranas kaltę dėl 
skerdynių suverčia V. Vokieti
jos vidaus reikalų ministeriui 
H. D. Genscheriui, davusiam 
garbės žodį, kad jiems bus leis
ta su įkaitais išskristi į Egip
tą. Tačiau aerodrome juos pasi
tiko taikliųjų šaulių nelabai 
taiklūs šūviai, nuo kurių žuvo 
trys I. Badrano draugai. Ši ak
cija ir iššaukė reakci ją, kuri bai
gėsi Izraelio sportininkų mir
timi.

PASLAPTINGAS LAIVAS
Norvegijos 125 mylių ilgio 

Sogne fiorde buvo užtiktas po
vandeninis laivas, kurį dvi sa
vaites bandė gaudyti Norvegi
jos 20 karo laivų ir du specia
lūs britiški malūnsparniai. Ran
kinėmis granatomis ir saugiame 
atstume susprogtintais užtaisais 
buvo signalizuojama šiam laivui 
iškilti, bet jo kapitonas nepa
kluso. Pagaliau buvo pranešta, 
kad laivui nakčia pavyko pabėg
ti i Atlantą. Spėjama, kad tai 
greičiausiai buvo sovietų atomi
nis povandeninis laivas. Kadan
gi šiuo metu Helsinkyje jau 
vyksta paruošiamieji darbai Eu
ropos saugumo konferencijai, 
norvegai greičiausiai patys su
darė sąlygas šiam nepageidauja
mam svečiui išplauti į Atlantą. 
Albanijos radijas pranešė, kad 
laivas buvo sovietinis ir kad da
lis io įgulos norėjo pabėgti Nor- 
vegijon. bet nrasidėjusį maištą 
nuslopino politrukai.

REIKALAUJA LAISVĖS
Augščiausiajam sovietui Mask

voje atominis fizikas dr. A. Sa
charovas su grupe mokslininkų 
ir intelektualų pasiuntė du pa
sirašytus memorandumus. Pir
muoju reikalaujama amnestijos 
politiniams kaliniams Sovietų 
Sąjungos penkiasdešimtmečio 
proga, antruoju — mirties baus
mės panaikinimo.
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® RELIGINIAME GE MME
* Romoje įšventintas vyskupu 

Rygos katalikų kunigų seminari
jos rektorius kun. Valerijonas 
Zondaks lapkričio 12 d. Apeigas 
atliko arkiv. A. Casaroli, vysk. J. 
Vaivods ir vysk. J. Labukas Sv. 
Petro bazilikos lietuvių koply
čioje. Pastarieji du buvo atvykę 
Romon spalio 18 d. dalyvauti ka
nonų komisijos posėdžiuose. 
Naujasis vyskupas bus Rygos ir 
Liepojos administratoriaus vys
kupo J. Vaivods pagalbininkas.

* Reikia šventųjų šiais laikais, 
kurie atspindėtų vidinį Bendri
jos šventumą — pareiškė popie
žius Paulius VI. Kalbėdamas 
bendros audiencijos metu, jis 
priminė, kad šventumas yra vie
na pagrindinių Kristaus Bendri
jos žymių, ir kvietė visus tą 
šventumą atspindėti savo gyve
nime. Pasak jo, reikalaujamas 
iš tikinčiųjų šventumas nėra ste
buklų darymas, o geros ir stip
rios valios ugdymas Kristaus 
liudijimui.

* Ekumeninis patriarchas De- 
mctrijus I, ortodoksus vienijan
ti galva, pareiškė, kad Bendrijų 
vadovai neturėtų jpasitenkinti 
vien žodiniais pareiškimais, nes 
pasauliui jie esą nusibodę. Pa
triarchas siūlė vietoj pareiški
mų imtis konkrečių darbų.

* Santuokų anuliavimo bylo
se, popiežiaus patvarkymu, ad
vokatai tegalės imti nuo $300 
iki $600 už kiekvieną bylą. Dėl 
šio potvarkio apie 50 italų advo
katų protestavo. Sakoma, kad 
kaikurie advokatai anksčiau ėmę 
net iki $17,000 už vieną bylą.

* Britanijos Bendrijų Taryba 
paprašė Pasaulio Bendrijų Ta
rybą pradėti tartis su Vatikanu 
naujos standartinės Velykų da
tos įvedimo klausimu. Vietoj 
kilnojamos šventės daugelio siū
loma, kad Velykų diena būtų 
sekmadienį po antrojo balandžio 
mėnesio šeštadienio.

* Evangelikų liuteronų Bend
rijų išeivijoje metinis kunigų 
bei darbuotoju suvažiavimas 
įvyko Vokietijoj, netoli Ham
burgo. Siu metų suvažiavimo te
ma buvo: “Mes ne save pačius 
skelbiame, bet Jėzų Kristų Vieš
patį”. Suvažiavimui vadovavo 
dr. Ernst Eberhard, kuris jau 12 
metų rūpinasi išeiviais liutero
nais. Dalyvavo virš 40 estų, lat
vių, lietuvių, lenkų ir vengrų 
liuteronų. Lietuvių grupę suda
rė kunigai — senjoras A. Kele- 
ris iš Bremeno, garbės senjoras 
A. Gelžinius iš Braunschweigo, 
vicesenjoras J. Urdzė iš Bad Go- 
desbergo, J. Stanaitis iš Back- 
nango ir evangelikų liuteronų 
Bendrijos darbuotojai — Fr. 
Slenteris iš Bremeno, Vera Ur- 
dzienė iš Bad Godesbergo bei 
mokyt. Fr. Skėrys iš Mannhei- 
mo. Biblinius seminarus vedė 
superintendentas dr. J. Schulze, 
kun. Hamann ir kun. Paulius 
Urdzė. Taipgi buvo skaityta vi
sa eilė paskaitų pamokslų, li
turgikos ir Bendrijų apjungimo 
temomis. Buvo padaryti visų 
tautybių liuteronų veiklos pra
nešimai. Apie V. Vokietijos 5000 
lietuvių evangelikų liuteronų 
veiklą pranešimą padarė senj". 
A. Keleris. Lietuvius aptarnauja 
šiuo metu 4 kunigai ir 9 pasau
liečiai 47 vietovėse. Didesnio 
masto religiniai suvažiavimai 
yra įvykę Luebecke ir kun. J. 
Urdzės vadovaujamame baltie- 
čių krikščionių studentų name, 
esančiame Annberg pilyje, Bad 
Godesberge. Ten Įvyko ir moti
nų poilsio dienos, Pabaltijo jau
nimo suvažiavimas ir lietuvių 
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jaunimo suvažiavimas. Estų iš
eivių Bendrijos vadovas arkiv. 
K. Veem iš Stockholmo pabrė
žė, kad evangelikai liuteronai iš
eivijoje turi iš Dievo įpareigo
jimą skelbti Dievo žodį savo 
gimtomis kalbomis ir jas išlaiky
ti iki savo kraštų nepriklauso
mybės.

* Kard. Jan Willebrands, Va
tikano krikščionių vienybės sek
retoriato pirmininkas, buvo ap
dovanotas Lambeth kryžiumi. 
Tai augščiausias Anglikonų Ben- 
rijos ordinas. Jis buvo įteiktas 
kardinolui už nuopelnus krikš
čionių vienijimo srityje.

* Arkiv. Juozo Skvirecko il
gametis sekretorius mons. Kle
mensas Razminas Vėlinių proga 
aplankė arkivyskupo kapą Zam- 
se, Austrijoj. Ateinančiais me
tais sueina lygiai 100 metų nuo 
šio įžymaus ganytojo gimimo. Jis 
pirmas išvertė visą Sv. Raštą į 
lietuvių kalbą. Ta proga kun. St. 
Yla, tikimasi, paruoš platesnę 
studiją apie jo asmenį ir veiklą.

* Motinos Marijos Teresės 
Dudzik palaikai buvo iškasti ir 
perkelti Į lenkių pranciškiečių 
seserų centrinį namą Čikagoje, 
ruošiantis pradėti jos kanoniza
vimo bylą. Teresė Dudzik į JAV 
atvyko būdama 19 m. amžiaus ir 
darbavosi tarp vargšų. Vėliau ji 
įsteigė pranciškiečių vienuoly
ną. Ji mirė 1918 m., sulaukusi 
58 m. amžiaus. Jos įsteigtasis 
vienuolynas dabar turi 340 se
selių, vieną gimnaziją, 16 pra
džios mokyklų, 3 ligonines ir 4 
senelių prieglaudas.

* Kard. Paul Emile Leger, be
sidarbuojąs Afrikos misijose, 
kviesdamas krikščionis remti 
misijų darbą, pareiškė, kad nuo 
1960 m. iki 1970 m. katalikai 
Afrikoje paaugo nuo 11 milijo
nų iki 32 milijonų. Kunigų skai
čius per tą patį laiką paaugo 
nuo 7,500 iki 15,000, brolių — 
nuo 3,300 iki 5,300 ir seselių — 
nuo 25,000 iki 47,000.

* JAV apygardos teisėjas Ja
mes F. Battin laikinai įpareigo
jo Montanos valstijoje Billings 
mieste esančią katalikišką šv. 
Vincento ligoninę vykdyti kon
tracepcines sterilizavimo opera
cijas. Šis įsakymas galios tol, 
kol Michael Taylor žmonos, rei
kalavusios sterilizavimo toje li
goninėje, byla bus išspręsta. Tai 
gali užtrukti net keletą mėnesių.

* Kun. Vincent R, Capodanno 
vardu pavadintas vienas JAV 
laivyno karo laivas. Kun. Capo
danno buvo Maryknoll misijo- 
nierius, kuris kapelionavo ame
rikiečiams kariams Vietname ir 
1967 m. žuvo teikdamas Ligo
nių sakramentą ir pirmąją pa
galbą sužeistam kariui mūšio 
metu.

* Kun. Patrick Chakaipa, 40 
m. amžiaus negras, paskirtas Sa- 
lisburio vyskupu pagalbininku 
Rodezijoje. Jis bus pirmas vie
tinis kunigas tapęs vyskupu ta
me krašte.

* Prancūzijos kunigų skaičius 
mažėja. Vyskupų konferencijos 
metiniame suvažiavime buvo 
pateikta statistika, kuri rodo, 
jog 1965 m. buvo 40,994 pasau
liečiai kunigai. Pagal dabartinę 
statistikos kreivę, 1975 m. bus 
tik 31,820 kunigų. 1963 m. buvo 
5,279 klierikai, 6 dabar yra tik 
2,840. Anksčiau per metus buvo 
įšventinama apie 600 kunigų, o 
dabar — tik apie 200. 1970 m. 
mirusių kunigų skaičius prašo
ko tais metais įšventintu kuni
gų skaičių net 465. Kun j stš

Lenkijos komunistų vadas VI. 
Gomulka, kuris kraštą valdė nuo 
Stalino laikų, 1970 m. pabaigoje 
susilaukė didelių nemalonumų: 
Lenkijos pajūrio miestuose dar
bininkai pradėjo streikus, riau
šes dėl maisto gaminių kainos 
pakėlimo. Jų pavyzdžiu pasiekė 
ir Lodzės fabrikų darbininkai. 
Tas riaušes malšino policija ir 
kariuomenė. Rusai su savo tan
kais čia nedrįso pasirodyti, nes 
įvykiai Vengrijoje, R. Vokieti
joje ir Čekoslovakijoje labai su
menkino rusų prestižą užsieny
je ir savo krašte.

Tokioje būklėje į Lenkijos 
vyriausybės priekį išėjo Edvard 
Gierek. Jis, pasinaudojęs Sau
gumo pagalba, pašalino Gomul- 
ką ir pats užėmė jo vietą.

Nors Gomulka į Maskvą žiū
rėjo abiem akim, bet Maskva 
jam nepadėjo nei tų riaušių me
tu, nei vėliau. Gierekas į Mask
vą žiūrėjo viena akimi, bet ta 
jam padėjo, kad Lenkija galėtų 
įveikti ekonominius sunkumus 
ir kad maisto kainos nekiltų. 
Nemalonu, kai komunistiniame 
krašte žmonės turi skursti.

Gierekas, užėmęs pagrindinį 
Lenkijos postą, pradėjo daryti 
pertvarkymą ir krašto adminis
tracijoje, pakeisdamas vyresnio 
amžiaus pareigūnus jaunesniais. 
Net ir iš komunistų partijos bu
vo pašalinta per 100.000 narių 
— 10%. šeštame Lenkijos ko
munistų partijos suvažiavime, 
įvykusiame 1971 m. gruodžio 
mėnesį, buvo atnaujintas polit- 
biuras ir sekretoriatas. Iš 19 
naujų pareigūnų tik du buvo da
lyvavę antrajame pasauliniame 
kare.

Ekonominės reformos
Giereko svarbiausias tikslas

g . . .... s
į i Iš stovyklų j aukso kasyklas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
J miestą
Po bulvių skutimo mes pa

prastai einame į miestą. Be jo
kio tikslo, nes pirkti neturime 
už ką. Pinigų beveik neatsive- 
žėm (ir kam gi į Kanada važiuo
jant pinigai reikalingi'.), o dabar 
nevienas dėlto kramtomės pirš
tus. Taigi, vaikščiojam po mies
telį, dairomės į knygynų langus, 
žaislų krautuvių vitrinas ir 
džiaugiamės kaip maži vaikai, 
kai kokia nors smulkmena at
kreipia dėmesį. Anądien vieno 
knygyno gaidų lentynoj apti
kom VI. Jakubėno “Rapsodiją 
nr. 1”. žiūrim ir savo akimis 
netikim. VI. Jakubėnas, išleis
tas J. Petronio knygyno Kaune, 
perspaustas kažkokioj Leipcigo 
gaidų leidykloj. Ir dar ne bet- 
kokioj draugystėj: iš kairės 
Lisztas, iš dešinėe Griegas, o vi
dury mūsų Jakubėnas. Nuo to 
laiko, rodos, ir Diepholcas su 
savo neišbrendamom pelkėm 
mielesnis pasidarė.

Po kukurūzų sriubos iškil
mingai gulame į lovas. Gando
nešiai pateikia naujausių gandų 
komunikatą (stovykloj nėra nei 
radijo, nei skaityklos, nei spau
dos!). Visi gandai prasideda ir 
baigiasi nuolatiniu išvykimo da
tos kaitaliojimu, tik vieną kar
tą kažkas bandė tvirtinti, kad, 
girdi, centrinio šildymo radiato
riai pradeda kaisti...

Alkis ir pasakos
Paskui vėl imame jausti alkį. 

Mintim kraustome visus savo 
pratuštėjus lagaminus ir svars
tome, kokį aprangos dalyką pas 
jugoslavus sviestu ar lašiniais 
būtų galima paversti. Ta pačia 
proga beveik kiekvienas skai
čiuoja tas nesunaudotas gėry
bes, per savo durnumą paliktas 
namie: muilą (svaras — 70 mar
kių), pinigus (už juos visko ga
lima gauti), antklodes (kamba
riai neapšildomi, nors jau žie
mos pradžia), atliekamus drabu
žius (už juos siūlo maisto), ciga
retes (dėžutė turkiškų—60 
kių, amerikietiškų — 120 mar
kių) ir kt.

Senesnieji seka pasakas apie 
devyngalvį slibiną, o tas slibinas 
yra nuolatinė baimė, kad visi 
netilpsime laive ir kaikurie gali 
būti palikti sekančiam transpor
tui. Tada mes susirūpinę čiupi- 
nėjam savo šonkaulius, ir kiek
vienas guodžiamės slapta min
timi, kad toji Dievo rykštė ne
kris ant mano ir mano draugų 
galvos.

Gretimuose kareivinių blo
kuose nerimsta venecuėliečių 
transportas. Jiems, kaip šiltes
nio klimato atstovams, neapšil- 
dyti kambariai dar sunkiau pa
keliami, negu mums, viengun
giams, būsimiems kanadiečiams. 
Jau iš tolo girdėti vaikų uniso- 
ninis protesto riksmas, į kurį 
niekas, išskyrus tėvus, dėmesio 
nekreipia. Totalinis anglies trū
kumas. Nelaimingieji tėvai vie
toj lopšinės savo įpėdiniams 
niūniuoja naują kompoziciją — 
nei dainą, nei giesmę apie tą 
šiltą kraštą, Venecuela vadina
ma. kur saulė medžių viršūnėm 
ritinėjas ir kur niekas net sap
ne akmens anglies neprisimena.

Per audringo Atlanto bangas
Ilgas keleivinis traukinys su

stojo Bremenhaveno uosto kran-

mar-

Balzamas Lenkijos liaudžiai
Ar naujojo lenkų kompartijos vado Giereko vaistai bus pakankami?

J. VAICELIŪNAS— pagerinti gyvenimo sąlygas. 
Tam reikėjo padaryti pakeitimų 
ekonominėje ir socialinėje sri
tyje. Jis dirbantiems praplėtė 
viršvalandžių ir bonų sistemą, 
padidino pensijas ir šiek tiek 
atlyginimus. Buvo panaikintos 
rekvizicijos, kurios taip popu
liarios Rusijoje ir jos okupuo
tuose kraštuose. Laukininkams 
Įvedė nemokamą gydymą. Da
bar žmonės lengviau galėjo nu
sipirkti maisto ir net kaikurių 
užsieninių prekių.

Šeštasis partijos suvažiavimas 
priėmė kitus projektus, negu 
buvo paruošęs Gomulka. Numa
tyta, kad per 1971-75 metus dir
bančiųjų atlyginimas pakils 
18%, o per tuos penkerius me
tus bus sutrumpintas darbo lai
kas. Numatyta paruošti porą mi
lijonų naujų darbų, kad nebūtų 
bedarbių. Suplanuota pagamin
ti 600.000 automobilių, pastaty
ti milijoną butų. Bus pastatyta 
naujų ligoninių su 16.000 lovų ir 
500 sveikatos centrų-klinikų. 
Bus išplėsta prekyba su užsie
niu. Tokie projektai šiam penk
mečiui. Kiek tai bus pasiekta, 
paaiškės 1975 m.

Tikėtinumo spraga
Giereko vadovavimas bus tiek 

sėkmingas, kiek bus vykdomi 
jo pažadai, priimti projektai. 
Kaiką žadėjo ir Gomulka, o pa
žadų rezultatas — žmonės ne
begalėjo normaliai gyventi.

Gierekas paskelbė naujus 
krašto valdymo metodus. Vy
riausybė ryžosi palaikyti arti
mesnį kontaktą su darbininkais, 

tinėj. Iš jo vagonų bematant iš
virto 868 DP, jų tarpe 149 lietu
viai, aprūpinti provizoriniais 
karinės valdžios pasais ir ant jų 
spindinčiomis Kanados vizomis.

Į krantinę atsišliejęs, mūsų 
jau laukė 12.349 bruto tonų tal
pos JAV kariuomenės transpor
to laivas "Gen. S. D. Sturgis”. 
Pavadinimas beveik lietuviškas. 
Deja, kaip vėliau patyrėme iš 
laivo įgulos biuletenio, gen. mjr. 
S. D. Sturgis buvo gimęs 1861 
m. St. Louis mieste. Karinės 
karjeros pradžioj dalyvavo ispa- 
nų-amerikiečių kare, 1914-18 m. 
kovojo Prancūzijoje, vėliau va
dovavo Panamos kanalo zonai ir 
1933 m. mirė savo gimtajame 
krašte. Už karinius nuopelnus 
jo vardu buvo pakrikštytas lai
vas, kuriuo mes dabar turėsime 
įveikti audringojo Atlanto ban
gas.

Ilga, vingiuota eilute pamažu 
artėjame prie laivo. Kiekvienas 
ant krūtinės turi pasikabinęs 
transporto eilės numerį. Kažku
rio amerikiečių laikraščio kores
pondentas nardo su foto apara
tu. Fotografuojam ir mes. Pasi
rodo, maždaug kas penktas DP 
turi foto aparatą. Kryžminė ug
nis: jis fotografuoja mus, o mes 
— jį. Prie laiptelių į laivą stovi 
saugumo atstovas ir atidžiai tik
rina asmens tapatybę, kad nepa
geidaujami laivan neįliptų ir iš 
Vokietijos i Kanadą nepaspruk
tų.

Savivalda laive
Ant “Gen. S. D. Sturgio” de

nio jau laukia mūsų policija, t. 
y. iš mūsų pačių tarpo sudarytas 
ir į laivą anksčiau atvykęs pagal
binis personalas. Savivalda. Ma
tyt, gen. S. D. Sturgio būta aiš
kaus demokrato. Policija, virtu
vė, patalpų švara — mūsų ran
kose. Policijoj šį kartą vyrauja 
lietuviai, virtuvėj — latviai. 
Kitose tarnybose — tikras in
ternacionalas.

Prieš įlipdami į laivą, kiek
vienas gavom maisto kortelę, 
kurioj taipgi pažymėtas ir gyve
namosios patalpos numeris. Afi- 
devitininkų šeimos ir į Kanadą 
vykstančios tarnaitės buvo pa
talpintos kajutėse po 2—4 as
menis. Šeimos netgi gavo atski
ras kajutes, tik šeimų galvoms 
teko atsiskirti ir pereiti pas 
viengungius, įkurdintus laivo 
“pogrindyje”. Tačiau ir tose 
bendrose patalpose nėra bloga, 
nes kiekvieno laukė atskira lo
va, čiužinys, pagalvė, dvi kariš
kos antklodės. Minkšta, švaru, 
gausūs ventiliatoriai rūpinasi 
oro grynumu.

Per tarnybinius garsiakalbius 
vokiečių ir lenkų kalbomis ke
leiviai supažindinami su laivo 
drausme, paskirais dienotvar
kės punktais. Pusryčiai, pietūs, 
vakarienė, priverstinis pasi
vaikščiojimas denyje, švarini- 
mosi darbai, laikrodžių atsuki- 
nėjimas — kasdieninė mūsų 
duona. Elektros šviesa išjungia
ma 11 vai. vakaro. Lieka tik 
raudonos lempos. Nakties tyla.

Prie “Gen. S. D. Sturgio” iš
didaus šono glaudosi du vokiški 
locu laivai. Senas vokietis jūri
ninkas virvinėmis kopėčiomis 
leidžiasi stačiu generolo šonu į 
savąjį laivą, šypsodamasis ne
šasi ąsotį amerikietiškos pupe
lių kavos. Ant jo siūbuojančio 
laiviūkščio denio šypsosi kiti

paleisti. Rašytojai, kurie buvo 
išstumti iš viešumos, su savo 
darbais vėl gali pasirodyti vie
šai. Rašytojai galėjo sušaukti sa
vo suvažiavimą 1972 m. vasario 
mėnesį. Po to suvažiavimo pa
sirodė naujas savaitinis žurna
las “Literatūra”. Kultūros mi- 
nisteris Wronski viešai pasakė, 
kad vyriausybė nenori siaurinti 
laisvės kultūrinėje srityje.

Bet ir tie pažadai nevisi vyk
domi. Nevisoms knygoms duo
dami leidirtiai. Profesoriai, ku
rie 1968 m. Gomulkos buvo pa
šalinti iš universitetų, dar ir da
bar negrąžinti į buvusias parei- 
gavietes. Jaunimo pogrindžio 
“Ruch” organizacijos nariai, 
kurie buvo teisti 1971 m. kovo 
mėnesį, liko aštriau nubausti, 
negu Gomulkos laikais.

Daug kas iš lenkų tikisi, kad 
Gierekas bus Lenkijos Dubče- 
kas. Čekoslovakijoje Dubčekas 
savo krašto žmonėms norėjo 
duoti daugiau laisvės, geresnio 
ekonominio gyvenimo ir žmoniš
kumo, kurio nepripažįsta rusiš
kasis komunizmas. Dubčeko no
rai buvo sutriuškinti rusiškų 
tankų. Gierekas, kaip valdovas, 
kol kas laikosi dėsnio "paspausk 
—atleisk.” Tikros demokratijos 
jis negali duoti, nes netoli yra 
Maskvos tankai. Jis stengiasi 
duoti žmonėms lenkiško balza
mo. Lenkai yra patriotai. Giere
kas nori remtis daugiau liaudi
mi, negu komunistų partija. 
Dėl to jis leido atstatyti per ka
rą sugriautą karališkąją pilį. To 
nepadarė Gomulka. Ar jis tuo 
patenkins Lenkijos liaudį, klau
simas. Liaudis nori pirmiausia 

S geresnio gyvenimo ir daugiau 
- laisvės, o ne karališkos pilies.

Santykiai su Bažnyčia
Lenkija yra katalikų kraštas, 

o dabartinis Lenkijos režimas 
yra tautinis komunizmas, todėl 
vyriausybės ir Bažnyčios santy
kiai nėra tokie aštrūs, kaip rusų 
pavergtuose kraštuose. Nors Go
mulkos laikais tie santykiai bu
vo blogesni, tačiau ir tada Len
kijos katalikai turėjo savo uni
versitetą, spaustuves, laikraš
čius, kunigų seminarijas ir ki
tas institucijas.

Giereko valdymo metu val
džios ir Bažnyčios santykiai dar 
pagerėjo. Lenkijos ministeris 
pirmininkas Jaroszewicz seime 
pasakytoje kalboj? priminė, kad 
valstybės ir Bažnyčios santykiai 
turi įeiti į geresnes vėžes. Giere
ko vyriausybės atstovas tarėsi 
su Vatikano atstovu dėl pripaži
nimo Lenkijos vakarinių sienų, 
nustatytų Potsdamo konferenci
jos. Vatikanas į politiką nesiki
ša, todėl ir tų sienų pripažinti 
nesutiko. Tik dabar, kai V. Vo
kietija ir Lenkija pasirašė su
tartį ir ją ratifikavo, popiežius 
paskyrė šešis vyskupus ordina
rus Lenkijos vakarinėms sri
tims. kurios anksčiau priklausė 
Vokietijai. Wroclavo vyskupija 
Vatikano knygose ir dabar vadi
nama Breslavia (vok. Breslau).

Dabartinė Lenkijos vyriausy
bė davė leidimus pastatyti 30

kad būtų galima pasikalbėti be 
jokių formalumų. Jis ir jo pa
galbininkai aplankė apie 160 
darboviečių ir kalbėjosi su dar
bininkais. Jie domėjosi žemųjų 
kategorijų darbo bei pragyveni
mo sąlygomis.

Po kiekvieno politbiuro posė
džio per spaudą duodami vieši 
pareiškimai apie vyriausybės 
numatytus ir atliktus darbus. 
1971 m. buvo atidaryta televizi
jos stotis, per kurią visi krašto 
piliečiai gali pasisakyti — tai 
piliečių tribūna. Per ją įvairūs 
valstybės pareigūnai atsako į 
piliečių pateiktus klausinius. 
Tokių klausimų bei vyriausybės 
politikos analizavimo pasirodo 
ir katalikų savaitraštyje “Ty- 
godnik Powszechny” ir “Politi
ka”.

Kol kas pažadai pilnai dar ne
išsipildė. Informacija, duodama 
publikai, labai išsijota. Buvo nu
matyta pateikti visuomenei duo
menis apie policijos ir kariuo
menės žiaurumus, įvykusius 
1970 m. gruodžio mėnesį darbi
ninkų riaušių metu, bet tai ne
buvo padaryta. Partijos leidžia
mas informacijas “Nowe Dro- 
gi”, kur daugiau žinių duodama 
apie vyriausybės darbus, gauna 
tik tani tikri asmenys ir aktyvie
ji partijos nariai.Sunkiau gauti 
užsieninę spaudą, negu tai buvo 
anksčiau. Daug žadėta, mažai 
ištesėta.

Jaunimo vadai, kurie buvo 
pasipriešinę Gomulkos vyriau
sybei ir patekę į kalėjimą, liko

a
vokiečiai — Bohnenkaffee. Šyp
somės ir mes.

Ūbaujantis mūsų laivo signa
las. Išplaukiam. Mašinos prade
da darbą. “Gen. S. D. Sturgis” 
pamažu atsiplėšia nuo krantinės. 
Vakaro prieblandoj tolsta Bre- 
menhaveno uosto kranai, naftos 
tankai, pats Bremenhavenas ir 
visa Vokietija.

Sudiev, Europa
Naktis. Diena. Naktis. Vėl 

diena. Lamanšas pakankamai 
ramus. Pirmosios nuotraukos 
laive. Pusšimtis foto aparatų sa
vininkų šlitinėja laivo deniuose. 
Grupuojasi pozuotojai. Nuotrau
ka seka nuotrauką. Horizonte iš
nyrą statūs Anglijos krantai. 
Doverio apylinkės. Prieš trejetą 
metų čia sproginėjo vokiečių 
patrankų sviediniai. Dabar ra
mu. Totalinio karo iniciatoriai 
nubausti.

Stebimės nepaprastu kranto 
statumu. Ant jo — vėjo malūnai 
nejudriais sparnais, augštos 
įtampos elektros laidai, kažkokio 
lordo pasenusi pilis. Nuo kranto 
atplaukia motorlaivis. Laivo įgu
la atiduoda paštą. Anglas jūri
ninkas moja ranka. Mojam ir 
mes: sudiev, Anglija, sudiev se
noji Europa! O širdy kartus 
graudulys — tenai, toli toli 
šiaurės rytuose, lieka mūsų ma
žoji pasaulio teisingumo" už
miršt? Lietuva.

Vakaras. Naktis. Horizonto to
lumoje mieguistomis akimis 
mirkčioja paskutiniai Anglijos 
pakrančių žiburiai. Po savo ko
jom vis labiau juntam artėjan
čio Atlanto neramų milžino mie
gą. Sudiev, Europa!

