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Gatvės baimė?
Šiuo metu visur entuziastingai sutinkamas iš Sov. Sąjungos 

koncentracinių stovyklų ir kalėjimų išvaduotas Simas Kudirka. 
Čikagos Midway aerodrome seusirinko tūkstančiai lietuvių jo 
pasitikti. Su nemažesniu entuziazmu jis pasitinkamas ir kitose 
JAV lietuvių kolonijose. Šiuo atveju ir lietuvių minios nebijo 
išsilieti į gatves, išeiti viešumon ir pasveikinti lietuviškojo Odisėjo. 
Tai džiugus ženklas, rodąs gyvą lietuvių masių sąmoningumą. Tik
tai kyla klausimas, kiek iš tų masių demonstravo tada, kai reikėjo 
išeiti j gatves ir protestuoti prieš brutalų tautiečio išdavimą sovie
tiniams pavergėjams? Lyginant su kitomis demonstracijomis, 
reikia pripažinti, kad kudirkinės demonstracijos buvo gausios, 
turėjusios žymios įtakos ir amerikiečių spaudai, ir visuomenei, ir 
vyriausybei. Visdėlto, matuojant platesniu mastu, išplaukiančiu 
iš milijoninės lietuvių masės JAV-se, ir anos kudirkinės demon
stracijos galėjo būti daug didesnės bei veiksmingesnės. Bene pati 
didžiausia lietuvių demonstracija buvo kadaise surengta Niujorke 
prie Jungtinių Tautų, bet jon važiavo demonstrantai iš įvairių 
JAV ir Kanados miestų. Ten buvo susitelkę tūkstančiai, kurie 
jau gali turėti svorį politiniame krašto gyvenime. Vėliau buvo 
visa eilė puikių progų demonstracijoms prieš sovietinę barbariją, 
tačiau jos tokių didelių masių nebesutraukė. Pvz. kad ir paskutinės 
demonstracijos prieš Australijos vyriausybės mostą pripažinti Pa
baltijo valstybes sovietams. Tiesa, daug kur buvo demonstruota, 
bet didelių masių nesutraukė. Kodėl? Ar Lietuva išeivijos lietu
viams neberūpi?

★ ★ ★
Tokią išvadą lengvai daro komunistinė ir jai palanki spauda. 

Pasak jos, jei nėra masinių demonstracijų, reiškia laisvojo pasau
lio lietuviai nebesipriešina sovietinei santvarkai Lietuvoje, t.y. 
Lietuvos okupacijai, žinoma, tai labai klaidinga išvada. Demonstra
cijų didumas ar mažumas toli gražu nerodo lietuvių išeivijos nusi
statymo Lietuvos okupacijos atžvilgiu. Visiems aišku kaip diena, 
kad gimtojo krašto okupacijai gali pritarti tiktai suklaidintas bei 
nesąmoningas lietuvis, blogos valios tautietis arba patologinio gal
vojimo žmogus. Juk ar gali sveikos galvosenos lietuvis pritarti 
savo krašto vergijai? Šiais laikais aplamai jokiai vergijai nenorima 
pritarti, kaip tad gali rastis žmonių, pritariančiy_savo krašto paver
gimui? Tai gali daryti tiktai tie, kuriems diena yra naktis, o naktis 
— diena. O tokių yra! Juk netrūksta žmonių, kurie net savo tėvams 
linki kalėjimo. Bet tai apgailėtina, tamsioji medalio pusė, pagal 
kurią negali rikiuotis nei žmonijos, nei tautos gyvenimas. Mūsų 
išeivija tautos laisvės atžvilgiu yra sveiko nusistatymo, jei neskai
tyti labai negausių išimčių, sėdinčių pavergėjo vežime. Jeigu ta 
pati išeivija neišsielieja gatvėse protesto demonstracijoms, matyt, 
yra kitų priežasčių. Jų yra ne viena. Dažnai pasišauna organizuoti 
demonstracijas geros valios tautiečiai, bet turį permažri patyrimo ) 
bei sumanumo toje srityje. Kartais parenkamas nepatogus laikas. 
Nekartą demonstracijos buvo rengiamos' skubotai, pakankamai 
neišreklamavus, neparuošus dirvos. Žinoma, dar didesnė dozė 
kaltės glūdi pačioje mūsų visuomenėje, jos psichologijoje.

★ ★ ★
Mūsų visuomenėje yra gana daug tradicinio nerangumo. Jai 

išjudinti reikia kokio nors labai nepaprasto įvykio. Be to, joje 
glūdi savotiška gatvės baimė. Demonstracija yra išėjimas tarp- 
tautinėn viešumon, kur budi ir policijos akis. O lietuviai paprastai 
būna drąsūs tik savo kieme, savo namuose, savo salėse . . . Kai 
reikia išeiti platesnėn viešumon, daug kas nedrįsta, nes gatvė 
nebėra jam įprasta aplinka. Susirenka tiktai aktyvesnieji, drąses
nieji, kurie turi prabilti už visą masę. Be to, šiai masei trūksta 
įsisąmoninimo, kad demonstracija laisvame krašte yra labai svar
bus ginklas. Masių rankose jis yra didžiai veiksmingas. Net ir 
mažos grupės, jei moka tuo ginklu meistriškai naudotis, gali daug 
laimėti. Mūsų išeivija didesniuose miestuose yra gana gausi. Jeigu 
ji dažniau išeitų į gatves didelėmis masėmis, galėtų laimėti daug 
dėmesio viešojoj opinijoj, šioje srityje daugiau galėtų reikštis 
buvę kariai, šauliai, karo veteranai, vyr. skautai. Jų organizacijos 
mėgsta karinius paradus, yra įpratusios žygiuoti būriais. Jų nariai 
pirmoje eilėje turėtų patys dalyvauti demonstracijose ir kitus 
telkti. Tai būtų svarbesni sutelktiniai žygiai nei paradai savoje 
aplinkoje. Prie jų turėtų dėtis visa lietuviškoji visuomenė. Galimas 
dalykas, artimoje ateityje demonstracijos bus dar labai reikalin
gos. Šiuo metu vienas įvykis veja kitą. Visa išeivija turi budėti ir 
būti pasiruošusi masiškai prabilti gatvėse ir tuo būdu ginti paverg
tuosius savo brolius bei seses Lietuvoje.

KANADOS k j . . i . ' i vI ĮVYKIAI ' Naujasis biudžetas

Simas Kudirka Amerikoje
Simo Kudirkos sutikimas Niujorke ir Čikagoje • Jo laukia ir kitos lietuvių kolonijos

Finansų Ministerio J. Turner 
parlamentui pateiktas naujasis 
biudžetas numato $25,1 bilijono 
pajamų ir $24,85 bilijono išlai
dų. Pagrindinis dėmesys jame 
skiriamas ne kovai su infliacija, 
bet ekonominei krašto paskatai. 
Asmeniniam pajamų mokes
čiam vėl buvo patvirtinta 1973 
m. įvesta 5% nuolaida, mokes
čių mokėtojams leidusi sutau
pyti nuo $100 iki $500. Šiems 
metams tas minimumas yra pa
didintas iki $150, o maksimu
mas paliktas tas pats. 1975 m. 
pajamų mokesčiai bus sumažin
ti 8%. Tada minimalus sutaupy- 
mas bus $200, maksimalus — 
$750. Ši fomulė turi tik vieną 
minusą —- didžiausią pajamų 
mokesčio nuolaidą duoda dau
giausia uždirbantiems. Nuo 
1975 m. pradžios pensininkams 
nereikės mokėti pajamų mokes
čio už pirmąjį $1.000, gaunamą 
iš privačių pensios fondų, o ne
apmokestinama suma bus padi
dinta iki $1.174. Vedusių pensi
ninkų pora galės užpildyti bend
rą pajamų mokesčio formą tais 
atvejais, kai vienas jų neturi 
apmokestinamos sumos ir kai 
antrojo prašoka nustatytą mak
simumą.

Pajamų mokesčių sutaupy- 
mus apkarpys cigarečių, alko
holio ir didžiųjų automobilių 

pabranginimas. Valstybinis mo
kestis cigaretėms padidinamas 
2 centais pakeliui, degtinei — 
24 centais 25 uncijų bonkai, vy
nui — 6,5 cento.' Valstybinis 
mokestis padidinamas automo
biliams, kurie yra sunkesni kaip 
4.500 svarų. Už pirmą 100 sva
rų, prašokantį šią ribą, reikės 
mokėti $20, už antrą 100 sva
rų — $25 ir už visus kitus šim
tus svarų — po $30.

Nuo 1975 m. pradžios taipgi 
bus leista neapmokestinama 
$1.000 suma už bankuose laiko
mų santaupų ir finansinių in- 
vestacijų palūkanas. Taupantie
ji pinigus pirmajam namui pirk
ti nuo 1974 m. sausio 1 d. kas
met galės nemokėti pajamų mo
kesčio už $1.000, kol susidarys 
šiam reikalui skirta $10.000 su
ma.

Palengvinimų susilaukė ir tu
ristai, lankantys svetimus kraš
tus. Seniau jiems buvo leidžia
ma po 48 valandų viešnagės be 
muito atsivežti $5 vertės pirki
nių, o dabar ši riba padidinama 
iki $10. Po 48 valandas prašo
kančios viešnagės Įvežamų ga
minių nemuituojama suma pa
didinama nuo $25 iki $50, po 7 
dienų viešnagės — nuo $100 
iki $150.

Naftos ir natūralių dujų pra
monės pelnui šiemet reikės mo-

S. Kudirką ir jo šeimą Niujor
ko aerodrome lapkričio 5 d., 
apie 4 v. p. p., sutiko gen. Lie
tuvos konsulas A. Simutis, VLI- 
Ko pirm. dr. K. J. Valiūnas, 
prel. J. Balkūnas ir nemažas bū
rys lietuvių. Šeimą atlydėjo du 
Valstybės Departamento parei
gūnai, kurių vienas buvo niu
jorkietis lietuvis Algis Rymavi- 
čius, dirbantis Vašingtone. Jam 
teko vertėjo pareigos S. Kudir
kos susitikime su pirmaisiais 
spaudos bei televizijos atstovais. 
Iš Niujorko S. Kudirkos šeima 
kitu lėktuvu turėjo skristi Čika
gon, bet nusprendė laikinai pa
silikti Niujorke ir paviešėti pas 
dr. Rolandą ir Gražiną Paegle 
Locuste, N. J. Ten S. Kudirką 
bei jo šeimą aplankė televizijos 
ir spaudos atstovai lapkričio 6 
d., o platesnio masto konferen
cija buvo surengta lapkričio 7 
d. Niujorko Waldorf Astoria 
viešbutyje. Čia jis ir padarė .pla
čiai nuskambėjusį pareiškimą 
apie atvykimą iš pragaro į švie
sią dieną. S. Kudirką pasveiki
no sanatoria! J. Javits, J. Buck- 
ley, Ch. Percy, kongresmanas 
R. Hanrahan ir kt.

Į žurnalistų klausimus S. Ku
dirka atsakinėjo per vertėją D. 
Kezienę, kuri faktiškai ir tvar
kė šią konferenciją. Be kitko, S. 
Kudirka pareiškė, kad visi lie
tuviai ilgisi laisvės, bet negali 
sulaukti. Lietuva ant laisvės au
kuro sudėjusi daugiau aukų nei 
Rusija, Vokietija ir net Lenkija. 
“Mūsų tiek nedaug. Mes žūsta
me, deformuoj amės. Gelbėkite 
mus” — pareiškė S. Kudirka. Jis 
priminė, kad pasirašęs lapelį, 
gaudamas sovietinį pasą, įparei
gojantį nešmeižti Sov. Sąjungos, 
bet čia pat pridūrė: “Aš nė kiek 
nemeluoju”. Savo pareiškimą S. 
Kudirka baigė viltingais žo
džiais: esą laisvė Lietuvai vėl 
ateis, tik reikia vieningai dirbti 
ir melsti Augščausiojo pagalbos.

Po konferencijos amerikiečiai 
žurnalistai Kudirkų šeimą paly
dėjo į Angelų Karalienės šven
tovę Brooklyne, kur. kun. A. 
Petrauskas parodė motinos Ma
rijos 1906 m. krikšto įrašą met
rikų knygoje. Niujorko televizi
ja perdavė spaudos konferenci
ją ir šį jaudinantį momentą, 
bet numatyta transliacija visai 
Amerikai neįvyko, nes turbūt 
įsikišo Valstybės Departamen
tas, nenorėdami erzinti Sovietų 
Sąjungos. Senatoriai J. Javits ir 
J. Buckley Kudirkoms pažadėjo 
specialų priėmimą JAV kongre
se. Lapkričio 13 d. Sw Kudirka 
su šeima Filadelfijoje susitiko 
su JAV LB krašto valdybos na
riais, šio miesto bei apylinkių 
tautiečiais, lapkričio 15 d. pri
ėmimą Kudirkoms surengė Niu
jorko lietuviai Kultūros Centre, 
o lapkričio 21 — Klevelando lie
tuviai. f

Lapkričio 10 d. per “Laisves 
Žiburio” radiją Niujorke S. Ku
dirka tarė padėkos žodį visiems, 
kurie prisidėjo prie jo išlaisvi
nimo ir šeimos išleidimo į JAV, 
atsakė į eilę klausimų. Iš ju pa
aiškėjo, kad laisvėn buvo išleis- 
kėti 30% federacinį pajamų 
mokestį, 1975 m. — 28% ir 
1976 m. — 25%. Dėl šio mokes
čio didžiausią triukšmą kelia 
naftos bendrovės, nes staiga pa
aiškėjo, kad 1982 m. turimi naf
tos ištekliai jau negalės paten
kinti paklausos Kanadoje. Nau
jų šaltinių suradimas iš tikrųjų 
pareikalauja daug milijonų do
lerių rizikingo kapitalo, o tą ri
ziką ir nuostolius atperka pel
nas, kurį dabar 30% sumažino 
federacinis pajamų mokestis. 
Dėl šio mokesčio nepatenkinta 
ir Albertos provincija, turinti 
pagrindinę Kanados naftos pra
monę, nes bendrovių pajamas 
jau ir taip gerokai apkarpo fe
deracinės vyriausybės nustatyta 
beveik dvigubai žemesnė naftos 
kaina vietinėje rinkoje.

Finansų ministeris J. Turner 
tikisi, kad asmeninių pajamų 
nuolaidos sumažins darbo unijų 
reikalaujamus atlyginimų padi
dinimus, bet neatrodo, kad ši jo 
viltis išsipildys, nes tos nuolai
dos siekia tik kelis šimtus dole
rių, o unijos reikalauja tūkstan
čių. Pajamas ir toliau menkins 
infliacija, kuriai sutramdyti J. 
Turnerio naujame biudžete nė
ra jokių priemonių. 

tas rugpjūčio 23 d. ir Maskvos 
traukiniu išsiųstas Klaipėdon. 
Oficialiai jam buvo pareikšta, 
jog laisvę jam atnešė sovietinės 
vyriausybės pasigailėjimas. Ta
čiau jau kalėjime jam teko nu
girsti, kad mama yra gavusi J- 
A. V. pilietybę ir kad jis galės 
išvykti į JAV, jeigu norės.

Su dr. A. Sacharovu S. Kudir
kai asmeniškai neteko susitikti, 
bet jis pažinojo kitus rusus lais
vės kovotojus. Jie painformavo 
dr. A. Sacharovą apie jo paleidi
mą, o pastarasis šią žinią perda
vė užsieniui.

Kalbėdamas apie išvykimą iš 
Lietuvos ir kaimynų reakciją, 
S. Kudirka pabrėžė mums jau 
žinomą tautiečių susiskirstymą 
į tris grupes. Pirmoji ištikimai 
tarnauja okupantui, antroji jį 
remia, paveikta propagandos, 
trečiąją sudaro didžioji gyvento
jų dauguma, gyvenanti okupaci
joje. Pirmosios dvi grupės iš
vykstančiam į JAV S. Kudirkai 
ir jo šeimai nieko gero nelinkė
jo, trečioji juos išlydėjo su 
džiaugsmo ašaromis akyse. Vi
sos Lietuvos mastu šių grupių 
procentinio pasidalinimo neįma
noma nustatyti, nes niekas ne
drįsta pasakyti tiesos, nusiimti 
kaukės nuo veido.

Pagrindinis ir pirmasis S. Ku
dirkos tikslas šiuo metu — pa
sirūpinti šeimos įsikūrimu, kad 
gyvenimas vėl grįžtų į norma
lias vėžes, kad vaikai galėtų mo
kytis lietuviškoje katalikiškoje 
mokykloje, kad jie nenukryptų 
nuo tikėjimo. Jis pats, kaip pap
rastas žmogus, tikisi čia nepra
žūti ir žada niekad neužmiršti 
vergijoje likusių tautiečių, rū
pintis, kad jie nepaskęstų pla
čiai ten išsiliejusiose alkoholiz

SIMAS KUDIRKA, atskritdęs su savo šeima i JAV, rodo pergalės ženklą V 
(“victory”), šiuo metu jis lanko lietuvių kolonijas JAV-se

mo bangose. Spaudos duomeni
mis, darbą S. Kudirkai jau yra 
pasiūlęs jo tragedijos pagrindi
nis liudininkas latvis Robertas 
M. Briezė. Tas darbas esąs su
sietas su jūra. Tačiau pirmiau
sia S. Kudirkos, atrodo, laukia 
kiti įsipareigojimai. Finansinės 
paramos S. Kudirka su šeima 
jau yra susilaukęs iš privačių as
menų ir lietuvių organizacijų. 
JAV LB krašto valdyba Kudir
koms yra įteikusi $3.500 ir 
turi specialų S. Kudirkos fondą 
lėšoms telkti.

Kalbėdamas apie jį 1970 m. 
lapkričio 23 d. ištikusią tragedi
ją amerikiečių “Vigilant” laive, 
S. Kudirka pabrėžė, kad sovie
tai jį dukart mėgino nužudyti. 
Pirmą kartą jį rusai bandė pa
smaugti su telefono viela ant 
“Vigilant” denio, bet buvo su
trukdyti jėgą panaudojusio ame
rikiečio. O kai buvo grąžintas į 

“Sovetskaja Litva” laivą, jį ten 
norėjo užmušti, kol pagaliau įsi
kišo kažkoks pareigūnas, pri
mindamas, kad pabėgėlis turi 
būti parvežtas Sovietų Sąjun
gom S. Kudirka nepyksta ant jį 
išdavusių amerikiečių, nes tai 
buvęs doro žmogaus neapsižiū
rėjimas, išprovokuotas niekšiš
ko rusų žingsnio, apkaltinusio jį 
laivo seifo išplėšimu. Dėl šios 
amerikiečių klaidos S. Kudirkai 
teko praleisti trejus metus ir 
devynis mėnesius sovietiniame 
kalėjime, iš kurio jį taip pat iš
gelbėjo amerikiečiai — lietuviai 
ir jų bičiuliai.
Apie S. Kudirkos triumfinį su
tikimų mūsų bendradarbis Či
kagoje VI. Ramojus atsiuntė 

sekantį pranešimų 
Kudirka Čikagoje

Lapkričio 16 d., 12.30 v.p.p., 
į Midway aerodromą buvo at
skraidintas, amerikiečių pareiš
kimu, lietuvių didvyris Simas 
Kudirka ir jo šeimos nariai. Pir
mą kartą savo kojomis palietęs 
Čikagos žemę, S. Kudirka išvy
do 5,000 lietuvių minią. Buvo 
matyti daug vyresniųjų veidų, 
masės jaunimo, moterų ir mer
ginų, pasipuošusių tautiniais 
drabužiais. Sudarė ištisas eiles, 
pro kurias praėjo S. Kudirka 
ir jo šeimos nariai. Tai buvo di
džioji atrakcija, pastebėta ne 
vien lietuvių, bet ir didžiųjų 
amerikiečių dienraščių reporte
rių bei televizijos kamerų. Tą 
laimingą valandą nebuvau aero
drome, bet dirbau dienraščio 
spaustuvėje ir pirmąsias žinias 
apie triumfo šventę Midway 
aerodrome sužinojau iš ameri
kiečių reporterių rankraščių.

Dar prieš Kudirkos atvykimą 
priešpiečių metu matyti UPI ži
nių agentūros darbuotojai pa
brėžė, kad pagrindiniai ameri
kiečių komunikacijos židiniai 
pasiuntė savo atstovus į Midway 
aerodromą.

Pirmosios aukos
Po spaudos konferencijos, 

įvykusios Midway aerodrome, 
S. Kudirka, jo šeimos nariai ir 
80 rinktinių svečių bei spaudos 
atstovų susirinko į Šarkos res
toraną pietums su Kudirkomis. 
Kitą dieną iš ALTos pirm. dr. 
K. Bobelio sužinojau, kad į pie
tus kviestųjų sąraše buvo ir “T. 
Ž.” atstovas Čikagoje, bet, deja, 
niekas manęs apie tai nepain
formavo. Kitų informacijomis, 
pietų metu pradėtos rinkti au
kos Kudirkoms, kurias anks
čiau Čikagoje stropiai rinko

(Nukelta j 7 psl.)

Nauja byla Vilniuje
Suimta visa eilė lietuvių už religinę veiklų • Lietuvos kunigai 
kreipėsi į akademikų Sacharovų • Pastarasis apeliuoja į lais
vų jį pasaulį * Marksizmo dėstytojo pareiškimas

Neperseniai rasėm “TŽ” apie 
kraštotyrininkų bylą Vilniuje ir 
jų nubaudimą. Pastaruoju metu 
Vakarus pasiekė žinios, kad Vil
niaus kalėjime — tardymo izo
liatoriuje laikoma visa eilė su
imtų lietuvių už “didįjį nusikal
timą” — religinę veiklą. Oku
puotos Lietuvos kunigų grupė 
kreipėsi į Žmogaus Teisių Gyni
mo Komitetą Maskvoje, kuriam 
vadovauja garsusis akademikas 
A. Sacharovas. Jis atsiuntė Va
karams raštą, kurio vertimą čia 
pateikiame:
Pasaulinei Bendrijų Tarybai, 
Katalikų Bendrijos 1974 metų 
sinodo dalyviams Romoje, 
pasaulio visuomenei.

Maskvos Žmogaus Teisių Gynimo 
Komitetas gavo penkių Lietuvos ka
talikų dvasiškių pasirašytą atsišauki
mą. Aš skyrių labai daug reikšmės 
jų dokumente iškeltiem klausimam 
ir to<|ėl to jų atsišaukimo kopiją 
siunčiu jums ir drauge skelbiu jį 
pasaulio opinijai. Prašau jus imtis 
ginti tuos žmones, kurie buvo su
imti vien už jų religinius įsitikini
mus. Jie bus sovietų teismo teisiami 
netolimoje ateityje.

(pas.) A. Sacharov, akademikas 
1974 m. spalio 17 d.

“TZ” redakciją taipgi pasiekė 
ir to rašto tekstas, kuriuo pen
ki okup. Lietuvos kunigai krei
pėsi į prof. A. Sacharovą, prašy
dami užtarimo ir atkreipdami 
dėmesį į elementarinių žmogaus 
teisių paneigimą Lietuvos žmo
nėms. Pateikiame pilną minimo 
rašto tekstą, nes jame labai ryš
kiai išdėstyti pagrindiniai fak
tai. X
Lietuvos katalįkų dvasiškiai, 
Žmogaus Teisių Gynimo Komitetui 
SSSR, Maskva.

1973 — 1974 ni. Lietuvoje buvo su
imti sekantieji asmenys: 1973 m. lap
kričio 19 buvo suimtas Petras Plui- 
ra. Antras suimtasis — Povilas Pet
ronis. 1973 m. gruodžio 4 d. buvo su
imtas Virginijus Jaugelis, remiantis 
Lietuvos SSR, Baudž. Kod. 68 para
grafu. 1974 m. balandžio 24 d. buvo 
suimtas Juozas Gražys, remiantis 
Lietuvos SSR Baudž. Kod. 68 para
grafu. 1974 m. rugpjūčio 27 d. buvo 
suimta Nijolė Sadūnaitė, remiantis 
tuo pačiu Lietuvos SSR, Baudž. Kod. 
68 paragrafu. Buvo suimta ir dau
giau asmenų, tačiau jų pavardžių 
mums nepavyko sužinoti.

Sovietų Sąjungos valdžios orga
nams visai nebūtų reikalo suiminėti 
žmones, jeigu Lietuvoje būtų leidžia
ma spausdinti pakankamas skaičius 
tikintiesiems reikalingų maldakny
gių, katekizmų, bent minimumas gy
vybiškai reikalingos religinės litera
tūros ir jeigu tikintieji nebūtų dis
kriminuojami. Maldaknygių naminiu 
būdu gamintojai yra kaltinami, re
miantis Lietuvos SSR, Baudž. Kod. 
162 paragrafu, kaip užsiima nelega
lia pramone. Tai netiesa. Suimtie
siems nerūpėjo jokia pramonė ar pa
sipelnymas. Jiem rūpėjo bent iš da
lies parūpinti tikintiesiems reikalin
gų maldaknygių.

Kiti suimtieji yra kaltinami pagal 
Lietuvos SSR, Baudž. Kod. §68, ku
riuo yra baudžiami asmenys už lai
kymą ir platinimą literatūros, kuria 
norima nuversti sovietų valdžią. To
kia literatūra, pagal Sovietų Sąjun
gos milicijos organus, yra “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”! Bet ar 
galima “Liet. Kat. Bažnyčios Kro
niką” vadinti subversyvine literatū
ra? Juk joje yra pateikiami tikri fak
tai, kaip sovietų valdininkai pažei
džia tikinčiųjų teises ir tuo būdu 
laužo sovietinius įstatymus. “Liet. 
Kat. Bažnyčios Kronika” nelaiko sa
vo tikslu nuversti ar susilpninti so
vietų valdžią Lietuvoje, bet ji, kaip 
vienintelė vieša tribūna, nurodo fak
tus, kuriais yra laužomi sovietų įsta
tymai, ir reikalauja, kad valdžios or
ganai tų įstatymų laikytųsi. Tokiu 
būdu “Liet. Bažn. Kronika” nedaro 
jokios žalos visuomenei ar sovietų 
sistemai. Priešingai, tuo būdu joms 
padeda. Todėl jokiu būdu negalima 
taikyti Lietuvos SSR Baudžiam. Kod. 
§68 už “Lietuvos. Kat. Bažn. Kroni
kos” laikymą ir platinimą.

SSSR Baudžiam. Kod. §106 leidžia 
laikyti suimtą asmenį be teismo tik 
iki 9 mėnesių, tačiau dalis augščiau 
paminėtų suimtųjų be teismo yra lai
komi jau beveik vienuolika mėnesių. 
Sovietų valdžios organai, kurie lai
ko suimtus minėtus asmenis, patys 
laužo sovietų įstatymus, t.y. SSSR 

Konstitucijos §125, Lietuvos SSR 
Baudž. Kod. §106 arba neteisėtai 
juos taiko, pvz. Lietuvos SSR Baudž. 
Kod. §68. Tai turėdami galvoje, mes 
laikome beprasmišku dalyku kreiptis 
į teisines sovietų įstaigas. Todėl mes 
kreipiamės į SSSR Žmogaus Teisių 
Gynimo Komitetą ir į pasaulio są
žinę.

Užtarkite be jokios kaltės suim
tuosius! Neleiskite, kad jie būtų tei
siami!

LIETUVOS KATALIKŲ 
DVASIŠKIAI 

1974 m. spalio 11 d.
(A. Sacharovo prierašas: “Seka 

penki parašai, kurie yra tekste, esan
čiame pas mane”).

Marksistas smerkia
Jau seniau išeivijos spaudoje 

buvo minima Vaclovo Sevruko 
pavardė, bet nebuvo žinoma 
kas jis yra. Dabar paaiškėjo, 
kad jis yra buvęs marksizmo-le
ninizmo filosofijos dėstytojas 
Vilniaus universitete. Jis bandė 
savo laiku padėti Simo Kudir
kos motinai Sulskienei nuvykti 
i Maskvą, bet Vilniaus geležin
kelio stotyje kartu su kitais pa
lydovais buvo sulaikytas ir tar
domas. Išsipainiojęs iš tos by
los, V. Sevrukas turėjo progos 
išvykti užsienin. Laikinai susto
jęs Romoje, jis paskelbė šį pa
reiškimą:

Suimtieji už religiją: P. Pluira, P. 
Petronis, I. Stašaitis, V. Jaugelis, J. 
Gražys, N. Sadūnaitė ir kiti dabar 
yra VSK prie Ministrų Tarybos LT 
SR Tardymo izoliatoriuje, kur 1972 
m. aš, ten irgi būdamas, sužinojau 
apie Angela Davis triukšmingą gy
nimo kampaniją ir lyginau su savo 
padėtimi: apie mane — nė žodžio! 
Palikdamas svetingąją Romą, kelyje 
į tremtį, aš negaliu likti abejingu ka
linamų tikinčiųjų lietuvių, mano 
draugų, likimui. Aš kreipiuosi į vi
sus ir prašau veiksmais pad,ėti tiems, 
kurie yra persekiojami už tikėjimą.