Jūros liga
Laivo jūrininkai iš kažkur iš

traukė dideles šiukšlių dėžes — 
augštus skardinius kibirus. Juos 
virvėmis pritvirtino ant laivo 
denio. Pradžioj tų kibirų paskir
tis mums buvo gana miglota, nes 
šiukšlių laive beveik nėra, o ir 
tos pačios paprasčiausiai per lai
vo bortą suverčiamos į jūrą. 
Vienas gudragalvis apie jūros li
gą užsiminė, ir kiekvienam ne
ramu pasidarė visam organime.

Atlantas ne juokais ėmė šok
dinti mūsų rimtąjį “Gen. D. S. 
Sturgį”. Pirmos kapituliavo mo
terys. Iš po nakties visos Rygos 
kryptimi patraukė. Vyrai dar 
bandė laikytis, bet ir jie greit 
buvo įveikti. Nuo denio dingo 
visi fotografai. Denio pakraš
čiuose ėmė aidėti melancholiški 
sergančiųjų atodūsiai, ypač ties 
tais geležiniais kibirais.

Sergančiųjų skaičius nepa
prastai didelis — iki 80%. Ta
čiau dalis atsilaikė, o kaikurie 
ir visai nebuvo paliesti. Neser
gantieji nesėkmingai bandėme 
išvesti šiokią tokią sergančiųjų 
definiciją: serga ir dideli gir
tuokliai ir visiški blaivybės my
lėtojai, ir stipriom ir silpnom 
širdim, ir seni ir jauni, ir su 
afidevitais ir be afidevitų. žo
džiu, neįmanoma sirgsianČiųjų 
kategorijos iš anksto numatyti.

Po poros dienų visi vėl atsi
stojo ant kojų. Atsigavo vyrai, 
atgijo ir moterys. Tiktai balti 
veidai dar kurį laiką priminė šią 
neišvengiamą kelionės blogybę. 
Buvo betgi ir tokių, kurie iki 
pat Kanados krantų neįstengė 
pusiausvyros atgauti.

(Bus daugiau) 

naujų bažnyčių. Leido 1.500 len
kų nuvykti į Romą, kur. Šv. 
Petro bazilikoje buvo paskelb
tas palaimintuoju lenkų kanki
nys kun. M. Kolbe. Tas įvykis ir 
lenkų komunistų širdis džiugi
no.

Nors bažnyčioms statyti lei
dimai buvo duoti, bet darbų 
vykdymą trukdo vietos komu
nistai. Neužtenka, kad bažnyčių 
statybų darbai trukdomi, 1972 
kovo 22 d. milicija sunaikino 
naujai pastatytą koplyčią. Šis 
įvykis vėl kiek įtempė valstybės 
ir Bažnyčios santykius. Tai ro
do, kad Lenkijos komunistinėje 
valdžioje dešinė nežino, ką daro 
kairė.

Lenkų - rusų santykiai
Po Įvykusių neramumų Len

kijoje, kai Gierekas perėmė vy
riausiąją pareigavietę, buvo už
imtas vidaus reikalais ir į už
sienio politiką mažai kreipė dė
mesio. Vėliau pirmas žvilgsnis 
buvo mestas į Maskvą, nes Len
kija yra Maskvos satelitas. Tie
sa, dar 1970 m. gruodžio 20 d. 
Gierekas savo kalboje, pasakyto
je tautai, priminė, kad Lenkijos 
ir Maskvos santykiai bus nuošir
dūs, o 1971 m. "sausio mėnesį ir 
jis pats nuvyko į Maskvą pa
reikšti savo palankumo. Tuo bū
du iš Maskvos valdovų gavo fi
nansinę paramą, kuri tuo metu 
Lenkijai buvo labai reikalinga. 
Tų metų gruodžio mėnesį Brež
nevas atvyko į Lenkijos komu
nistų partijos VI suvažiavimą, 
sustiprindamas Giereko padėtį.

Gierekas užmezgė bei sustip
rino ryšius su kitomis komunis
tinėmis valstybėmis. Tik Kinijai 
jis pasiliko šaltas, nes negalima 
būti šiltu ir Maskvai, ir Pekin- 
gui.

Varšuva ir Vakarai
Didžiausias Giereko laimėji

mas Vakaruose — sutarties pa
sirašymas su V. Vokietija. Ji at
vėrė naujas perspektyvas ir nau
ją skyrių pokarinės Europos is
torijoje. ‘

Gierekas siekia kontaktų ir 
su kitomis V. Europos valstybė
mis, norėdamas turėti ekonomi
nės naudos. 1971 m. spalio mė
nesį Lenkija pasirašė sutartį su 
Italija, kuri Lenkijoje pastatys 
“Fiat” fabriką mažiems automo
biliams gaminti. Anglų firma 
Dancige pastatys naftos valyklą, 
švedai Varšuvoje statys viešbu
čius.

Taip pat Giereko vyriausybė 
pradėjo siekti artimesnių santy
kių su JAV. To suartėjimo augš
čiausias taškas — 1972 m. gegu
žės 31 d. JAV prezidento Nik- 
sono apsilankymas Varšuvoje. 
Čia buvo aptarti kaikurie JAV 
— Lenkiją liečią klausimai, ypač 
prekybos, susisiekimo ir konsu
latų atidarymo reikalai. Nikso- 
nas lenkams parodė didelį pa
lankumą, nors Lenkijos vyriau
sybė Vietnamo reikalu eina su 
Maskva. Niksonas pakvietė Gie- 
reką atvykti į Vašingtoną. Ar 
jis atvyks, nežinia. Giereko at
vykimas į Paryžių nepatiko 
Maskvos valdovams. Juo labiau 
gali nepatikti jo vizitas Vašing
tone. Kaip toliau Gierek valdys 
Lenkiją, parodys netolimi įvy
kiai.
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Broniui Steponaičiui 
iškeliavus amžinybėn, sielvarto prislėgtiems — sū
nui HENRIKUI, marčiai DALIAI ir kitiems giminėms 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuojautų — 

Bronė ir Pranas Rekščiai
Juozas Petravičius VI. Germanavičius

■

Mielam bičiuliui

A + A Broniui Steponaičiui 
mirus, sūnui advokatui HENRIKUI ir poniai reiškiu 

nuoširdžių užuojautų —
J. Žaliaduonis

Mylimam broliui bei dėdei

a. a. Zigmui Vikauskui
Otavoje mirus, ELENĄ VIKAUSKAITĘ, A. PAŠ- 
KEVIČIENĘ su šeima (Otavoje) ir M. MACEVIČIŪTĘ 
(Hamiltone, Ontario) giliai užjaučiame bei drauge 
liūdime — M. S. Šen ferai 1

Toronto, Ont. V. Štreitas
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Pietų Amerikos lietuvių kongreso komitetas lapkričio 5 d. Sao Paulo mieste, Brazilijoje, surengė vakarą, ku
riame buvo pristatytos septynios tautietės, iš kurių bus renkama kongreso lietuvaitė. Jos taip pat rinks aukas 
kongreso reikalams. Dešinėje matome Laimą Vosyliūtę, vieną iš septynių kandidačių. Ji yra veikli ateitinin
kė, "Žilvičio" sambūrio ilgametė narė, II pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atstovė. Kairėje — Klaudijus 
Dilys Sao Paulo jaunimo namų — Ramovės vardu sveikina iš š. Amerikos grįžusį kun. II. Šulcą, SDB, dalyva
vusi II PLJK ir organizavusi stipendijas Brazilijos lietuvių jaunimui Nuotr. A. S.

Nebus žiūrovu,-nebus teatro

Sovietiniai pareigūnai ir kunigai

Spalio 21 d., 5 v.r., didelis 
Greyhound autobusas stovėjo 
Hamiltone prie K. Mikšio buto 
ir buvo kraunamas teatro tur
tas: scenos lempos, baldai, ap
ranga. Tai H. L. D. Mėgėjų Gru
pė “Aukuras” keliauja su J. 
Jankaus veikalu “Audronė” Į 
tolimą Hartfordo, Conn, miestą. 
Hamiltonas miegojo. Gatvėse 
buvo tylu. Nuo lietaus ir švie
sų atspindžio gatvės blizgėjo. 
Autobuse vieni aktoriai tęsė sa
vo nutrauktą miegą, kiti jieško- 
jo draugų kortom lošti, o treti 
laukė, žiūrėdami pro langą, die

ELENA DAUGUVIETYTĖ - KUDA
BIENĖ, Hamiltono Lietuvių Dramos 
Mėgėjų Grupės- "Aukuras” režisorė, 
režisavusi visą eilę scenos veikalų

nos pabudimo. Vienas triukš- 
mingesnis aukurietis užtraukė 
nedrąsiai dainelę, bet miegan
tieji subumbėjo, ir daina nu
trūko.

Ketvirtoje sėdynėje, šoferio 
pusėje, sėdėjo “Aukuro” režiso- 
rė Elena Dauguvietytė-Kudabie- 
nė. Nemažai šios gastrolės su
daro jai rūpesčio: tik prieš ke
lias savaites A. žilvitienė, kuri 
vaidina Audronės rolę, turėjo 
automobilio nelaimę ir sutiko 
tik lėktuvu atskristi. Kitas ak
torius, J. Petraitis, kuris vai
dina Audronės tėvą, guli ligo
ninėj po širdies priepuolio. Jo 
vietoj sutiko vaidinti A. Enskai- 
tis, vaidinęs tėvo rolę anksčiau. 
Taip pat B. Juodelės rolę atlie
ka pasiruošęs per kelias repeti
cijas K. Bungarda. Tikrai ne
norėčiau būti režisorės vietoj, 
drebėti už kiekvieną aktorių ir 
šimtą kitų detalių, kurių apra
šyt neįmanoma. O kur gi dar 
šeima ir naktinis darbas pašte? 
Nežinau, kas kitas galėtų nešti 
ant pečių tokią naštą. Tai tik ta 
jos neužgesinama teatro meilė, 
energija ir kantrybė palaiko 
“Aukuro” ugnelę, žiūrovas ne
gali suprasti visų aktorių kliū
čių. Jis tik ateina pasigrožėti 
arba pakritikuoti.

Žinoma, didžioji dalis rūpes
čių krinta režisorei, administ
ratoriui K. Mikšiui ir visai “Au
kuro” grupei. Juk tokia išvyka 
i Hartfordą ne pirmoji — per 
23 metus “Aukuras” yra pada
ręs virš 45 gastrolių. Kiek my
lių, kiek valandų, kiek veikalu, 
kiek rūpesčio padaryta! Keitėsi 
veikalai, veidai, artistai, drabu
žiai, valdybos, bet Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė nuo pat pra
džios vis tokia pat energinga, 
griežta, gabi ir kartu motiniška, 
o vargui praėjus linksma ir pil
na jaunatvės.

Aš nesigailiu, kad ryžausi 
“Aukurui” padėti. Man malonu 
pažinti teatrą ir jo vargą. Noriu 
atimti nors mažą dalelę rūpes
čio nuo vadovės pečių. Kai rū
pestis praeina, ateina atpildas. 
Antai, Hartforde šeštadienį bu
vo surengtas literatūros vaka
ras, o sekmadienį — “Audro
nė”. Tada aš sunratau jų pasi
šventimą ir tikslą. Kai organi
zatoriai ramovėnai su savo pir
mininku P. Simanausku nuošir
džiai dėkojo atvykusioms. kai 
pilna žmonių salė plojo, kai sce
na puošė pilnas krepšis gėlių. 

o režisorės rankose buvo puokš
tė rožių, mačiau spindinčius ak
torių veidus. Jų viduryje stovė
jo susiraukšlėjusį J. Jankaus te
tulė — žiemenėlė. S. Ilgūno iš
grimuotos raukšlės negalėjo pa
slėpti jos energingos šypsenos 
ir spindinčių p. Kudabienės 
akių. Aš manau, kad tokio lai
mės trupinio ji ir laukė. Kai p. 
Simanauskas dėkojo visų vardu, 
salėje pasipylė plojimas. E. Ku
dabienė po vaidinimo (to anks
čiau niekuomet nedarydavo) 
prabilo šiltai ir aiškiai:
Ačiū žiūrovams ir organizatoriui. 
Jeigu Jūsų nebūtų, nebūtų ir teat
ro. Jau nevieno mėgėjų teatro už
danga nusileido paskutinį kartą. Ne
leiskite užgesti “Aukurui”! Palaiky
kite jį materialiai ir moraliai. Aš dė
koju Jums, brangūs aukuriečiai, ku
rie einate drauge su mumis tą vargo 
kelią, ir prašau ateityje nepalikite 
manęs vienos, nepalikite lietuviško

Memorandumas užsienio reik, ministeriui
S.m. lapkričio 18 d. Kanados 

Lietuvių Bendruomenės delega
cija susitiko su Kanados užsie
nio reikalų ministeriu Mitchell 
Sharp ir jam įteikė VLIKo me
morandumą, paruoštą ryšium su 
artėjančia Europos saugumo 
konferencija. Delegaciją sudarė 
krašto valdybos pirm. Eug. Čup- 
linskas, vicepirm. J. R. Simana
vičius ir B. Sakalas. Ministeris
buvo jau susipažinęs su anks
čiau pasiųstu memorandumo 
tekstu ir paaiškino vyriausybės 
pažiūras į męmorandume kelia
mus klausimus:

1. Kanada ir toliau nepripažįsta 
neteisėtos Pabaltijo valstybių anek- 
sacijos į Sovietų Sąjungą.

2. Kanada gerai supranta Sovietų 
Sąjungos pastangas panaudoti atei
nančią Europos saugumo konferen
ciją aprobavimui status quo Rytų 
Europoje ir dabartinių valstybinių 
sienų.

3. Kanada su tokiais konferencijos

KLB delegacija pas Kanados užsienio reikalų minister.) Mitchell Sharp, 
kuriam įteikė VLIKo memorandumą ryšium su numatoma Europos sau
gumo konferencija. Iš dešinės: KLB krašto valdybos pirm. inž. E. Čup- 
linskas, vicepirm. J. R. Simanavičius, užs. r. min. M. Sharp, B. Sakalas

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

488. Kairio Stepo, atm. $1QO
489. Berneckas, Pranas 100
490. Šalna, Petras 200
491. Kondrotas, Stasys 100
492. Dargis, Stasys 100
493. Basalykienė, Marija 100
494. Staniulienės, Elenos atm. 100
495. Staniulis, Vladas 100
496. Dr. Merkelis, Stasys 100

Įnašus papildė:
450. Lukoševičiaus, Kosto atm.

iki 200
31. PLIAS Otavos skyrius iki 300

Jau treti metai, kai mirė Toronte 
skautininkas ir įžymus visuomeni
ninkas a. a. Stepas Kairys. Jo įamži
nimu Kanados Lietuvių Fonde pasi
rūpino Paminklui Statyti Komitetas. 
— P. Berneckas gyvena Toronte 
ir aktyviai reiškiasi sportinėj veik
loj. Šiuo metu jis yra sporto klubo 
“Vytis” pirmininkas. — P. šalna gra
žiai įsikūręs Richmond Hill vietovė
je, netoli Toronto, vadovauja jo pa
ties vardu pasivadinusiai matininkų 
bendrovei. — St. Kondrotas ir St. 
Dargis — abu Westono gyventojai, 
pavyzdingi verslininkai ir aktyvūs 
lietuviškos veiklos rėmėjai. — Gra
žiu žodžiu minėtini M. Basalykienė 
ir tū. Staniulis iš Toronto, kurie sa
vo įnašais Įsijungė į kilnų ir naudin

teatro ...
“Aukuro” valdyba gruodžio 

2 d., 6 v.v., Jaunimo Centre, 
rengia literatūros vakarą-balių. 
Programoje dalyvaus K. Bun
garda, E. Dervaitis, M. Kalvai- 
tienė, V. Panavas, A. Stasevi- 
čius, L. Verbickaitė, A. Žilvitie
nė ir mūsų režisorė. Su tuo va
karu sutampa E. Dauguvietytės- 
Kudabienės reikšminga 50 me
tų amžiaus sukaktis. O. čeršku- 
tė-Spindell tars pagrindinę kal
bą. Ruošiama šilta vakarienė su 
vynu, veiks baras, bus šokiai, 
loterija, ir gros J. Vaičiaus or
kestras. Tuo būdu bus parody
tas dėmesys E. Dauguvietytei- 
Kudabienei, “Aukuro” teatrui 
— materialinė ir moralinė pa
rama, jeigu gausiai dalyvausi
me. Iki malonaus pasimatymo 
Jaunimo Centre!

“Aukuro” valdyba ir 
Vida Stanevičienė

tikslais visiškai nesutinka. Ji nesu
tiks su jokiais pareiškimais, kurie 
galėtų būti suprantami kaip status 
quo ar esamų sienų pripažinimas.

4. Kanada yra nuomonės, kad vals
tybinių sienų klausimai yra dar vis 
nesušauktos pokarinės taikos konfe
rencijos kompetencijoj.

5. Kanada nori matyti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp Rytų Euro
pos ir Vakarų pasaulio visose gyve-
nimo srityse, didesnę laisvę keliauti, 
pasikeisti informacija, prekiauti ir 
pan.

Būtų gera, jei apylinkės ir 
pavieniai asmenys parašytų laiš
kų Kanados užsienio reikalų mi
nisteriui šiuo klausimu, ypatin
gai pabrėžiant, kad Kanada jo
kiu būdu neturėtų pripažinti da
bartinių Sovietų Sąjungos sienų 
teisėtomis ir turėtų pasinaudoti 
proga konferencijoje iškelti ne
teisėtas aneksacijas Pabaltijo 
kraštų ir Karaliaučiaus srities 
Rytprūsiuose. KLB krašto v-ba

gą Lietuvai ir mūsų jaunimui darbą. 
— Dr. St. Merkelis, žemaitis patrio
tas, gyvena Willowdale, Ont., ir dir
ba Connaught Medical Reserch la
boratorijoje. — Taip pat ir Algis 
Gvazdaitis, gyv. Don Mills, Ont., 
įmokėdamas $10, manytina, jau yra 
užsirekomendavęs kaip būsimas Fon
do narys. — Prieš dvejetą metų Ha
miltone mirė ištikimas Lietuvai Že
maitijos sūnus Kostas Lukoševičius. 
Šios sukakties proga, neišdildomais 
prisiminimais gyvendama, jo atmi
nimui įnašą padidino jo nepamirš
tanti žmona Viktorija. — Iš Otavos 
Lietuvių Fondas visuomet susilaukia 
ne tik nuoširdaus pritarimo, bet kar
tu nemažai ir realios paramos. Tai 
ir šį kartą vietos PLIAS skyrius, at
eidamas su nauja šimtine, parodė 
gražų ir sektiną pavyzdį tebelaukian
tiems. Už tokį nuoširdų lietuviškų 
reikalų supratimą ir jų rėmimą Ka
nados Lietuvių Fondas yra didžiai 
dėkingas.

š. m. gruodžio 9, šeštadienį, 12 v., 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Str. 
W., Toronte, įvyks KLF narių meti
nis susirinkimas. Jeigu nariai dėl ku
rių nors priežasčių nebūtų gavę pa
kvietimo, prašomi atsiliepti, prane
šant savo tikslų gyvenamos vietovės 
adresą.

(Nukelta j 9-tą psl.)

Vakarus pasiekė tikslios žinios apie sovietinių pareigūnų elgesį su kun. P. Bubniu okupuotoje Lietuvoje
čia spausdiname dokumentines 

informacijas apie kun. P. Bubnio 
suėmimą, kalinimą ir tikinčiųjų 
kreipimąsi j augščiausius pareigū
nus. Antraštės — "Tž” redakcijos.

1971 m. vasarą į Raseinius 
turėjo atvažiuoti vyskupas teikti 
Sutvirtinimo sakramento. Rajo
no kunigai buvo gavę vyskupo 
nurodymą patikrinti sutvirtina
mųjų tikėjimo žinias ir išduoti 
korteles. Girkalnio parapijos 
klebonas Prosperas Bubnys ti
kintiesiems pranešė, kad tėvai 
vaikus patikrinimui atvestų į 
bažnyčią. Tėvai taip ir darė, kol 
vieną dieną į bažnyčią neįsibro
vė grupė Raseinių rajono vyk
domojo komiteto atstovų. Radę 
bažnyčioje vaikus, belaukiančius 
kunigo, atstovai ėmė juos gau
dyti ii’ per miestelį tempti į 
gaisrininkų būstinę. Ten juos 
gąsdinimais ir grasinimais pri
vertė. rašyti pareiškimus, jog 
kunigas Bubnys juos mokęs ti
kėjimo tiesų. Vaikai buvo taip 
prigąsdinti, jog net verkė, o kai- 
kurie paskiau susirgo.

“Liaudies” teismas
1971 m. lapkričio 12 d. Rasei

niuose įvyko liaudies teismas. 
Dalyvauti teisme turėjo teisę 
tik pareigūnai ir liudininkai. Ti
kintieji stovėjo lauke už durų. 
Niekas nesitikėjo, kad kun. 
Bubnys bus nuteistas — juk jį 
valdžios pareigūnai užtiko egza
minuojantį vieną vaiką, o kiti 
vaikai laukė savo eilės bažnyčio
je. Tik tada, kai teismas išėjo 
pasitarti ir prie teismo būstinės 
privažiavo milicijos mašina, vi
siems pasidarė aišku — kun. 
Bubnys bus nuteistas. LTSR 
vardu teismas nusprendė pripa
žinti kun. P. Bubnį kaltu ir pa
skyrė vienerių metų bausmę 
griežto režimo lageryje. Per
skaičius sprendimą, kun. Bub
nys buvo suimtas ir, žmonėm 
verkiant, išvežtas į Lukiškio 
kalėjimą.

Gynimosi kalba
Dar prieš teismą kun. P. 

Bubnys parašė savo gynimosi 
kalbą, kurią čia ir pateikiame:

“Gerbiamas teisme, man ten
ka svarbi pilietinė pareiga pasi
sakyti svarbiu gyvenimo klausi
mu: ar esu kaltas dėl religijos 
mokymo? Čia kyla klausimas, 
ar religijos išpažinimas, išpaži
nimas ne medžiam ar akmenim, 
bet žmonių akivaizdoje ir tuo 
pačiu jos skelbimas, yra esmėje 
blogas ir neleistinas? Jei leisti
nas, tai ar aš turiu teisę ir parei
gą tai daryti?

Suvienytų tautų bendruome
nė ir šalies konstitucija pakilo 
augščiau viduramžių galvosenos 
dėsnio “kieno valdžia, to ir re
ligija”, pripažindamos sąžinės 
ir religijos laisvę. Pripažindamas 
nusikaltimu religijos mokymą, 
aš nusikalsčiau per ilgus amžius 
žmonijos sunkiai pasiektai 
žmogaus sąvokai ir dvasinei pa
žangai. Aš gerbiu tėvų teisę pa
tiem nuspręsti, ar jų vaikai turi 
būti religingi, ar ne'. Jie patys 
atvedė savo vaikus religinių ži
nių patikrinimui. Niekam nebu
vo nustatyta diena, kada kas tu
ri atvesti savo vaikus. Taupant 
darbo žmonių laiką, buvo taiko
masi prie vienintelio per Gir
kalnį kursuojančio autobuso. 
Aš nesistengiau tyčia nesiskaity
ti su pareigūnais ir jų reikalavi
mais.

* * *
Be pareigų valstybei, aš, kaip 

kunigas ir klebonas, turiu parei
gų religijai ir bažnyčiai, įparei
gojančių mano sąžinę. Kunigo 
esminė, paties Kristaus uždėta 
pareiga yra skelbti evangeliją, 
mokyti tautas ir dalinti Dievo 
malones, teikiant sakramentus. 
Jei tarybų valdžia dar galutinai 
neuždarė kunigų seminarijos, 
kurioje mokosi bei studijuoja 
tikėjimo dalykus, tai ji sutinka, 
kad tos žinios būtų panaudotos 
tikėjimo mokymui. Per šventi
mus kiekvienas kunigas įsiparei
goja pačiam Dievui, o per vys
kupo duodamą paskyrimą gau
na Bažnyčios nuostatais tvarko
mą įsakymą mokyti ir pašven
tinti Dievo tautą. Taigi jis, są
žiningai elgdamasis, negali ne
skleisti ir nemokyti religijos, 
anot apaštalo šv. Pauliaus, “var
gas man, jei aš neskelbčiau 
Evangelijos” (I Kor. 9, 16). Tė
vai taip pat turi teisę mokyti sa
vo vaikus religijos. Jeigu jie sa
vo lėšomis išlaiko kunigą, tai ar 
kunigas turi teisę atsisakyti pa
tarnauti tėvam tuose dalykuo
se? Kokia atrodytų nesąmonė, 
turint teisę ir turint priemones, 
uždrausti jomis pasinaudoti. Tai 
būtų panašu į leidimą žmogui 
turėti rankoje plaktuką, bet 
versti jį vinis kalti kumštimi. 
Toks reikalavimas neatitinka 
sveiko proto sprendimų, todėl 
nenuostabu, kad daugumai žmo
nių yra visai nesuprantamas.

♦ ♦ ♦
Jeigu jau kiekvienas padorus 

žmogus neturi būti abejingas 
tiesos ir doros dalykams, tai juo 
labiau neturi tylėti kunigas, ku
riam per Kristų leista pažinti 
dieviškoji tiesa. Nes neduota 

žmonėm kito vardo po dangu
mi, per kurį mes turime būti iš
gelbėti, kaip tik Jėzaus vardas 
(plg. Apd. 4, 12). Kristaus moks
las yra žmonijos kultūros ir gė
rio pagrindas. Kiek protingoji 
būtis yra augščiau už neprotin
gąją, tiek dvasinė kultūra ver
tesnė už materialinę, žmonių 
įstatymus keičia laikas ir vieta 
— jie darosi priešingi tiem, ku
rie buvo anksčiau. Kristaus įsta- 
tyami yra paremti pačia žmo
gaus prigimtimi ir nesiliaus bu
vę, kol žmogus gyvens. Kristaus 
istorija nesibaigė mirtimi ant 
kryžiaus. Jis amžinai gyvas. Tai 
liudija čia ši diena. Jis ateina, 
kaip pažadėjo, nevėluodamas, 
su didele galybe ir didybe, kaip 
tas, kuriam atiduota visa val
džia danguje ir žemėje. Jam pri
klauso ir visi tikintieji, ir visi 
bedieviai, kiek tik jų bebūtų. Jo 
vėtyklė yra jo rankoje, ir jis at
skirs pelus nuo grūdų.

♦ * *
To akivaizdoje sąžinė mane 

verčia nuogąstauti ne dėl “nusi
kaltimo”, kad vaikus mokiau ti
kėjimo tiesų, bet dėl apsileidi
mo taip svarbias pareigas vyk
dant, nes sudėjus visą kaltinto
jų apskaičiuotą laiką, kiekvieno 
vaiko tik būtiniausių žinių (pri- 
majai Komunijai) patikrinimui 
neišėjo nė po 10 minučių. Tad 
ar galima kalbėti apie mokymą?

Mano vienintelis pasiteisini
mas — tai pertrumpas laikas iki 
vyskupo atvykimo į Raseinuis. 
Aš negaliu sau priskirti nei 
nuopelnų pas Dievą, nei kaltės 
prieš įstatymus. Jei šiandien 
man reikia viešai pasakyti, ar 
mokiau religijos, tai aš negaliu 
to išsiginti ar apgailestauti, nes 
tai reikštų sąžinės kreivumą ir 
nepaisymą Kūrėjo teisių, lie
čiančių žmonių įstatymus. Jei 
žmonių įstatymai nesiderina su 
Kūrėjo duotais prigimties įsta
tymais, tai ne prigimtis klysta, 
bet žmonių supratimas. O dėl to 
žmonės kenčia ir kentės, kol ap
sižiūrės, kur padarė klaidą, nu
krypdami nuo Kūrėjo plano.

Šią iškilmingą man, žemės 
dulkei, paskirtą valandą aš ne
galiu išsižadėti mus mylinčio Jė
zaus, raginančio netrukdyti ma
žutėliam ateiti pas jį. Aš noriu 
pasakyti: tebūnie garbė Jėzui 
Kristui.”