Aš kreipiuosi į Jus, generalinis 
Prokurore, geros valios žodžiais — 
laikytis Visuotinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos! Gindamas tuos princi
pus ir norėdamas, kad jie būtų pri
taikyti šiam atvejui, aš skelbiu bado 
streiką, kurį pradedu lapkričio 12 d.

VACLOVAS SEVRUKAS, 
b. marksizmo-leninizmo 
filosofijos dėstytojas

Raštas prokurorui
Minėtasis marksizmo dėstyto- 

tojas V. Sevrukas, būdamas Ro
moje, taip pat parašė raštą, skir
tą okup. Lietuvos gen. prokuro
rui ir pasaulio visuomenei. Ja
me primena Lietuvoje siaučian
ti religijos persekiojimą, nepai
symą sovietinės konstitucijos ir 
pareiškia:

Aš — marksistas, ateistas. Bet tuo 
labiau jaučiu pareigą ginti tikinčių
jų teises, kuomet jas pažeidžia “so
cialistinė” valstybė. Ir niūriame ti
kinčiojo A. Vaičiūno 1962 metų vie
šajame Vilniaus universiteto studen
tų teisme, kuriame aš dalyvavau, — 
gyniau jo teisę mokytis. Jis buvo pa
šalintas. Už gynimą grasino man tuo 
pačiu. 1963 m. pašalino! O visgi ir 
Jūs, generalini Prokurore, laikote 
tai, nežiūrint viešumo stokos, “huma
niška”. 1962 m. manyje jau kilo, nors 
ir silpnas, sąžinės balsas, raginantis 
protesto ženklan palikti universite
tą. O nepalikau. Todėl ir man taiky
tini Solženicino žodžiai: “Amžinin
kai, tėvynainiai! Ar pažinote savo 
snukį?”

Aš primenu Jums, generalinis Pro
kurore, socialistinį teisėtumą. Jis, 
tas socialistinis teisėtumas, ne Mask
voj, o Prahoje, 1968 metų pavasa
ryje.

(Pas.) VACLOVAS SEVRUKAS
Protestuokime!

Tautiečiai šaukiasi pagalbos, 
kad pasaulis jiems padėtų. Esa
me tų kankinių kraujo broliai! 
Jeigu kilnus rusų tautos vyras 
akademikas A. Sacharovas, savo 
laisve rizikuodamas, drįsta juos 
užtarti ir stengiasi jiems padėti, 
juo labiau mes, lietuviai, turi
me jiem padėti.

1. Kreipkimės į savo krašto 
vyriausybę, kad ji spaustų sovie
tus iš kalėjimų paleisti mūsų 
nekaltus, už tikėjimą persekio
jamus brolius.

2. Kreipkimės į JT pirm. Ab- 
delahariz ir į gen. sekretorių 
Waldheimą, kad, reikalaudami

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Ar jaunos šeimos kapituliuoja?

Lietuvoje 1974
1. Našlėnas, Jonas, Juozo s., Tene

nių klebonas, gim. 1909 m., mirė š. 
m. sausio 8 d., palaidotas Tenenių 
kapinėse, Telšių vyskupijoj, š. m. 
sausio 11 d.

2. Burkus, Julijonas, Petro s., Kre
kenavos altaristas, Panevėžio vysk., 
gim. 1909 m., mirė š.m. vasario 4 d., 
palaidotas Krekenavos kapinėse š.m. 
vasario 7 d.

3. Basys, Edmundas, Mykolo s., Ši
lutės altaristas, Telšių vysk., gim. 
1907 m., mirė š.m. vasario 11 d., pa
laidotas Vilniaus kapinėse š.m. vasa
rio 14 d.

4. Balčiūnas, Antanas, Prano s., 
Kertenos altaristas, Telšių vysk., 
gim. 1904 m., mirė š.m. kovo 2 d., pa
laidotas Gelgaudiškio kapinėse š.m. 
kovo 5 d.

5. Rauda, Petras, g. kan., Svėdasų 
altaristas, Panevėžio vysk., gim. 1894 
m., mirė š.m. kovo 7 d., palaidotas 
Utenos kapinėse š.m. kovo 9 d.

6. Pužas, Bronius, Mato s., Alytaus 
II vikaras, gim. 1929 m., Vilkaviškio 
vysk., mirė š.m. kovo 18 d., palaido
tas Sasnavos kapinėse š.m. kovo 21 d.

7. Janušaitis, Petras, Stasio s., Po
ciūnėlių klebonas, Kauno arkiv., 
gim. 1901 m., mirė š.m. kovo 20 d., 
palaidotas Marijampolės kapinėse š. 
m. kovo 23 d.

8 Bandža, Antanas, Jurgio s., Kriū
kų klebonas, Kauno arkivysk., gim. 
1913 m., mirė š.m. gegužės 25 d., pa
laidotas Gruzdžių kapinėse š.m. ge
gužės 28 d.

9. Rugys, Jonas, Jono s., Šilalės 
altaristas, Telšių vysk., gim. 1901 m., 
mirė š.m. birželio 8 d., palaidotas Ši
lalės kapinėse š.m. birželio 11 d.

10. Zakaryza, Antanas, Konstanti
no s., Prienų altaristas, Vilkaviškio 
vysk., gim. 1907 m., mirė š.m. bir-

m. mirę kunigai
želio 19 d., palaidotas Prienų kapi
nėse š.m. birželio 21 d.

11. Navickas, Antanas, Krekena
vos altaristas, Panevėžio vysk., gim. 
1892 m., mirė š.m. birželio 25 d., pa
laidotas Krekenavos kapinėse š.m. 
birželio 28 d.

12. Grigaitis, Juozas, Vincento s., 
gimęs 1903 m., Kauno-Šančių altaris
tas, teol. dr., Kauno arkivysk., mirė 
š.m. liepos 24 d., palaidotas Marijam
polės kapinėse š.m. liepos 26 d.

13. Stasiulis, Juozas, Adomo s., 
Mažeikių altaristas, Telšių vysk., gim. 
1895 m., mirė š.m. rugpjūčio 9 d., 
palaidotas Mažeikių kapinėse š. m. 
rugpjūčio 12 d.

14. Oželis, Jonas, Adomo s., Del
tuvos altaristas, Kauno arkivysk., 
gim., 1894 m., mirė š.m. rugpjūčio 
30 d., palaidotas Deltuvos kapinėse 
š.m. rugsėjo 3 d.

15. Telksnys, Steponas, Mykolo s., 
Kauno arkivysk. kapitulos kanaunin
kas, Kauno arkiv. kurijos kancle
ris, Kauno tarpdiecez. kunigų semi
narijos profesorius, gim. 1899 m., įšv. 
1922 m., mirė š.m. rugsėjo 16 d., pa
laidotas rugsėjo 18 d. Kauno Petra
šiūnų kaipnėse.

16. Jakas, Antanas, Kazimiero s., 
Šaukoto klebonas, Kauno arkiv., gi
mė 1901 m., mirė š.m. rugpjūčio 18 
d., palaidotas Šaukoto kapinėse š.m. 
rugpjūčio 21 d.

17. Ranusas, Antanas, Pauliaus s., 
Viešvėnų klebonas, Telšių vysk., gim. 
1922 m., mirė š.m. rugsėjo 25 d., pa
laidotas rugsėjo 27 d. Kelmės kapi
nėse.

18. Insoda, Petras, gim. 1903 m., 
mirė 1974 m. birželio 23 d. (psich. 
ligonis), palaidotas Marijampolės ka
pinėse 1974 m. birželio 24 d.

Naujų kunigų 1974 m. įšventinta 
tiktai 8.

I EB. NEGRIDGE
• \( ’ " j’-yr

kandidatas į Toronto miesto tarėją antroje apylinkėje 
(Ontario ežeras, Parkside Dr., Bloor St. W., Dufferin St.) 
iki šiol daug pasitarnavo lietuvių visuomenei. Jo inicia

tyva gauta:

į • "Park Lithuania"
• Miesto parama Lietuvių Namams $8.500
• Burmistro dalyvavimas lietuvių renginiuose
© Rekomendaciniai laiškai jaunimo ansambliui 

"Gintaras"
• Sveikinimas VLIKo seimui
® Lietuvių Dienų paskelbimas Vasario 16 proga
e M iesto tarybos rezoliucija, smerkianti Australijos

( vyriausybės nutartą Baltijos valstybių pripažinimą 
Sov. Sąjungai

Dėlto š.m. gruodžio 2 d. visi balsuokime už 
nepaprastai aktyvų lietuvių bičiulį ED. NEGRIDGE

Lietuvių bičiulių komitetas

Toronto Maironio mokyklos metinis tėvų susirinkimas įvyko lapkričio 16 d. šv. Vincento mokyklos patalpose. Mokiniai rinkosi į klases, o tėvai beveik pripildė mokyklos salę. Jie gyvai svarstė aktualius mokyklos reikalus.Susirinkimą pradėjo komiteto pirm. P. Murauskas ir pakvietė pirmininkauti dr. S. Čepą, o sekretoriauti L. Gvildienę. Praeito susirinkimo išsamų protokolą, parašytą mokyt. B. Čepaitienės, skaitė D. Keršienė. Sveikino mokyklos tarybos pirm. kun. P. Ažubalis, pareikšdamas, kad tėvų apsisprendimas leisti savo vaikus į lietuvių mokyklą laiduoja tautinės gyvybės išlaikymą išeivijoje.Buvo išklausyti pranešimai— tėvų komiteto pirm. P. Murausko, ižd. A. Vaičiūnienės, revizijos komisijos — P. Daržinsko, mokyklos vedėjo J. Andrulio ir lituanistinio seminaro vedėjo V. Tasecko. Po to sekė klausimai, sumanymai ir diskusijos. Gal bus įdomu sužinoti kas vyko tiems, kurie susirinkime nedalyvavo, o taip pat ir platesnei visuomenei, kuri sielojasi lietuviškojo gyvenimo klausimais.
Netrūksta priemoniųMokyklos veikla persirito į III dešimtmečio antrąją pusę. Dvidešimt penkerių metų eigoje netrūko ir netrūksta problemų. Pradžioje labai trūko mokymo priemonių ir tinkamų patalpų. šiandien ši problema yra pusėtinai gerai išspręsta. Kiekvienas skyrius turi atskirus vadovėlius, kalbos pratimų sąsiuvinius, skaidres, istorijai dėstyti specialias korteles pagal naujus mokymo metodus. Atsirado daugiau ir mokiniams pritaikytų skaitinių. Toronto Maironio mokykla turi gerų vaizdinių priemonių žemesniesiems skyriams, kurias sumaniai paruošė mokyt. A. Abromaitienė. Mokykla yra įsigijusi visas vaizdines pi’iemones, kurios yra tik išleistos. Šiuo metu JAV LB švietimo taryba išleido specialius mokiniams du kalbos žodynus: vieną žemesniesiems skyriams, kitą — augštesniesiems. Greitai mokiniai bus raginami juos įsigyti, o tėvai prašomi nepagailėti vieno kito dolerio.

Mažiau •mokiniųDidžiausias šio meto rūpestis — mokinių skaičiaus mažėjimas. Šiais metais į mokyklą atėjo tik 17 naujų mokinių. Dar niekuomet taip nebuvo. Šiuo klausimu daug kas kalbėjo ir reiškė didelį susirūpinimą. Tiesa, gimimų skaičius yra sumažėjęs, bet, nežiūrint to, Toronto mokyklinio amžiaus lietuviukų turėtų būti visdėlto žymiai dau

giau. Kokia pagrindinė priežastis? Ar jaunesnioji karta jau nutarė atsisakyti lituanistinio auklėjimo? Tokie ir panašūs klausimai kamavo tėvus ir mokyklos atstovus. Nutarta sudaryti komisiją, kuri turėtų surinkti duomenis.Pasitaiko mokyklai ir žalingų nubyrėjimų. Kartais tėvai savo vaikus atitraukia iš mokyklos tik todėl, kad išsikelia į priemiesčius — pasidaro jiems per- tolimas kelias. Bet tuo tarpu tėvai suvežą vaikus net iš Barrie ir Ošavos, o į lituanistinį seminarą—net iš Hamiltono (40 mylių). Nuotoliai nugalimi. Greičiausiai trūksta tautinės savigarbos, sunku išsižadėti patogumų ir nugalėti nerangumą. Kiti klausė, kodėl tėvai pavydi savo vaikams antros kalbos — turto ir už pinigus neperkamo. O, žiūrėk, kaip tėvai nesigaili nieko vaikams materialiniuose dalykuose. Todėl kartais ir girdime: “Mano vaikas iš lietuvių kalbos duonos nevalgys”. Tai kur tada mūsų tautinis idealizmas? Lietuvių charta sako: “Mokykla yra tautinės dvasios židinys. Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyklos rėmėju”.
Tėvai, mokytojai, mokiniaiYra tėvų, kurie norėtų, kad vaikai lietuviškai kalbėtų ne tik klasėse, bet ir pertraukos metu kieme. Buvo siūlyta pajieškoti naujų būdų ir priemonių sustiprinti lietuvių kalbos vartojimą ir už mokyklos sienų.Mokykla yra šeima, kurią sudaro mokiniai, mokytojai ir tėvai. Tarp šeimos narių turi klestėti sugyvenimas, tarpusavis supratimas bei pagalba. Mokytojai turėtų būti nuoširdūs, pasiruošę vaikus suprasti, juos mylėti ir ateiti į klasę gerai pasiruošę. Mokiniai turėtų mokytojus gerbti, o tėvai įvertinti mokytojų darbą, kuris reikalauja iš jų aukos, ir svarbiausia nežeminti jų autoriteto vaikų akyse. Tėvai ir mokytojai tarp savęs kalbasi ir nuoširdžiai išsiaiškina kilusius betkokius klausimus. Tėvai padeda vaikams atlikti namų darbus. Čia tėvai turi rasti laiko padėti savo vaikams. Be namų pagalbos mokykla yra bejėgė pasiekti geresnių mokymo rezultatų.

Ko galima išmokti?Mokykloje dėstoma tikyba, lietuvių kalbos gramatika, skaitymas, literatūra, istorija, geografija ir dainavimas, šiemet devintuose ir dešimtuose skyriuose sudaryta mokinių grupė, kuri, vadovaujant muz. D. Vis- kontienei, groja muzikiniais instrumentais. Mokykla leidžia ir mokinių laikraštėlius.Mokomąjį personalą sudaro 30 asmenų. Mokykla turbūt niekad neturėjo geresnio mokytojų kadro, kaip dabar. Dirba eilė jaunų, talentingų mokytojų, o taip pat dalis prityrusių ir senesnės kartos. Jie kantriai neša pagrindinę lituanistinio ugdymo naštą.Mokyklą šiais metais lanko 340 mokinių, kurie yra suskirstyti į 17 klasių. Viena iš tų klasių yra speciali, kurioje mokosi 10 lietuviukų, nekalbančių lietuviškai. Klasei vadovauja prityręs ir atsidavęs savo darbui mokytojas. Ją galėtų lankyti ir daugiau tokių mokinių. Visų pareiga atkreipti tokių tėvų dėmesį į šią galimybę.
Pertvarkytas seminarasŠiemet pertvarkytas lituanistinis seminaras. Jis yra savotiškai įjungtas į Toronto viešųjų mokyklų sistemą. Mokytojai turi turėti gimnazijos mokytojo pripažintas kvalifikacijas. Jie yra apmokami valdžios, o jų dėstomas lietuvių kalbos kursas gauna užskaitas. Vieni džiaugėsi, kad darbas vyksta rimtai ir kad bus pasiekta gerų rezultatų, kiti pasigedo senojo tipo seminaro, kur mokiniai daugiau bendravo, o mažiau buvo kreipiama dėmesio į patį mokymąsi. Nusiskųsta, kad sunku gauti mokytojų. Šiemet yra dvi klasės. Seminaro programą paruošė ir ją dėsto mokyt. A. Rinkūnas su mokyt. S. Adomavičiene. Jiems talkina buvusio seminaro mokytoja A. Sungailienė. Maironio mokyklos tėvų komitetas ir toliau įsipareigoja, reikalui esant, duoti seminarui finansinę pagalbą.Susirinkimas buvo darbingas, dr. S. Čepo sklandžiai vadovautas. Po susirinkimo tėvai aplankė klases ir pasikalbėjo su klasių auklėtojais. Dalyvavo apie 

90 tėvų. Dalyvis
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Domininkui Liaučiui
Brazilijoje mirus, jo žmonai URŠULEI nuoširdžių 
užuojautų reiškia —

Antanas ir Adelė Bernotaičiai
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CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST (kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Nantu telefonas

278-2757 278-4529

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS ® RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas j namu* pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)Sekmadienį drebančia širdimi ir pakinkliais mane Polikarpas nusivedė į “Mėlyno horizonto klubą”, kur vyko metinis parengimas. Savo gyvenime nebuvau matęs tiek daug ponstvos! Visi gražiai apsirengę. Daugumas vyrų su ilgomis barzdomis, kurių vešlumo galėjo pavydėti ir vyriausias Telšių rabinas. Ponios su ilgomis sukniomis, skeltomis iš abiejų šonų ir nuogomis nugaromis. Visa salė kvepia rožėtomis ir jazminais. Tai, broliuk, širdies gilumoje pamaniau, tau čia ne lietuvių namai, kur raugintų kopūstų kvapas plaučius plėšo!Kelis žingsnius pasistūmėjus į salės vidurį, Polikarpą už peties sugriebė ūsuotas ponas, apsivilkęs neįprastu švarku: trumpučiu iš priešakio ir ilgais skvernais užpakalyje. Tasai ponas man atrodė kaip didelė varna palaidais sparnais.— Sveikas, — sako jis Polikarpui. — Poli! Kaip laikais?Polikarpas neįprastu vikrumu kaukšteli kulnimis ir išsitempia kaip styga:— Gerai, labai gerai, ponas pulkininke!Išgirdęs titulą, ir aš pasitempiu, kaukšteliu batų užkulniais, nors ir negarsiai.— Čia, ponas pulkininke, — rodydamas pirštu į mane sako Polikarpas, — mano kolega ...— Net Izidorius Šlapaberžis, — pertraukiu Polikarpą, — didelė garbė, ponas generole, su tamsta susipažinti! — gana trankiai kaukšteliu kulnimis ir ištiesiu ranką.Polikarpas žiūri į mane škęs- tančio žmogaus akimis. A, brolyti, tu manai, kad aš nežinau karinių laipsnių! Tu tiktai bobelėms moki saldžius žodelius barstyti, o aš, va, pulkininką iš karto į generolus!— Pulkininkas nuoširdžiai sugriebia mano ranką ir plačiai šypsosi:

— Taip, taip tamstele, aš jau buvau pristatytas pakėlimui. Dienų klausimas buvo, bet tie raudonieji velniai viską augštyn kojom apvertė ... Pagarbos verta tamstos intuicija ...Dar man su pulkininku besikalbant, toksai ponaičiukas su smailia barzdele prisistatė:— Jeronimas Žagaras, filosofijos daktaras .. Naujas veidas mūsų spiečiuje, — sako jis man spausdamas ranką.— Net Izidorius Šlapaberžis, prisistatau ir didžio susijaundi- nimo apimtas siekiu bučiuoti filosofijos daktarui ranką.— Na, ką čia dabar tamstelė, — susijaudina žagaras, — ne vyskupas esu ...— Ponas daktare, gal ir nepatogu ant šiltos pažinties tamstą varginti, bet tikiuos tamsta neatsisakysi padaryti mažą paslaugėlę. .. Mano uošvę jau ilgus metus kamuoja gumbas. Gal tamstai yra žinomi vaistai prieš tą nelemtą ligą?Polikarpas baksteli man į nugarą ir visai rimtai mina ant kojos. Pavydi, matyt, vyrukas, kad su daktarais kalbą randu.— Aš filosofijos daktaras. Gumbas ne mano sritis, — sako žagaras.— Velniop su tomis sritimis! Kaip tamsta manai, ar patartina mano uošvei kietus kiaušinius valgyti ar žąsienos taukus su medum gerti?— Kaip Dievą myliu, — kry- žavojasi daktaras, — nežinau...Man ima kaisti žandai. Vadinasi, daktaras ir taip jau nieko nežinos. Atseit, ateik į kabinetą, paklok pinigą, tada jisai atvers burną.— Tai koksai tamsta daktaras, kad nieko nežinai!— Filosofijos...Dabar man kraujas ūžteli tiesiai į mamonėlį.— Pone, neapsimesk kvaileliu. Aš esu tiktai “net” ir mano sritis paršiukai, kumeliukai. Ar turite tamstos katiną?— Turime... — nedrąsiai

prisipažįsta daktaras.— Su uodega?— Na, ką čia tamsta į smulkmenas dabar ... žinoma, kad su uodega.— Tai matai uodegos ne mano specialybė, bet jei nori, galiu tamstų katinui uodegą trimis in- čais patrumpinti arba iki pačio stumburio nukirpti be mažiausio pavojaus jo sveikatai. . .— Tamsta ne į temą kalbi...— Ak šitaip! — Tūžmastis mane užlieja ir sugriebiu daktarėlį už atlapų.Va, toje vietoje filosofą ištinka isterijos priepuolis:— Gelbėkite,—ima visa gerkle šaukti, — žmogus rusiškai ,kalba ir mane muša!Kilo triukšmas. Augšto luomo atstovai mane iš visų pusių apstojo. Vienas jų šaukė:— Daktare šermukšni, adatą tam tipeliui, adatą!— Šaukite policiją! — klykė žaliais paakiais poniutė.Tuo tarpu mėsininko išvaizdos ponas tyliai laužė man už nugaros ranką ir atkakliai stūmė durų link.— Bravo, ponas viršininke! Tuojau matyti, kad tamstai nesvetimi tokie tipeliai. Bravo! — džiūgavo publika.Suvokiau, kad tasai ponas bus policijoje tarnavęs. Gal net nuovados viršininku Skuode buvo, nes kaip stacijos žydas be jokio pasigailėjimo laužė man ranką. Aš gi užmiršęs betkokį pasipriešinimą, sparčiai žengiau durų link. Žinote, gerbiamieji, kas čia per garbė, kad ranką vakaruškose išsuks. Sunku bus ir Agnieškai tokią nelaimę išaiškinti. Kai atsidūriau už stiklinių durų, tasai viršininkas pagrūmojo kumščiu ir rankos plaštaka šmaikščiai truktelėjo sau per gerklę. Atseit, suprask, pilieti, grįši atgal, tai papjausime ...Mano noras tapti “Mėlyno horizonto Klubo” nariu kažin kaip atvėso. Tuo reikalu artimoje ateityje nemanau kreiptis į Polikarpą.

PADĖKA
ata Juozas Gulbinas 

1902-1974
Mano mylimam vyrui po 4 metų ilgos ir sunkios ligos 

1974 m. lapkričio 6 d. Vankuvery mirus, nuoširdžiai dė
koju visiems atsilankiusiems j koplyčią ir gedulingas Mi
šias Šv. Patriko bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkoju už išreikštą užuojautą žodžiu ir 
laiškais, taip pat visiems prisiuntusiems velioniui tiek daug 
gražių vainikų ir gėlių.

Dėkoju KLB Vankuverio apylinkės pirm. E. Gumbeliui 
už koplyčioje tartą atsisveikinimo žodį ir p. Kenstavičiui 
pietų metu salėje už prisiminimus iš velionies praeities gy
venimo.

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturiu galimybės padėkoti.

Visiems nuoširdus ačiū.

Vancouver, B. C.
Ona Gulbinienė

AfA

Juozui Gulbinui
mirus, jo žmonai ONAI ir sūnui JUOZUI SMITUI 
su šeima reiškiame nuoširdžių užuojautų —

A. K. Smilgiai

g
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PRANUI GRIGONIUI
mirus, liūdinčių žmonų LIUCIJĄ, dukrų ZITĄ, 
brolius bei seseris Lietuvoje giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

S. J. Lukšiai

Tillsonburg, Ont.

Petrui Preiksaiciui
mirus, jo žmonai MAGDALENAI, dukroms O. 
JURKIENEI, M. DAILYDIENEI su šeimomis ir vi
siems giminėms skausmo valandoje reiškiame nuo
širdžių užuojautų —

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubas

KALĖDINIAI
’ DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Prieš sudarydami dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios yra 

ten ypač naudingos ir pageidaujamos.
Stora “crimplene” medžiaga su ornamentais; tinka moterų 

eilutėms arba suknelėms; 1 jardas
Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas 
“Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas  —_— 
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje) 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 314 jardo___
Labai gera eilutei angliška medžiaga, 314 jardo 
Moterų apsiaustams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai 
Minko kailis moteriškam apsiaustui_ _
Nailono kailis moteriškam apsiaustui, 3 jardai _ 
Vyriški arba moteriški užsegami megztukai (cardigans)___ $16.50
Vyriški nailono marškiniai ____________________ ._______
Sulankstomi lietsargiai, labai geri__________________ _ —
Vilnonės gėlėtos skarelės arba “Cashmilon” skarelės su 

blizgučiais______________________________________
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui “Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. Suda
rome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame paliki

mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
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$ 7.20
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421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.
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Balsas iš Estijos Vakaruose
Prieš 30 metų daugiau nei 

ketvirtis milijono baltiečių pa
liko tėvynę, protestuodami prieš 
naują sovietinę okupaciją. Didy
sis egzodas savo masiškumu bu
vo reikšminga tautinio protes
to demonstracija, nepraradusi 
savo reikšmės iki šiandien. Jei
gu kas bent paviršutiniškai ap
rašytų jo nueitąjį kelią, tai būtų 
gana įspūdinga istorija. Ir vis- 
dėlto šito egzodo žygis ir darbai 
tėra tik nedidelė dalis — net nė 
pati reikšmingiausioj! — trijų 
tautij laisvės kovoje, kuri jau 
trys dešimtmečiai vyksta prie 
rytinių Baltijos krantų.

Trys dešimtmečiai — žymus 
laiko tarpas ne tik individų, bet 
ir tautų gyvenime. Tačiau kova 
eina toliau, istorinis tarpsnis 
dar neužbaigtas, dar ne laikas 
rašyti istorijas. Todėl ir nueito
jo kelio sukakties prisiminimas 
tėra savotiškas kovos būdas. Jis 
prasmingas tuo, kad atitraukia 
mūsų žvilgnį nuo smulkių die
nos reikalų ir parodo jų plates
nį sąryšį. Atitokti ir giliau pra
regėti ypač svarbu egzodo žmo
nėms, kuriems gresia pavojus 
pervertinti savo vaidmenį, su
keisti vertybes ir neatlikti sa
vo pareigos.

Lemiamoji kova vyko ir vyks
ta pačiame krašte, vedama tau
tos kamieno. Išeivijos vaidmuo 
čia iš esmės antrinis, grynai pa
pildomojo pobūdžio. Juo labiau 
suderintas su krašto pastango

TORONTO MIESTAS
SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI

PRANEŠIMAS DARBDAVIAMS
Rinkimai įvyks darbo dienų — pirmadienį, 
1974 m. gruodžio 2 d. Kad niekas neprarastų 

balso rinkimuose, darbdaviai yra prašomi suda

ryti balsavimo sųlygas savo darbininkams. 
Balsavimo valandos — nuo 11 v. r. iki 8 v. v.

G. T. BATCHELOR, 
City Clerk

Kas daryti, jei keliaujant ištinka 
liga ar nelaimė?

Ontario kaip tik ir stengiasi teikti
globą keliaujantiems.

Jūsų Ontario sveikatos draudos planas OHIP 
(Ontario Health Insurance Plan) yra skirtas pagel
bėti Jums betkur pasaulyje.

Sužeidimo arba staigios ligos atveju už Ontario 
ribų OHIP mokės už standartinį ligoninės patar
navimą.