Pastangos išlaisvinti
Praslinkus mėnesiui po nu

teisimo, 1971. 12. 9 augščiau- 
sias teismas patvirtino Raseinių 
liaudies teismo sprendimą. Gir
kalnio ir kaimyniniij parapijų ti
kintieji, skaudžiai pergyvenda
mi dėl padarytos kunigui skriau
dos, nusivylę vietine valdžia, 
kreipėsi pareiškimu į TSRS 
augsčiausios tarybos prezidiu
mo pirmininką ir TSRS genera
linį prokurorą šiuo raštu:

Pareiškimas
1971 m. lapkričio 12 d. Rasei

niuose (Lietuvos TSR) buvo nu
teistas vieneriem metam kalėji
mo kun. Prosperas Bubnys, gy
venantis Raseinių raj. Girkalnio 
parapijoje. Gruodžio 9 d. Lietu
vos TSR augščiausias teismas tą 
nuosprendį patvirtino. Kunigo 
“kaltė” buvo ta, kad jis sąžinin
gai ėjo savo pareigas: padėjo tė
vams paruošti jų vaikus pirma
jai Komunijai ir Sutvirtinimui. 
Mes nenorime tikėti, jog čia ne
buvo klaidos. Juk mūsų kons
titucija garantuoja religijos ir 
sąžines laisvę, o Lenino dekre
tas dėl Bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybės sako: “Piliečiai turi 
teisę mokyti ir mokytis religijos 
savo iniciatyva.” Mūsų klebonas 
savo iniciatyva ir mokė. Juk jis 
nėjo vaikų mokyti į mokyklą. 
Įvyko kaip tik priešingai: Rasei
nių raj. vykdomojo komiteto 
atstovai, pasikvietę mokytojus, 
tiesiog įsibrovė į bažnyčią ir, ra
dę vaikus belaukiančius klebo
no (tikėjimo žinių patikrinimui), 
sukėlė triukšmą.’ Atstovai gau
dė išsigandusius vaikus ir per 
miestelį tempė į gaisrininkų 
būstinę. Ten juos uždarę, grasi

Klevclande gyveną Lietuvos savanoriai - kūrėjai, dalyvavę kariuomenės sukakties minėjime. Jie buvo atžymėti gė
lėmis. Iš kairės: V. Šenbergas, J. Kašuba, V. Cepukaitis, V. Braziulis, K. Eidukaitis, J. Lozoraitis. Prie mikrofono 
— karių Ramovės pirmininkas V. Knistautas Nuotr. J. G.

nimais vertė rašyti kleboną kal
tinančius pareiškimus. (Kaiku- 
rie vaikai nuo grasinimų net su
sirgo). Grasinami, išsigandę ir 
verkdami vaikai rašė pareiški
mus, visai neskirdami žodžių 
“mokyti” ir “patikrinti”. Tuo ir 
pasinaudojo sąžinės laisvės prie
šai, kad galėtų kunigą apkaltin
ti sistemingu vaikų mokymu. 
Na, o jei kunigas ir mokė vaikus 
nevogti, neišdykauti, gerbti tė
vus, mylėti artimą, — argi tai 
nusikaltimas? Iš savo gyvenimo 
patirties mes aiškiai matome, 
jog tikėjime išauklėti vaikai už
auga geresniais žmonėmis, be 
blogų įpročių. Todėl mes ir no
rime savo vaikus tokiais išauk
lėti, tačiau neturime jokių va
dovėlių, iš kurių galėtume vai
kus mokyti tikėjimo tiesų. (Juk 
socialistinės Lietuvos metais nė 
karto nebuvo išleista katekizmų 
ar kitokių religinių vadovėlių^ 
Beliko vienintelė išeitis: prašyti 
kleboną, kad jis mums padėtų. 
Deja, už religinę paslaugą mūsų 
klebonas nuteistas kalėti.♦ * *

Ateistų ir valdžios savivalia
vimas mus, tikinčiuosius, labai 
įžeidžia ir pažemina, nes tokia 
prievarta parodomas tikinčiųjų 
nelygiateisiškumas su netikin- 
čiaisiais. Tik ateistam suteikiama 
galimybė auklėti savo vaikus ne
varžomai, t. y. ateistiškai, o ti
kintiesiem atimamos visos tei
sės ir galimybės auklėti savo 
vaikus pagal savo įsitikinimus. 
Dar daugiau, ateistam suteikia
ma daugiau teisių kištis į mūsų 
vaikų auklėjimą, negu patiem 
tėvam. Jie stengiasi svetimus 
vaikus prievarta paversti bedie
viais, vaiko juos iš bažnyčių,

AKCIJA IR
AL. GIMANTAS

Pakiliai, gal net su perdėtu 
optimizmu daugelį mūsiškių nu
teikia lietuviškoje spaudoje 
vienokių ar kitokių mūsų raštų 
svetimiesiems tekstai. Tai įvai
rūs laiškai, memorandumai, pe
ticijos, rezoliucijos, reikalavi
mai, prašymai ar priminimai. 
Rašo mūsų veiksniai, asmenys, 
organizacijos, sambūriai, politi
nės, kultūrinės ir visuomeninės 
organizacijos. Visi dirba, sten
giasi, kad būtų išnaudojama 
kiekviena proga. Yra betgi to
kių, kurie gana kritiškai ir net 
su lengva pašaipa atsiliepia apie 
tokios rūšies veiklą. Visdėlto ir 
tai akcijai pritariantiems, ir opo
zicijai viena turėtų būti aišku 
— bendriesiems interesams tuo 
žalos nepadaroma. Priešingai, 
mažiau ar daugiau padedama.

Kartais kyla tiktai abejonių 
dėl aiškiai matomos koordinaci
jos stokos, nes braunamasi ne į 
savo kompetencijos sritį. Pvz. 
kur galima būtų laukti tik lietu
viškojo diplomatinio sektoriaus 
intervencijos, įsikiša kuris kitas 
veiksnys. Bet, kita vertus, kai 
laikas neleidžia laukti ir tūpčio
ti vietoje bestebint, ką ir kaip 
veiks, atliks tas, kurio ir būtų 
pareiga reaguoti, — tenka sku
botai ką nors atlikti tiems, ku
riems normaliai nereikėtų. Vis
dėlto yra tam tikri kraštų įsta
tymai, kurie draudžia savo’pilie
čiams tiesiogiai santykiauti su 
svetimų valstybių valdinėmis 
įstaigomis užsienių reikalų poli
tikos reikalais.

Todėl be reikalo stebimasi, 
kad pvz. kaikurios Amerikos lie
tuvių įstaigos visoje eilėje atve
jų negalėjo tiesiogiai įsikišti už
sienio kraštuose, kai ten buvo 
liečiami lietuvius ar Lietuvą 
jaudinantys reikalai.

Vis dažniau priekaištaujama 
išlikusioms Lietuvos pasiuntiny
bėms, kad permažai girdima 
apie jų veiklą ir saugojimą bei 
gynimą Lietuvos ir Lietuvos pi
liečių interesų. Vien spaudoje 
besireklamuojant savo atlikto
mis atstovavimo funkcijomis, 
apsilankymais priėmimuose, pa
maldose ir pan., parodoma tik 

gąsdina, neleidžia prieiti pir
mos Komunijos, o kunigą, kuris 
prašomas tėvų “sava iniciatyva” 
pamokė vaikus tikėjimo ir do
ros — baudžia kalėjimu.

* * ♦
Mes jus prašome neleisti to

kio savivaliavimo, kai pažeidžia
mos mūsų, tėvų, teisės į savo 
vaikus. Prašome sąžinės laisvės 
ir lygių teisių, kaip yra žadėjęs 
Leninas ir kaip skelbia tarybinė 
konstitucija. Prašome išleisti ka
tekizmą, kad turėtume iš ko mo
kyti savo vaikus. Prašome kuni
gam leisti bažnyčioje vaikus mo
kyti tikėjimo tiesų, laikytis Le
nino dekreto. Taip pat prašome 
jūsų pagalbos, kad kun. P. Bub
nys būtų paleistas iš kalėjimo.

Daugybė parašų
P. S. Po šiuo pareiškimu pasi

rašė 1344 Raseinių raj. tikintie
ji, 570 iš Girkalnio parapijos. 
43 parašų lapai pridedami prie 
šio pareiškimo. Laukiame atsa
kymo šiuo adresu: LTSR, Rasei
nių raj., Girkalnis, Lukinskaitei 
Blazei, Kazimerskytei Anelei. 
1971. XII. 11.

Nors girkalniečiai prašė ap
ginti jų teises ir paleisti iš ka
lėjimo kun. P. Bubnį, tačiau tas 
liaudies balsas tarybinės vyriau
sybės liko neišgirstas. Gi kun. 
P. Bubnys tuo tarpu valgo kalė
jimo duoną Kapsuko griežto re
žimo lageryje ir savo likimu ne
siskundžia. Šventų Kalėdų pro
ga jis rašė: “Patekdamas į kalė
jimą aš dalinai jo ilgėjausi ir 
džiaugiuosi galimybe atsiskirti 
nuo pasaulio, likti niekam neži
nomu ir sąmoningai prisiimti at
gailos bei aukos dvasią ...”

♦ ♦ *

REAKCIJA

maža dalis veiklos. Antra ver
tus, pamirštama, kad Lietuvos 
diplomatinių misijų tolimesnio 
pripažinimo ir išsilaikymo prob
lematika yra tokia trapi, kad 
pernelyg drąsi ir garsi akcija 
gali iššaukti visiškai nepagei
daujamą reakciją. Be to, yra ži
noma, kad dėl visai kitų prie
žasčių kai kurie Lietuvos diplo
matai turi tik asmeninį pripaži
nimą. Bendrojoje kovoje tai 
reiškia žingsnį atgal.

Į mūsų organizacijų demaršus 
ar rezoliucijas gaunami atsaky
mai (jei išvis gaunami) yra gana 
mandagūs, nieko nežadą, neįsi- 
pareigoją. Perpinti įmantriomis, 
nedaug ką reiškiančiomis bend
rybėmis. Tai maždaug kaip šal
to vandens purkšlė ant visų mū
sų bendrų pastangų ir rezoliuci
jų. Kaikas mano, kad vienintelė 
dar likusi viltis tai Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Jungti
nės Tautos. Tokia viltimi ir bu
vo gyventa per pastaruosius 25- 
rius metus. Deja, ta viltis nepa
sitvirtino.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,



e PAVERGTOJE TEVYIUEJE
MUZĖJUS BAŽNYČIOJE
Vilnietis K. Labanauskas “Valstie

čių Laikrašty” lapkričio 14 d. prane
ša: “XVII a. renesanso ir baroko ar
chitektūros paminkle — buvusioje šv. 
Mykolo bažnyčioje — duris atvėrė 
Architektūros muzėjus...” Taigi, 
muzėjų eiles papildė dar viena baž
nyčia. Kaip žinome, senoji Vilniaus 
katedra yra paversta paveikslų ga
lerija, Kauno įgulos bažnyčia — 
skulptūros ir vitražo muzėjumi. Di
džiausio išniekinimo yra susilaukusi 
Sv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje, ta
pusi ateizmo muzėjumi. Apie archi
tektūros muzėjų senojoj bernardinų 
šv. Mykolo bažnyčioj K. Labanaus
kas rašo: “Jau prieškambaryje lan
kytojus pasitinka švytinti po stiklu 
Vilniaus stogų panorama. Ekspozici
ja puikiomis nuotraukomis, brėži
niais, vaizdingais pastatų ir jų aplin
kos maketais atspindi didelį beveik 
600 respublikos architektų darbų. 
Spartų miestų augimą iliustruoja 
Miestų statybos projektavimo insti
tuto darbai. Gausu pavyzdžių iš nau
jausio architektūros baro — socialis
tinio kaimo kūrimo pasiekimų ir 
ieškojimų Žemės ūkio statybos pro
jektavimo institute. Gražiai atspindi
mi Paminklų konservavimo institu
to architektų prikelti seniejji archi
tektūros paminklai. Reprezentuoja
mi mūsų kelininkų darbai, respubli
kos apželdinimo, ir ypač žaliųjų jos 
perlų — parkų, — projektai. Kiek
vieną sudomins architekto V. Staus
ko respublikos poilsio zonų ir kuror
tų išdėstymo schema..."

RAŠYTOJO NAMAS
Apie vokiečių rašytojo Thomas 

Mann namą Nidoje pluoštą žinių 
“Literatūros ir Meno” lapkričio 11 
d. laidoje pateikia kaunietis Kazys 
Papečkys. Namą globoja Klaipėdos 
miesto kraštotyros muzėjus ir Klai
pėdos viešoji biblioteka. Jo gale yra 
prikalta memorialinė lenta su įrašu: 
“šiame name 1930 — 1932 metais gy
veno įžymus vokiečių rašytojas To
mas Manas”. Jo kambaryje įrengtas 
muzėjus su T. Manno kūriniais vo
kiečių ir lietuvių kalbomis, dešimti
mi nuotraukų, vaizduojančių rašyto
jo gyvenimą. Šalia T. Manno portre
to yra lietuvišku lino audiniu ap
traukta plokštė ir joje juodom meta
linėm raidėm įrašyta citata: . me
nas — tai svarbiausioji ir rimčiau
sioji gyvenimo sritis, aukščiausia 
kultūros misija... T. Manas”. Nuo 
1968 m. rašytojo name vasaros mė
nesiais veikia skaitykla. Biblioteki
ninkė Jūratė Jakubonytė K. Papeč- 
kiui pasakojo: “Skaitykloje yra dau
giau kaip 500 knygų: marksizmo kla
sikų veikalų, enciklopedijų, žodynų, 
grožinės literatūros knygų lietuvių, 
rusų Ir vokiečių kalbomis. Be to, 
turime apie 60 pavadinimų žurnalų 
ir 30 pavadinimų laikraščių lietuvių 
ir rusų kalbomis. Per šią vasarą skai
tyklą aplankė daugiau kaip 20.000 
svečių."

KALIFORNIJOS VĖŽIAI
Zoologijos ir parazitologijos insti

tuto karclnologinės laboratorijos dar
buotojai Vilniaus Verkių kalnų papė
dėj pastatytoj akvariuininėj atlieka 
bandymas su Kalifornijos vėžiais. Vė
žių atsargas gerokai sumažino visą 
Europą nusiaubęs jų maras. Dabar 
jieškoma naujų vėžių rūšių, kurios 
būtų atsparios ligonis ir savo skoniu 
prilygtų europiniams vėžiams. Tokia 
nauja rūšis — “Paeifastus lentinis- 
culus” buvo išvesta Kalifornijoje. Ji 
puikiai aklimatizavosi Švedijoje. Lie
tuvos zoologijos ir parazitologijos 
institutas, tarpininkaujant Sovietų 
Sąjungos žuvų ūkio ministerijai, iš 
Kalifornijos gavo 500 didelių ir
1.000 mažų minėtos rūšies vėžiukų, 
kurie lietuviškai buvo pavadinti “Sig
naliniais vėžiais”. Didžioji jų dalis 
jau paleista į tris Lietuvos ežerus, 
o su likusiais atliekami dirbtinio vei
simo, mitybos bei aklimatizacijos 
bandymai akvariuminės baseinuose.

MEDŽIOKLES SEZONAS
Didysis medžioklės sezonas Lietu

voje buvo pradėtas lapkričio 8 d. 
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugi
jos tarybos pirm. Albinas Jankavičius 
“Tiesos” 259 nr. skelbia: “Medžioto
jų krepšys šį sezoną bus daug sun
kesnis. Pernai sumedžiojome 4000 
šernų, o šiemet šis skaičius turės pa
didėti iki pusseptinto tūkstančio.

ROCHESTER
LIETUVIŲ FONDO VAKARIENE. 

Gruodžio 9 d. ruošiama Lietuvių 
Fondo narių dešimtmečio vakarienė 
ir meno paroda. Parodai yra kviečia
ma su savo dailės kūriniais dail. 
Vanda Lapinienė iš Montrealio. Va
karienės metu yra kviečiami nauji 
nariai įstoti į Lietuvių Fondą, įrašyti 
artimuosius Lietuvių Fonde ar mi
rusius. Vakarienei ir dailės parodai 
yra sudarytas komitetas iš LF narių. 
Kviečiamas ir jaunimas talkinti šiam 
parengimui: skautai — parodai, 
moksleiviai ateitininkai — salei pa
puošti ir programai vakarienės me
tu. Bus gražiai pagerbti ir mirusieji 
LF nariai. Bilietus vakarienei gali
ma įsigyti pas komiteto narius. LF 
atstovas Ročesteryje yra Bronius 
Krokys.

PARAPIJOS VEIKLA. Lietuvių Šv. 
Jurgio parapijos klebonu yra Tėvas 
Augustinas Simanavičius. Parapijie
čiai jo vadovavimu parapijai labai 
patenkinti ir mielai jungiasi pagal
bon parapijos darbams. Jau suorga
nizuota parapijos taryba, dabar ruo
šiama konstitucija. Sėkmingai veikia 

Numatoma sumedžioti 3100 stirnų, 
150 tauriųjų elnių. Ligi šiol daug kas 
stengdavosi pakloti stambesnius stir
ninus su gražiais ragais, todėl ožių 
gerokai sumažėjo. Šiemet planuoja
me sumedžioti trigubai daugiau pa
telių. Briedžiai, ypač šiauriniuose 
respublikos rajonuose, žaloja miško 
jaunuolynus. Šį sezoną jų bus nu
kauta 2400 (pernai — 1765). Tuose 
miškuose ir krūmuose, kur tūkstan
čio hektarų plote laikosi daugiau 
kaip 6 briedžiai, medžiosime ir jau
niklius...” šiemet šiek tiek suvaržo
ma kiškių medžioklė: juos leidžiama 
medžioti tik penkiskart per visą se
zoną, o medžiotojas namo galės par
sinešti tik du. Suvaržymus padiktavo 
praretėjusios kiškių gretos. 1970 m. 
pradžioj jų buvo priskaičiuota 270.- 
000, 1972 m. pradžioj — tik 220.000. 
Pasak A. Jankavičiaus, nuogąstauti 
dėl šernų, stirnų ir briedžių išny
kimo nėra pagrindo. R. Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje kasmet 
sumedžiojama 55% visų šernų, Lie
tuvoje — tik trečdalis. Minėtuose 
kraštuose kasmet nuo medžiotojų 
šūvių krinta 40% stirnų, Lietuvoje 
— tik 2,7%. Estai kasmet nušauna 
kas trečią briedį, lietuviai — tik kas 
penktą.

IŠRADIMŲ PARODA
Išradimų salonas Vilniaus profsą

jungų rūmuose surengė iki gruodžio 
16 d. truksiančią įvairių išradimų 
bei patobulinimų parodą. Pernai Lie
tuvos išradėjai yra sukūrę apie 500 
naujovių. Parodoje išstatyti jų ge
riausieji darbai. Daugiausia išradi
mų gauta iš Kauno politechnikos ins
tituto mokslininkų, ypač prof. K. Ra- 
gulskio vadovaujamų vibrotechnikos 
specialistų. Fizikos ir matematikos 
instituto mokslininkai pateikė nema
ža darbų iš automatizuoto gamybos 
valdymo srities. Didžiausio lankyto
jų dėmesio yra susilaukęs mašinos 
šaligatvių plytelėms kloti projektas, 
sukurtas vietinės pramonės ministe
rijos projektavimo ir konstravimo 
biuro išradėjo J. Vilkino. Naujoji 
mašina pakeistų dešimtis sunkiai 
dirbančių grindikų, per 5-7 minutes 
suklodama apie 150 plytelių. Išradi
mų salono tradicinis prizas "Eure
ka” ir premijos teks geriausių dar
bų autoriams.

PILNU PAJĖGUMU
Spalio revoliucijos 55-tųjų metinių 

išvakarėse Elektrėnuose pradėjo 
veikti aštuntasis 330.000 kilovatų ga
lingumo elektros jėgainės blokas, ku
ris jau yra paskutinis. Elektrėnų jė
gainė su aštuoniais blokais pasiekė 
savo projektinį 1.800.000 kilovatų pa
jėgumą. Spaudoje džiaugiamasi, kad 
planas buvo įgyvendintas pirma lai
ko. Iš tikrųjų visi aštuoni šios jė
gainės blokai ir jų generatoriai dar
bą pradėdavo vis tos nelemtosios re
voliucijos išvakarėse. Atrodo, staty
bininkams ir mechanikams terūpėjo 
sovietinių švenčių data. Elektrėnų jė
gainė dabar yra stambiausias energi
jos šaltinis šiaurės-vakarų sistemoje 
ir jai, savaime suprantama, jau duo
tas V. Lenino vardas.

LANKĖSI NORVEGIJOJE
Vilniškės kompartijos I sekr. A. 

Sniečkus vadovavo sovietų kompar
tijos delegacijai, kuri lankėsi Norve
gijoje spalio 17-24 d. d. Norvegijos 
kompartijos pakviestą sovietinę de
legaciją, be vadovo A. Sniečkaus, su
darė “Pravdos” apžvalgininkas V. 
Korionovas, Murmansko srities par
tinio komiteto sekr. V. Masinas ir so
vietų kompartijos centrinio komite
to darbuotojas V. Fedis. “Tiesoj” 
lapkričio 14 d. pasikalbėjimo forma 
paskelbtuose įspūdžiuose A. Snieč
kus džiaugiasi šiltu priėmimu, po
kalbiais su norvegų komunistais ir 
jų vadu R. Larsenu. Iš A. Sniečkaus 
sužinome, kad didžiausiais Norvegi
jos įsijungimo Bendrojon Rinkon 
priešais buvo vietiniai komunistai, 
skleidę gandus apie įsijungimo grės
mę krašto suverenumui. A. Snieč
kus, žinoma, nutyli vis labiau ryškė
jantį faktą, kad plebiscito rezultatus 
jau apgailestauja komunistų suve
džioti ūkininkai ir žvejai. Paskuti
niuose viešosios nuomonės tyrimuo
se jų dauguma pasisakė už Bendrąją 
Rinką, kai jon nutarė Įsijungti Da
nija, neradusi jokios grėsmės savo 
kraštui. Atrodo, ateityje nebus iš
vengta dar vieno balsavimo. V. Kst.

, NEW YORK
sporto klubas. Veikia ir kitos organi
zacijos — moksleiviai ateitininkai, 
skautai, Bendruomenės choras, tau
tinių šokių grupė ir kitos.

LIETUVIS MOKYTOJAS. Aureli
jos (Aurelia, Ont.) miesto mokyklo
je sėkmingai dirba jaunas lietuvis 
mokytojas Algis Tribinevičius. Al
gis, kurio sesutės ir motina gyvena 
Hamiltone, yra 1971 m. baigęs Ha
miltono mokytojų kolegiją. Šioje mo
kykloje moko 7 ir 8 skyrius istorijos 
ir geografijos. Kaip dalį praktikos 
darbų, jis su mokiniais net šeštadie
niais daro gamtos nuotraukų fil
mus. Algis yra patenkintas darbu ir 
spėjo atkreipti mokyklos vadovybės 
dėmesį. Nors tik trečias mėnuo 
mokslo metų, bet kanadiečiai moki
niai jo klasėje jau žino kur ir kas 
yra Lietuva ir kokia yra dabartinė 
jos padėtis. Sunkiai sergančiam Al
gio draugui klasės mokiniai parašė 
po laišką. Mokytojas Algis Tribine
vičius taip pat studijuoja korespon- 
denciniu būdu Čikagos Pedagoginia
me Institute ir norėtų ateityje moky
ti lietuviukus ir lituanistikos. Z.

KLB Šalpos Fondo komiteto sekretorė T. Apanavičienė prisega gėlę 
abiturientei L. Deksnytei Hamiltone, kur buvo surengtas abiturientų 
pristatymas visuomenei Jaunimo Centre Nuotr. M. Borusienės

€ HAMILTON*"
"AUKURAS”spalio 28-29 d.d. gast

roliavo Hartforde, pakviestas ramo- 
vėnų, kuriems pirmininkauja P. Si- 
manauskas. Į Klevelandą "Aukuras” 
važiuoti negalėjo, nes susirgo “Aud
ronės” aktoriai J. Petraitis ir A. Žil- 
vitienė. Į Klevelandą važiuoti numa
to 1973 m. kovo mėnesį. Šiuo metu 
“Aukuro” valdyba uoliai ruošiasi li
teratūros vakarui-baliui, kuris įvyks 
gruodžio 2 d., 6 v.v., Jaunimo Cent
re, 48 Dundurn St. N. Bus meninė 
programa, šilta vakarienė su vynu, 
pyragai su kava, baras, šokiai. Gros
J. Vaičiaus orkestras. Po programos 
bus pasveikinta ilgametė scenos dar
buotoja Elena Kudabienė, sulauku
si 50 m. amžiaus sukakties. “Auku
ras” visus maloniai kviečia dalyvau
ti. Šiuo metu “Aukurui” reikalinga 
finansinė parama. Atsilankydami pa- 
remsite lietuvišką žodį-teatrą mora
liai ir materialiai. Lauksime visų at
silankymo. “Aukuro” valdyba

SVEIKINAME sukaktuvininkę 
rež. Eleną Dauguvietytę-Kudabienę, 
linkėdami jai dar ilgai vadovauti Ha
miltono “Aukurui”. Taip pat dėkoja
me už jos ligšiolinę paramą apylin
kės valdybai įvairiuose renginiuose, 
tikėdamiesi ir ateityje glaudaus 
bendradarbiavimo lietuviškoj dirvoj.

PIRMOSIOS KREGŽDUTES—na
rio įnašai jau pasiekė apyl. valdybą. 
Nuoširdus ačiū pirmiesiems koloni
jos lietuviams, atlikusiems tautinę 
pareigą. Malonu būtų, kad iki N. Me
tų visi išsiųstieji vokai grįžtų su $4 
čekiu. Kam yra patogiau, nario įna
šą gali įteikti po Mišių. Prašoma 
kreiptis pas ižd. A. Stosiu.

SUNKIAI SERGA ramovėnai V. 
Paulaitis ir VI. Kunkulis. Lankime

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
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Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio 
prieš ilgus savaitgalius 

, šeštadieniais uždaryta. 
f Nemokama gyvybės i

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

__ mėnesiais Ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka”

. Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiol

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

OTTAWA,
A. A. ZIGMAS VIKAUSKAS mi

rė lapkričio 12 d., sulaukęs 86 m. 
amžiaus. Gimė 1886 m. spalio 27 d. 
Seinuose. Lietuvoje buvo girininku, 
vėliau — didesniuose ūkiuose ūkve
džiu. į Kanadą atvyko 1949 m. Visą 
laiką gyveno Otavoje. 1971 m. įsi
jungė į Lietuvių Fondo narių gretas 
pagrindiniu įnašu (nario eilės nr. 
459). Buvo nuolatinis “T. Ž.”, “Drau
go” ir kitų lietuviškų laikraščių pre
numeratorius. Kol buvo pajėgus, lan
kė visus B-nės parengimus. Su ve
lioniu atsisveikinta lapkričio 13 d. 
vakare Kelly laidotuvių namuose, da
lyvaujant geram būriui tautiečių su 
apylinkės pirm. kun. dr. V. Skilan- 
džiūnu. Palaidotas lapkričio 14 d. 
Notre Dante kapinėse 48 sekcijoj, 
104 kapavietėj.

PLIAS OTAVOS SKYRIAUS susi
rinkimas įvyko lapkričio 18 d. pas 
narę dr. J. Rimšaitę. Dalyvavo sky
riaus nariai su žmonomis. Išklausyta 
kolegos J. Danio pranešimo ir įspū
džių iš įvykusio PLIAS-ALIAS su
važiavimo Vašingtone. Dr. J. Rimšai
tė padarė pranešimą apie įvykusius 
pastaruoju laiku du geologinius tarp
tautinius kongresus Ispanijoj ir Ka
nadoj, kuriuose mūsų tautietė atsto
vaudama Kanadai buvo aktyvi daly
vė ir turėjo savus pranešimus. Po 
programos jaukioje nuotaikoje pa
bendrauta, pasikeičiant mokslinėmis 
bei lietuviškojo gyvenimo reika
lų nuomonėmis. Siame susirinkime 
dalyvavo ir Montrealio skyriaus na
rys inž. Z. Rimša su Ponia.

ARTĖJANT KANADOS LIETU
VIŲ FONDO lėšų kaupimui į užsi
brėžtojo tikslo pabaigą, kurią pa- 

greitai pasveikti.
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS minėjime Hamiltone mūsų ko
lonijos lietuvių vardu sveikinimus 
brolių tautai perdavė vicepirm. H. 
Švažas. Minėjimas buvo baigtas šo
kiais. įėjimo bilietas kainavo $5.

N. METŲ SUTIKIMAS pirmą kar
tą bus sekmadienį. Specialus lei
dimas barui, orkestras, salės nuoma, 
papuošimai ir kt. sudarys gan dide
les išlaidas. Tačiau apyl. valdybos 
tikslas yra ne pelnas, o sukvietimas 
visų lietuvių bendram 1973 m. suti
kimui. Be įėjimo dovanų, konkursi
nių šokių ir visų kt. staigmenų, prie 
įėjimo bilieto bus duodama šalta ir 
šilta vakarienė. Ir viskas bus tik 
už $10. Kanadiškos organizacijos, 
viešbučiai ar restoranai tą vakarą už 
įėjimo bilietą “plėšia” dideles kai
nas. Apylinkės valdyba tikisi, kad ir 
Jaunimo Centras sekmadienį, gruo
džio 31, sutrauks pilną salę vietos ir 
apylinkės lietuvių. Bilietus prašoma 
iš anksto įsigyti pas apyl. valdybos 
narius, nes norima žinoti tikrą da
lyvių skaičių vakarienės paruošimui.

Apylinkės valdybos informacija

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc., B. C. L.
32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Mokame už: 
depozitus __ _______ 5% %
šėrus ir sutaupąs  ___ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius_________ ._____ 7%
ir virš $10,000 • 3 metams? H %
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8%%

Skanėstai ----------

kiekvieno skoniui
cnniiKjar Ltd.

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

ONTARIO
prastai yra sunkiausia pasiekti, Ota
vos PLIAS skyriaus vadovybė ėmėsi 
iniciatyvos paremti tą didelės lietu
viškos svarbos darbą — padidinti 
savo turimą pagrindinį įnašą papil
domu įnašu. Tą sumanymą parėmė 
šie skyriaus nariai: Rimšaitė, Paš
kevičius, Trečiokas, Mitalas, Dau
nius ir Jurkus. Įnašas per L. Fondo 
įgaliotinį Paškevičių persiųstas L. 
Fondo centrui Toronte.