Ne skubos atvejais mokės iki 75% kainos, kuri 
normaliai būtų mokama už tokį patarnavimą pagal 
jūsiškį Ontario planą.

Gydymo išlaidų bus grąžinta 90% pagal Ontario 
gydytojų draugijos nustatytą tarifą už patvirtintus 
patarnavimus.

Neužmirškite, kad gydymo išlaidos kaikuriose 
šalyse dažnai būna didesnės nei Ontario provin
cijoje. Dėlto stenkitės išvengti žymiai didesnės są
skaitos nei OHIP gali mokėti Jums, atkreipdami dė
mesį į sekančius dalykus: ,

1. Prieš išvykstant kelionėn reikia žinoti už ką ir 
kiek apmoka OHIP.

2. Jei manote, kad OHIP drauda gali būti nepa
kankama, galite pasirūpinti papildoma drau
da pas privačius draudėjus atitinkamomis kai
nomis, galiojančiomis už provincijos ribų.

3. Visuomet turėkite su savimi OHIP kortelę.
4. Lėšų trūkumo atveju prašykite ligoninę telefo- 

nuoti arba rašyti OHIP, kad patvirtintų Jūsų 
turimą draudą.

Atsiminkite, kad paprastai reikia vietoje apmo
kėti gydymą už Ontario ribų. OHIP grąžins išlai
das už Jūsų turimos draudos paslaugas, jei pa
teiksite detalizuotus kvitus 6 mėnesių laikotarpy
je po atlikto medicininio patarnavimo.

Pažymėkite, kodėl buvote išvykę už Ontario ribų 
— atostogų, verslo reikalais ir pan. — ir įrašykite 
pilnas asmenines informacijas bei detales apie gy
dytojo ar ligoninės atliktas paslaugas. Taip pat įra
šykite pavardę ir adresą gydytojo, ligoninės, kainą 
už kiekvieną patarnavimą ir datas. Visuomet pažy
mėkite savo OHIP numerį.

Nemokamą brošiūra “The Traveller's Guide to 
the Ontario Health Insurance Plan" paaiškina visus 
Jums žinotinus dalykus. Ji gaunama valdžios įstai
gose ir kelionių agentūrose. Arba rašykite:

OHIP Traveller's Guide
Health Resource Centre 
Communications Branch 
Ontario Ministry of Health 
Hepburn Block, Queen's Park 
Toronto, Ontario, M7A 1S2

Ministry of Health
Frank Miller, Minister

Government of Ontario
William G. Davis, Premier

mis, juo mažiau nuo jų atitrū
kęs, juo reikšmingesnis. Kaip 
tik dėlto labai svarbu gerai ži
noti, kas iš tikrųjų vyksta kraš
te, neatsil kti nuo įvykių raidos. 
Nepaslaptis, kad per ilgesnį lai
ką stalininė izoliacija ir posta- 
lininio laikotarpio koegzistenci
jos dūmų uždanga smarkiai 
kliudė išeiviams įžvelgti ir tei
singai įvertinti padėtį krašte. 
Pasirodė apraiškų, kurios, nors 
ir gerų norų įkvėptos, daugiau 
pasitarnauja* engėjams, negu 
laisvės kovai. Tos apraiškos 
bendros visų trijų Baltijos tau
tų išeivijoje.

Būdinga, kad maždaug vienu 
ir tuo pačiu laiku pastaraisiais 
metais laisvės kova Baltijos 
kraštuose prasiveržė naujais są
jūdžiais, kurie atkreipė į save 
pasaulio dėmesį ir tuo pačiu 
sustiprino pradėjusią svyruoti 
išeivijos poziciją. Tuo atžvilgiu 
ypač reikšmingi buvo 1972-ji 
metai. Pirmavo Lietuva. 17.000 
katalikų skundas, jaunuolio Ka
lantos ir kitų pasiryžėlių gyvy
bės aukos, Kauno neramumai 
sukėlė pasaulyje atgarsį, kokio 
niekad nesulaukė metų metais 
kovoję partizanai. Septyniolikos 
latvių komunistų raštas taip pat 
plačiai nuskambėjo ir dažnai 
dar prisimenamas. Tik iš Esti
jos, atrodė, buvo nelemta prasi
veržti laisvės šauksmui į pasau
lį. Bet klydo, kas taip manė.

Tam balsui buvo labai sunku 

prasilaužti į laisvę. Jis ilgai ke
liavo, bet tikslą pasiekė. Ir svar
biausia — žavi savo grynu skam
besiu. Jeigu daugelis nūdienių 
kovotojų už žmogaus teises Sov. 
Sąjungoje yra ar apsimeta esą 
lojalūs sovietų piliečiai, tesiekiu 
laisvės “legaliuose” sovietinės 
konstitucijos rėmuose, tai abu 
estų dokumentai, kuriuos 1972 
m. spalio 24 d. paruošė du kraš
te veikiančio pogrindžio sambū
riai — demokratinis estų sąjū
dis ir tautinis estų frontas — 
aiškiai ir nedviprasmiškai reika
lauja sugrąžinti Estijos valsty
bei suverenumą ir teisę priklau
syti Jungtinėms Tautoms, kaip 
ji savo metu priklausė šios tarp
tautinės organizacijos pirmtakei 
— Tautų Sąjungai.

JT visumos susirinkimui ad
resuotame memorandume estų 
pogrindis savo reikalavimus re
mia tokiais faktais:

— skirtingų tautų buvimas 
sudaro žmonijos turtą;

— prievartos keliu niveliuo
jant ir asimiliuojant tautines 
kultūras, žmonija darosi skur
desnė;

— valstybinė nepriklausomy
bė yra pagrindinė sąlyga tautai 
ir jos kultūrai išsaugoti;

— vienas pagrindinių pasauli
nės raidos bruožų pastaraisiais 
dešimtmečiais buvo didėjantis 
skaičius nepriklausomų valsty
bių, priklausančių J. Tautoms;

— tarptautinė ūkinių, visuo
meninių ir kultūrinių teisių 
konvencija, deklaracija dėl ne
priklausomybės suteikimo kolo
nijiniams kraštams bei tautoms 
ir kiti panašūs JT dokumentai 
skelbia visų tautų teisę laisvai 
apsispręsti, pasirinkti politinę 
santvarką ir siekti savo ūkinio, 
visuomeninio ir politinio išsi
vystymo;

— pagal visuotinę žmogaus 
teisių deklaraciją vyriausybės 
valdžia kyla iš tautos valios, ku
ri turi būti pareikšta periodi
niais, nesuklastotais rinkimais... 
ir būdais, kurie užtikrina rinki
mų laisvę;

— Estija, buvusi tarptautiš- 
kai pripažinta nepriklausoma 
valstybė ir Tautų Sąjungos narė 
nuo 1921 m., prievarta neteko 
valstybinės nepriklausomybės 
ir faktiškai paversta kolonijine 
teritorija;

— tokia padėtis ir sovietų vy-

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

riausybės politika, siekianti 
laipsniškai sulydyti visas sovie
tinėje teritorijoje gyvenančias 
tautas į vieną rusų dominuoja
mą naciją, sukėlė rimtą pavojų 
tolesniam estų tautos būviui;

— Atlanto chartą pasirašiu
sios valstybės, jų tarpe ir Sov. 
Sąjunga, įsipareigojo atstatyti 
suverenumą visoms tautoms, iš 
kurių jis buvo jėga išplėštas;

— šitas įsipareigojimas nebu
vo įvykdytas trijų Baltijos tau
tų atžvilgiu;

— estų tauta nūdienėje kolo
nijinėje priespaudoje neturi 
žmogaus teisių, kurios sužymė
tos visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje ir kituose JT do
kumentuose.

Pasiremdami čia suminėtais 
faktais, demokratinis estų sąjū
dis ir tautinis estų frontas iškė
lė du reikalavimus:

1. atstatyti nepriklausomą Es
tijos valstybę tose ribose, kurios 
nustatytos Tartu taikos sutarty
je 1920 m.;

2. Estiją, kaip buvusią Tau
tų Sąjungos narę, priimti į JT 
organizaciją.

Toliau memorandume nuro
doma eilė konkrečių būdu, kaip 
turėtų būti šie reikalavimai 
įvykdyti. Raštas baigiamas to
kiais žodžiais: “Dabar, kai ir 
mažiausioms pasaulio tautoms 
pripažinta valstybinės neprik
lausomybės teisė, estų tauta lau
kia skubios ir realios pagalbos 
iš JT organizacijos”.

Antrasis raštas skirtas JT 
gen. sekretoriui K. Waldheimui. 
Jame atkreipiamas dėmesys į 
demografinį Estijos rusinimą, 
pateikiant atitinkamus sovietų 
oficialiosios statistikos duome
nis. Primenama, kad ir Austri
ja, JT gen. sekretoriaus tėvynė, 
maždaug tuo pačiu laiku kaip Es
tija, buvo didesniojo kaimyno 
aneksuota, bet demokratinių ga
lybių pergalės dėka po II-jo pa
saulinio karo atgavo savo nepri
klausomybę.

Kas norėtų išsamiau susipa
žinti su šiais dviem estų pogrin
džio dokumentais, gali pasinau
doti ką tik iš spaudos išėjusiu 
jų vertimu į anglų kalbą: “Two 
Memoranda to UNO from Esto
nia”. 15 psi. Stockholm 1974. Iš
leido: Estonian Information 
Centre, Box 450 30, Stockholm.

A. Lembergas

RŪTA NAINYTĖ — Čikagos tautybių karalaitė. Jai vainiką uždeda Čikagos burmistras Daley. Tautybių paroda 
įvyko š.m. lapkričio 2-3 d.d. Joje su savo rodiniais dalyvavo 40 tautybių. Lietuviams atstovavo JAV Lietuvių Bend
ruomenės Vakarų apygardos valdyba, taut, šokių grupė “Grandis”, skaučių Aušros Vartų tuntas, akademikai 
skautai ir Balzeko muzėjus

Amerikos reikalai - musu reikalai
A

Stebint mūsų pačių, t. y. ame
rikiečių lietuvių gyvenimą, dė
mesys nukrypsta į mūsiškių ne- 
sidomėjimą vidiniais gyvenamo 
krašto reikalais. Matyti baisus 
ignoravimas net ir tokių reiški
nių, kurie visai konkrečiai ir 
tiesiogiai gali liesti mus pačius 
ar mūsų vaikų ateitį. Mes esame 
pilni kritikos ar net pagiežos už
sienio politikos reikaluose, lie
čiančiuose ypač Rytų ir Vidurio 
Europą, bet visai nesidomime 
net ir svarbiais gyvenamojo 
krašto vidaus reikalais.

Nevisada mūsų pastangos bū
na sėkmingos. Bejieškodami 
priežasčių ir kaltininkų, lyg ir 
pamirštame, kad tautinė spau
dimo grupė, piliečių-balsuotojų 
organizacinis vienetas, visada 
bus lengviau išgirstas, jei tokiai 
grupei nėra svetimi ir vidiniai 
vietinio pobūdžio reikalai.

Pasikalbėję su savo bręstan
čiu ir jau pilietines teises turin
čiu jaunimu (tai tie, kurie jau 
gali patys balsuoti ir būti ren
kami), pajuntame jų nuostabą 
ir kaltinimą, kad vyresnieji vi
sai nesugeba ar nenori suprasti 
esamos politinės sistemos veik
los, galvoja vien apie “augšto- 
sios užsienio politikos” dalykus, 
lyg jie vieni būtų klausimo ži
novai.

Kai neturima gerų ryšių su 
vietiniais politinio gyvenimo 
darbuotojais ir planuotojais, kai 
neturima vietinio didesnio svo
rio ir pripažinimo, tie visi “šo
kinėjimai” per kitų galvas ne- 
visuomet būna sėkmingi. Mes 
dažnai stebimės ir klausiame, 
kodėl aplinka nevisad mus su
pranta, vengia aiškiau užsian
gažuoti mums rūpimais klausi
mais. Atsakymas nesunkus — 
permažai kontaktų, a b i p u s ės 
komunikacijos ir tarpusavio su
pratimo.

z Naujas Anatolijaus Kairio 7, 
| draminis veikalas |

| KARŪNA l

Istorinė drama — poema iš Min
daugo laikų — nuo 1237 iki 1268 me
tų — parašyta eiliuota kalba ir susi
deda iš trijų savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos pavasa
ris, 3 v. legenda, vaizduoja Mindau
go kovas į karūną. Antroji dalis — 
Karūnos žiedai, 3 v. drama, apima 
krikšto, karūnacijos ir jau suvieny
tos valstybės problemas. Trečioji — 
Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, spren
džia Mindaugo mirties, o kartu ir 
Lietuvos tragediją.

Iš viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir epilo
gas, 318 puslapių, kietais viršeliais, 
didelio formato, meniškai iliustruota 
ir gražiai išleista knyga. KARŪNA 
tinka vaidinti, skaityti, deklamuoti 
mokyklose, parengimuose, minėji
muose, graži, taisyklinga ir vaizdi 
kalba. Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mokyklos 
baigimo ar betkuria kita proga sa
vo vaikams, anūkams ar draugams, 
lietuviško teatro darbuotojams.

KARŪNĄ išleido knygų leidykla 
DIALOGAS. Kaina $6.50 su persiun
timu. Galima gauti “Drauge”, “Dar
bininke”, “Keleivyje”, “Marginiuo
se”, Vaznelių prekyboje, “Terroje”, 
įvairiuose spaudos kioskuose ir pas 
platintojus arba užsisakyti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
“Dialogas”, 8457 S. Pulaski Rd., Chi
cago, Hl. 60652, USA.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

KRAUTUVĖ.
3288 Lakeshore Blvd. W„ 
Toronto, Ont • TeL 259-8364 

R. Statulevičius

AL. GIMANTAS
Lietuviai, kaip piliečių - bal

suotojų grupė, nėra pergausi, 
bet, turėdama neblogą organi- 
cinę struktūrą, gali būti jėga, 
kurios veikla turėtų prasidėti 
“nuo apačios”, nuo periferijos, 
kurioje nesunku būtų rasti pri
tarimą. Tai padėtų palenkti 
mūsų reikal am s pačių 
amerikiečių politinės struktū
ros veiksnius. Bet tai galima pa
siekti tik per aktyvų įsijungimą 
vietinės aplinkos gyvenimo ra

TORONTO MIESTAS 

SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI 
1974 m. gruodžio 2 dieną 

PRANEŠIMAS RINKIKAMS 
Rinkikai yra prašomi balsuoti prieš 5 v.p.p., kad 
būtų išvengta susigrūdimo rinkiminėse būstinėse. 
Nelaukite paskutinių valandų (5 v.p.p. iki 8 v.v.), 
nesuvėlinkite balsų skaičiavimo.
Balsuokite anksti! Balsavimo valandos: 11 v.r. 
iki 8 v.v.