Albinas Vilniškis

DELHI, ONTARIO
K. L. B NES APYLINKES valdy

ba šiom dienom turėjo posėdį, ku
riame svarstė Vasario 16 programą. 
Ji numatoma vasario 17, šeštadienį, 
Delhi vengrų salėje. Meninė progra
ma ir kitos detalės paaiškės po bend
ro visų apylinkės organizacijų atsto
vų pasitarimo. Apylinkės valdyba 
jau vykdo solidarumo įnašų rinki
mą. Renkama po $3 iš kiekvieno na
rio. Vedusių pora moka tik vieno 
nario duoklę. Įnašas renkamas daž
niausiai sekmadieniais šventoriuje 
po Sumos. Nekatalikai arba nesilan
ką bažnyčioj nario mokestį galėtų 
pasiųsti ir paštu valdybos iždininko 
adresu: Bronius Dirsė, R. R. 1, Wal- 
singham, Ont. Tel. 586-3343. Atliki
me šią kuklią Bendruomenės nario 
pareigą savanoriškai. Valdyba

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Alfonsas LE6-2805.

TORONTO, ONT.
PADĖKA

Už mums suruoštas įkurtuves mū
sų mieliems draugams — Justinai ir 
Bonifacui Sriubiškiams, Polei ir Ro
mui Tumpams, Emai ir Adolfui Lo
rencams ir Juozui Žadavičiui ypatin
ga padėka. Taip pat dėkojam mus 
aplankiusiems draugams: P. L. Mu
rauskams, M. D. Reginoms, E. I. 
Punkriams. P. J. Dovydaičiams, A. 
B. Matulaičiams, J. D. Bleizgiams, 
L. N. Racevičiams. K. B. čepaičiams, 
V. G. Morkūnams, J. H. Lasiams, 
R. H. Simanavičiams, P. V. Seibu- 
čiams, J. J. Rasoms, V. Taseckui, 
B. Beržanskiui, J. Maniuškai, S. Ja 
gėlai, L. Vyšniauskui, S. B. Igną- 
tavičiams, J. Gribuliui, S. Kuzniic- 
kui, K. E. Zapustams. J. B. Dun- 
dziams, Z. T. Zaleckams, A. P. Au- 
gaičiams. Ada ir Algis Jagėla

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

rengtą pobūvį-staigmeną mūsų vedy
binio gyvenimo dešimtmečio sukak
ties proga. Ypatinga padėka rengė
joms: p.p. O. Ažubalienei, P. Mel- 
nykienei, O. Derliūnienei, B. Praka- 
pienei ir pusseserei G. Bacevičienei. 
Taip pat ypatinga padėka kun. An
tanui Prakapui už atsilankymą, su
kalbėjimą maldos, tartus gražius žo
džius ir perdavimą klebono Tėvo Pla
cido Bariaus linkėjimų; J. Šarūnui 
už vadovavimą ir tartus jaudinan
čius žodžius; klebonui kun. P. Ažu
baliui už atsilankymą ir nepamirši
mą mūsų, kuriuos prieš dešimtį me
tų sujungė šeimyniniam gyvenimui. 
Nuoširdžiausia padėka dalyvavu
siems, prisidėjusiems ir sveikinu
siems: pusseserei ir jos vyrui dr. 
Piro, sveikinusiems telefonu iš Niu
jorko; pusbroliui su žmona L. K. 
Barčauskams. atvykusioms iš Lon
dono, Ont.; p.p. O. A. Starkams, at- 
vykusiems iš Rodney, p.p. B. F. An- 
kudavičiams, atvykusioms iš Hamil
tono; p-lei I. Ažuolinskaitei už bran
gias ir gražias gėles; p.p. J. O. Ažu
baliams, V. P. Melnykams, O. P. Der- 
liūnams, B. St. Prakapams, J. G. Ba
cevičiams, J. J. Šarūnams, A. Zičkui, 
B. M. Genčiams,' B. Čepaičiui, A. Če
paičiui, K. J. Liutkams, T. B. Sta- 
niuliams, S. K. Juknevičiams, J. A. 
Kuncaičiams, J. Petravičiui, J. Zabu- 
lioniui, S. Kalyčiui, B. E. Kišonams, 
V. L Pečiuliams, S. M. Kniukštoms, 
J. O. Dirmantams, S. O. Kiršinams, 
P. A. Kružikams, J. J. Kamaičiams, 
A. O. Dzemonams, B. Rakauskui, L 
Antanaičiui, A. Birgelienei, B. A. 
Rickevičiams, J. Kalinskui, A. M. 
Neverauskams, K. A. Pajaujams, A. 
A. Stunguriams, J. A. Zakevičiams, 
A. J. Pūkams, J. M. Radzevičiams, 
V. I. Biskiams, I. Ardavičienei. S. 
A. Gaideliams, M. A. Vaišvilams, B. 
Agurkiui (iš Čikagos), A. K. Ciru- 
šiams, N. Grigutytei.

Dar kartą visiems nuoširdžiausias 
ačiū už taip brangias ir gražias do
vanas. Nesitikėjom, kad turime tiek 
daug brangių draugų ir bičiulių. Ne
užmiršime Jūsų visą gyvenimą.

Visad su Jumis —
V. O. Marcinkevičiai

PADĖKA
Esu nuoširdžiai dėkingas šv. Jo

no Kr. ir Prisikėlimo parapijų gerb. 
kunigams, giminėms bei geriems bi
čiuliams. lankiusiems mane ligos 
metu šv. Juozapo ligoninėje Toron
te. Tai teikė man vidinio džiaugsmo, 
o tuo pačiu lyg ir stiprybės, nes ne
buvau vienišas bei pamirštas. Su tik
ru dėkingumu —

Jūsų Pr. Rekštis

SAULIUS ŽUTAUTAS, Toronto Nell 
McNeil katalikų gimnazijas mokyto
jas. 1971 m. baigė Brock universitete 
humanitarinius mokslus bakalau
ro laipsniu, o pedagoginius mokslus 
— 1972 m. Toronte taip pat pedago
gikos bakalauro laipsniu. Sporto 
klubo “Aušra” narys — žaidžia krep
šinio komandoje. Baigęs Toronto 
Maironio šeštadieninę mokyklą

Mount Brydges, Ont.
PADĖKA

Po sėkmingos operacijos Ortho
pedic and Arthritic ligoninėje To
ronte mane prisiminusiems nuošir
džiai dėkoju. Ačiū KLB Londono 
apylinkės valdybai ir “Baltijos” an
sambliui už sveikatos linkėjimus bei 
per M. Chainauską įteiktas lietuviš
kas knygas. Taip pat nuoširdus ačiū 
už lankymą, gėles, dovanas bei laiš
kus: torontiečiams — p.p. Karaliū
nui, J. Miliušiui, Ir. ir Juozui Mor
kūnams, Vyt. Stygai su žmona; ha- 
miltoniečiams — p.p. V. Narkevičiui, 
J. ir J. Paškevičiams, V. Sakavičiui, 
dr. Saunoriui; londoniečiams — p.p. 
P. ir J. Butkams, D. ir M. Chainaus- 
kams, O. ir K. Kudukiams, Ed. ir 
Gr. Petrauskams ir dukroms, p. Pet
rauskienei, p. Narakienei, D. ir Pr. 
Rušinskams, A. ir Pr. Stygoms; kai
mynams: E. ir J. Bersėnams, M. ir 
P. Genčiams, J. Mockaičiui, P. Vaite
kūnui.

Visiems Jums esu giliai dėkingas —
K. Valaitis
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■■ LIETUVIAI PASAULYJE
I. A. Valstybės

ALTOS XXII SUVAŽIAVIMAS 
įvyko Čikagoje lapkričio 11-12 d.d. 
Be gausių sveikinimų, jame apžval
ginius pranešimus padarė ALTos 
pirm. dr. K. Bobelis, sekr. dr. V. Ši
maitis ir ižd. J. Skorubskas. Nuo 
1971 m. lapkričio 1 d. iki 1972 m. 
spalio 31 d. ALTa yra turėjusi $38.- 
851 pajamų ir $39.292 išlaidų. Iš šios 
sumos VLIKui paskirta $9.000, taigi, 
mažiau nei VLIKas gauna iš Kana
dos lietuvių per Tautos Fondo at
stovybę. “Drauge” minimos kitos iš
laidos: ALTos biuro vedėjams ir pa
galbiniam personalui — $5.396, foto
kopijos mašinai ir medžiagai — $2.- 
262, kelionėms — $2.338, tautžudys- 
tės parodos katalogui — $3.520. Sky
rių pranešimuose buvo raginama iš
lyginti santykius su JAV LB valdy
ba, jai daugiausia peršant tik kul
tūrinę veiklą. Kaip paprastai, Va
sario 16 minėjimų aukas siūlyta ir 
toliau atiduoti ALTai. Paskaitą apie 
Lietuvos konstitucijos ir JAV de ju
re pripažinimo penkiasdešimtmetį 
skaitė prof. M. Mackevičius. Platų 
pranešimą apie okupuotos Lietuvos 
problemas padarė iš ten neseniai su 
šeima pabėgęs adv. Z. Butkus, at
skleidęs visiems gerai žinomą sovie
tinių rinkimų farsą, konstitucijos 
paragrafų nesilaikymą. Viskas yra 
tvarkoma iš Maskvos. Lietuva, tiesa, 
gali paruošti savo baudžiamąjį ko
deksą, bet jį ruošia ne teisininkai, o 
partiečiai, kopijuodami sovietinį ko
deksą. Net ir tą jų paruoštą versiją 
dar turi patvirtinti Maskva. Lietuvos 
ūkio gamyba buvo geriau tvarkoma, 
kol leido veikti vadinamai ūkio ta
rybai, kuri jau panaikinta. Planus 
dabar paruošia Maskva, nesiskaitanti 
su Lietuvos interesais. Trūksta koor
dinacijos. Darbininkai išnaudojami 
menku atlyginimu, o didžiules lėšas 
suėda ginklaviinasis. Gerai gyvena 
tik privilegijas turintieji partiečiai. 
Visi laimėjimai Lietuvoje pasiekti 
tik lietuvių darbštumo, sumanumo ir 
ryžto dėka. Rusus erzina tautinės ap
raiškos ir istorinių paminklų restau
ravimas. Religijos persekiojimas vyk
domas skirtingais būdais, nors kiek
viena jų apraiška stiprina religinius 
įsitikinimus, o pastarieji — tautinius. 
Adv. Z. Butkus ragina visus išeivijos 
lietuvius remti VLIKą ir ALTą, ko
voti prieš tarpusavio susiskaldymą.

KUN. KAZIMIERAS ŽVIRBLLIS, 
domininkonas vienuolis, lapkričio 8 
d. mirė Vašingtono ligoninėje. Ve
lionis buvo gimęs 1906 m. Brookly- 
ne, N.Y., kunigu įšventintas 1931 m. 
Vašingtone. 1932 m. su kun. P. Pau
liuku, OP, išvyko Lietuvon atgaivin
ti domininkonų provincijos. Veikliai 
reiškėsi katalikiškose organizacijose, 
gilino studijas Vytauto D. universi
teto teologijos filosofijos fakultete. 
Amerikon grįžęs 1940 m., buvo dės
tytoju net keliose kolegijose, o pas
kutiniu laiku gyveno Vašingtono do
mininkonų vienuolyne, kur praėju
sią vasarą jį ištiko dalinis paraly
žius. Bendradarbiavo lietuviškoje 
spaudoje, veikė Kunigų Vienybėje, 
ateitininkuose, Lietuvos vyčiuose.

“THE DETROIT NEWS” laikraš
tis BALFo seimo proga paskelbė il
gesnį pasikalbėjimą su BALFo pirm, 
kun. V. Martinkum. Pasikalbėjime jis 
plačiai nušvietė sovietinę ' Lietuvos 
okupaciją, religinių ir tautinių Įsiti
kinimų persekiojimą.

Argentina
BUENOS AIRES MADŲ SALONĄ 

turi pagarsėjęs jų kūrėjas Benedik
tas Survila. Moterų madų žurnalas 
“Ultima Moda” š. m. rugsėjo laidoje 
visą puslapį paskyrė jam Ir jo Įstai
gai. Žurnalas primena skaitytojoms, 
kad B. Survila Argentinon yra atvy
kęs 1930 m. iš Lietuvos ir kad jis 
kuria gražiausius moteriškų drabu
žių modelius, dalyvauja net keliose 
televizijos programose. Puslapis 
iliustruotas Benedikto Survilos 
nuotrauka ir jo sukurtų modelių pa
vyzdžiais. Madų almanachas “Cama
ra Argentina de la Moda” savo 1972- 
73 m. laidoje B. Survilai ir jo sukur
tų madų pavyzdžiams paskyrė aštun
tą puslapį. “CAM” almanachas madų 
pasaulyje varžosi su šios srities Pa
ryžiaus ir Niujorko leidiniais.

Australija
BRISBANES LIETUVIAI su ka

pelionu kun. dr. P. Bačinsku lapkri
čio 5 d. aplankė Lutvych ir Nudge 
kapines, kuriose yra palaidota dau
giausia šioje vietovėje mirusių tau
tiečių. Jiems buvo sugiedota “Vieš
paties angelas” ir atskirai pasimelsta 
prie kiekvieno lietuvio kapo.

“TĖVIŠKES AIDŲ” BALIUS bu 
vo surengtas Sydnėjuje, Banksia 
Room Hall salėj, spalio 28 d. Be kitų 
gausių svečių, jame dalyvavo “Mūsų 
Pastogės” red. dr. A. Mauragis, ALB 
Sydnėjaus apylinkės pirm. A. Reiz- 
gys, “Dainos” choro vadovas muz. B. 
Kiveris. Sveikinimo žodį svečiams 
tarė Katalikų Kultūros Draugijos 
pirm. A. Vinevičius. Baliun negalė
jusio atvykti "TA” red. kun. Pr. Va- 
šerio sveikinimą perskaitė jaunimo 
skyriaus “Ateities žingsniai” red. 
kun. P. Butkus. Jis ragino visus ba
liaus dalyvius remti “Tėviškės Ai
dus”, o jaunimą prašė rašyti “Atei
ties Žingsniams”. F. Šopeno “Nok
tiurną” atliko jaunoji pianistė ir 
smuikininkė V. Inkrataltė, konserva
torijos studentė, jau spėjusi susilauk
ti vietinių australų pripažinimo. Ba
liaus dalyviai turėjo pYogą išbandy

ti laimę fantais gausioje loterijoje, 
kurios buvo išparduoti visi bilietai.

Britanija
MANČESTERYJE POSĖDŽIAVU

SI D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
taryba svarstė veiklos pagyvinimą, 
socialinę veiklą, pensininkų globą 
bei kilus aktualius klausimus. Posė
dyje dalyvavo DBL Sąjungos šiauri
nės bei vidurinės Anglijos skyrių ir 
kitų organizacijų atstovai. Glaudes
niam bendradarbiavimui tarp Angli
jos lietuvių ekonominių vienetų bu
vo sudarytas specialus ryšių komite
tas, kurio vadovu išrinktas Londono 
Lietuvių Namų bendrovės pirm. S. 
Nenortas.

LONDONO LIETUVIAI lapkričio 
5 d. aplankė Sv. Patriko kapinių lie
tuviškame skyriuje palaidotus tautie
čius. Londone viešėjo kun. K. Žemai
tis iš Kievelando. Lietuvių Sv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje jis laikė 
pamaldas, lankė lietuvius, susipaži
no su Londono įdomybėmis. Svečias 
taipgi supažindino londonicčius su 
Jaunimo Žygio už Tikėjimo Laisvę 
Lietuvoje veikla.

LIETUVIŲ SODYBOS šaudykloje 
įvyko tarptautinės pistoletų šaudymo 
varžybos, kuriose susitiko Britanijos 
ir JAV komandos. Penkių taškų skir
tumu varžybas laimėjo britai. Jų ka
pitonas padėkojo Lietuvių Sodybos 
vadovams už ramų poilsį prieš var
žybas ir gerą maistą. Pasak jo, Lietu
vių Sodybos pistoletų šaudykla yra 
geriausia visoje pietinėje Anglijoje. 
Ateityje čia planuojama turėti dau
giau tokių tarptautinių šaudymo var
žybų. Tai, žinoma, naudinga lietu
viams, nes jų sodyba tokiu atveju 
gauna šalutinių pajamų.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ, Romu

vos ir Huettenfeldo lietuviai miru
sius tautiečius prisiminė lapkričio 1 
d., Vėlinių išvakarėse. Kaimo bažny
tėlėj kapelionas kun. J. Dėdinas atna
šavo Mišias ir pasakė šiai progai pri
taikytą pamokslą. Iš bažnytėlės visi 
pamaldų dalyviai su žibintais ir žva
kutėmis nužygiavo į kapines, kurio
se jau ilsisi įvairaus amžiaus 10 lie
tuvių. Čia vėl kalbėjo kapelionas 
kun. J. Dėdinas, primindamas plačia
jame pasaulyja palaidotus tautiečius, 
ypač gimnazijos geradarius, lietu
vius, kurie savo gyvybę paaukojo ant 
Lietuvos laisvės aukuro. Mokytoja 
M. Sauiaitytė, poetė iš JAV, perskai
tė keletą savo minčių, skirtų prieš 
porą metų eismo nelaimėje žuvu
siam draugui. Sugiedojus “Viešpa
ties angelą”, lietuvių kapai buvo pa
puošti žvakutėmis ir prie jų pasi
melsta.

HANAU KAPINĖSE dabar yra 
daugiau lietuvių, negu gyvų pačia
me mieste. Jų kapus būdavo sunko
ka surasti, nes mediniai kryžiai jau 
supuvę, o kapai žolėmis apžėlę- VLB 
Hanau apylinkės valdyba, vadovauja
ma pirm. Aldonos Januškienės, ap
linkraščiu paprašė tautiečius spalio 
28 d. susirinkti kapinėse su grėbliais, 
kauptukais ir kastuvais. Nemažas 
lietuvių būrys tą dieną gerokai pa
dirbėjo, tvarkydami tautiečių kapus. 
Lapkričio 5 d. hanaviškiai su kun. A. 
Bernatonių aplankė lietuvių kapus, 
juos papuošė gėlėmis bei žvakutėmis. 
Pamaldas naujojoje Hanau bažny
čioje laikė kun. Br. Liubinas, pa
mokslą sakė kun. A. Bernatonis. Po 
pamaldų, prisiminus mirusius, para
pijos salėje (vyko kariuomenės Ir 
Lietuvos kovų minėjimas, kuriame 
paskaitą skaitė kun. Br. Liubinas. 
Prelegentas, pradėjęs R. Kalantos su
sideginimu ir Kauno jaunimo de
monstracijomis, priminė Pilėnų ku
nigaikščio Margirio žuvimą laužo 
liepsnose, Lietuvos nepriklausomy
bės kovų savanorių aukas, pokario 
partizanus, S. Kudirkos nesėkmingą 
šuolį į laisvę, kunigų bylas okupuo
toje Lietuvoje, praėjusią vasarą (vy
kusį pasaulinį lietuvių jaunimo 
kongresą, teikiantį gražių vilčių at
eičiai. Kun. Br. Liubinas taipgi pa
brėžė, kad atsakomybė už lietuvišką 
vaikų auklėjimą pirmiausia tenka tė
vams ir tik po to mokyklai. Svečiui 
J. Lukošiui pasiūlius, buvo nutarta 
Hanau mieste įsteigti lietuvišką var
go mokyklą, kurią lėšomis rems VLB 
krašto valdyba. Jeigu valkus būtų 
sunku suvežti kiekvieną šeštadienį 
ar sekmadienį, juos bus stengiamasi 
atvežti bent tais sekmadieniais, kai 
Hanau mieste yra laikomos lietuviš
kos pamaldos.

AMŽIAUS PENKIASDEŠIMTME
TI draugų ratelyje Kaiserslautertne 
atšventė VLB krašto valdybos Ir Vo- 
sarte 16 gimnazijos kuratorijos ilga
metis ižd. Jurgis Barasas. Su žmona 
Olga sukaktuvininkas gyvena Miun
chene, bet nuo 1955 m. dirba Kai- 
serslauterne 8593 LS lietuvių kuopo
je, kur jau yra gavęs kapitono laips
nį ir eina kuopos vado pavaduotojo 
pareigas. Visuomeninėje veikloje 
reiškiasi nuo 1947 m. VLB krašto 
valdybon ir tarybon yra įsijungęs 
1965 m., o nuo 1968 m. atstovauja 
VLB valdybai Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijoje, kur jam taip pat yra 
tekusios išdininko pareigos. Sukak
tuvininką J. Barasą sveikino VLB 
krašto valdybos pirm. inž. J. K. Va
liūnas, Vasario 16 gimnazijos kurą 
torijos valdybos pirm. V. Natkevi
čius, darbovietės behdradarbis E. 
Černiauskas ir Kaiserslauterno lietu
vių kapelionas kun. Br. Liubinas. Su
kaktuvininko pagerbtuvės baigtos 
vaišėmis.



Inžinierius Tony O'Donohue (viduryje), Toronto miesto valdybos narys, kandidatuojąs į miesto burmistrus. 
Jo dešinėje — žmona Aldona Gvazdaitytė, jo kairėje — sūnus Donny

Mano dienos Toronte, mano darbai miesto gerovei ir ateities planai
^augelis žmonių turėjo laimę gimti 

Toronte. Aš tos laimės neturėjau, bet 
žinau, kad Toronto gyventojai tai nelaikys 
priekaištu. Aš pasirinkau Toronto miestą, 
kuriame noriu gyventi. Esu gimęs Airijoj, 
netoli Galway. Pirmą kartą išvydau Kana
dą iš laivo "Saksonija". Jis galėtų būti 
pavadintas imigrantų laivu. Dauguma jo 
keleivių atvyko čia apsigyventi.

Atsimenu, kai atsisveikinau su Liver
puliu ir išplaukiau j audringą Atlantą. 
Po šešių dienų išvydau Newfoundlando 
krantus ir įplaukiau į ramius Šv. Lauryno 
įlankos vandenis. Atsimenu, kai atėjo į 
laivą imigracijos pareigūnai patikrinti ke
leivių. Atsimenu tą susijaudinimą trauki
nyje į Torontą ir šio miesto geležinkelio 
stotyje. Tada buvau 23 metų amžiaus. 
Turėjau lagaminą ir $44.00. Tai buvo 
1956 metų gegužės 11 diena — penkta
dienio popietė.

Jei tada kas būtų sakęs man, kad 
vieną gražią dieną būsiu kandidatu į To
ronto burmistrus, būčiau sakęs, jog tam 
žmogeliui nevisi namie. Neturėjau jokio 
noro eiti politikom Aš tenorėjau gerai įsi
kurti kaip inžinierius. Toronte susipaži
nau su žmona Aldona. Jos tėvas taip pat 
buvo inžinierius ir dirbo Lietuvos gele
žinkeliuose. Vieną naktį jis buvo rusų su
imtas ir išvežtas į koncentracijos stovyklą 
Sibire. Ji niekad daugiau jo nematė. Jos 
motina buvo gailestingoji sesuo. Aldona 
su savo broliu pateko Į karo tremtinių 
stovyklą prie Hamburgo ir atvyko Kana- 
don 1949 metais. Mudu susituokėm 1961 
m. balandžio 22 dieną. Turime sūnų 
Danny, kuriam jau suėjo 10 metų am
žiaus.

TONY O'DONOHUE, inžinierius

Dėl šių pergyvenimų susidomėjom To
ronto miestu, jį pamilom ir ėmėm galvoti 
apie jo ateitį — koks jis turėtų būti. Ma
nyje kilo noras padaryti Torontą tokiu 
miestu, kuriuo gėrėtųsi visi kiti pasaulio 
miestai. Torontas yra šeimų miestas. O 
šeima yra kiekvienos bendruomenės pa
grindas. Ji turi būti sustiprinta. Tėvai ir 
vaikai turi turėti sąlygas būti kartu — 
vaikščioti, žaisti rezidencinių rajonų par
kuose. Jiems reikia ne tik daugiau parkų, 
bet ir aikščių žaisti sviediniu, daugau 
čiuožyklų, kur tėvai ir vaikai galėtų žais
ti ledo ritulį bei čiuožti patogiomis valan
domis. Dabar daugelis tėvų atsikelia 4 va
landą ryto ir veža vaikus žaisti ledo ritu
liu. To neturėtų būti. Esame turtingas 
miestas — galime turėti daugiau pato
gumų. Stipri šeima pažadins mūsų pasi
didžiavimų. Ji padės sumažinti alkoholi
kų, narkotikų vartotojų, šelpiamųjų skai
čių. Kaip burmistras, žinoma, aš negaliu 
potvarkiais stiprinti šeimos gyvenimo, bet 
galiu sudaryti sąlygas, skatinančias gerą 
šeimos gyvenimą.

Gruodžio 4 diena, išrinkite Toronto 

miesto burmistru

Rinkiminei informacijai telefonas 4 8 7-4751

Aš nemėgstu Rochdale kolegijos ir tų 
visuomenės sluogsnių, kurie ją remia. Taip 
pat nemėgstu labdaros, bet matau mūsų 
pareigą padėti žmonėms, kurie yra ma
žiau pasiturintys nei mes. Manyje užverda 
kraujas, matant sveikus piliečius, nuolat 
gyvenančius labdaros lėšomis. Juk tai ne
tvarka -r- iš vienos pusės matyti nuolat 
didėjančios eilės žmonių, gyvenančių iš 
labdaros, iš kitos — gausūs šalies iš
tekliai.

* ❖ ❖

Dauguma gyventojų žino mano dar
bus pastarajame dešimtmetyje taršos sri
tyje. Mano darbai pradžioje nelietė poli
tinės veiklos. Galiu pasakyti, kad iš da
lies buvau sėkmingas. Buvo pradėti var
toti švaresni degalai, išvalytos upės bei 
ežerų pakrantės. Stengiausi įvesti produk- 
tingą šiukšlių deginimą. Buvau pirmininku 
pirmosios tarptautinės konferencijos, kuri 
svarstė automobilių taršos klausimus, šių 
metų birželio mėnesį Toronte. Tai buvo 
sėkminga konferencija. Aš atstovavau Ka
nadai specialioje penkių asmenų komisi

joje, kuri 1971 m. su JAV pareigūnais 
svarstė aplinkos klausimus. Buvau pirmi
ninku komisijos, kuri tyrinėjo produktingą 
atmatų panaudojimą. Galutinis praneši
mas buvo mano paruoštas ir principe pri
imtas metropolinio Toronto darbų komi
teto. Noriu ir toliau tęsti darbą, kurį pra
dėjau.

Mano vizijoj Torontas turėtų būti 
gryno oro miestas, su putojančiomis sro
vėmis, švaresniais paplūdimiais. Tai mies
tas ne tik su komercinėm alėjom, gatvėm 
ir pastatais, bet ir su medžiais, gėlėmis 
bei žole.

* * *

Torontas yra daugelio veidų miestas. 
Daug kas čia įkūrė savo tėviškes. Pasau
lyje jis yra žinomas kaip kosmopolitinis 
miestas, pilnas jaukios šilumos.

Torontas yra Kanados langas. Jis gali 
būti suvažiavimų ir turistų Mekka. Žmo
nės mėgsta čia atvykti ir džiaugtis mūsų 
turimom gėrybėm. Kaip burmistras, aš 
stengsiuosi, kad būtų pradėtas statyti su
važiavimų centras ir organizuojamas va
jus patraukti daugiau gerų turistų ir su
važiavimų dalyvių. Mes galime didžiuotis 
skirtumu tarp Toronto ir JAV miestų. Taip 
pat turime užtikrinti, kad Torontas nie
kad netaps tokiu, kaip miestai už pietinės 
mūsų sienos.

Bus ir kitų dideliu problemų, svarbių 
mūsų ateičiai. Statybos, planavimo ir eis
mo klausimai yra intensyviai gvildenami 
rinkiminio vajaus metu. Bet miesto gyven
tojai turi teisę žinoti apie mane, mano 
gyvenimą ir mano nusistatymą. Jeigu pri
tariate tam, ką aš čia parašiau, būsiu dė
kingas už Jūsų paramą gruodžio 4 dienos 
rinkimuose.



Kai vietoj širdies siūlomas turtas 6 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1972. XI. 30 — Nr. 48 (4191)

Muzikantas palenkia žilstan
čią galvą su itališka kumpa no
simi, ir jo kampuotas smakras 
atsiremia į akordeono viršų. Jo 
abiejų rankų vikrūs pirštai laks
to po klavišus, išspausdami švel
naus tango melodiją. Jam stro
piai pritaria dar penki — smui
ku, gitaromis ir kitais instru
mentais.

Solistas palenkia kaštanines 
garbanas prie garsiakalbio ir su 
prislopintu, liūdnumu bei ilge
siu perpintu balsu išsako am
žiais nepasenstantį įsimylėjusių 
skundą dainos žodžiais:

“Rožė ta, kurią man dovano
jai, nuvyto jau ir nudžiūvo ...”

Muzika ir daina sujudina vi
sus svečius erdvioje salėje. Jie 
pakyla nuo žvakėmis, gėlėmis iš
puoštų stalų ir pasiduoda tango 
bangavimui' Šoka visi — jauni 
ir seni, sukasi, sukasi pamiršę 
mokslus, rūpesčius, vargus ir 
reumatizmą...

Sukasi ir plačiapetis viengun
gis su sidabriniais paausiais. 
Stipriomis rankomis jis glaudžia 
prie savo karštos krūtinės jau
ną, ružavais skruostais, tik gy
venimo pusiaukelyje paliktą 
našliuke ... Jis, išgertų stikliu
kų padrąsintas, pasilenkia ir 
gundančiai sušnabžda j jos pu
rių garbanų paslėptą ausį:

— Aš turiu namą, išmokė
tą ...

— Jau ir mano namas išmo
kėtas, — pyktelėjusi greitai at
šauna našliuke, tarsi balta ranka 
atstumdama siūlomą auksą ... 
Jis ir vėl pakartojo — vietoj 
meilės turtus pasiūlė. Vis dar 
kaip anais akmens amžiaus lai
kais: paguldęs nukautą briedį 
po gražuolės kojomis, pasiper
ša ... Tikisi “biznį” padaryti — 
amžiną meilę nusipirkti...

Nelengva išskaityti ir jaunos 
našliukės jausmų pasaulį. Kodėl 
taip staigiai senbernėliui atkir
to? Gal kreiva šypsena nepati
ko? Gal dar aną, amžinai užge
susią, jaunose dienose pamiltą 
šypseną tebeprisimena ...

Vakaro rengėjų numatyta 
programa vyksta pagal eilę: iš 
scenos nuaidi gražios jaunų 
mergaičių dainos, kurios atsi
muša į prizmiškai sulaužytas sa
lės sienas ir skverbiasi į visų 
klausytoju tėvynės pasiilgusias 
jautrias širdis. Ir taip daina po 
dainos. Vis didesnė ašara blaks
tienas vilgo ... Katutės nesibai
gia. Minia užkaito. Visi dar šau
kia ir ploja. Tos jaunutės mer
gaitės su savo daina ir šypsena 
pasidarė visų širdžių valdo
vės ...

Laimingieji su laimėtais lote
rijos fantais grįšta prie stalų. 
Juos draugai pasitinka su dide
liu triukšmu. Iš jų sukelto 
triukšmo galima nuspręsti, kiek 
jau kuris stalas “parėmė” ren
gėjus.

Rengėjų užsuktas magiškas 
ratas sukasi. Sukasi ir patys ren
gėjai — rengėjos. Jie visi šį va
karą tarnais ir tarnaitėmis tapo. 
Kaikurie vyrai šinkorystės, kasi
ninkų, užvaizdų, pranešėjų dar
bais apsirūpino. Jiem skuboti 
darbai net šypsotis netrukdo. 
Jie puikiai žino, kad kiekvienas 
čia sužvejotas doleris, belinks- 
minant svečius, nueis kilniems 
tikslams — tautiškumui išlai
kyti.

Viskam yra pradžia ir pabai
ga: orkestrui užgrojus “O Cana
da”, taip ir norisi kartu pritarti: 
O, Kanada, kokia tu gera, graži 
ir svetinga ...

Z. Girdauskas

DAVID CROMBIE-
BURMISTRU!

David Crombie Torontas bus visų miestas.

Jo pasiūlymu atnaujinta senoji miesto rotušė bus 
padaryta daugiakultūriniu centru ir pavadinta 
“TORONTO HOUSE”. Tai bus centrinė vieta, 
kurioje visi miesto gyventojai galės palaikyti ry
šius su aplinka, su savo kultūra ir su vienas kitu.

Ten bus patalpos tokioms grupėms, kaip Etninio 
Meno Taryba, Etninės Spaudos Sęjunga ir ki
toms. Kaimyninės grupės ten ras vietę daugia- 
kultūrei veiklai - Šokiams, teatrui, menui, rank
darbiams, susirinkimams ir t.t.

David Crombie, kaip burmistras, kovos už To
ronto dalyvavimę olimpiniuose žaidimuose. Onta
rio provincijai tai kainuos $350 milijonų dolerių. 
David Crombie padarys viskę, kad Toronte įvyk
tų olimpiniai žaidimai, kaip pvz. vandens ir jo
jimo, futbolo ir kultūriniai renginiai.

Sugrąžinkite į miesto tarybą

GEORGE
BEN
Balsuokite
IV apylinkėje 
(Ward) 
už lietuvių 
bičiulį.

Jis, būdamas atstovu miesto taryboje, kovojo už 
miesto gyventojų gerovę ir nuosavybių mokesčių 
sumažinimų. Kai reikės, jis visuomet padės.

GRUODŽIO 4 BALSUOKITE UŽ

GEORGE BEN
A

Gruodžio 4 VĖL IŠRINKITE TORONTO 
TARYBOS NARIU (ALDERMANU)

Vėl išrinkite 
gruodžio 4
BEN GRYS
MIESTO TARYBOS 
NARIU (ALDERMANU)
I APYLINKĖJE (WARD) —

Žmogų, kuriuo visuomet 
galėsite pasitikėti, gauti 
pagalbų reikalui esant 
miesto rotušėje

David Crombie siūlo papildomą paramę bažny
čioms, religinėms institucijoms, bendruome
nių centrams, pabrėždamas vietas, kuriose gy
ventojai gali išlaikyti savo šaknis.

Torontas yra gyvas miestas. Burmistras David 
Crombie nuoširdžiai rūpinsis juo.

j CROMBIE, David | X į

BILL BOYTCHUK,
kandidatuojantį pirmoje 
apylinkėje (WARD I)

• lietuvių bičiulis 
(ukrainiečių kilmės)

• kovoja prieš kylančius 
nuosavybių mokesčius ir 
miesto išlaidas

• rūpinasi aplinkos švara, 
parkų ir pakrančių apsauga

Telefonai informacijai:

B E N GRYS
766-7251 766-2479

d
RENGIATĖS VESTI?

Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos 
kainos. Paskambinkite man ir pasiteiraukite.
Robert Soucie, d. i. photography,
29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

IV TORONTO APYLINKĖJ 
išrinkite į miesto tarybų

gruodžio 4

RICK FOLLERT
• Lietuvių kilmės

(R. Folertas)
• Gerai pažįsta etninių 

grupių problemas
• Rūpinsis gatvių ir parkų 

saugumu, policijos 
sustiprinimu, vaikų glo
bos centrų steigimu, 
leidimu statyti gatvėse 
automobilius

• Kovos su oro bei 
aplinkos tarša

----  tv-hI-F I ----
Tateom ir parduodam prieinamam kainom 
televizijos priimtuvus — paprastu* ir spal
voto*, keičiant senu* — I nauju*

J6J3 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

, S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai
459 Roncesvalles Ave. Tel. LE 4-6602

^Didelis pasirinkimas. Urmo kainos. FIRESTONE.
^.DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 

autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt.
Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 2 v.p.p.

Gruodžio 4 
IŠRINKITE BURMISTRU

ROTENBERGA
• David Rotenbergas išlaikė tą patį mokesčių lygį. Jam esant biudžeto 

šefu per paskutinius trejus metus, Toronto miesto nuosavybių mo
kesčiai buvo sumažinti 1971 metais — pirmą kartą per devyniolika 
metų!

• David Rotenbergas turi daugiau patyrimo civilinėj valdžioj, negu visi kiti kandidatai. Ir dabar 
jis yra miesto tarybos pirmininkas. Jis gerai pažįsta Torontą!

• David Rotenbergas turi žemės banko programą, įgalinčią statydinti pačiame mieste namus su 
žemomis nuomos kainomis.

• David Rotenbergas kovos už didesnį skaičių naktinių autoaikščių. David Rotenbergas sunkiai 
dirbo, kod Toronto miestas klestėtų. David Rotenbergas vedė kovą už gausesnius parkus. 
Tam paskirta trisdešimt naujų akrų vien per paskutinius trejus metus.

"x ROTENBERG, David

tip-top^IEATS
1 delicatessen

Mūsų klientams vakarinėje metropolinio Toronto dalyje 
(Cooksville) mums yra malonu pranešti, kad

ATIDAROMA
PENKTOJI MŪSŲ KRAUTUVĖ!

VĖL IŠRINKITE

j ART EGGLETON x
j ACCOUNTANT

Toronto miesto tarybos nariu 
(aldermanu) IV apylinkėje (ward) 
jauna, veiklų ir gabų vyra

Natūraliai paruoštos pir
mos rūšies mėsos (kano- 
dietiški ir europietiški 
pjaustiniai)
Užkandžiai vaišių sta
lams, mėsos šaldytuvams
Importuoti skanėstai iš 
viso pasaulio

— Importuota

• Didžiausias šaltų mėsų 
pasirinkimas

• Kasdien šviežia duona, 
bulkutės, pyragaičiai

• Skanūs užkandžiai prie 
greito aptarnavimo 
bufeto

kosmetika —

ED NEGRIDGE

TURIME DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS, KURIUOS 
GALITE ĮTEIKTI SAVO DRAUGAMS. 
JŲ KAINOS: $5.00 ir $10. GAUNAMI:

HURON SQUARE SHOPPING CENTRE
2500 Hurontario St. 
Tel. 270-4206.

(truputį j pietus nuo 5 ir 10 
kelio sankryžos).

KRAUTUVĖS KITOSE VIETOVĖSE:
Fairview Mall — 491-9451 Yorkdale Plaza — 787-1733 

1727 BLOOR ST. W. — 766-4982
ZIGGY'S at SHERWAY GARDENS

MILŽINIŠKA KULTŪRINĖ LATVIŲ
LOTERIJA!

Pirkdami jos bilietus, padėsite ir lietuvių 
kultūriniams projektams

333 BILIETAI LAIMĖS $33,3 33.33
$52,909.92 
laimėjimams

Sekantis traukimas — 
gruodžio 21

I $3,333.33 ■»!«•»• , $333.33pordav«jui
II $ 333.33 $ 33.33pardavėjui

III $ 33.33 t»ii»«to $ 3.33
pardavėjui

Ontario prov. loterijos 
leidimo nr. 120204

Didysis traukimas — 
kovo 21

I $33,333.33 S3'333'33

II $ 3,333.33 . $ 333.33pardavėjui
III $ 333.33 $ 33.33pardav.lut

yra patyręs, pajėgus, turi programų geresnei tvarkai Toronte. 
Jūsų bendruomenės vertybės turi tapti dalimi naujos 
tvarkos, kuri ateina į miesto rotušę.
Balsuokite už vyrų, kuris supranta jus ir jūsų 
bendruomenę.

1972 m. gruodžio 4 d. balsuok už
H NEGRIDGE, Ed

ALDERMAN WARD TWO

Šią atkarpą aiškiai užpildykite ir grąžinkite:
I 333 Lottery, 16 Queen St. N., Hamilton 13, Ont. 

arba P.O. Box 6280, Sta. F, Hamilton, Ont.
Pridedu čekį □ arba perlaidą □ $....................

I už bilietus po $1.50

už knygeles po $13.50
Galite užsakyti bilietus pardavimui ir sumokėti 

I vėliau.
Q Prašau atsiųsti man ................ knygučių po

10 bilietų. Už kiekvieną parduotą bilietą sumo
kėsiu jums po $1.50 arba $13.50 už dešim
ties bilietų knygutę. Visus neparduotus bilie-- 
tus grąžinsiu.

I Q Organizacijoms
Prašau atsiųsti mums ................ knygučių po
10 bilietų. Už kiekvieną parduotą knygutę 
grąžinsime po $12.00. Visus neparduotus 
bilietus grąžinsime.

Organizacijos pavadinimas....................................
Vardas ir pavardė ................ .......L'........................

| Adresas ................................... ............. ..................

Parda
vęs 9 
bilietus 
gaus 
vieną 
nemo
kamai, 
be to, 
parda
vėjo 
10% 
premiją, 
jeigu 
jo par
duotas 
bilietas 
laimės.



Dailininkas Tamošaitis Bramptone
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ALF, POCIUS ~
Ankstyvesnius dail. A. Tamo

šaičio “kieto kontūro” paveiks
lus stebint susidarydavo savo
tiškas įspūdis. Jie būdavo taip 
kruopščiai išbaigti, taip atsar
giai spalviniu ir kompoziciniu 
požiūriu iškalkuliuoti ir tokie 
tamošaitiškai lietuviški. Tarsi 
kiekvienas jų turėjo nuosavą eg
zistenciją savoje aplinkoje ir 
betkokios kritiškos pastabos ar
ba “aiškinimai” atrodė nerei
kalingi. Kaikurių žiūrovų argu
mentai, kad jie duslūs spalvose, 
neturėjo svorio, kažin ar patei
sinami, nes negi reikalausi dai
lininką įsileisti į savo spalvines 
harmonijas jam svetimas ir 
nepageidaujamai rėkaujančias 
spalvas. Gal svariausias argu
mentas yra tas, kad dailininkas 
favorizuoja tam tikrą spalvinę 
skalę, o gal jis diktuojamas ir 
to fakto, kad lietuvių liaudies 
mene, kurio elementais jis ne
abejotinai naudojasi, nebuvo 
cirkiškai triukšmingų spalvų.

Tokie būtų mūsų spėliojimai. 
Kaip iš tikrųjų yra, nepasakė 
nei p.p. Urbonų rezidencijoje 
Bramptone lapkričio 18 d. dail. 
A. Tamošaičio tapybos darbų 
parodą atidarydamas šio laik
raščio redaktorius kun. dr. P. 
Gaida, nei savo kūrybą trumpai 
aptardamas pats dailininkas.

Šioje parodoje matėme tik 
vieną minėto stiliaus paveikslą 
“Praeitis” ir jam giminingą 
“Sodžiaus lyriką”. Parodos nu
garkaulį sudarė serija savaip 
stilizuotų lietuviškų sodybų ir 
kitų vaizdų, charakteringų hori
zontaliu štrichu arba potepiu. 
Kaikurie jų priminė kilimų 
įspūdį. Kiti vaizdai atrodė dau
giau tapybiški, kurių kontūras 
dėl minėtos tapybinės technikos 
palieka vibruojantis, neryškus, 
tarsi “ne fokuse”. Bet tai ne
trukdo, ypač iš toliau žiūrint, 
bendrai paveikslo nuotaikai ar
ba vaizduojamai temai. Kadangi 
tai visdėlto reikia laikyti posū
kiu į nors ir labai stilizuotą rea
lizmą, šiuose tapiniuose norėtųsi 
matyti daugiau šviesos, saulės, 
gyvybės ... Žydintį sodą, dar
želį, linksmesnį dangų... Ir vėl 
norisi spėliot, kad gyvo lietu
viško peizažo ar sodybos stoką 
dailininkas nostalgiškai jaučia 
ir dėl to peizažo šiandieninės

NAUJI FILMAI

JAUNASIS WINSTONAS
ALGIRDAS GUSTAITIS

Anglijos politikas Winston 
Leonard Spencer Churchill 
(1874 - 1965) žinomas visame 
pasaulyje. Gimė turtingoje Ang
lijos lordų Šeimoje. Jaunas pra
dėjo domėtis kariniais reikalais, 
įvairiose vietose dalyvavo kaip 
žurnalistas ir kaip karys. Jau
nas išrinktas į parlamentą. Pa
liko daug straipsnių, raštų ir 
1953 m. buvo apdovanotas No
belio literatūros premija.

Columbia filmų studija Hol- 
lywoode išleido spalvotą, ilgą 
filmą “Young Winston”, pareng
tą Carl Foremen, kurį pats 
Winston S. L. Churchill, gyvas 
būdamas, pasirinko savo auto
biografinio filmo autoriumi.

Filmas paremtas tikrais, auto
biografiniais Churchillio gyve
nimo duomenimis. Suręstas įdo
miai, nors yra neįtikėtinų “fil
miškų” scenų, menkinančių kū
rinį.

jaunąjį Churchillį vaidina Si
mon Ward — geras, įtikinantis. 
Jis išgarsės, jei nepaluš ekrani
nių šviesų svaiguliuose. Geras 
jaunojo Churchillio tėvą vaidi
nantis Robert Shaw. Jiems gra
žiai talkina Anne Bancroft — 
motina.

Filme daug karinių scenų ir 
kautynių, įdomių žiūrėti. Pa
grindu paimta jaunojo parla
mentaro Winstono Churchillio 

tragiškos padėties sąmoningai 
vengia jį vaizduoti spalvingai 
linksmą.

Šioje parodoje truputį pasi
gedome pilnai išlaikyto “tarno- 
šaitizmo” (naudojant šio laikraš
čio redaktoriaus nukaltą paro
dos atidarymė kalboje terminą). 
Paroda sudarė truputį paskubo
mis organizuotos įspūdį, be dide
lės ar apdairios atrankos. Taip 
nejučiomis įskrido parodon ne
grakščios žuvėdros, nevisai ta
pybiškai subangavo jūros, su
drumstė tamošaitišką rimtį 
krypstančios, pernelyg atsitink- 
tinai kompoziciniu požiūriu su
rikiuotos koplytėlės dramatiš
kame diagonalinių linijų fone.

Parodos metu atskirame kam
barėlyje buvo rodomas impo
zantiškas dailininko darbų 
skaidrių skaičius. Darbų, rody
tų įvairiose parodose, parduotų 
muzėjams, kolektoriams, meno 
mėgėjams. Tarp jų buvo ir gru
pė vizijų, numatomų rodyti pa
rodose ateityje. Tos vizijos, tas 
dailininko žvilgsnis į amžių rū
kais dengiamą praeitį bene ir 
bus nauja dailininko ekskursi
ja, leidžianti jo vaizduotei ir 
geram kompoziciniam bei spal
viniam pajautimui plačiai ir 
pilnai pasireikšti. Linkime jam 
sėkmės keliaujant po gilios pra
eities lietuviškas pilis, milžinka
pius, piliakalnius, šventoves ...

P.p. Urbonų Bramptone gėli
ninkystės salės apšvietimas nė
ra idealus parodoms, bet pati 
idėja taip rengti parodas yra 
verta pagyrimo. Sukviestų žmo
nių (meno mėgėjų ir mecenatų) 
turbūt siekė 200, kurie, užkan
džiaudami, gurkšnodami kavą 
ar vyną, turėjo progos pasi
džiaugti dailininko kūryba, įsi
gyti jo paveikslų, socialiai pa
bendrauti, praleisti prasmingai 
malonią popietę užmiestyje. Di
delės visų padėkos užsitarnauja 
parodos “sponsoriai” p.p. Urbo
nai ir pats dailininkas, davęs 
progos nevienam meno mylėto
jui išsinešti iš šios parodos tar
si savo žemės gabalą — iškarpą 
lietuviško peizažo, kuris nuolat, 
primins savą gimtąją žemę. Ti
kimės, kad tai nepirma ir ne
paskutinė dailės paroda šioje 
dar vardo neturinčioje “galeri
joje”.

kalba, pasakytą filmp.pąbaigoje 
prieš karinį biudžetą. Tenai ne
paminėta, bet iš dalies dėl W. 
Churchillio antikarinės laikyse
nos Anglija nebuvo karui pasi
ruošusi. Tokia ji turėjo įsijung
ti į I pasaulini karą. Vėliau 
Churchillis savo klaidą pastebė
jo, bet prieš II pasaulinį karą 
Anglijos kariniam biudžetui 
prieštaravo Chamberlainas. Ar 
tai buvo išmintingi nusistaty
mai, čia neverta užsiminti, bet 
dabar matome, kad po tų dviejų 
pasaulinių karų Anglija prara
do daugelį valdytų žemių, o jos 
turėta įtaka pasaulyje labai su
mažėjo.

Filmas baigiamas dar nepra
sidėjus I pasauliniam karui, nors 
pabaigoje rodo epizodų iš per
galės kalbų II pasauliniam ka
rui pasibaigus. Bet tai kaip jau
kas, intriga. Lauktina antrosios 
filmo dalies, tęsiančios Chur
chillio autobiografinį gyvenimą.

Winston L. S. Churchill buvo 
vienas didžiųjų Vakarų asmenų, 
kuris Teherano konferencijoje 
1943 m. ir Jaltoje 1944 m. pri
tarė Sovietų Sąjungos diktato
riaus Stalino planams ir atidavė 
apie 200.000.000 europiečių ko
munistinei rusų vergijai, įskai
tant ir Lietuvą. Neatrodo, kad 
minėtojji neteisybė būtų prisi
minta sekančioje filmo dalyje.

Dail. Antanas Tamošaitis savo parodoje Bramptone, kurią aplankė apie 200 Toronto ir kitu vietovių lietuvių. Ke
letą jos nuotraukų atspausdino laikraštis “The Brampton Times”. Nuotr. Murray van Halėm

Naujasis vadovas “Kq mes tikime?”
Kun. dr. Petro Celiešiaus paruoštas katekizmas ir išleistas Europoj

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Kalba

Kalba katekizme taisyklinga, 
nes ją peržiūrėjo dr. J. Grinius 
ir L. Dambriūnas. Gal tik vienas 
kitas sakinys atrodo nevisai lie
tuviškos darybos. Be to, yra ir 
neaiškios minties sakinių. Rašo
ma, kad “tris kartus Jėzus pa
vedė Petrui ganyti avinėlius ir 
avis”. Sekantis sakinys yra toks: 
“Tuo būdu Petras buvo paskir
tas apaštalų vyresniuoju gany- 
tojum Bažnyčioje”. Tikrumoje 
Petrą paskyrė vyriausiuoju ga
nytoju Bažnyčioje ne apaštalai, 
bet Kristus.

Man pirmoj eilėj rūpi ne tiek 
pačios kalbos taisyklingumas, 
kiek jos pritaikymas vaikų su
pratimui. Skirdamas katekizmą 
vaikams, autorius neturėjo var
toti jiems nesuprantamų filoso
finiu ir teologinių terminų, o to
kių žodžių randame nemažai. 
Jau pačiame pirmame skirsny 
“Kodėl reikia mokytis tikėjimo 
tiesų?” randam tokių žodžių,kaip 
“antgamtinį pasaulį”, “antgam
tinį gyvenimą”, "antgamtę”, “ti
kėjimo žibintą”. Tolimesniuose 
puslapiuose randame rečiau var
tojamų, sunkiau suprantamų 
žodžių, kaip “valinga būtybė”, 
“pirminė žmogaus būsena”, 
“vertybė”, “testamentinė sutar
tis”, “išsipildymo riba”, “pasiū
la”, “sambūriai”, “staigmena”, 
“ištuoka”, “sakralinė galia”, 
“Dievo pilnybė” (poskyrio pava
dinimas), “įtaigojimas” ir t. t.

Tokie sakiniai, kaip “jiems 
valgant, įėjo viena paleistuvė, 
vardu Magdalena, ir susigraudi
nusi puolė prie Jėzaus, laistė ko
jas ašaromis” arba “ten jie nu
tempė Kristų” (p. 177), yra gru
biai realistiški. Pasitaiko ir 
labai ilgų sakinių, kurie užima 
beveik 5 eilutes, kaip tai yra 49 
ir 96 p.

Netikslūs išsireiškimai, 
tvirtinimai

Beskaitant katekizmo tekstą 
teko rasti netikslių aptarimų. 
25-me psl. autorius rašo: “Tą 
galėjimą (pirmųjų tėvų) būti 
Dievo akivaizdoje vadiname pa
švenčiamąja malone”. Pašven
čiamąją malonę gauna kiekvie
nas dar būdamas žemėje per 
Krikšto sakramentą; ją praradęs 
per sunkią nuodėmę, atgauna 
per Atgailos sakramentą ar to
bulą gailestį, ją ugdo priimda
mas kitus sakramentus, malda, 
gerais darbais. Pašvenčiamoji 
malonė yra sąlyga būti Dievo 
akivaizdoje, bet ne pats buvi
mas. 32-me psl. randame tokį 
nuodėmės aptarimą: “Pirmųjų 
žmonių nepaklausymas Dievo 
įsakymo ir pasielgimas prieš 
Dievo valią vadinasi nuodėmė”. 
Jei autorius vietoje žodžio “va
dinasi”, būtų parašęs žodį “bu
vo”, būtų parašęs tiesą ir išven
gęs nevykusio nuodėmės aptari
mo. Juk kiekvienas žmogus, ne 
tik pirmieji tėvai, neklausyda
mas Dievo įsakymų ir pasielg
damas prieš Dievo valią, daro 
nuodėmę. Klaidingai rašoma ir 
apie Izraelio valstybės suskili
mą (52 p.): “Jis (Dievas) leido 
Saliamono sūnui sukilti prieš 
tėvą. Pati Saliamono valstybė 
suskilo”. Kaip šv. Raštas rašo. 
Saliamono sūnus nesukilo prieš 
savo tėvą — jis paveldėjo jo 
sostą ir visą valstybę. Kai nau
jąjį karalių Roboamą, Saliamo
no sūnų, susirinkusi liaudis pra
šė palengvinti įvairiu mokesčių, 
pareigu naštą, jis, užuot paleng
vinęs, žadėjo dar daugiau spaus
ti. Izraelituose kilo didelis nepa
sitenkinimas, kuriuo pasinaudo
jo mokesčių rinkėjas Jeroboa- 
mas. Jis patraukė daugumą Iz
raelio giminiu ir tano ju kara
liumi (Dig. 3 Kar. 11 ir' 12 sky
rius). Neteisingai skirstomi “žy
dų dvasiškiai ... i fariziejus, sa- 
dukiejus, arba rašto žinovus (te
ologus ir levitus)” (61 p.). Fari-

KUN. DR. J. GUTAUSKAS
ziejai ir sadukiejai sudarė dvi 
skirtingas religines sroves. Pir
mieji buvo griežtesni Mozės ti
kybos vykdytojai, o antrieji li- 
berališkesni, net netikėjo į am
žiną gyvenimą. Fariziejai ir sa
dukiejai nebūtinai buvo dvasiš
kiai, tik skirtingų religinių pa
žiūrų žmonės. Kaikur užtinkami 
priešingi tvirtinimai. 63-me p., 
santraukoje, pasakyta: “Religi
nius žydų reikalus tvarkė fari
ziejai, sadukiejai ir rašto žino
vai. Žydų bylas spręsdavo sine
drionas”. O 82-me p. rašoma: 
“Žydų sostinės sinedrionas 
spręsdavo tiek religines, tiek 
tautines problemas”. Kaikur au
torius perdaug teigia, ko tikru
moje nebuvo. 89-me p. rašo: 
“Savo padarytais stebuklais Jė
zus atskleidė klausytojams savo 
dievišką kilmę ir dievišką galią. 
Jis įtikino juos, kad jis yra Die
vo Sūnus — Dievo siųstasis Me
sijas”. Tikrumoje toli gražu ne 
visi klausytojai pripažino Jo die
višką kilmę ir galią, taip pat ne
įtikėjo, kad yra Dievo Sūnus. 
Evangelijoj (Lk. 16, 19-31), pa
lyginime apie turtuolį ir Lozo
rių nepasakyta, kad jie buvo 
broliai, ką autorius Teikia, rašy
damas: “Turtuolis pateko į pra
garą už tai, kad, būdamas tur
tingas, jis apleido savo badau
jantį ir sergantį brolį Lozorių” 
(105 p.). “Sargyba saugojo Kris
taus kapą iki sekmadienio” — 
skaitome 120-me p. Sargybiniai 
buvo prie Kristaus kapo ir sek
madienio rytą, kai Jis kėlėsi iš 
mirusiųjų. “Jėzaus prisikėlimas 
iš numirusių yra Jo dievystės di
delis ženklas” (121 p.). Kristaus 
prisikėlimas iš mirusių yra dau
giau negu Jo dievystės ženklas. 
Tai jos įrodymas, patvirtinimas. 
“Mišios tad yra pakartojimas 
Kristaus paskutinės vakarienės 
mišių” (129 p.). Apie Mišias ge
riau pasakyti, kad tai yra Kris
taus aukos ant kryžiaus pakarto
jimas tik nekruvinu būdu. Ta
me pačiame puslapy altorius va
dinamas Mišių stalu. “Švenčiau
sios Trejybės paslaptis yra mū
sų tikėjimo pati pagrindiniausia 
tiesa” (136 p.). Pirmutinė ir 
svarbiausia tikėjimo tiesa yra

GERIAUSIA DOVANA-
Dovydėno knyga iš Romuvos

Mūsų laureato vaizdžiai aprašyti abu bolševikmečiai Lietuvoje, ku
rių metu rusai okupantai naikina viską, kas lietuviška ir katalikiška. 
Susipažinkite, kaip sulaikyti raudonąjį tvaną ateityje. Ypatingai svarbi 
knyga jaunajai kartai.
Liudas Dovydėnas MES VALDYSIM PASAULI I ir II tomai po $4.00
Tų knygų pritaikintas vertimas anglų kalba, tinkamas svetimtau
čiams ar lietuviškai nebeskaitantiems tautiečiams.
Liudas Dovydėnas WE WILL CONQUER THE WORLD $5.00

ANKSČIAU PASIRODĘ LEIDINIAI (užsilikę sandėlyje):
Jonas Aistis Poezija, pilnutinė rinktinė ______________  $6.00
Juozas Audėnas Paskutinis posėdis, 193940 m. atsiminimai $4.00
St. Laucius Respublika, Lietuvos tragiški įvykiai poezijoje $1.50
A. Baranauskas Anykščių šilelis, iliustr. liuks, leidinys $5.00
Maironis Baladės, iliustruotas liuks, leidinys _______ $6.00
Maironio Portretas (dail. Pr. Lapės) _____________  $2.50
Sibiran ištremtų lietuvaičių THE LIVING TESTAMENT OF 
FAITH AND COURAGE, liuks, maldaknygė angliškai _____ $3.50
Paskubėkite įsigyti. Greitas persiuntimas nemokamai. Pridedamas ati
tinkamas nemokamas sveikinimas. Knygos gaunamos pas viet. platin
tojus arba leidykloje, pasiunčiant užsakymą su čekiu (JAV dol.)