Jeigu pakeitėte gyvenamųjų vietų po 1974 m. 
spalio 8 d., jūsų pavardės nebus rinkikų surašė 
naujojoje vietoje. Galite balsuoti anksčiau gy
ventoje vietoje, jeigu esate rinkikų surašė.

Rinkikai prašomi įsidėmėti rinkiminės būstinės 
adresų, pažymėtų ant atvirlaiškių, kurie yra siun
čiami visiems rinkikams, nurodant kur balsuoti.

G. T. BATCHELOR, 
City Clerk

PONIOS! PONIOS! PONIOS!
Sutaupysite 

ant rudens ar žiemos apsiausto 
pirkdamos užsakydamas

didelėje mūsų arba pasiūti pagal 
parduotuvėje ūgį

GERESNI APSIAUSTAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
TIKRAI JUMS PATIKS

Pirkite tiesiai iš įmonės 
ir sutaupysite iki 25% ar daugiau 

Briston Fashions 
GROUND FLOOR 366-4557 
312-318 Adelaide St. West 
(du blokai į rytus nuo Spadina Avė.)

Atidaryta 9 v.r. iki 6 v.v. nuo pirmadienio iki šeštadienio

FLORIDA kviečia
• Saulė, vanduo ir oras šiuo metu puikiausi.
• Atvažiavę kreipkitės į šiuos lietuviškus viešbučius:

NORWYN ARTS, 126 Ocean Dr.,
— arba — Miami Beach, Fla. 33139, USA.

TOWN & SURF APTS, 9024 Collins Ave., 
Miami Beach, Fla. 33154, USA.

• Žemomis kainomis gausite vėsinamus kambarius arba 
butus prie pat jūros.

Skambinti vakarais B. Sergaučiui: 1-305-672-4903
-------- ~---------- --------- -

tam Mūsų Karosas, Šumanas, 
Zaparackas ir kiti jaunosios 
kartos veikėjai tai puikiai su
pranta, bet iš savo tautiečių su
silaukia tik minimalinės para
mos ir pusiau pritarimo. Kai- 
kam atrodo, kad tie vyrai tėra 
susirūpinę asmenine politine 
karjera. Jei tai būtų tiesa, ne
matytume jų bendrojoj lietu
viškoj veikloj. Mums atrodo, 
kad jų pasirinktas kelias ir me
todai rodo gilų supratimą ir 
realų amerikinio politinio gyve
nimo niuansų įvertinimą.



©BTOOTETMO
A. A. KAN. STANKEVIČIUS
Gauta žinia, kad kan. Juozas Stan

kevičius mirė Kaune 1974 m. lap
kričio 3 dieną po ilgos ir sunkios 
ligos. Velionis buvo gimęs 
1903. III. 19 Žardelių k., Barzdų 
par., Griškabūdžio vaisė., šakių 
apskr. Baigęs teologinius mokslus 
Kaune, 1930 m. buvo Įšventintas ku
nigu. Teologijos licenciato la:psnj 
gavo 1931 m., o daktaro — 1953 m. 
Buvo įvairių mokyklų kapelionu, kle
bonu, redaktorių, profesorių ir vys
kupijų valdytoju. Pastarosios parei
gos jam buvo sunkiausios, nes jas 
teko eiti bolševikinėje okupacijoje 
1947-1965 metais. Tuo metu buvo 
stipriau spaudžiamas daryti okupaci
nei valdžiai dideles nuolaidas, žalin
gas K. Bendrijai. Gal būtų tapęs ir 
vyskupu, bet, matyt, trūko pasitikė
jimo Vatikane.

ATIDARĖ TEATRO RŪMUS
Naujieji Vilniaus operos ir baleto 

teatro rūmai buvo atidaryti lapkri
čio 6 vidurdienį. Pirmasis prabilo 
kultūros ministeris L. šepetys, po jo 
kalbėjo statybos ministeris R. Saka
lauskas ir iš jo rankų simbolinį rak
tą gavęs teatro direktorius V. Lauru- 
šas. Juostelę perkirpo kompartijos 
I sekr. P. Griškevičius. “Tiesa” 261 
nr. cituoja daug pasakančią L. Šepe
čio kalbos ištrauką: “Prie šio pui
kaus pastato mes susirinkome Di
džiojo Spalio 57-ųjų metinių išvaka
rėse. Tai—simboliška. Tik tarybinės 
santvarkos metais išsipildo lietuvių 
tautos ir jos pažangiųjų veikėjų sva
jonės. Dabar mes turime socialisti
nio turinio, nacionalinės formos ir 
bendratarybinio pobūdžio kultū
rą ...” Taigi, iš lietuviškos kultūros 
tėra likusi tautinė forma, o jos turi
nys ir pobūdis jau sovietiniai. Tokią 
kultūrą vadinti lietuvių tautos svajo
nių išsipildymu liūdna ir naivu. Nau
jieji rūmai darbą pradėjo ne prem
jeriniu V. Klovos operos “Ave, vi
ta!” spektakliu, bet tą patį vakarą 
juose surengtu sovietinės Spalio re
voliucijos metinių minėjimu. Taigi, 
lietuviškoji kultūra ir vėl turėjo 
pirmenybę užleisti maskvinei propa
gandai. Spalis naujosios operos 
premjerą nustūmė į lapkričio 8 d. 
vakarą. Pastato projekto autorei 
Nijolei Bučiūtei buvo suteiktas nu
sipelniusios architektės vardas, te
atro direktoriaus pavaduotojui P. 
Vaivadai — nusipelniusio kultūros 
švietimo darbuotojo. Garbės vardų 
bei raštų susilaukė ir grupė statybi
ninkų.

MŪSŲ OPEROS LOPŠYS
St. Mockuvienė, “Valstiečių Laik

raščio” 134 nr. aprašydama naujųjų 
rūmų atidarymą, visdėlto buvo drą
sesnė už oficialius kalbėtojus. Skai
tytojams ji priminė, kad Vilnius jau 
ir carinės okupacijos laikotarpyje 
tupėjo operą ir kad jis yra mūsų lie
tuviškosios operos lopšys: “ ... 1905 
metais jaunas Petrapilio konservato
rijos auklėtinis Mikas Petrauskas 
įžiebė lietuviško muzikinio gyveni
mo ugnelę. Sekančiais metais įvyko 
pirmosios lietuviškos operos “Biru
tė” premjera, kurioje pirmą kartą 
dainavo lietuviai dainininkai: M. 
Piaseckaitė-Šlapelienė, K. Petraus
kas, dailininkas A. Žmuidzinavičius. 
Po šios premjeros pažangioji Vil

L

KLK Moterų Dr-jos Hamiltono 
skyrių nuoširdžiai sveikiname 
25 metų vaisingo darbo sukak
ties proga ir linkime sėkmės 
bei ištvermės tolimesniame 
darbe -

ANAPILIO MOTERŲ BŪRELIS

Simon s TELEVISION I
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 j 
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio. • Prieš pirkda- j 
mi kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
Savininkas — V. SIMINKEVICIUS

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiM IR VARTOTI
iiiiiMiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiaijtovezimicii

• Lietuviams duodama 
nuolaida

• Geras ir greitas 
patarnavimas

Kreiptis: ED. BIČIŪNAS 
darbo: 274-1528 namų: 270-3966

RIFLE RANGE MOTORS
1019 Lakeshore Road East

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

niaus visuomenė sudarė sąlygas Kip
rui Petrauskui studijuoti Petrapilio 
konservatorijoje...” Tais laikais 
pažangumas buvo kitaip supranta
mas, nes tada dar nebuvo nei Spalio 
revoliucijos, nei komunistinės dik
tatūros, diktuojančios menui jo tu
rinį, formą ir pobūdį. Užsiminusi 
apie pilsudskininkų ir hitlerininkų 
varžtus menininkų polėkiams, St. 
Mockuvienė pakartojo oficialią kom
partijos tezę, kad lietuvių opera 
suklestėjo tik sovietinės valdžios 
metais. Ji taipgi primena 1948 m. 
įvykdytą operos teatro perkėlimą iš 
Kauno į Vilnių, kur buvo susilaukta 
120 premjerų. Kompoz. Vytauto 
Klovos naujosios operos “Ave, vita!” 
premjera esanti jau šimtas dvide
šimt pirmoji.

ARCHITEKTU SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje po penkerių metų buvo 

sušauktas Lietuvos Architektų Są
jungos VIII suvažiavimas, kuriame 
ataskaitinį pranešimą padarė pirm. 
A. Rasteika. Jo duomenimis, Lietuva 
dabar turi apie 1.000 architektų, bet 
šio specialistų skaičiaus nepakanka. 
Architektus ruošia Vilniaus inžineri
nės statybos institutas ir Vilniaus 
dailės institutas. Stengiamasi suda
ryti sąlygas, kad šios institucijos ga
lėtų priimti daugiau architektūros 
studentų ir kasmet išleisti po 100 
diplomuotų architektų. Suvažiavi
me paaiškėjo, kad jau visi Lietuvos 
miestai turi jiems paruoštus genera
linius išplanavimo projektus, o Kau
nui ir Vilniui planai yra ruošiami 
2000 metams. Diskusijose betgi Kau
nas susilaukė priekaištų dėl gyvena- 
miem rajonam trūkstamo išraiškin
gumo, išbaigtumo, kompleksiškumo, 
nors jame dirba gausus bei kūrybin
gas architektų būrys. Architektūri
nio suvienodėjimo pavojų kaimui pa
brėžė kolchozų statybos projektavi
mo instituto vyr. architektas B. Barz- 
džiukas, gyvenviečių monotoniškumą 
— statybos reikalų komiteto sky
riaus viršininkas R. Alekna. Net 
keturi architektai — A. Nasvytis, 
V. Stauskas, V. Cekanaus- 

. kas ir V. Balčiūnas iškėlė reikalą 
stiprinti architektų autoritetą bei jų 
autorines teises, kurias pažeidžia 
projektus derinantys biurokratai sa
vo pataisomis. Architektų Sąjungos 
valdybon išrinkti: pirmininku — A. 
Rusteika, pavaduotojais — A. Cibas 
ir A. Paulauskas, atsakinguoju sek
retorium — E. Katilius.

STUDIJUOJA UŽSIENYJE
Kauno politechnikos inustitutas 

šiais mokslo metais keletą savo stu
dentų pasiuntė į augštąsias užsienio 
kraštų technikos mokyklas. R. Vo
kietijon. išvyko radioelektronikos fa
kulteto antrakursiai Vytautas Ar- 
maška, Vidmantas Pipynė, Faustas 
Keršys ir Diana Šleiniūtė, Čekoslo- 
vakijon — mašinų gamybos fakulte
to studentai Mečys Maraulas, Romas 
Taujanskas ir lengvosios pramonės 
fakulteto antrakursė Ramutė Kup- 
rinavičiūtė, Bulgarijon — chemin'ės 
technologijos fakulteto studentas 
Alfonsas Rezgys studijuoti konservų 
pramonės. Iš viso užsienyje dabar 
studijuoja 20 Kauno politechnikos 
instituto studentų, o keli jau yra bai
gę studijas užsienio mokyklose ir 
grįžę dirbti Lietuvon.

V. Kst.

Toronto miesto burmistras David Crombie pasirašo specialioje knygoje 
menės atidarymo proga Toronto Lietuvių Namuose, šalia jo — LN Moterų 
Būrelio pirm. P. Jankaitieitė. Šio būrelio iniciatyva buvo įrengta “Gedimino 
pilies” menė pagal archit. dr. A. Kulpos projektą Nuotr. Vyt. Pranaičio

SIDABRINĖ IŠKILMĖ HAMILTONE
Lapkričio 17 d. KLK Moterų Dr- 

jos Hamiltono skyrius labai iškilmin
gai pamiiyjjo savo veiklos 25 m. su
kaktį. Iškilmė prasidėjo 4 v. p. p. 
AV šventovėje, kur šv. Mišias ce- 
lebravo klebonas prel. dr. J. Tada- 
rauskas, kun. L. Januška ir kun. K. 
Kuzminskas. Klebonas pasakė ir tą 
įvykį atžymintį pamokslą. Pamaldo
se moterys dalyvavo organizuotai su 
savo vėliava, priėmė Šv. Komuniją. 
Buvusioms v-bos pirmininkėms šv. 
Komunija buvo duota duonos ir vy
no pavidalais.

Sukaktuvinį minėjimą Jaunimo 
Centro salėje trumpu žodžiu atidarė 
skyriaus pirm. M. Vaitonienė, pa- 
kviesdama A. Žilvitienę būti progra
mos pranešėja. Koncerte turėjome du 
solistus: sol. J. Vaznelį iš Čikagos ir, 
Pr. Bičkienei negalint atvykti, sol. G. 
Čapkauskienę iš Montrealio. Sol. J. 
Vaznelis savo trijų išėjimų pasirody
mą pradėjo lietuviais kompozito
riais ir baigė operų ištraukomis. Sol. 
G. Čapkauskienė pirmojoj savo pasi
rodymo daly taip pat dainavo lietu
viškas harmonizuotes ir antrojoj — 
operas. Kaikurie solistai ir G. Cap- 
kauskiėnė kažkodėl rAėgsta dainuo
ti operas svetimomis kalbomis, kai 
tuo tarpu mes turime jų gražius lie
tuviškus vertimus. Toji svetima kal
ba greičiausiai nieko nepasako ir pa
čiam solistui, o publika praranda 
daug iš dainos skambesio ir visą žo
džių reikšmę.