ROMUVA, 84-20 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. 11421, USA

ATSIŲSTA PAMINĖTI
BRONIAUS BUDRIONO KŪRI

NIAI: Garbė Tau, Viešpatie — lie
tuviškos dvibalsės Mišios, tinkamos 
giedoti vienbalsiai. Mišių giesmės 
(žodžiai kun. Stasio Ylos) chorui ar
ba bendram giedojimui. Tėve mūsų 
— solo, chorui arba bendram gie
dojimui. Marija Motina malonės — 
solo balsui su posmu vestuvių Mi
šioms, žodžiai F. Kiršos. Dainos gi
mimas — solo balsui su fortepijonu, 
žodžiai H. Radausko. Gyvenimo ai
du — solo balsui su fortepijonu, žo
džiai Marijos Sims. Audringi debesys 
virš Kauno iš sonatos fortepijonui 

ta, kad Dievas yra ir yra vienas. 
Buvimas eina pirmiau buvimo 
būdo. Iš Dievo buvimo tiesos iš
plaukia ir kitos tikėjimo tiesos, 
kurias Dievas apreiškė. Ir teolo
gijos traktate apie Dievą pir
miausia kalbama “De Deo uno 
et trino" (apie vieną trejybinį 
Dievą). “Apie Trejybę galime 
kalbėti tik palyginimais, iš gy
venimo paimtais” (136 p.). Apie 
Svč. Trejybę pirmoj vietoj rei
kia kalbėti Apreiškimo žodžiais, 
ką apie ją pasakė Kristus, apaš
talai. Tai daug svarbiau šiai tie
sai nušviesti, negu iš gyvenimo 
paimti palyginimai — jie yra 
labai menki tos tiesos įvaizdžiai, 
vistiek ar imsime laiką, ar tri
kampį, ar dobilo lapą, “šiuo 
sakramentu (atseit, Svč. Sakra
mentu) gaunama pašvenčiamoji 
Dievo malonė” (153 p.). Pašven
čiamoji Dievo malonė gaunama 
Krikšto sakramente, prarasta 
per sunkią nuodėmę atgaunama 
Atgailos sakramente, tobulu 
gailesčiu. Kas Šv. Komuniją pri
ima be pašvenčiamosios Dievo 
malonės, tas jos negauna ir dar 
padaro sunkią nuodėmę. Kas 
švč. Sakramentą priima jau tu
rėdamas pašvenčiamąją Dievo 
malonę, tas naujos negauna. 
Kalbant apie Atgailos sakra
mentą (156 p.) teigiama, kad 
“pilnam sakramente yra pen
kios dalys: nuodėmių suskaičia- 
vimas, išpažinimas, gailestis, iš
rišimas ir atsilyginimas”. Vietoj 
suskaičiavimo geriau vartoti 
nuodėmių atsiminimas, nes taip 
pripratę išsireikšti. Be to, pir
miau eina gailestis, o paskui 
nuodėmių išpažinimas. Šios au
toriaus Atgailos dalys skiriasi 
nuo katekizmo priede išspaus
dintų Atgailos dalių, kurios ligi 
šiol buvo vartojamos. Jos yra 
šios: nuodėmes atsiminti, už jas 
gailėtis, tvirtai pasiryžti nebe
nusidėti, nuodėmes išpažinti, už 
jas atsiteisti (193 p.) Žinoma, ir 
išrišimas priklauso prie Atgai
los sakramento. Bet jį duoti ar 
neduoti tai jau kunigo dalykas. 
Mes mokome tikinčiuosius kaip 
vertai priimti Atgailos sakra- 
menta. o ne kunigus ką jie turi 
daryti klausydami tikinčiųjų iš
pažinčių.

(Bus daugiau)

“Mano tėvynė”. Visi šie kūriniai iš
leisti Br. Budriūno Kūriniams Leis
ti Fondo, 2620 Griffith Park Blvd., 
Los Angeles, California 90039, USA. 
Kainos — nuo $0.75 iki $2.00.

Stasys Raštikis, ĮVYKIAI IR ŽMO
NĖS. Iš mano užrašų. III tomas. Iš
leido Akademinės Skautijos Leidyk
la. (6549 South Albany Ave, Chica
go, Ill. 60629, USA). Čikaga 1972 m., 
616 psl. Kaina — $15.

JAV Lietuvių Bendruomenės įsta
tai. Išleido JAV LB krašto valdyba. 
Spausdino “Draugo" spaustuvė, 4545 
W. 63rd St., Chicago, Ill. 60629, USA.
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ČIKAGOS M. K. ČIURLIONIO 
GALERIJOJE lapkričio 11-19 d. d. 
pirmąją individualią savo darbų pa
rodą turėjo 22 metų amžiaus dail. 
Andrius Balukas, lig šiol dalyvau
davęs tik grupinėse parodose. Jau
nasis dailininkas yra gimęs Niujor
ke, meną studijavęs pas dail. A. Va- 
lešką, Čikagos, San Francisco ir Niu
jorko dailės instituose. Dail. A. Ba
lukas yra modernistas, technologinio 
meno atstovas, vartojantis purkštos 
akrilikos techniką. Jo piešiniai ir ta
pybos darbai pagal jų pobūdį bei 
techniką parodoje buvo suskirstyti j 
aštuonias grupes — “žvilgsniai", 
“Objektai”, “Sudėtiniai ^projektai”, 
"Technologiniai projektai”, “Anksty
vesnės studijos”, “Procesai”, “Pavir
šius”, “Kaligrafija”. Recenzentai 
konstatuoja gerą jaunojo dailininko 
pasiruošimą ir jo rimtą požiūrį j 
technologinį meną, kurio centras 
yra Massachussetts Technologijos 
Institute.

PLUOŠTĄ OSKARO V. MILA
ŠIAUS eilėraščių paskelbė Prince
tone, N. J., leidžiamas literatūros 
žurnalas “Quarterly Review of Lite
rature”. Žurnalo aštuoni puslapiai 
yra skirti John Peck anglų kalbon 
išverstiem O. V. Milašiaus kūriniam: 
“Le roi Don Luis” (“Karalius Don 
Luis”), “Quand eile viendra” (“Kai 
ji ateis”), “L’Etrangere” (“Svetim
šalė"), ištraukoms iš “Cantique de 
la Connaissance” (“Pažinimo gies
mė"). Vertėjas J. Peck savo įvade 
primena skaitytojams, kad O. V. Mi
lašius po I D. karo yra buvęs Lietu
vos diplomatu, paruošęs ir prancū
zų kalba išleidęs lietuviškų pasakų 
rinktinę.

GEN. PIERRE BILLOTTE išleido 
atsiminimų knygą “Le temps dės ar
ines” (“Ginklų metas”), kurioje pa
liečiama sovietų okupuota Lietuva ir 
kaikurie lietuviai. Knygos autoriui 
teko būti gen. Charles de Gaulle 
štabo viršininku, Prancūzijos krašto 
apsaugos ministeriu, prezidento G. 
Pompidou specialiu ambasadorium 
Vašingtone. Prancūzų-vokiečių kare 
jis vadovavo tanki; daliniui, buvo 
sužeistas Ardėnuose ir pateko į vo
kiečių nelaisvę. 1940-41 m. žiemą P. 
Billotte su dviem prancūzų karinin
kais pabėgo iš karo belaisvių sto
vyklos Pomeranijoje į sovietų oku
puotą Lietuvą, kur jis pateko į 
MVD agentų rankas ir buvo uždary
tas Kauno kalėjime vienoje kamero
je su buvusiu Lietuvos ministeriu 
pirmininku prof. Augustinu Volde
maru ir buvusiu finansų ministeriu 
Julium Indrišiūnu. Po ilgų vargų 
jam pavyko atvykti Brltanijon ir ten 
įsijungti j gen. Ch. de Gaulle štabą.

LIETUVIŲ TEATRAS “VAIDI
LA" Adelaidės Lietuvių Namuose, 
Australijoje, suvaidino Viktoro Bal
tučio trijų veiksmų su epilogu dra
mą “Šuolis į laisvę”, skirtą Simo 
Kudirkos tragedijai. Spektaklį reži
savo pats autorius, talkinamas rež. 
J. Neverausko. S. Kudirkos vaidme
nį atliko N. Skidzevičius, G. Kudir
kienės — O. Stimburienė, motinos 
— A. Marcinkevičienė. Spektaklyje 
dalyvavo nemaža grupė aktorių, nes 
S. Kudirkos tragedijos siužetas pra
dedamas Lietuvoje ir susiejamas su 
partizaninėmis kovomis bei kitais ša
lutiniais įvykiais pateisinti nesėk
mingam pabėgimo bandymui. Sceno
vaizdžius sukūrė V. Opulskis, ap
švietimą tvarkė V. Vosylius, garsų 
efektus — A. Grigonis. Su šia V. 
Baltučio drama "Vaidilos” teatras 
planuoja aplankyti ir kitas Austra
lijos lietuvių didesnes kolonijas. 
“Vaidila” taipgi ruošiasi ir dr. J. 
Griniaus tragedijos “Stella Maris” 
premjerai.

LKR ŠALPA IR LIETUVIŲ KA
TALIKIŲ Moterų Kultūros Draugija 
VI koncertą-minėjimą, skirtą perse
kiojimus kenčiančiai Katalikų Bend
rijai sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
rengia š. m. gruodžio 10 d. Šv. Tomo 
salėje, Jamaica Ave. ir 88th St., Wo- 
odhavene, N.Y. Koncerto programą 
atliks žymieji išeivijos solistai — 
tenoras Stasys Baras iš Čikagos ir 
mezzo-isopranas Aldona Stempužie- 
nė iš Klevelando.

JAV LIETUVIŲ FONDAS savo 
dešimtmetį atšventė Čikagos Jauni
mo Centre surengtu specialiu poky
liu su koncertine programa, kurią 
atliko Čikagos Lietuvių Operos so
listai Stasys Baras ir Dana Stankai- 
tytė, padainavę Šopeno, Massenet 
dainų, Ponchielli, Halevy, Puccini, 
Verdi operų arijų ir vieną duetą. 
Solistams akompanavo muz. A. Va- 
Vasaitis, programai vadovavo aktorė 
B. Briedienė. Fondo kapitalas pa
mažu artėja prie milijono dolerių. 
Šventės metu turėta 3.110 narių ir 
$830.368. Fondas šiemet kultūros ir 
švietimo reikalams yra numatęs pa
skirti $54.000. Bendroji finansinė pa
rama lietuvybei išlaikyti tada jau 
sieks $226.000.

“EUROPOS LIETUVIS" praneša, 
kad D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
steigėjas, jos pirmasis pirmininkas 
ir dabartinis garbės narys Petras B. 
Varkala parašė laišką Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirm. kun. L. And- 
riekui, siūlydamas 1.000 svarų ($2.- 
500) premiją skatinti lietuvių rašy
tojų kūrinių vertimams į kitas kal
bas, kad jie būtų prieinami platesnei 
pasaulio visuomenei. L R D pirm, 
kun. L. Andriekus, džiaugdamasis 
nauju mecenatu, žada tartis su drau
gijos nariais bei paskirais rašyto
jais ir paruošti konkrečius planus 
tokiai premijai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SOL. VACYS DAUNORAS su J.

Domarko diriguojamu Vilniaus fil
harmonijos simfoniniu orkestru pa
ruošė įrašą ilgo grojimo plokštelei, 
kuri bus pagaminta Rygoje. Nauja
jai plokštelei V. Daunoras įdainavo: 
Susanino ariją iš M. Glinkos “Ivano 
Susanino”, Variagų svečio dainą iš 
N. Rimskio-Korsakovo “Sadko", Se
nojo čigono pasakojimą ir Aleko ka- 
vatiną iš S. Rachmaninovo “Aleko", 
Confutatos iš G. Verdi “Requiem", 
Fiesko rečitatyvą ir romansą iš G. 
Verdi “Simone Boccanegra”, Pilypo 
ariją iš G. Verdi “Don Carlos", Don 
Bazilijo ariją iš G. Rossini “Sevilijos 
kirpėjo" ir Mefistofelio serenadą iš 
Ch.' Gounod “Fausto”.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE koncertą surengė Liežo tarp
tautiniame konkurse aukso medalį 
laimėjęs vilniečių styginis kvartetas 
— Audronė Vainiūnaitė, Petras Kun- 
ca, Donatas Katkus ir Augustinas 
Vasiliauskas. Šiame koncerte buvo 
pakartota Liežo konkurso baigminia
me rate atlikta programa: J. Haydno 
kvartetai nr. 2, R. Schumanno ro
mantiškasis kvartetas nr. 3 ir J. Ju
zeliūno kvartetas nr. 3. Beveik dvi 
valandas trukusį koncertą jaunieji 
Liežo konkurso laureatai užbaigė H. 
Wolfo “Itališka serenada" ir J. 
Haydno “Kvartetine serenada”.

VILNIUJE VIEŠĖJO sol. Ona 
Glinskaitė, Leningrado S. Kirovo 
operos teatro sopranas. Vilniaus ope
ros scenoje ji du kartus atliko pa
grindinį Tatjanos vaidmenį P. Čai
kovskio operoje “Eugenijus Onegi
nas" su leningradiečiu baritonu S. 
Babieška, dainavusiu Onegino par
tiją. O. Glinskaitė yra kaunietė, bai
gusi J. Gruodžio muzikos mokyklą, 
dainavimo studijas tęsusi Leningra
do konservatorijoje, iš kurios kon
kurso keliu pateko į S. Kirovo operą. 
Vilniuje ji jau yra dainavusi Ameliją 
G. Verdi “Kaukių baliuje”, Lizą P. 
Čaikovskio “Pikų damoje” anksčiau 
turėtose gastrolėse.

SCENOS VETERANO J. RUDZINS- 
KO vadovaujama vertintojų komisi
ja atrinko Lietuvos jaunųjų aktorių 
konkurso laimėtojus. Laureatų var
dai teko: Šiaulių dramos teatre — 
G. Ūsui, P. Piaulokui, Panevėžio dra
mos teatre—D. Melėnaitei, A. Dūkš- 
tai, Kauno dramos teatre—D. Kazra- 
gytei, A. Kybartui, V. Valašįnui, Vil
niaus dramos teatre — A. Januškai- 
tei, A. Zigmantavičiui, Vilniaus 
jaunimo teatre — A. Kudlaitei, Klai
pėdos dramos teatre — V. Leonavi
čiūtei, Vilniaus operos ir baleto teat
re — sol. G. Kaukaitei, sol. D. Juodi
kaitytei, baletininkams G. Sakalaus
kaitei, V. Brazdyliui, V. Kudžmai, 
Kauno muzikiniame teatre — sol. K. 
Krukauskaitei. Jiems buvo įteikti 
garbės raštai. “Kultūros Barų” žur
nalo prizą laimėjo kaunietė D. Kaz- 
ragytė, “Komjaunimo Tiesos” — vil
nietis A. Zigmantavičius.

HENRIKAS JAGMINAS, baleto 
veteranas, atšventė amžiaus šešias
dešimtmetį. Baletan jis įsijungė 1925 
m., turėdamas tik 13 metų amžiaus, 
ir sceniniam darbui atidavė 42 me
tus, sukurdamas daugiau kaip 50 
vaidmenų, jų tarpe Mėlynąjį paukš
tį P. Čaikovskio “Miegančioje gra
žuolėje”, Francą L. Delibo “Kopeli- 
joje”, Bazilį L. Minkaus “Don Kicho
te”, Gustą J. Juzeliūno balete “Ant 
mariij kranto”. H. Jagminas taipgi 
dažnai dalyvaudavo baletų intarpus 
turinčių operų spektakliuose.

VILNIAUS OPEROS jaunasis te
noras E. Gutauskas pusei metų išvy
ko tobulintis į Tbilisį. Ten jis paruoš 
ir lietuvių kalba vietiniame Z. Palia- 
švilio operos teatre atliks du naujus 
vaidmenis: Alfredo — G. Verdi “Tra
viatoje”, Rudolfo — G. Puccini “Bo
hemoje”.

H. IBSENO DRAMĄ “NORA" 
Kauno dramos teatre pastatė rež. L. 
Kutuzova. Premjeriniame spektakly
je pagrindinius vaidmenis atliko R. 
Staliliūnaitė ir A. Gabrėnas. Pasta
rasis susilaukė gausių sveikinimų ir 
garbės rašto, nes premjeros data su
tapo su jo amžiaus penkiasdešimt
mečiu.

SOL. O. VALIUKEVIČIŪTĖS fil
muotą estradinės muzikos koncertą 
savo žiūrovams pateikė Vilniaus te
levizija, koncertui suteikusi jos at
liktos kompoz. B. Gorbulskio ir po
etės R. Skučaitės dainos “Kalendo
rius” pavadinimą. O. Valiukevičiūtė 
geriausiai atliko kompoz. R. Racevi- 
čiaus ir poeto S. Žlibino “Godas", su
derindama šokio judesį, humoristinę 
intonaciją su žvaliu muzikos ritmu ir 
šmaikščiu tekstu. Priekaištų susi
laukė dokumentinė filmo dalis, įter
pusi dainininkės repeticijas ir jos at
siminimus.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA Vil
niuje susipažino su savo narių nau
jausiais kamerinio pobūdžio kūri
niais. Kompoz. R. Astrauskienės ir 
poeto A. Baltakio vokalinį ciklą 
“Giesmės paslaptis” atliko Vilniaus 
operos teatro tenoras V. Adamkevi- 
čius ir pianistė G. Ručytė. Su 
kompoz. O. Balakausko naująja “Siu
ita smuikui ir violončelei" perklau
sos dalyvius supažindino G. Dalinke- 
vičius ir I. Kučinskas, su jo “Concer
tino fortepijonui ir styginiams” — 
įrašas magnetofono juostelėje, atlik
tas pianisto V. Ruchmano ir Ukrai
nos Kompozitorių Sąjungos kameri
nio orkestro.

V. Kst.



United trust s PORTAS
JANE—LAMBTON, $27,500 pra
šoma kaina. Mūrinis, atskiras 5 
kambarių vieno augšto namas. 
Dvigubas garažas iv privatus įva
žiavimas. Priedo 3 kambarių bu
tukas rūsyje.
PRINCE EDWARD DR., $32,500 
prašoma kaina. Atskiras, mūrinis 
vieno augšto namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu- 
alyva šildomas. įrengtas rūsys.
SWANSEA, $33,400 prašoma kai
na. 6 kambarių, 2 augštų, mūri
nis namas. Garažas ir įvažiavi
mas. Dideli kambariai. Tuojau 
galima užimti.
BLOOR — HIGH PARK, $39,900 
prašoma kaina. Atskiras, mūri
nis, 2 augštų, 8 kambarių namas 
su garažu ir privačiu įvažiavimu. 
Dvi virtuvės ir dvi prausyklos. 
Kambarys rūsyje.
ROYAL YORK — BLOOR, $10,- 
000 įmokėti, viena atvira skola.

Mūrinis 6 kambarių namas. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. 
Įrengtas rūsys. Arti požeminio ir 
krautuvių.

BLOOR — ISLINGTON, $15,000 
įmokėti. Mūrinis vienaaugštis na
mas su dvigubu garažu ir priva
čiu įvažiavimu. 6 dideli kamba
riai, pilnai įrengtas rūsys. Gerai 
prižiūrėtas namas.
RUNNYMEDE — ANNETTE, 
$52,900 prašoma kaina. Dvibutis 
(duplex). Abu butai po 5 kam
barius su balkonais. Kiekvienam 
butui atskiri šildymai. Arti susi
siekimo ir krautuvių.
BLOOR — HIGH PARK, $85,900 
prašoma kaina. 4 butų po 5 kam
barius mūrinis pastatas su gara
žais ir įvažiavimu. $10.900 meti
nių pajamų. Arti požeminio ir 
krautuvių. Gerai prižiūrėtas ir 
moderniai įrengtas.

BALYS SAKALAS 

762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

999 COLLEGE ST, TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad...... ....10-3
T re čiad. uždaryta
Ketvirtad........ 10-7
Penktad.......... 10-8
Seštad...........9 - 12
Sekmad..... 9,30 - 1

MOKA:
už termininius indėlius —
trejų metų ...............................l°7o
dvejų metų ............................ 6.75%
vienerių metų .........................6.25%
1972 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. 
už taupomąsias (savings) s-tas 6.6% 
už depozitų-čekių sąskaitas . 6.05%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000 ...........8.5%
nekiln. turto iki $50.000....... 8.25%

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — BERESFORD. Naujai išdekoruotas, atskirasnamas, šeši gra
žūs kambariai, dvi naujos modernios virtuvės, naujas šildymas, šoninis 
privažiavimas — garažas. Įmokėti apie $6-7.000.
RONCESVALLES — DUNDAS ST. W. Labai geromis sąlygomis par
duodama maisto gaminių krautuvė. Didelė apyvarta, lietuvių rajonas. 
Idealus verslas vedusių porai. Verta pamatyti. Prašo tik $5.500.
DURIE ST. — ANNETTE. Visiškai naujas, gražių plytų 6 kambarių 
namas. Tinkamas didesnei šeimai. Viskas įrengta labai moderniai. 
Garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokėti $7-8.000.
HIGH PARK — BLOOR. Trys butai, 12 kambarių, 2 ekstra kambariai 
rūsyje, 2 garažai su privačiu įvažiavimu. Namas be skolų. Prašo įmo
kėti $10-12.000.
RONCESVALLES — GRENADIER RD. Moderniai įrengta krautuvė 
ir 4 kambarių butas. Nepaprastai puiki verslo vieta, europietiškas 
rajonas. Įmokėti apie $14.000.
BLOOR — INDIAN RD. CRESC. Naujesnės statybos tributis — du 
butai po 5 kambarius ir vienas 3-jų kambarių. Atskiri įėjimai, trys ga
ražai su privačiu įvažiavimu. Arti krautuvės ir požeminis susisieki
mas. Įmokėti apie $15-20.000.
NEW TORONTO — KIPLING AVE. Labai geromis sąlygomis parduo
damas 6 butų namas. Viskas skoningai įrengta. Metinės pajamos apie 
$10.000. Įmokėti $15-20.000 ir viena atvira skola 10-čiai metų. Prašo 
$79.000. REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

F. SENKUS REAL ESTATE

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus Kibirkšties krepšininkės 

lankėsi Kuboje, kur žaidė ketverias 
draugiškas rungtynes su Kubos mo
terų rinktine. Visas rungtynes lai
mėjo kaunietės 50:42, 48:47, 61:46 ir 
65:51. Praėjusiose pasaulio pirmeny
bėse Kubos krepšininkės laimėjo sep
tintą vietą.

Sov. Sąjunga paskelbė 25 savo ge
riausius 1972 m. krepšininkus. Jų 
tarpe yra septyni lietuviai. M. Pau
lauskas pripažintas geriausiu kraštu
tiniu puolėju. Salia jo vyrų grupė
je paminėti R. Venzbergas ir A. Lin
kevičius. Moterų grupėje yra 4 lie
tuvaitės: L. Vinčaitė, N. Vaičiulėnai- 
tė, A. Jankūnaitė ir Z. Bareikytė.

Latvijoje įvykusiose profsąjungų 
automobilių lenktynėse J. Vaitėnas 
ir A. Povilaitis laimėjo pirmą vietą.

KLUBU SUVAŽIAVIMAS
Kanados sporto apygardos lietuvių 

sporto klubų suvažiavimas šaukiamas 
gruodžio 10, sekmadienį, 1 v.p.p., To
ronte, Prisikėlimo par. patalpose. 
Numatyta įvairūs pranešimai, įskai
tant SALFASS centro valdybos pirm. 
A. Bario žodį. Bus naujo apygardos 
komiteto ir vadovo rinkimai, 1973 m. 
veiklos tvarkaraščio sudarymas ir ei
namieji reikalai.
VYČIO ŽINIOS

Jungtinis rudens balius Lietuvių 
Namuose sutraukė rekordinį skaičių 
svečių. Prie baliaus pasisekimo daug 
prisidėjo P. Berneckas, B. Vitkus ir 
S. Dargis.

Poniai Ąžuolienei nuoširdžiai dė
kojame už berniukų krepšinio uni
formų pagražinimus.

Snieguolė Underytė išlaikė egza
minus ir tapo pirmąja lietuvaite 
krepšinio teisėja. Snieguolė jau tei
sėjauja oficialiose rungtynėse.

Berniukai (16) CYO krepšinio pir
menybėse pralaimėjo prieš St. Chris 
30:38. Žaidė: Žalnieriūnas 14, Duliū- 
nas 8, Kaknevičius 2, Diek 6, Ąžuo
las, Abramonis, Bajorinas.

Mergaitės (14) CYO krepšinio pir
menybėse pralaimėjo Aušrai 4:12. 
Žaidė: Ąžuolaitė 1, D. Valiukaitė 1, 
Vėlyvytė 2, Žukauskaitė, Matulaity
tė, Dūdaitė, V. Valiukaitė. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Metinis šokių vakaras — šį šešta
dienį, gruodžio 2 d., 7.30 v.v., Prisi
kėlimo auditorijoje.

šią savaitę įvedama nauja tvar
ka berniukų krepšinio treniruotėms: 
antradieniais nuo 5 iki 7 v.v. jaunu
čiams D (minor bantams); nuo 7 — 
vyrams; ketvirtadieniais nuo 5 iki 
7 v.v. jaunučiams C (bantams), nuo 
7 — jauniams B ir A. Mergaičių ir 
moterų treniruotės bus įprasta tvar
ka — trečiadieniais.

A. Grigonio globojama ir A. 
Kaknevičiaus, V. Radžiūno ir J. Gri
gonio treniruojama jaunių B krep
šinio komanda nugalėjo Transfigu
ration penketuką, 37:22 (17:8). Auš
roje žaidė: L. Rautinšas 3, R. Gri
gonis 12, R. Sriubiškis 8, V. Raab 14, 
A. Stauskas.

Trenerio O. Kušneraičio ir koman
dos globėjo A. Štuikio jaunučių C 
krepšinio komanda šį sezoną žaidžia 
dar be pralaimėjimo. Paskutines 
rungtynes CYO lygoje laimėjo prieš 
St. John (R. K.) 38:21 (19:11). Žai
dė: S. Arlauskas 5, E. Petronis 8, S. 
Stončius 14, A. Abromavičius 3, A. 
Sodonis 4, J. Gutauskas 2, R. Ulba 2, 
R. Punkris, J. Skrupskas, V. Ston
čius.

Kovas ir Aušra. Lapkričio 26 d. į 
Torontą atvyko net 3 Hamiltono Ko
vo prieauglio krepšinio komandos 
žaisti draugiškų rungtynių su Toron
to Aušra. Hamiltonas išsivežė du lai
mėjimus. Mergaičių A klasės rung
tynes laimėjo kovietės 37:26 (13:10): 
L. Solovaitė 2, V. Stukaitė 10, V. Ric- 
kaitė 8, A. Lukošiūtė 3, L. Zubaitė 
6, V. Tuzcotte 5, R. Kareekaitė, L. 
Dronsatavičiūtė 3; Aušroje žaidė: 
V. Plučaitė 2, B. Plučaitė 2, S. Simu- 
tytė 18, S. Ranonytė 2, A. Birštonai- 
tė 2, P. Simutytė ir A. Pacevičiūtė 2. 
— Jaunių A klasės žaidynes laimėjo 
gana stipri Kovo komanda 76:59 (28: 
22): E. Tirilis 26, A. Žilvitis 26, R. 
Butkevičius 12, R. Kalvaitis 4, M. 
Kairys 2, R. Tirilis 2, A. šeštokas 4, 
J. Rusinavičius. Aušroje žaidė: B. 
Stočkus 8, K. Bartusevičius 3, A. 
Kaknevičius 10, A. Grigonis 21, J. 
Grigonis 15 ir V. Radžiūnas 2. — O. 
Kušneraičio treniruojama jaunučių 
C komanda laimėjo prieš hamilto- 
niečius 35:20 (15:10): A. Abromavi
čius 9, S. Arlauskas 8, J. Gutauskas, 
E. Petronis 2, R. Punkris, J. Skrups
kas, A. Sodonis 2, V. Stončius, S. 
Stončius 14, E. Urbonavičius, R. Ul
ba. Kovo komandoje žaidė: L. Žilvi
tis, R. Budninkas, R. Ulba. Kovo ko
mandoje žaidė: L. Žilvitis, R. Budi- 
ninkas, R. Antanaitis, R. Dudonis, V. 
Riekus 7, P. Grajauskas 6, V. Sadaus
kas, R. Kybartas 7.

TORONTO, ON T.
Kun. dr. V. Skilandžiūnas, 

gyvenąs Otavoje, praėjusiais 
metais studijavo Šv. Pauliaus 
universitete psichologinę sielo
vadą, parašė atitinkamą darbą 
ir gavo magistro laipsnį. Jo 
tema buvo “Kunigo ir peniten- 
to santykis”. Kartu jam buvo 
suteiktas ir teologijos bakalau
ro laipsnis. Anksčiau kun. V. S. 
Studijavo Lavalio universitete 
Kvebeke, kur gavo pedagogikos 
daktaro laipsnį. Miunchene, Vo
kietijoj, jis buvo bebaigiąs stu
dijas psichologijos daktaro 
laipsniui gauti, bet dėl emigra
cijos negalėjo užbaigti. Praėju
sią savaitę jis lankėsi Toronte 
ryšium su numatomom naujom 
pareigom Otavos arkivyskupijoj 
ir aplankė savo gimines.

Inž. A. Lapo elektros bendro
vė, žinoma kaip H. Lapas and 
Co. Ltd., sudarė elektros plana
vimo sutartį su Ontario Hydro 
dėl elektros įvedimo College ir 
University gatvių sankryžoje 
statomame pastate. Pastato są
mata — 30 mil. dol. Vien elekt
ros įrengimų sąmata sieks 3 mil. 
dol.

Eglės Asevičiūtės atvaizdas 
dažnai pasirodo įvairiuose ang
liškuose žurnaluose. Madų žur
nalo “Miss Chatelaine” lapkričio 
16 d. numeryje jos atvaizdas, 
kaip modelistės, panaudotas vir
šeliui ir dar keliuose kituose 
puslapiuose.

Gegužės mėnesį Toronte įvy
kusios baltistikos konferencijos 
organizacinis komitetas baigė 
darbą lapkričio 20 d. posėdyje 
estų Tartu kolegijoje. Komite
tas tačiau nutarė neišsiskirstyti 
ir likti AABS — baltistikos stu
dijų draugijos — židiniu. Buvo 
sudarytos trys komisijos veiklos 
planavimui.

K. Žutautienė, vietoje kalėdi
nių sveikinimu, paaukojo “TŽ” 
$5.

1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- vyt V CIPDAI 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus —

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

P ARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., T ■ rnr <apq
TORONTO, ONTARIO I 6L
• įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •

• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •

• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •

• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •

• Importuoti maisto gaminiai •

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •

• --------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------- •

Ateitininkų žinios
Kun. St. Yla Federacijos dvasios 

vadas atvyksta šį savaitgalį į Toron
tą ir sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėli
mo par. salėje kalbės arkivyskupo J. 
Matulaičio prisiminimo vakarienėje, 
kuri yra ruošiama N. Pr. M. seselių 
rėmėjų.

Studentų susirinkimas įvyks sek
madieni, gruodžio 3 d., 7 v.v. atei
tininkų kambaryje. Bus labai įdo
mios diskusijos aktualia tema “Lie
tuviškos parapijos”.

Ateitininkų tėvų susirinkimas — 
gruodžio 10, sekmadienį, tuoj po 10 
v. Mišių ateitininkų kambaryje.

Nario mokestis visiems ateitinin
kams yra $2 metams. Jį moka visi — 
ir jaunučiai, ir vyresnieji. Vienas 
doleris yra siunčiamas MAS cent
ro valdybai, o kitas lieka būrelių ir 
kuopos ižde įvairiom išlaidom.

Toronto ateitininkiškasis jaunimas 
dėkoja tėvų komitetui, kuris remia 
ateitininkišką veiklą finansiškai ir 
moraliai. Torontas yra vienintelė 
vietovė visoje Š. Amerikoje, kur tė
vų komitetas yra taip gerai susior
ganizavęs.

Skautų veikla
• “Bambyno” tunto vadijos posė

dis šaukiamas šį sekmadienį, gruo
džio 3, po 11 v. pamaldų skautų 
būkle.

• LS Sąjungos korespondeciniam 
suvažiavimui jau yra užsiregistravę 
virš 450 dalyvių. Rinkiminių kandi
datų sąrašas bus paskelbtas gruodžio 
pradžioje. Kol jis dar nepaskelbtas, 
galima siūlyti kandidatus. Vienetų 
vadovai yra prašomi patikrinti, ar 
visi, kvalifikacijas turį suvažiavime 
dalyvauti, yra užsiregistravę.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas, vad. S. Valiūnaitės ir G. 
Kalinausko, dalyvavo Lietuvos ka
riuomenės atsteigimo šventės meni
nėje programoje lapkrč. 25 d. Lie
tuvių Namuose. “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vėliavos dalyvavo šven
tės pamaldose Prisikėlimo bažnyčio
je lapkričio 26 d.

• “Šatrijos” tunto rengiamos skau
tiškos šeimos Kūčios — gruodžio 17 
d., 5 v. p.p., Prisikėlimo auditorijoje.

• Vyr. skaučių vaidilučių ir jūr. 
skaučių gintarių sueiga šaukiama 
gruodžio 4 d., 7.30 v.v., N. P. M. 
seselių namuose.

• Gauta siunta skaučių unifor
moms medžiagos. Kreiptis į ps. A. 
Jankaitienę, 2235 Bloor St. W., tel. 
RO2-3838.

• “Šatrijos” tuntas dėkoja dail. 
A. Tamošaitienei už paveikslą.

• LSS pirmūnas v. s. P. Jurgėla 
dėkoja “Rambyno” tuntui už $80 au
ka, kurią jis gavo, mirus jo žmonai.

• šeštadienį, gruodžio 2 d,, 1 v. 
p.p., vilkiukų sueiga Lietuvių Na
muose. Visi dalyvauja uniformuoti.

C. S.

STENGIUOSI . . .
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

miuosi lietuvių išeivijos daili
ninkų darbais. Aš pats, kaip pre
tendentas į dailininkus, esu rei
kalingas kritikos, todėl negaliu 
vertinti kitu. Galiu tik pasakyti, 
jog labai džiaugiuosi, kad lietu
viai išeivijoje taip daug dirba.

— O kaip Jums atrodo oku
puotos Lietuvos dailininku kū
ryba?

— Labai sunku atsakyti į 
klausimą. Aš nesu matęs, ką lie
tuviai dailininkai kuria dabai’.> 
nėję Lietuvoje. Esu tikras, ka 1 
jie nėra nei geresni, nei bloges
ni už dailininkus, gyvenančius 
užsienyje. Mes visi esame iš to 
pačio miško.

— Ko linkite mūsii dailės kū
rėjam?

— Linkiu daug darbo ir pasi
sekimo.

Atsakęs į klausimus, dail. V. 
Kasiulis, lydimas Aug. Kuolo, 
išskubėjo tvarkyti paveikslų pa
rodos. Savo laikysena jis atrodo 
labai kuklus džentelmenas, ven
giąs ką nors atviresnio pasakyti 
apie save ar savo kūrybą. Vietoj 
to jis pabėrė humoristinių žie
žirbų ir paliko skaitytojus ste
bėti jo paveikslus ir ten jieško- 
ti atsakymų, kuriu nepavyko iš
gauti šiame pokalbyje.

Naujų Metų sutikimas bus 
rengiamas Lietuvių Namuose 
gruodžio 31 d. Taip pat N. Metų 
sutikimą rengs ir lietuviškosios 
radijo programos vedėjas J. R. 
Simanavičius Westbury viešbu
tyje Toronte.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2G64 • 1611 BLOOR St. West
HIGH PARK AVE, $42.000 pilna kaina, originalus dvibutis' (duplex) 
po 5 kambarius, modernizuotos virtuvės, visas išklotas kilimais, van
dens šildymas, dviem automobiliam pastatyti vieta. Įmokėti apie 
$12.000.
72 AKRAI ŽEMĖS su pastatais, 427 ir 89 kelių sankryžoje, 4.000 
pėdų ant asfaltuoto kelio.
IZOLIUOTAS VASARNAMIS netoli Tėvų pranciškonų stovyklavie
tės; tinka gyventi ištisus metus. Kaimynai — lietuvių šeima.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4 
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-alyva 
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau į pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, gražus rupių plytų 
atskiras namas, 6 didžiuliai kambariai, puiki ultra moderni virtuvė 
ir prausykla, vandeniu-alyva šildomas, užbaigtas rūsys, garažas su 
plačiu įvažiavimu, visai netoli Lietuvių Namų.

AL. GARBENIS
NAMŲ TEL. HU 9-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA
5Vi% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
6% už taupymo s-tas
6’/i % už 1 m. term. dep.
6%% už 2 m. term. dep.
7% už 3 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

milijonų dolerių

J ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI-
• CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 

VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vai p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 mln. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
Ontario Sr Toronto Real Estate Board narys

DUNDAS—CLENDENAN, $3.000 įmokėti, atskiras 9 kambarių per 
du augštus namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, didelis sklypas, prašoma 
$25.900.
ETOBICOKE, $38.900 vienaaugštis (bungalow), atskiras, plytinis, pri
statytas garažas, 6 kambariai, kilimai, arti Burnhamthorpe Rd.
MISSISSAUGA, atskiras plytinis vienaaugštis (bungalow), dvigubas 
garažas, 6 kambariai ir 2 poilsio bei šeimos kambariai, prašoma 
$41.900.
$3.000 ĮMOKĖTI, plytinis 6 kambarių 2 virtuvių namas, nauja šildy

mo krosnis, prašoma $22.900.
BABY POINT—JANE, $10.000 įmokėti, atskiras plytinis 6 šviesių 
kambarių 
gar" s.

1U82
ir dviejų prausyklų namas, vienas mortgičius balansui,

BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių (vairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORRIS, A. BUUDŽ1US

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas 

1113 Dundas St W., — .
Toronto 3, Ont. ^el. 533-5454

Angliškos vilnonės, "mohair”, “ierylene” medžiagos

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS -p . 71-9-
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 e,» 004-/323

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų 
Westway, Mississauga ir Kingsway rajone, 
o Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

f OR SALE

R. Stasiulis Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

ižHlfED 
TftUdT

realtor

PARDUOTA VIRŠ 400.000 VOKŲ

LIPDĖS ANT LAIŠKŲ VOKŲ 
100 $1 • 300 $2 • 500 $3 ‘ 

• 1000 $5 •

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

HIGH PARK — SKUBUS PARDAVIMAS, $7.000 įmokėti, mūrinis 
atskiras 7 kambarių per du augštus namas, moderni virtuvė, dideli 
kambariai, garažas, šoninis įvažiavimas, nauja šildymo krosnis, nau
jas stogas, užbaigtas rūsys, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. 
Pora minučių iki Bloor parko. Viena atvira skola 10-čiai metų. 
Prašoma kaina $31.900.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLD'S MARKET----------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. T . Anti 
(Warden & Ellesmere) ----------------- 1 ei"
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A 1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

Lipdės ant- automobilių buferių 
• 3 $1 • 8 $2 • 

KOVA UŽ GYVYBĘ

Palto atvirukai siųsti valdžios 
žmonėms 

10 $1 • 25 $2 • 100 $5 
• 500 $20 •

Right to Life P. O. Box 993A 
Palos Verdes Estates, Co. 90274 
USA.

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

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-200S 

Čia gaurite tekstilė! gaminiui pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megxtiniu Ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

to Hipopf

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos, 

97/ College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei 

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 Lękiaminjaj
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai parinktus siun
tinius Iš tokių daiktų, kurie labiausiai reikalingi Lietuvoje ir bus 

tikrai naudingi Jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1972

Vyrias arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vyriš
kas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vilnonė angliška vyriškai eilu
tei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai specialios storos ''crim
plene” medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriški nailono marškiniai 
arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų geriausios 
rūšies cigarečių_____________________________________ $125.00

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių arba vilnonių, gėlėta arba 
su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios “crimplene” medžia
gos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai vilnonės 
apsiaustui medžiagos, “crimplene" medžiaga suknelei _____  $115.00

MAISTO SIUNTINYS 1972
Vz sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausių baltų miltų, 2 sv. ryžių, 

sv. kvepančių pipirų, 14 sv. lapelių, Vz sv. geriamo šokolado, 1 dė
žutė kavos (nescafe), 1% sv razinkų, 1% sv. maišytų džiovintų vaisių, 
1 sv. Šokoladinių saldainių-------------------------------------------- $35.00

NEKALBĖJO LIETUVIŠKAI
Tik šiandien (1972. XI. 4) atėjo 

"Tž” rugpjūčio 31 nr., kurio 3 psl. 
yra Zigmo Girdausko straipsnis “Jau
nimo kongreso viešnios — konkre
tus vaizdelis”. Turbūt autorius sukei
tė tų viešnių kraštą (straipsnyje mi
nima Argentina), kadangi iš Argen
tinos “seniai subrendusių moterų”ne- 
buvo. Rašoma apie viešnias iš vieno 
P. Amerikos kraštų — Argentinos, 
Urugvajaus, Brazilijos, Kolumbijos. 
Buvusios dvi, nemokančios lietuviš
kai. Visiems, žinantiems, kad lietu
vaitės turėtų būti šviesiaplaukės, 
mėlynakės, tuoj pat krinta į akis 
straipsnyje minimos “šešios tamsios 
akys”, “tamsiai ružavi veidai”. Reiš
kia nepilnai lietuvių kilmės mergai
tės, kurios, kaip Z. G. paaiškina, ne
mokėjo lietuviškai. Suprantami au

toriaus jausmai ir taip pat jo vaiz
duojamo Petro Kuodo nuotaikos 
mūsų tautinio likimo reikalu. Ir au
torius, ir skaitytojai turėtų stengtis 
suprasti jausmus tų, kurie šiuose 
kraštuose su jaunimu dirba. Pavyz
džiui, Brazilijos lituanistinėse mo
kyklėlėse ir vaikų bei jaunimo sto
vyklose apie 70% vaikų yra mišrių 
šeimų; apie 70% dar nekalba lietu
viškai (abu skaičiai nesutampa, nes 
yra mišrių šeimų, kurių vaikai lietu
viškai moka). Visi jau trečios kartos 
lietuviai.

Mes esame dėkingi toms šeimoms, 
kurios mielai ir meiliai priėmė mūsų 
jaunimą, netaip gerai mokantį lie
tuviškai, ir juos savo globa, rūpesčiu 
ir net dovanomis arčiau prijungė prie 
lietuviškos šeimos: to jie niekad ne
užmirš, nuolat apie tai kalba, o grįžę

jungiasi į mokyklėles ir jaunimo 
sambūrius dar nuoširdžiau. Gal jie 
netaps dideli patriotai, kokiais mes 
save laikome, bet lietuvių tautai ir 
Lietuvai visados reikėjo ir reikės 
nuoširdžių draugų.

Nežinia, kokia bus pokarinių Ka
nados ir JAV imigrantų (dypukų) 
tautinė padėtis už 20 metų, kai pra
eis tiek laiko nuo išvykimo iš Lietu
vos, kiek jau čia senosios imigracijos 
praėjo. O tuo tarpu kviesčiau straips
nio autorių prisijungti prie tų, kurie 
domisi į šiuos kraštus atvykti ir su 
jaunimu metus dvejus padirbėti.

Antanas Saulaitis, SJ 
Sao Paulo, Brazilija

PARAPIJOS ŽINIOS
Jau kelinti metai “Tž” paskutinia

me puslapyje yra spausdinamos net 
5 parapijų žinios. Tai labai gražus 
ir reikšmingas išgarsinimas savo pa
rapijų. Per tuos keletą metų man kri
to į akis Montrealio Sv. Kazimiero 
parapijos žinios, kurias paruošia A.

Šypsenos

Taip pat įdedame į šiuos arba kitus Jūsų drabužių užsakymus — daly
kus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi. Dirbtinio minkkailio 
apsiaustui viršus $40.00, nailoninio kailio apsiaustui viršus $25.00, vy- 
ryški arba moteriški nertiniai $15.00, vilnonės skarelės $5.00, nailono 
lietpalčiai $12.00, nailoniniai marškiniai $9.00, vilnonės arba nailo
ninės kojinės $2.50.
Taip pat priimame užsakymus: automobilių, motociklų, dviračių, tele- 
vicijos pnimtuvų, šaldytuvų ir t.t.

Baltic Stores L t d., (Z. juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England. Tel. 01 739-8734

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •
• Statom ir taisom antenas •

• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

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

GAM.HM, tip.fop MEATS 
kas Savaitę ’—T’ DEUCATESSEM
1727 BLOOR STREET'WEST (PRIES KEELE POŽEMINIO STOTI)

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

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

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 Ir 5 kelias)

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvq, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos bo muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvo) ir t.t. Toip pot persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvairius siuntinius iki 193Z< svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui jvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujamo.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D . » — 4B0 RONCESVALLES AVI.,
ĮSTAIGA t>altlC exporting CO. TORONTO i, Ontario

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Bloor Autorite Garage ’’J
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

IDiirbas sąžiningas ir garantuotas 
iJctavius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Čikagos lietuvių horizonte
Vladas Ramojus

su A. VAIČIULAIČIU
Lapkričio 18 d. Jaunimo Centro 

didžiojoje salėje ateitininkų meno 
draugija “Šatrija”, kuriai šiuo metu 
pirmininkauja A. Grincevičienė, 
prieš kelerius metus atvykusi iš okup. 
Lietuvos, surengė rašytojo Antano 
Vaičiulaičio kūrybos vakarą. Daly
vavo pats rašytojas A. Vaičiulaitis, 
gyvenantis Vašingtone, literatūros 
prof. R. Šilbajoris, sol. P. Bičkienė 
ir būsų rinktiniai aktoriai. Apie 300 
A. Vaičiulaičio kūrybos gerbėjų, su
sirinkusių tą vakarą j Jaunimo Cent
rą, matė scenos priekį, dekoruotą 
smarkiai padidintais A. Vaičiulaičio 
parašytų bei išleistų knygų virše
liais: “Auksinės kurpelės”, “Italijos 
vaizdų”, “Valentinos”, “Gluosnių dai
nos” ir “Nuo Sirakūzų iki šiaurės 
elnio.” Vakarą atidarė “Šatrijos” 
pirm. A. Grincevičienė, rašytojui 
Įteikdama juostą su įrašu: “Kur bė
ga Šešupė, kur Nemunas teka..." 
Pagrindinę, kondensuotą bei dalykiš
ką kalbą apie A. Vaičiulaičio kūrybą 
pasakė prof. R. Šilbajoris, pabrėžęs, 
kad žmonės iškyla ne siekdami gar
bės, bet savo darbais. A. Vaičiulaitis 
nėra estradinis superpatriotas, bet 
ištikimas tikrajam menui, kaip kūrė
jo dvasios išraiškai. Svarbiausia, kad 
Vaičiulaitis moka klasiškai rašyti ir 
jaugia pagarbą lietuvių kalbai. Tai 
esąs tautos sąžinės balsas. Išryškinęs 
kaikurias A. V. raštų detales, prof. 
R. Šilbajoris ir mažiau išprususiam 
skaitytojui ryškiai sugebėjo įrodyti, 
kur yra tikroji literatūra bei tikrasis 
menas. Rašyt. A. Vaičiulaitis savo 
žodyje išryškino, kaip gimė kaikurie 
jo kūriniai, publiką nukėlė ir į mūsų 
aprašyta lietuvišką Pensilvaniją, nes 
skaitė kūrinį, kuris buvo parašytas 
jam gyvenant Scrantone. Taip pat 
paskaitė ir savo poezijos.

Meninėje dalyje aktoriai St. Kie- 
laitė, L. Rastenytė, L. Barauskas ir 
J. Kelerius sccnon išvedė A. Vaičiu
laičio legendą “Žvejų duktė Banguo
lė". Ją scenai pritaikė J. Kelečius, 
režisavo D. Lapinskas. įspūdingų de
koracijų bei šviesų fone, vietomis 
įjungus muzikinius efektus, legen
dos inscenizavimas paliko malonų es
tetinį įspūdį. Kelias dainas padaina
vus sol. P. Bičkienei (akompanavo 
G. Aleksiūnaitė - Mitchell), vakaras 
užbaigtas pačiu įspūdingiausiu sce
niniu gabalu — A. Vaičiulaičio “Uo
do” inscenizavimu, kurį su tikru pro- 
fesijonališkumu atliko aktoriai L. 
Barauskas ir J. Kelečius. Salę nu
siaubė plojimų banga. Nors tai jau 
buvo bene trečias ar ketvirtas “Uo
do” pastatymas Čikagoje, bet jį gali
ma žiūrėti ir 10 kartų iš eilės. Ap
lamai, A. Vaičiulaičio kūrybos vaka
ras ištisai išlaikė augštą meninį lygį, 
ir “Šatrija” dar kartą parodė, kaip 
reikia tokias akademijaskūrybos va
karus ruošti. Tai buvo ne masių, bet 
jau elito vakaras.

SVEČIO ŽODIS
Nepaslaptis, kad A. Vaičiulaičio 

kūrybos vakare, šalia gausaus būrio 
ateitinlnkijos, šalia gausiai dalyvavu
sių įvairių ideologijų žmonių, buvo 
ir svečių iš okup. Lietuvos. Vakare 
teko pastebėti sol. G. Kaukaitę, muz. 
G. Trinkūną, akt. D. Banionį. Jie su 
malonumu vakaro programą išklausė 
ir, tikime, išgyveno kiek kitokių nuo
taikų, negu savo žemėje. Buvo pro
gos pasikalbėti su D. Banioniu. Pa
klaustas, kaip patiko A. Vaičiulaičio 
kūrybos vakaras, jis pareiškė, esą jį 
stebino rengėjų bei programos daly
vių nuoširdumas ir kad jam, kaip 
lietuviui, garbė buvo tokiam vakare 
dalyvauti. D. Banioniui paminėjau, 
kad jo žodžiai bus paskelbti ne ko
munistiniam laikraštyje, bet “Tž". 
Jis dėlto nė kiek nesijaudino, nes 
kaip menininkas jis žinomas ne tik 
Lietuvoje, bet ir visos Sovietų Są
jungos imperijos ribose. Pagrindinę 
savo duoklę Lietuvai jis atiduoda ži
nomajam Panevėžio teatre.

KONCERTAI
Anoniminiuose laiškuose siuntinė

jami kvietimai pranešė, kad lapkri
čio 25 d. McAuley auditorijoje Či
kagoje įvyks okup. Lietuvoje gyve
nančios sol. Giedrės Kaukaitės ir 
muz. Gyčio Trinkūno koncertas. Sol. 
G. Kaukaitė dainavimo meną yra 
tobulinusi Milano “La Scaloje” ir 
1971 m. laimėjo I premiją visos So
vietų Sąjungos M, Glinkos vokalistų 
konkurse. Prieš koncertą kyla klau
simas, kodėl anoniminiai koncerto 
rengėjai bijo prisistatyti viešumai? 
Nevienas gali pagalvoti, kad gal kon
certą rengia “Vilnies” seneliai ar 
kuri kita prokomunistinė organizaci
ja. Bent iki iapkr. 20 d. patriotiniuo
se Čikagos lietuvių laikraščiuose ne
buvo to koncerto skelbimų. Nežinia, 
ar leidėjai atsisakė juos priimti, ar 
yra kokia kita politika. Bet už tai 
lapkričio 19 d. prie Jaunimo Centro 
kone visi lietuvių automobiliai buvo 
slapta apkaityti to koncerto reklami
niais lapeliais. Kaikas pasipiktino, 
kad nežinomi rengėjai išnaudoja net 
lietuvių jėzuitų aplinką, kur stovi 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę pa
minklas, kaikam labai svetimo kon
certo reklamai.

Žymiai drąsesni bei atviresni pasi
rodė Santaros-Šviesos žmonės. Jie 
privačiai išsiuntinėtuose kvietimuo
se skelbia, kad gruodžio 9 d. Be
verly Art Center salėje rengia muz. 
Aldonos Dvarionaitės piano rečitalį. 
Programoje Čiurlionis, Jakubėnas, 
Dvarionas ir pasauliniai kompozito
riai. I Šį koncertą, kurio rengėjai at- 
rai pasiskelbė, bus žymia] drąsiau ei
ti muzikos mylėtojams.

SKAUTAI SKAIČIUOSE
Kas dvi savaitės lietuviai jėzuitai 

Čikagoje išleidžia gausiai iliustruo
tą, taip pat pilną Įvairių aprašymų 
biuletenį, vadinamą “Mūsų Žinios”. 
To biuletenio 20 nr. yra skirtas lie
tuviams skautams, kurių veiklos na
mai yra Jaunimo Centras. Iš duo
damų aprašymų sužinome, kad šiuo 
metu Čikagoje yra apie 860 lietuvių 
skautų, priklausančių keturiems tun
tams. “Aušros Vartų” skaučių tun
tui, vienam iš seniausių Čikagoje, 
priklauso 200 skaučių. “Kernavės” 
tunte yra 240 skaučių, “Nerijos” jū
rų skaučių tunte — 120. “Lituani
kos” berniukų tunte, turinčiame net 
19 draugovių, susibūrę apie 380 
skautų. Iš skaičių matome, kad skau- 
tija kiek daugiau domisi mergaitės, 
nes jų skaičius didesnis. Antra ver
tus, skautų eilės nemažėja, bet vis 
dar auga. Ateityje, sužinojus tikrą 
lituanistines mokyklas lankančių 
mokinių skaičių, bus galima apskai
čiuoti, koks nuošimtis priklauso 
skautams bei kitoms jaunimo orga
nizacijoms.

K. L. FONDAS
(Atkelta iš 3 psl.)

Artėjame prie $100,000 kapitalo. 
Ir tu, mielas tautieti, neatsilik ir būk 
tos didžiulės lietuviškos talkos da
lyviu. Dar šiandien stok į Kanados 
Lietuvių Fondo narių eiles. Įnašai 
priimami Lietuvių kredito koopera
tyvuose Montrealyje, Hamiltone ir 
Toronte arba siunčiami iždininkui 
šiuo adresu: 140 Glendale Ave, To
ronto 3, Ont. P. BASTYS, ižd.

Pajieškojimas
Monika Aleknaitė-Banaitienė įieš

ko buvusio Latvijos žemės ūkio mi- 
nisterio Alfredo Beržinio, žinantieji 
prašomi pranešti: 110 East Ave. S., 
Hamilton, Ont. Tel. 529-1915.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

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

K. Tai yra bene pačios gražiausios ir 
įdomiausios parapijų žinios iš visų. 
Atrodo, žinių teikėjas sugeba labai 
gražiai ir švelniai, patrauklia forma 
įeiti į savo skaitytojų jausmus. Prieš 
dvejus metus K. A., būdamas par. 
komiteto pirmininku, sėkmingai ir 
sumaniai vadovavo parapijai. Tapęs 
pirmininku, vietoje kelias dienas 
trukusio bazaro sugalvojo ir įvedė 
metinę loteriją bei vakarienę, kuri 
rengiama su dideliu pasisekimu jau 
treji metai iš eilės. Šį jo sumanymą 
jau yra pasiskolinusi ir kita parapi
ja. Reikia tik džiaugtis ir didžiuotis. 
Įdomu, kodėl K. A. nėra par. komi
teto nariu, kur jis galbūt labai rei
kalingas. Iš savo pusės aš linkiu K. 
A. dar daug metų darbuotis, rašant 
“TŽ” šv. Kazimiero parapijos ži
nias. Montrealietis-nekazimierietis

Stebuklai
Po II D. karo rusų okupuoto j 

Lietuvoj traukiniu važiuoja ru
sų karininkas ir popas su kry
žiumi ant krūtinės. Parūpo kari
ninkui paerzinti popą:

— Man būtų įdomu žinoti, 
kaip Jūs iki šiol išlaikėt savo 
kryžių?

— Ogi taip, kaip ir Jūs savo 
antpečius, — atsakė popas.

Po valandėlės vėl klausia ka
rininkas:

— Ar Jūs tikite stebuklais?
— Tikiu.
— Pasakykite man, kodėl da

bar nėra stebuklų.
— Kaip tai nėra? Dar dau

giau nei seniau. Kristus stebuk
lingai pavalgydino minią tik vie
ną kartą, o dabar kolchozininkai 
uždirba per metus tiek, kad per 
pusantro mėnesio suvalgo, o vi
są likusį laiką maitinasi stebuk
lingai.

ČESNAKAS-

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

įrengimas yra gerokai pigesnis 
už požeminių traukinių. Prem
jero idėją Toronto miesto pla
nuotojai sutiko skeptiškai, nes 
iškeltieji traukiniai keleivių 
perveš dvigubai mažiau, negu 
požeminiai. Be to, keleiviams 
jus nepatogumų pasiekti kelių 
metrų augštyje esančias jų plat
formas.

Kvebeko premjero R. Bouras- 
sos liberalų partija Montrealyje 
įvykusime suvažiavime priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią pran
cūzų kalbą šioje provincijoje 
padaryti pagrindine mokyklose, 
prekyboje ir pramonėje. Imi
grantai, kurie Kvebekan atvyks 
iš neangliškų kraštų, turės savo 
vaikus siųsti į prancūziškas mo
kyklas ir patys išmokti prancū
zų kalbą. Premjeras R. Bouras
sa rezoliuciją pavadino partijos 
valia, bet vengė platesnių ko
mentarų. Jis žadėjo kovoti už 
Kvebeko kultūrinę nepriklauso
mybę ir ekonominę federaciją. 
Šis prasitarimas liudija, kad li
beralai jau yra padarę posūkį 
separatistinės kvebekiečių par
tijos kryptimi. Pastarosios vadas 
R. Levesque pasisako už Kve
beko politinę nepriklausomybę 
ir ekonominę sąjungą su kito
mis provincijomis Europos 
Bendrosios Rinkos pavyzdžiu. 
Priverstinį prancūzų kalbos už- 
krovimą ateiviams iš neangliš
kų kraštų jau pasmerkė Kvebe
ko etninės grupės. “Adcom Re
search Ltd.” viešosios nuomo
nės tyrimo duomenimis, 27% 
angliškai kalbančių montrealie- 
čių išsikeltų iš Kvebeko, jeigu 
provincija oficialia kalba pra
monėje ir prekyboje pripažintų 
prancūzų kalbą. Jų nuomone, 
šiose srityse anglų kalba jau yra 
tapusi tarptautine. Jos pašalini
mas Kvebeke tik dar labiau izo
liuotu šią provinciją nuo Kana
dos ir pasaulio. Premjeras R. 
Bourassa naujus potvarkius kal
bų klausimu pažadėjo paruošti 
ir paskelbti sekančių metų pra
džioje.