Po vaišių prasidėjo kalbos bei svei
kinimai. Vakaro pranešėja A. Žilvi- 
tienė iškvietė prel. dr. J. Tadaraus- 
ką, kaip oficialų dienos kalbėtoją, 
bet jis tik trumpai papasakojo savo 
atsiminimų iš skyriaus įsikūrimo ir 
veiklos. Po to sveikino: KLB Hamil
tono apyl. pirm. L. Skripkutė, KLK 
Moterų Dr-jos centro v-bos pirm. dr. 
O. Gustainienė ir iš apylinkių suva
žiavusios KLK Moterų Dr-jos atsto
vės. Svečių tarpe matėsi ir naujasis 
KLB krašto v-bos pirm. J. R. Sima
navičius, kuris kažkodėl nebuvo iš

g HAMILTON*1
VIETOJE KALĖDINIU SVEIKI

NIMŲ aukokime Tautos Fondui! Pir
mosios kregždės jau pasirodė. L. 
Skripkutė ir F. Rimkus po $15, B. 
Milašius, A. Garkūnas ir P. Kano
pa — po $10. Dar prieš Kalėdas pa
aukoję TF bus paskelbti spaudoje. 
Malonėkite kalėdinius sveikinimus 
perduoti per Tautos Fondą, įteikda
mi savo auką pirm. A. Patamsiui.

TAUTOS FONDO valdybos su
rengtas Vilniaus Dienos minėjimas 
praėjo su dideliu pasisekimu. Gau
tas gražus pelnas bus paskirtas mū
sų laisvės kovai. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja prel. dr. J. Tadarauskui ir 
kun. L. Januškai, prisidėjusiems 
prie mūsų sostinės pagerbimo ir 
prisiminimo šv. Mišiose; salėje pa- 
dėjusiems savo darbu: E. Milašienei, 
B. Sniuolienei, M. Garkūnienei, A. 
Patamsienei, St. Kanopienei, A. A. 
Šukaičiams, A. Žuliui, Pilipavičiui. 
Už paaukotus staliukus — J. Kaže- 
mėkui, A. Pilypaičiui, Tri Realty ir 
Denninger b-vei; visiems atsilankiu

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125
“TALKA”

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai --------------
kiekvieno skoniui

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

kviestas tarti sveikinimo žodį.
Hamiltono katalikių moterų sky

rius per tą savo 25 metų veiklos 
laikotarpį yra atlikęs tikrai didelį 
tautinį, kultūrinį ir artimo meilės 
darbą. Su katalikės moters kuklumu 
jos dirba tyliai. Kolonijos lietuviška
me gyvenime tai nemažas vienetas, 
kuriam užuomazgą davė 1949 m. 
rugp. mėn. dabar jau Amerikoje gy
venanti P. Žymantienė. Per tiek lai
ko keitėsi narės, valdybos ir pati 
veikla. Toj organizacijoj kaikurios 
moterys yra palikusios žymius savo 
veiklos pėdsakus. Yra pas mus or
ganizacijų, kurių atpažinimas kaž
kaip surištas su asmeniu, kaip Mik
šio lit. mokykla, Lengniko bankelis, 
Rakštienės katal. moterys, neminint 
“Gyvataro” ir “Aukuro”. S. Pakštie
nė yra ilgiausiai pirmininkavusi kat. 
moterų skyriui ir įdėjusi į jį daug 
savo sielos ir darbo. Gal niekas nesi
džiaugia tiek šia sukaktim, kaip ji. 
Dabar ji jau garbės pirmininkė, 
bet vis bedirbanti ir besirūpinanti 
skyriaus reikalais. Ir šiai šventei su
ruošti ji pasiūlė savo projektą, čia 
irgi pasigendama jauno pakaitalo, 
kurio, kaip ir visur dabar, sunku 
rasti. Skyriuje dar tebeturima na
rių, kurios ten yra nuo pat skyriaus 
įsisteigimo pradžios, kaip K. Meš
kauskienė, M. Tumaitienė, P. Vili- 
maitienė ir kt. Daugelio jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Iš trijų veiklių seserų 
katalikių moterį skyriuje minėtinos 
— K. Blekaitienė, Eug. Ramanaus
kienė ir O. Čeliauskienė. Pastarosios 
jau nebeturime. Organizacija yra tu
rėjusi skirtingais laikais jaunų veik
lių moterų įnašus, kaip Danutės 
Kazlauskienės laikais, Genės Kaže- 
mėkienės, Gailės Krištolaitienės ir 
kt. Yra dar daug žadančių — M. Kaz
lauskienė, S. Rickienė, A. Žilvitienė 
ir 'kt. Skyrius įžengė į antrąjį ket
virtį šimtmečio gana stipriai — su 
65 narėmis ir su tvirtu pasiryžimu 
tęsti veiklą. Tad geriausios sėkmės!

K. Mileris

siems — už finansinę paarmą. K. B.
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

Klubo “Giedraitis” valdyba ruošia
si zuikių baliui 1975 m. sausio 18 d. 
Matysime ir išgirsime rašytoją-hu- 
moristą A. Gustaitį. Ten pat bus ga
lima įsigyti jo išleistąją knygą. — 
Klubo valdyba dėkinga Hamiltono 
DLK Algirdo šaulių kuopai už gra
žų pasitarnavimą mūsų klubui — iš- 
pylimą takų žvyru iki $150 vertės. 
Taip pat ji taria ačiū Hamiltono 
šaulių sesėms už $25 paramą. — 
Klubas gruodžio 14 d., 7 v.v., para
pijos salėje rengia laimės ratą. Bus 
galima laimėti kalakutų, kumpių ir 
kt. Sekančią dieną, t.y. sekmadienį, 
savoj šaudykloj bus kalakutų šaudy
mas. Valdyba
JIEŠKOMA MOTERIS - pensininkė, 
kuri sutiktų apsigyventi ligonio bu
te ir jį prižiūrėti. Atskiras kambarys 
ir naudojimasis virtuve už šį patar
navimą nemokami, o atlyginimas — 
pagal susitarimą. Skambinti tel. 
547-1898 Hamiltone.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)__ 6%
santaupas________ 9Yt%
term, depozitus 1 m. 10% 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas.. 12% 
nekiln. turto pask. 11% %

ennin^er Ltd.

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

St. Catharines, Ont.
ĮSPŪDINGAI PRAĖJO Lietuvos 

kariuomenės atsteigimo sukakties 
minėjimas. Jis buvo pradėtas ketu
rių vėliavų įnešimu. Maironio žo
džiais invokaciją paskaitė kun. J. 
Liauba, OFM. Paskaitą skaitė Anta
nas Ruzgys, buvęs Lietuvos kariuo
menės kapitonas. Tai nebuvo ilga pa
skaita, bet labai stipri minčių aktua
lumu. Po to sekė Toronto “Gintaro” 
bei mūsų “Nemuno” pasirodymas. 
Reiktų gana ilgo rašinio tinkamai 
nušviesti šios meninės programos 
pilnam vaizdui. Gal užteks pasakius, 
kad jis buvo mielas, lietuviškas ir ge
ro meninio lygio. Toronto “Gintaras” 
yra stipriose p. p. Karasiejų ranko
se. Daug nusipelnę yra ir “Nemuno” 
vadovai S. S. Zubrickai. Nemuniečiai 
irgi stipriai žengia į priekį, rodyda
mi didelį pasišventimą.

Numatant tokį jaunimo gausumą, 
reiktų didesnės salės. Taip pat to
kius ansamblius, kaip “Gintaras”, 
kviečiant, reiktų kur kas didesnio 
pagarsinimo, nes daugelis šios srities 
lietuvių liko nematę tokios puikios 
programos, kokia buvo šiemet.

Viskam sklandžiai vadovavo buvęs 
leitenintas P. Balsas, šių metų “Ra
movės” pirmininkas.

Sekmadien* įvyko iškilmingos pa
maldos už žuvusius bei sovietų nu
kankintus Lietuvos karius ir parti
zanus. Ant laisvės paminklo padėta 
gėlių, pasakyta atitinkama kalba. Iš
kilmės baigtos mūsų Tautos himnu.

Kor.

London, Ontario
N. METŲ SUTIKIMAS, rengia

mas vietinės apylinkės valdybos, 
įvyks “Holiday Inn”, Wellington 
Rd. Kaina — $28 porai, $24 jauni
mui. Valdyba kviečia dalyvauti ne 
tik Londono, bet ir kitų apylinkių 
lietuvius ir tuojau pat užsisakyti bi
lietus. Tuo reikalu skambinti pirm. 
I. Jakubaitytei 438-6963 arba Linui 
Kairiui 439-4937. E. B.

HENRIKAS • JONAS LEPARSKAS, 
baigęs Vakarų Ontario universitete 
Londone ketvertų metų astronomijos 
kursą aukso medaliu ir gavęs gam
tos mokslų bakalauro laipsnį (B.Sc.). 
Visus ketverius metus buvo studentų 
garbės (Deans Honour) sąraše. Hen
rikas gimė 1952 m. lapkričio mėn. 
Windsore. Persikėlęs su tėvais į 
Hamiltoną, mokėsi vietos mokyklose 
ir šeštadieninėje Vysk. M. Valan
čiaus mokykloje. Žaidė krepšinį 
Hamiltono “Kovo” komandoje, šoko 
tautinius šokius “Gyvataro” grupėje, 
buvo “Nemuno” tunto skautas. Lon
done, Ont., šal’a akademinių studijų, 
lanko lituanistinius kursus, dalyvau
ja lietuvių studentų klubo veikloje 
ir ruošiasi magistro laipsniui.

Calgary, Alberta
PO ILGOS IR SUNKIOS ligos mi

rė a.a. Juozas Griggs, kilęs iš Leliū
nų km., Ukmergės apskr. Palaidotas 
St. Mary’s kapinėse. Atvyko į Kana
dą 1928 m.; 40 metų išdirbo prie ge
ležinkelio CPR bendrovėje. Paskuti
niais metais gyveno Kalgario mieste. 
Turėjo daug pažįstamų ir draugų ry
tų ir vakarų Kanadoje. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. J. Petravičius ir 
kun. I. Grigaitis, atvykęs iš Edmon- 
tono. K.

Delhi, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visoms po
nioms, suruošusioms ir prisidėju
sioms prie suruošimo mano mergva
kario š. m. lapkričio 3 dieną §v. Ka
zimiero parapijos salėje. Ypatingai 
dėkoju ruošėjoms ponioms: Ratavi- 
čienei, Norkienei, Norvaišienei, M. 
Rudokienei, Stradomskienei, Simu
tienei, Jakubickienei, Skudienei, 
Gendrėnienei, Skuodienei, Bikienei, 
Vakarienei, Tamašauskienei ir L. 
Kichler.

Taipogi dėkoju ir visoms dalyvavu
sioms, kurių čia net neįmanoma su
minėti. Reiškiu nuoširdžią padėką už 
įteiktas dovanas, kurios man liks il
gai neužmirštamos. Taip pat dėkoju 
ir kun. klebonui dr. J. Gutauskui už 
leidimą pasinaudoti parapijos sale.

Su dėkingumu visiems.
Jūsų — Aldona Bartulytė

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

lęšiai (contact lenses).

4 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. XI. 28 — Nr. 48 (1295)

® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS pranešimu, Valstybės Departa
mento imigracijos direktoriaus Louis 
Weisner įstaigoje Vašingtone lapkri
čio 13 d. buvo sprendžiamas Prano 
ir Algirdo Branzinskų įsileidimo 
klausimas, dalyvaujant Lietuvos at
stovui J. Kajeckui, dr. S. Bačkiui, 
A. Gudreckui, dr. J. Geniui ir E. 
Šumanui. Be L. Weisner, amerikie
čiams atstovavo imigracijos direk
torius Chris Pappas ir Baltijos sky
riaus vedėjas Wm. Shepherd iš Val
stybės Departamento. Prašymas duo
ti nuolatinę ateivių vizą P. A. Bra
žinskams buvo atmestas. Apeliaciniu 
keliu dabar galima prašyti vizos P. 
A. Bražinskų apsilankymui JAV.

LEONO XIII FONDO naująją val
dybą Klevelande sudarė pirm. Al
girdas J. Kasulaitis, vicepirm. Anta
nas Tamulionis, sekr. Petras Kliorys, 
ižd. Henrikas Izdelis ir narys Algi
mantas Pautienis. Visi — krikščio
nių demokratų veikėjai, buvę ilga
mečiai centrinio komiteto nariai. 
Fondas buvo įsteigtas 1922 m. Kau
ne kaip krikščionių demokratų insti
tucija įgyvendinti Katalikų Bendri
jos socialinėms įdėjoms, remti kata
likiškai spaudai, skleisti krikščionių 
demokratų mintims. Fondą globoja 
du žymieji JAV lietuviai — Leonar
das šimutis ir prel. Jonas Balkūnas.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA savo šiemetinę $1.000 
premiją paskyrė Klevelando jauni
mo komitetui. Už šias lėšas bus 
įrengtas jaunimo kultūrinis bei in
formacinis centras Klevelando Lietu
vių Namuose. Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos dabartinę valdybą su
daro: pirm. dr. D. Degesys, vicepirm. 
dr. J. Balčiūnas, ižd. dr. A. Aželis, 
sekr. dr. V. Stankus ir narys dr. J. 
Stankaitis.

VALSTYBINIS KLEVELANDO 
UNIVERSITETAS gavo federacinės 
vyriausybės finansinę paramą pa
ruošti ir išleisti šiame mieste gyve
nančių tautinių grupių monografi
joms. Tokių grupių Klevelande yra 
apie 50, o jose 14.000 lietuvių tenka 
17-toji vieta. Pasinaudodamas finan
sine parama, universitetas planuoja 
išleisti šešiolikos tautybių monografi
jas anglų kalba. Lietuvių monografi
ją parašys dr. J. Jakštas, talkinamas 
St. Barzduko, J. Chadzowo, Algio 
Rukšėno ir Pr. Karaliaus, bet jos 
išleidimu teks pasirūpinti patiems 
lietuviams.

Brazilija
SPAUDOS V BALIŲ savaitraščiui 

“Mūsų Lietuva” paremti Sao Paulo 
mieste, Vila Zelinos jaunimo namuo
se surengė Šv. Juozapo vyrų bro
lija. Šiame jau dvyliktame metinia
me renginyje susilaukta daugiau 
kaip 200 dalyvių, pelno turėta 1.400 
kruzeirų — apie $200. Garbės leidė
jų sąrašan įtraukti 27 asmenys, suti
kę paaukoti apo 250 kruzeirų vieno 
numerio išleidimui. Spaudos baliuje 
buvo platinamos lietuviškos knygos 
ir plokštelės.