Kanada įsileido 4.400 azijie
čių, kuriuos iš Ugandos ištrėmė 
diktatorius gen. I. Aminas. Nau
jieji ateiviai buvo paskirstyti po 
visą Kanadą, bet jų didžioji da
lis — apie 2.000 įsikūrė Onta
rio provincijoje. Azijiečių ištrė
mimas iš Ugandos Kanadą už
klupo nepasiruošusią. Imigraci
jos pareigūnus Ugandon jai te
ko siųsti iš atstovybės Libano 
sostinėje Beirute. Kadangi to
kių rasinio pobūdžio trėmimų 
gali būti ir daugiau Rytų Afri
koje, federacinė Kanados vy
riausybė nutarė atidaryti spe- 
cialų'imigracijos centrą Kenijos 
sostinėje Nairobyje.

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

geras vaistas 
česnakai (garite) yra nattira/uf krau
tą valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nolva- 
rūmų, nuo puvimo bakterl|ų bei |ai 
iu naikina. "ADAMS GARLIC PEARLES1' 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje |au seniai vartojama. 
Per iitisus iimtmočius milijonai Įmo
nių vartojo Česnaką kaip vaistą, tikė
dami |o gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk “ADAMS GARLIC 
PEARLES“ di kūtę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėsi Uos česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei ikonlo.

REALTOR

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Gaisras ir gėlės
— čia gaisrinė? — pasigirdo 

ragelyje moteriškas balsas.
— Taip, — atsakė budintis 

ir trumpai paklausė:
— Adresas?
— Matote, — pasakė mote

riškas balsas, — aš tik ką paso
dinau gėles savo darželyje...

— Piliete, — nutraukė budin
tis, — mums nerūpi jūsų gėlės, 
čia gaisrinė.

— Būkite malonus, leiskite 
man pabaigti kalbėti, — papra
šė moteriškas balsas. — Kaimy
nų namas jau seniai dega, norė
jau paprašyti, kad jūs atvažiavę 
pasaugotumėte mano gėlyną — 
jo neišmindytumėte.

Uždarbiai
Okupuotos Lietuvos komunis

tas, paklaustas kanadiečio turis
to, kas geriausiai uždirba Sov. 
Sąjungoj, atsakė: “Chlam” (ru
siškas žodis, reiškiąs atmatas). 
Nustebusiam turistui vilnietis 
paaiškino, kad šis žodis sudary
tas iš pirmųjų raidžių rusiškųjų 
žodžių — “chudožniki" (daili
ninkai), “literaty", “artisty”, 
“muzikanty”.

Mokesčiai
— Kai pasakoma kanadie

čiams, kad jie moka perdidelius 
mokesčius, jie atsako: "Mat, mes 
privalome turėti savas mokyk
las, policiją, ligonines ir plen
tus”. Į tai kažkuris filosofas at
sakė:

— Tai lyg pateisinimas as
mens, kuris perka porą batų, už 
$200 ir sako:

— Juk aš negaliu vaikščioti 
basas...” Parinko Pr. Alš.

231-6226
2 3 1- 2 6 6 1

Frank Barauskas, F.R.I.

• INSURANCE

3282 BLOOR STREET WEST
ISLINGTON (6 Points Plaza)

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

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

NUO 10 INOS IKI DANOORAIIIOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-250)

Petras P r a k a s
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

A & B T A I L O R S
Sov. A. B. BERESNEVIČIUS 

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Notaras
A. Liūdžius, B.L, 
47 Howard Park Ave. 
(Toronto-Dominion Bank pastatai) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534-0563

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

APŠILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTĖS
Be. Btikowska-BEJNAR, K.U
Wlktoria BUKOWSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie- 
’iai« niin 10 v ryto 11d 6 V.T.

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
______ -----



^TORONTO"
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Anapilio sodyboje vykdomi 

gelžbetonio sienų liejimo darbai. Pu
sė sienų 12 pėdų augštyje išlieta ir 
kita pusė formuojama liejimui. Po 
to seks plieno ir plytų darbai. Pir
majai statybos fazei užbaigti turimų 
finansinių išteklių neužteks. Pradi
nės statybos lietuvių Anapilio nuo
savybėje vyskupija lėšomis neremia. 
Ji finansuoja tik naujos bažnyčios 
statybą. Lietuviai inžinieriai, pavie
nių sričių specialistai, paruošdami 
planus įdėjo daug darbo ir širdies. 
Už visa tai jiems gili padėka. Šiuo 
metu tikimasi finansinės pagalbos iš 
visų geros valios tautiečių. Bene 
prieinamiausią pagalba šiuo metu 
būtų paskolos be nuošimčių arba 
žemesniu nuošimčiu kaip bankuose. 
Už geradarių dėmesį ir pagalbą iš 
anksto gili padėka.

— Sis penktadienis — gruodžio 
pirmasis. Rytinės Mišios — 7.30 ir
8 v., vakarinės — 7.30 v. Pastarosios 
bus laikomos už a. a. Juozą Valešką.

— Su ateinančiu sekmadieniu pra
sideda Adventas. Kalėdinių plotkelių 
gaunama klebonijoje.

— Lapkričio 25 d. liet, kapinėse 
palaidotas a. a. Feliksas Siukšteris, 
lapkričio 28 d. — a. a. J. Valeška.

— Lapkričio 26, sekmadienį, šven
čiant Lietuvos kariuomenės 54-ją su
kaktį, pamaldų metu organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai ir šaulės. Po 
pamaldų jie padėjo gėlių prie pa
minklinės lentos. Invalidams kūr. 
savanoriams Vokietijoje mūsų baž
nyčioje surinkta $134.27.

— Pamaldos: šeštadienį, 8.30 v. r., 
M. Zenkevičienės padėkos Mišios,
9 v. r. už a. a. Aleksandrą Urboną 
9-tųjų metinių proga; sekmadienį,
10 v. r., už Stanulių šeimos miru
sius, 11 v. r. už Voroninkaičių šei
mos mirusius; 12 v. už a. a. Juozą ir 
Barborą Stonkus.

— Pakrikštyta: Lara Kristina Fo
ley.

A. a. Juozas Valeška, 82 m., 
mirė lapkričio 24 d. šv. Juozapo 
ligoninėje. Krisdamas nuo laip
tų, susižeidė galvą ir dėlto il
gesnį laiką buvo ligoninėje. At
vykęs į Kanadą, velionis vienoje 
įmonėje dirbo iki gilios senat
vės. Palaidotas lapkričio 28 d. 
iš evangelikų lietuvių bažnyčios 
liet, kapinėse. Paliko žmoną, 
sūnų, seserį Bostone ir brolį 
dail. Adolfą Čikagoje.

A. a. Feliksas šiukšteris, 58 
m. amžiaus, ilgesnį laiką gyve
nęs Wasagoj, ten ir mirė. Ilges
nį laiką negaląvo širdimi. Pali
ko žmoną ir 6 metų sūnelį. Pa
laidotas iš Prisikėlimo parapi
jos liet, kapinėse lapkričio 25 d.

Aukotojai. Artėjant Kalėdų 
šventėm, daugiau dėmesio susi
laukia ir spauda. Porf. A. Ra
mūnas paaukojo “Tž” $50, Al
dona ir Vincas Cerškai iš Wind- 
soro — $20. Nuoširdžiai dėko
jame spaudos rėmėjams.

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

IŠNUOMOJAMAS su baldais kam 
barys ir virtuvė vienam asmeniui 
netoli Prisikėlimo bažnyčios. Tel. 
535-8798.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
NAMO VALYMUI reikalinga vikri, 
darbšti moteris. Ketvirtadieniais ar
ba penktadieniais nuo 9 iki 3 v. arba 
nuo 10 iki 4 v. Don Mills rajone. 
$14.00 plius $1.00 susisiekimui. Skam
binti vakarais 445-9598.
ŠOKIŲ MUZIKA įvairaus dydžio pa- 
rengimams salėse bei privačiose pa
talpose. Stipraus pajėgumo garsiakal- 
binė muzika su mikrofonais. Tauti
nio pobūdžio parengimams, sukaktu
vėms, vedyboms turime lietuviškų 
populiarių maršų ir himnų. J. A. 
Tel. 534-6803, Toronto.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.
MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi- 
mo ar Investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatvmus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 

. kampas Bloor-Durie gatvių
Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir t.t. Prieinamos kainos.

„e -,r

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a. a. Feliksui Šiukšteriui, 

giliai užjaučiame velionies šeimą ir 
artimuosius; velionis palaidotas lap
kričio 25 d. Taip pat nuoširdžiai už
jaučiame E. šleki ir jo šeimą, Lietu
voje mirus jo tėveliui a. a. Petrui 
Šlekiui.

— Mišios: trečiad., 9 v. — už a. a. 
L. Matukienę, metinės, užpr. dr. A. 
Matuko; ketvirtad., 7.30 v. — už 
a. a. L. Matukienę, metinės, užpr. L. 
G. Matukų; 8.20 v. — už a. a. A. Vir- 
būną, užpr. O. Virbūnienės su dukra; 
penktad., 7.30 v. — už a. a. Pr. Ma- 
čiulaitį, užpr. M. Baltramonienės; 8 
v. — už a. a. E. Radvanskienę, užpr.
J. G. Kaulių; 8.20 v. — už a. a. Juo
zo. Prano ir Emfrozinos vėles, užpr.
K. Taujenienės; 7.30 v. vak. — už a. 
a. savo tėvus ir močiutę, užpr. R. 
Michalausko; šeštad., 8.30 v. — už a. 
a. E. Norvaišienę, užpr. R. Hillen- 
brand; 9 v. — specialia int., užpr. J. 
S. Danilevičių; 9.30 v. — už a. a. P. 
Žilį, užpr. N. J. Šimkų; 9.45 v. — už 
a. a. P. Siekį, užpr. E. K. Šlekių; 
sekmad., 8 v. — už a. a. K. U. Judvy- 
čius, užpr. S. Dačkų; 9 v. — už a. 
a. 1. Bieliauską, užpr. S. Bieliauskie
nės; 10 v. — už a. a. V. Braziulį, 
užpr. H. E. Stepaičių; 11.15 v. — už 
a.a. Jz. Petrauską, užpr. J. Pet
rausko; 12.55 v. — specialia int., 
užpr. E. A. Abromaičių.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę. Mišios, išpažintys ir 
Komunija — 7.30, 8 ir 8.20 v. ryto ir 
7.30 v. vak. Ligoniai, seneliai ligoni
nėse ir namie sakramentais aprūpi
nami iš anksto susitarus.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms sumažinti -----  šį sekmadie
nį-

— Mėnesinis tretininkų susirinki
mas nukeltas į gruodžio 17 d. po pa
skutinių Mišių.

— Lankomos šeimos Westone.
— Religinis kursas suaugusiems 

tema “Atgaila” — šį trečiadienį, 
lapkričio 29 d., 7.30 v. v., Parodų sa
lėje.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos vyrams ir jaunimui — šį savait
galį Marylake rekolekcijų namuose, 
King City. Dar galima registruotis 
pas Katalikų Vyrų Dr-jos pirm. J. 
Šarūną 537-6613. Rekolekcijoms va
dovaus labai sėkmingai’rekolekcijas 
pravedęs Jcun. L. Zaremba, SJ. Jau
nimas dar gali registruotis pas V. Ko- 
lyčių 654-5481.

— Pirmosios Komunijos ir reli
gijos pamokos vaikams, lituanistinis 
seminaras ir parapijos choro repeti
cija — įprasta tvarka; šį sekmadienį 
po Sumos — atskira repeticija mote
rų balsams.

— Dėvėtų drabužių išpardavimas
— šį šeštadienį, 11—3 v.

— Susituokė Larry M. Ųurst ir 
Marytė D. Gutauskaitė.

Kanados Lietuvių Fondo na
rių metinis suvažiavimas šaukia
mas gruodžio 9, šeštadienį, 12 v. 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. Šiuo metu 
KLF turi 487 narius ir $82.500. 
Šiemet iŠ nuošimčių paskirta 
$4.775 lietuvių jaunimo organi
zacijom bei kultūriniams reika
lams. Fondo vadovybė stengiasi 
padidinti įnašus iki $100.000 ir 
cviečia tautiečius tapti nariais, 
nešant bent po $100.

Šv. Jono Kr. Pašaiplnės Drau
gijos susirinkimas — šį sekma
dienį, gruodžio 10 d., 1.30 v. p. 
p., salėj virš “TŽ” redakcijos. 
Visi nariai prašomi būtinai at
silankyti. Valdyba

Lietuvos kariuomenės sukak
tis paminėta lapkričio 25 d. L. 
Namų salėje. Iškilmę pradėjo 
apyl. pirm. J. Karpis įžangine 
kalba ir savanorių-kūrėjų pri
statymu. Jiems buvo prisegtos 
rožės. Taip buvo pagerbtas ir 
šaulių atstovas Vyčio kryžiaus 
žymūnas J. Preikšaitis. Sveiki
nimo žodį tarė gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas. Aktualią pa
skaitą skaitė buvęs Lietuvos 
aviacijos karininkas J. Vaiče- 
liūnas. Meninę programą atliko 
dainininkas Alg. Vėlyvis, akom
panuojamas St. Gailevičiaūs, ir 
Stp. Kairio muzikinio vieneto 
kanklininkės. Be to, Vyt. Staš- 
kus paskaitė N. Mazalaitės le
gendą, o V. Šilininkas padekla
mavo poezijos. Dalyviai gausu
mu nepasižymėjo, bet iškilmin
gumo netrūko. Pradžioje buvo 
sugrotas Kanados himnas, pa
baigoje — Lietuvos. Invokaciją 
skaitė kun. P. Barius, OFM, 
programą pranešinėjo S. Sarku- 
tė. Pabaigoje savanorių-kūrėjų 
pirm. St. Paciūnas visiem nuo
širdžiai padėkojo rengėjų var
du. Prie įėjimo surinkta aukų 
$124. Sekmadienį iškilmingose 
pamaldose dalyvavo organizuo
tai; Prisikėlimo šventovėje — 
savanoriai-kūrėjai, skautija ir 
jūros šauliai, šv. Jono Kr. — 
šauliai ir šaulės.

Toronto miesto rinkimuose 
aktyviai dalyvauja R. Folertas 
ir St. Jokūbaitis. Pirmasis kan- 
didatuojja į miesto tarybą IV 
apylinkėje (žiūr. skelbimą 6 
psl.), o antrasis — į švietimo va
dyba Parkdale apylinkėje. Abu 
tautitčiai savivaldybės rinki
muose dalyvauja pirmą kartą ir 
tikisi lietuviu^paramos.

Kalėdiniai atvirukai su liet, 
tekstais gaunami “TŽ” adminis
tracijoj.

Arkiv. J. Matulaitis, pasižy
mėjęs asmuo nepriklausomos 
Lietuvos atsikūrimo metais, bus 
pagerbtas koncertu - vakariene 
gruodžio 3, sekmadienį, 4 v. p. 
p., Prisikėlimo salėje. Pagerbi
mą rengia N. Pradėtosios Mari
jos seserų vienuolijos rėmėjai. 
Arkiv. J. Matulaitis yra šios 
vienuolijos įsteigėjas ir marijo
nų vienuolijos atnaujintojas. Jo 
nuopelnus Lietuvai aptars kun. 
prof. St. Yla. Meninę programą 
atliks sol. G. Capkauskienė. 
Smulkiau — žiūr. skelbime.

Evangelikų liuteronų Išgany
tojo parapijos moterų susirinki
mas įvyks gruodžio 3 d., 11 v., 
pas p. Dambarienę, 22 Hewitt 
Ave.. Toronto.

Rinkiniai į Toronto miesto ta
rybą — gruodžio 4, pirmadienį. 
Kandidatų Į burmistrus, tarybos 
narius ir kvietimo vadybą yra 
labai daug. Jų visų neįmanoma 
išvardinti “TŽ”. Balsuotojams 
tenka jieškoti informacijų apie 
kandidatus vietiniuose šalti
niuose. Lietuviai kviečiami at
kreipti dėmesį į tuos kandida
tus, kurie skelbiasi “Tž”. Tai as
menys, kuriems rūpi ir etninių 
grupių reikalai. Iš ekstremisti
nių grupių pažymėtinas komu
nistų veikėjas Nelson Clarke, 
kandidatuojąs į miesto bur
mistrus. Viešumoje jo komunis
tinis nusistatymas beveik ne
skelbiamas, tad gali kaikuriuos 
balsuotojus suklaidinti.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyks sekmadienį, gruodžio 10 
d., 4 v. p. p., Prisikėlimo para
pijos salėje. Programą atliks 
mokiniai.

>

Gruodžio 2,
šeštadienį,

Toronto Prisikėlimo parapijos

SPORTO KLUBAS "AUŠRA

kviečia visus į savo
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4
Gros Algio Dimskio orkestras, bus bufetas su šiltais 

valgiais ir įvairiais gėrimais.
Pradžia — 7 vai. vakaro
Prisikėlimo auditorijoje

suaugusiems — $2.50, 
moksleiviams — $1.00.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA KVIEČIA 

gruodžio 2, šeštadienį, 7 v. vakaro, 
VISUS LIETUVIUS / SUSIARTINIMO

VAKARAV 2 llkf *. Namuose
1573 Bloor St. West, Toronte.
Gros šaunus orkestras, veiks stiprių ir silpnų gėrimų 

bufetas. T. L. Namų valdyba

n u s
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t
1iį
i
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]

Solistė Gina Capkauskienė 
■PBf j*.

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio

MINĖJIMAS
KONCERTAS-VAKARIENĖ
GRUODŽIO 3, sekmadienį, 4 v.p.p.,

Prisikėlimo parapijos salėje
Paskaita apie arkiv. J. Matulaitį — kun. prof St. Yla
Koncertas — solistė Gina Čapkauskienė, 

akompaniatorė Dalia Viskontienė
Auka — $15.00 porai ($7.50 asmeniui)
Bilietai gaunami Lietuvių Vaikų Namuose. Tel. 534-5773 

Rengėjai: Nek. Pr. Marijos seserų rėmėjai
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

visus lietuvius atsilankyti įMALONIAI KVIEČIAME

BALIUsutikimo
kuris įvyks p. a mi msf

š. m. gruodžio 31, sekmadienį,
VISOSE TRIJOSE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

Bilietai parduodami Prisikė
limo parapijos kavinėj po 10 
vai. pamaldų sekmadieniais 
arba pas V. Tasecką (Tel. 
53 5-6 6 59 )

• Apvalūs stalai

• D'Amico orkestras

• Įvairūs gėrimai

• PRADŽIA: 8 vai. vakaro
• PABAIGA: 2 valandą ryto

• Nemokamas šaltas bufetas

SALĖSE.

• 9 valandą šilta vakarienė

• Vidurnakčio šampanas nemokamai
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS JAUNIMO SEKCIJA

š.m. gruodžio 31 d8 V.V., naujuose Lietuvių Namuose,

1573 Bloor St. W. (Bloor ir Alhambra gatvių sankryža) Toronte

ruošiamas IŠKILMINGAS-GRANDIOZINIS
NAUJŲJŲ
METU

V
h 8

Gros du orkestrai • Apvalūs stalai
• Autoaikštė priešais Lietuvių Namus
----------------— NEMOKAMAI: --------------------
• Šaltas švediškas bufetas • Romantiška 
žvakės liepsna • Gėlės • Žavi . muzika
• Staigmenos • Balionai • Serpentinai
• Jauki aplinka, gera nuotaika
• 12 vai. šampanas.

BILIETŲ KAINA — $10 asmeniui. Studentams, 
moksleiviams ir pensininkams — $7 asmeniui 
BILIETAI GAUNAMI:

1. Naujuose Lietuvių Namuose, tel. 533-9030,
2. Paramoje, tel. LE2-8723, 3. Margis Drug Store,
4. Parkside Meat Market, 5. Nida restaurant, 
6. Utopia Nat. Organic Foods, 7. Pos L. N. v-bos 
narius, 8. Krasausko maisto krautuvėje, 9. Baltic 
Exporting Co., 10. Pas Lietuvių Namų autoaikštės 
prižiūrėtojus, 11. Pos platintojus.

8-10 asmenų

------------------- UŽ GRYNUS: --------------------
• Šiltas maistas pasirinktinai • Skanu
mynai, tortai, pyragaičiai, kava ir kt.
• Atsigaivinimui stiprūs ir silpni gėrimai
• Kepuraitės ir kiti zvimbalai

P.S. Gyvenantieji ūkiuose ir aplinkiniuose mieste
liuose gali kreiptis raštu ar telefonu į parengimo 
koordinatorių V. P e t r a i t j, 375 Sunnyside Ave., 
Toronto 3. Telefonas 534-3337. Tik govus pašto 
perlaido bilieto! bus pasiųsti paštu.
-------  Laukiame visų iš arti ir toli -------- 
Įamžinimui dalyvių bus viskas filmuojama. 
Apranga — kiek galint iškilmingesnė — 
prašmatnesnė.

Toronto Lietuvių Namų valdyba

Šv. Kazimiero par. žinios
— Nedaug laiko beliko iki meti

nio parapijiečiu susirinkimo, kuris 
įvyks gruodžio 10 d. po 11 v. pamal
dų par. svetainėje. Visi parapijiečiai 
kviečiami dalyvauti savo parapijos 
reikalų tvarkyme. Susirinkusieji tu
rės išrinkti du naujus par. k-to na
rius ir aptarti kitus parapijos gyve
nimo reikalus.

— Lapkričio 19 d. po 11 v. pamal
dų mūsų choristai turėjo šeimyninį 
pobūvį, kuriame dalyvavo klebonas, 
par. k-to nariai ir choristų šeimos. 
Klebonas gražiai įvertino mūsų cho
ristų pasiaukojimą savajai parapijai. 
Choro dirigentė A. Petrauskaitė pa
geidavo daugiau nauji; jėgų. Para
pijiečių vardu K. Ambrasas apibūdi
no choristus, ypač jaunuosius, kurie 
yra pamilę lietuvišką giesmę. Pa
baigoje jis pasakė: “Aš manyčiau, 
jog jūs savo giedojimu pagražinate

TORONTO, ONT.
Dail. V. Kasiulio paveikslų 

paroda atidaryta lapkričio 25 d. 
Prisikėlimo parodų salėje. Išvy
kusį VLIKo posėdin Aug. Kuo
lą, daugiausia pasidarbavusį pa
rodos rengime, pavadavo dr. A. 
Pacevičius, kuris tarė pradinį 
žodį. Pristatymo kalbą pasakė 
dail. T. Valius. Susidomėjimas 
paroda buvo didelis — į atida
rymą susirinko pilnutėlė paro
dų salė. Dalis lankytojų atsira
do gerokai prieš parodos atida
rymą ir nupirko keletą paveiks
lų. Buvo išstatyti 34 paveikslai 
ir beveik visi liko nupirkti. Kai
nos buvo gana prieinamos — 
nuo $150 iki $300. Tai daugiau
sia mažesnio formato paveiks
lai, neįrėminti. Paroda bus ati
daryta iki gruodžio 4 d.

Ateitininkų moksleivių kur
suose, kurie buvo surengti lap
kričio 23—26 dienomis Putna- 
me, Conn., iš Toronto dalyvavo 
Lina Vaitiekūnaitė ir Alinis 
Kuolas. Pastarasis buvo berniu
kų vadovu ir kursų, lektorium. 
Pagrindinė kursų tema buvo 
“Ateities dvasia”. Vadovavo 
kun. prof. St. Yla, kapelionavo 
kun. Pr. Geisčiūnas. Lektoriais 
buvo: kun St. Yla, prof. S. Su
žiedėlis, sės. Igne, kun. P. Gai
da ir kt. Kursuose dalyvavo apie 
40 mergaičių ir berniukų.

Baigiant ruošti šį “TŽ” nu
merį, buvo paskelbta nauja Ka
nados vyriausybės sudėtis. Joje 
randame net 12 ministerių iš 
Ontario provincijos. Jų tarpe 
yra ir dr. St. Haidasz, torontie- 
tis, daugeliui lietuvių pažįsta
mas liberalų veikėjas. Jo titu
las — Minister of State.

Kunigų Vienybės suvažiavi
mas įvyko lapkričio 28 d. Ha
miltono Aušros Vartų kleboni
joje. Jį organizavo vaidyba, ku
rią sudarė: pirm. mons. dr. J. 
Tadarauskas, sekr. kun. Br. 
Jurkšas, ižd. kun. J. Liauba, 
OFM. Paskaitai buvo pakviestas 
J. Matulionis.

Kun. A. Sabas iš Sudburio, 
vykdamas į Kunigų Vienybės 
suvažiavimą, buvo sustojęs To
ronte, kur aplankė “TŽ” redak
ciją ir kitas lietuvhj institucijas.

ne tik mūsų pamaldas, bet ir mūsų 
bažnyčią bei visą šv. Kazimiero pa
rapiją.”

— Lapkričio 19 d. 11 v. pamaldos 
buvo laikomos už gyvas ir mirusias 
šv. Elzbietos d-jos nares. Po pamal
dų narės bažnyčioje kalbėjo Rožinį.

— Metiniame parapijiečių susirin
kime kandidatais į par. k-tą turėtu
me siūlyti ne tik žmones su titulais, 
bet ir paprastus žmones — darbiniu 
kus, nes tokie ypač reikalingi.

— I mūsų parapijos parengimus 
gausiai atsilanko ir kitataučiai. Tad 
į parapijos sukaktuvinį pobūvį bei N. 
M. sutikimą bilietus prašome įsigy
ti iš anksto, nes nuo gruodžio vidu
rio likusieji bilietai bus pradėti pla 
tinti ir kitataučių tarpe. Prie įėjimo 
bilietų nebus. įsigykime juos iš 
anksto.

— Netrukus bus galima gauti at
einančių metų aukų vokelius. Juos 
pasiimdami, sutaupysime pinigų sa
vo parapijai ir palengvinsime darbą 
klebonui.

— Mūsų šventovėje lapkričio 25 
susituokė J. Vogonis su prancūzų 
tautybės mergaite.

— Mirė St. Aleksandravičius, 74 
m. Palaidotas lapkričio 23 d. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— K. L. Katalikių Moterų Draugi

jos Montrealio skyrius mini savo 
veiklos dvidešimtmetį. Gruodžio 2, 
šeštadienį, 7 v. v., par. salėje rengia 
koncertą-vakarienę. Meninę progra
mą atliks Klevelando Čiurlionio an
samblio kanklių orkestras, sol. Ir. 
Grigaliūnailė ir melodeklamatorė V. 
Nasvytytė. Gruodžio 3, sekmadienį, 
11 v. r., iškilmingos pamaldos, po to 
— sukaktuvinis posėdis.

— Nek. Prad. M. seselės labai dė
koja dr. J. Mališkai ir J. Gražiui už 
piniginę auką persiuntimui drabu
žių neturtingiems lietuviams Suval
kų trikampyje. Gavęs siuntinėlį, vie
nas rašo: “Iš tikrųjų nežinau, kaip 
atsilyginsiu jums už tokią lietuvišką 
širdį. Visai netikėjau, vis sakiau — 
neturiu laimės, štai, šiandien gavau 
paketėlį. O, Dieve brangus, kiek 
džiaugsmo. Tegul Dievas duoda jums 
sveikatos ir ko jūsų širdis trokšta 
gyvenime.” Pasirašė Juozukas, Šei
ny, Suwalki.

— Montrealyje į parengimus vidu
tiniškai atsilanko apie 150 asmenų. 
AV par. choro metiniame koncerte 
buvo pilnutėlė salė. Koncerto reper
tuaro pirmoje dalyje buvo keturių 
kompozitorių kūriniai, antroje — iš
traukos iš operų "Pilėnai”, “Nabuc
co”, “Trubadūras”. A. Urbonas ir A. 
Gudas atliko humoristinį duetą apie 
“Palvą arklį”, akordeonu palydint 
A. Mickui. Liaudies dainos “Gailė
jaus, gailėjaus” solo dalis atliko N. 
Baltrukonis ir J. Abromaitis. Siame 
koncerte dalis buvo nauja, negirdėta. 
Jai choras buvo gerai pasiruošęs. 
Stipri dirigentės M. Roch ranka ge
rai valdė precizinius įstojimus ir iš 
kiekvieno kūrinio išgavo subtilius 
niuansus. “Ūdrio daina” iš oper. 
"Pilėnai” su sol. A. Kebliu, publi
kos ovacijoms nesibaigiant, buvo 
kartojama. Choras savo gražiu giedo- 
jomu bažnyčioje pritraukia svetim
taučius. Kaikurie net iš toliau lanko 
mūsų šventovę vien dėl choro. Kle
bonas kun. J. Kubilius, įvertindamas 
choro gražią veiklą, žada suruošti 
jiems pagerbimą, j. 1.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
Į C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ

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

=?r83eaN

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel. 727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas N O R K E L I 0 N A S, B.A. C.S.C., I B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .. ........... 8.5%

Taupomąsias s-tas ____ 6.0% 8 5%Term. ind. 1 m. 6.5% Čekių kredito ........... 9.0%Term. ind. 2 m. 7.0%
Term. ind. 3 m.___________7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Investacines____ nuo 9%
Nemok, gyvybės apdr. iki 
už paskolos sumą.

iki 12% 
$10.000

Kooperatinė namų ir kito turto apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

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

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