LIETUVIŲ KATALIKŲ BEND
RUOMENĖ, kurios žinioje yra Sao 
Paulo šv. Juozapo parapija bei jos 
pastatai, išsirinko naują valdybą. 
Rinkimus 76:46 balsų santykiu lai
mėjo klebono kun. J. Šeškevičiaus 
vadovaujamų kandidatų sąrašas: 
vicepirm. A. Magila, sekr. A. Tata- 
rūnienė ir kun. St. Šileika, ižd. St. 
Mažeika ir A. Vinkšnaitis, turto glo
bėjas P. Šimonis, nariai — A. Trū- 
bienė ir P. Bareišis. Revizijos komi- 
sijon išrinkti: K. Rimkevičius, A. 
Bareišienė, E. Bendoraitienė. Para
pijos vaikų chorą suorganizavo kun. 
Stasys Šileika, talkinamas kun. J. 
Šeškevičiaus.

Argentina
VILA BELGRANO MIESTE, Kor

dobos provincijoje, įvykusioje XI 
alaus šventėje mūsų tautinius šokius 
šoko Susivienijimo Lietuvių Argenti
noje jaunųjų ansamblis spalio 12 ir 
13 d.d. Kelionė iš Buenos Aires į 
Belgraną buvo atlikta specialiai už
sakytu autobusu. Išvykoje dalyvavo 
apie 40 asmenų, šokėjų ir jų paly
dovų. Ekskursiją kitu autobusus bu
vo suorganizavęs A. Ropienius. An
troji Buenos Aires 40 lietuvių grupė 
ne tik dalyvavo alaus šventėje, bet 
ir aplankė Villa Rumipal, Villa del 
Dique gyvenančius tautiečius.

JONAS PETRAUSKAS, gyvenam 
tis Villa Luganoj, atšventė 88-tąjį 
gimtadienį. Jis yra vienas seniausių 
Buenos Aires lietuvių, bet tebėra 
tvirtas. Nusiskundžia tik sumenkėju
siu regėjimu.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIAI, 

džiaugdamiesi šiame krašte, 'JAV ir 
Kanadoje plačiai nuskambėjusiomis 
demonstracijomis, nutarė neužsnūs- 
ti, bet ir toliau kovoti už Lietuvos 
bei viso Pabaltijo teises. Šiam tiks
lui prie ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdybos sudarytas specialus komi
tetas Lietuvos bylai — “Australian 
Citizens Committee for Lithuanian 
Rights”, kurin išrinkti: prof. A. Ka- 
baila, dr. D. Karaitis, V. Patašius, 
A. Reizgys ir P. Ropė. Komitetui 
ypač rūpi liberalų partijos vado B. 
Sneddeno nepakankamai tvirtas įsi
pareigojimas Pabaltijo klausimu. At
kreiptinas dėmesys į tai, kad jis lai
mėjimo atveju tik pažadėjo per
žiūrėti darbiečių premjero G. Whit- 

lamo padarytą Pabaltijo atidavimą 
Sovietų Sąjungai, bet neįsipareigojo 
atšaukti. Komitetas žada rinkti pa
rašus naujoms peticijoms, siųsti de
legacijas pas parlamentarus, skelbti 
atsišaukimus Australijos visuomenei. 
Atėjus tinkamam momentui, vėl bus 
rengiamos demonstracijos.

ALBERTAS ŠEIKIS spalio 26 d. 
žuvo eismo nelaimėje Melburne — 
gatvėj buvo mirtinai suvažinėtas au
tomobilio. Velionis buvo gimęs 1921 
m. Aluntoje, baigęs Utenos gimnazi
ją, 4 metus studijavęs inžineriją 
Kauno universitete. Melburne jis įsi
jungė j plačius visuomeninės bei kul
tūrinės veiklos barus kaip ALB litu
anistinės bibliotekos ir kultūrinių 
reikalų vadovas, M. K. Čiurlionio 
klubo darbuotojas, meninių paren
gimų organizatorius, paskaitininkas, 
žurnalistas. Palaidotas spalio 39 d. 
iš Šv. Jono šventovės Springvale ka
pinėse. Atsisveikinimo žodį tarė lai
dotuvių apeigas atlikęs kun. Pr. Va- 
seris, ALB Melburno apylinkės pirm.
A. Pocius, velionies artimas bičiulis
B. Vingrys. Ant jo karsto buvo už
bertas žiupsnys tėviškės žemės, at
vežtas okupuotoj Lietuvoj viešėju
sios žmonos Emilijos, kuri dabar li
ko viena su mažamečiu sūnum Linu.

Italija
ROMOJE LANKĖSI V. Adamkus, 

gamtos apsaugos komiteto Čikagos 
distrikto vicepirm. Vietinei lietuvių 
bendruomenei jis papasakojo savo 
įspūdžius iš viešnagės okup. Lietu
voje, kur turėjo porą paskaitų Vil
niaus universitete gamtos apsaugos 
klausimais. “Gimtojo Krašto” žmo
nės bandė iš jo, kaip ir kitų lanky
tojų, išgauti palankius pareiškimus 
apie sovietinę santvarką.

LIETUVIŲ KOPLYČIOS, įrengtos 
Šv. Petro bazilikoje, durys dažniau
siai būna užrakintos. Vienas kitas 
sargas, lankytojų paprašytas, atra
kina, tačiau pasitaiko ir tokių sargų, 
kurie į lietuvių pageidavimus ne
kreipia dėmesio, nors ten pat sėdi. 
Gausūs lenkų maldininkai bei jų pa
lydovai aiškina, kad tai koplyčia 
“Matki Boskiej Ostrabramskiej”. To
kių aiškinimų pasitaiko ir kitų tau
tų žmonėms. Reikėtų išleisti lietuvių 
koplyčios atvirukų su atitinkamu įra
šu ir paaiškinimu, įrengti prie kop
lyčios grotų automatą, iš kurio, 
įmetus atitinkamą monetą, iššoktų 
atvirukas. Tai turėtų padaryti atsa
kingieji, ypač šv. Metų proga.

“VILLA LITUANIA” patalpose 
šiuo metu gyvena žydų kilmės Hiršas 
Matulevičius, vedęs lietuvaitę ir tu
rįs dukrelę. Ketverius metus jis sė
dėjo Liepojos kalėjime už tai, kad 
norėjo išvažiuoti į Izraelį.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ ŠV. KAZI

MIERO PARAPIJA spalio 18 d. pa
gerbė savo buvusį ilgametį kleboną 
kun. dr. K. A. Matulaitį, MIC, am
žiaus aštuoniasdešimtmečio - proga. 
Sukaktuvininkas susilaukė daug svei
kinimų, jų tarpe ir vysk. Liudo Po- 
vilonio iš Kauno, o taip pat ir daug 
dovanų. Vakarienės metu programą 
atliko deklamatorius P. Mašalaitis, 
Londono lietuvių šeštadieninės mo
kyklos šokėjai ir muzikantai, Justo 
Cernio vadovaujamas Londono lietu
vių choro vyrų oktetas. Iškilmė baig
ta paties sukaktuvininko padėkos 
žodžiu. Vaišes, kuriose dalyvavo apie 
90 svečių, surengė Šv. Onos Draugi
ja ir Londono šeštadieninės mokyk
los tėvų komitetas. Pagerbimui va
dovavo Šv. Kazimiero parapijos ta
ryba.

LONDONO ŽURNALAS “INDEX” 
Vakarų pasaulio teatralus supažindi
no su Kauno dramos teatro rež. Jonu 
Jurašu ir ji 1972 m. ištikusia meni
ninko tragedija. Nepakeldamas kom
partijos cenzūros, žalojančios jo vei
kalų pastatymus, rež. J. Jurašas tų 
metų rugpjūčio 16 d. paskelbė pro
testo laišką, kuris 1973 m. pasiekė 
Vakarus ir buvo plačiai paminėtas 
“Tž” kovo 29 d. laidoje. Rež. J. Ju
rašą labiausiai sukrėtė cenzorių ki
šimasis į jo ruošiamą Juozo Grušo 
“Barboros Radvilaitės” premjerą. 
Už šį protestą ir režisoriaus teisių 
gynimą J. Jurašas buvo pašalintas iš 
Kauno dramos teatro. Negalėdamas 
gauti kito darbo, J. Jurašas buvo 
priverstas tapti vieno skulptoriaus 
talkininku — akmenų skaldytoju. 
Britų žurnalas “Index”, supažindinęs 
skaitytojus su šiais liūdnais faktais, 
paskelbė pilną į anglų kalbą išvers
tą J. Jurašo protesto laišką. J. Ju
rašo balsas buvo įjungtas į pasaulyje 
persekiojamų menininkų bei intelek
tualų chorą. J. Jurašas norėtų iš
vykti užsienin, kur jam ir nepalan
kios sąlygos būtų palankesnės už vi
sišką supančiojimą sovietų okupuo
toje tėvynėje. “Draugo” kultūrinia
me priede rašoma, kad J. Jurašą, 
kaip svečią režisorių, ruošiasi kviesti 
Niujorko avangardinis teatras "La 
Mama”. Jo tragedijos išryškinimas 
“Index” žurnale šį- klausimą klabi
nantiems asmenims padėtų susilauk
ti ir žymių pasaulinio masto teatralų 
pagalbos. Atrodo, JAV lietuviams, 
išlaisvinusiems S. Kudirką bei jo 
šeimą, dabar reikėtų pradėti akciją 
už talentingo Jono Jurašo išleidimą. 
Naujoji JAV ir Sovietų Sąjungos 
prekybinė sutartis, padariusi didelių 
nuolaidų sovietų žydų emigracijai, 
sudaro gerą progą ištiesti pagalbos 
ranką ir buvusiam režisoriui Jonui 
Jurašui.



(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nuo Žemaitės iki Maironio
Pr. Naujokaitis atidžiai nag

rinėja Žemaitės gyvenimą, cha
rakterį, vėlyvą posūkį į literatū
rą ir jos kūrybą, nepamiršdamas 
žvilgterėti į kūrinių formą, kom
poziciją, vyraujantį gamtos mo
tyvą, net trijomis I. Kostkevi- 
čiūtės studijos ištraukomis (lyg 
tai būtų būtina) paremdamas 
savo teigimus. Tik truputį hu- 
moristiškai nuskamba, berods, 
rimtas teiginys, kad “tik meni
ninko akis gali taip būdingai pa
stebėti vištas, balandžius, antis, 
susigužusius po šlapiais lapais 
paukštelius” (530 psl.). Gal iš 
tikrųjų nesunku pasiekti meni
ninko poaugščio, jei tik norima 
atidžiau kieme pasidairyti...

Seką šeši puslapiai tenka 
Gabrielės Petkevičaitės - Bitės 
gyvenimo, visuomeninės veik
los ir grožinės kūrybos atsklei
dimui. Nors “ji vis dėlto nenu
ėjo su tarptautiniais socialis
tais” (534 psl.), tačiau ir Lietu
voje išleistoji “Lietuvių litera
tūros istorija” jai atlaidesnė, 
pažymėjusi, kad “tarybinė vi
suomenė teigiamai įvertino Pet
kevičaitės nuopelnus lietuvių 
kultūrai ir literatūrai, 1941 nu 
iškilmingai paminėdama jos 80 
metų sukaktį” (II t., 481 psl.). 
Tik kai tenykštis B. Pranskus 
jos “Dievui atkišus” apysaką 
vadina “ryškiausiu socialinės te
matikos kūriniu visoje rašyto
jos kūryboje, pasižyminčiu 
griežta kapitalistinės santvar
kos negerovių kritika” (484 
psl.), mūsų autorius jį vadina 
“vienu geriausių socialinio tei
singumo problemą keliančiu kū
riniu” — apsakymėliu, pažymė
damas, kad “dvaro pasmerki
mas yra neapibendrintas” (536 
psl.).

Galbūt mūsų autorius neturė
jo Bitės knygų (nors mini “Lt. 
beletristikos antologiją”), kad 
abi trumpas jos raštų ištraukas 
pakartojo iš B. Pranskaus studi
jos. Kad Bitė visdėlto nelabai 
priimtina marksistinei pasaulė
žiūrai, galima spręsti iš 1959 m. 
Lietuvoje Valst. pedagoginės li
teratūros leidyklos išleisto J. 
Būtėno “Lietuvių literatūros 
vadovėlio” II dalies, kurioje Bi
tė visai neminima, nors vadovė
lio rankraštis buvęs plačiai ap
tartas LTRS švietimo ministeri
joje sukviestame literatūros 
mokslo darbuotojų, augštųjų 
mokyklų dėstytojų bei viduri
nių mokyklų literatūros moky
tojų pasitarime (t. p., 2 psl.).

Pagaliau paskutinius 52 psl. 
Pr. Naujokaitis skiria mūsų 
tautinio atgimimo dainiui Jonui 
Maironiui - Mačiuliui. Maironis 
šakota ir labai sudėtinga asme
nybė: jis ir poetas, ir mokslus 
teologas; balandžių bei dramų 
autorius ir literatūros profeso
rius; jautrus lyrikas ir kandus 
satyrikas; jausmo žmogus ir ge
ležinės valios vyras. Tačiau mū
sų autorius, analizavęs A. Straz
do, J. Biliūno, Pr. Vaičaičio, V. 
Kudirkos gyvenimą ir a s m e - 
n į, A. Baranausko gyvenimą ir 
charakterį, rado tinkama 
tepaminėti Maironio gyvenimą 
ir pareigas! Kad jis turėjo 
nedaug draugų, buvo sėslus ir 
Kaune įsigijo Pacų rūmus, — 
tai dar ne pareigos ir ne asmuo. 
O tam reikalui medžiagos, kaip 
matome iš pabaigoje pridėtos 
panaudotos literatūros sąrašo, 
turėjo ištisus aruodus: M. Vait
kų, F. Kiršą, J. Brazaitį, St. Ylą, 
V. Zaborskaitę ir kt.

Kad Maironį “niekino ir at
metė” Venclovos ir cvirkos, gal 
net nevertėjo minėti: poetas, 
kaip gražiai aprašė J. Ambraze
vičius, buvo jau apeinamas ir 
kritikuojamas net nepriklauso
mybės laikais. Taip, jis “skau
džiai išgyveno kai kurių jaunes
niųjų kritikų nuvertinimus” 
(542 psl.), tačiau dar jautriau iš
gyveno, kai, 1906 m. rekomen
duotas Žemaičių vyskupu sufra
ganu, buvo šovinistų prolenkiš- 
ko nusistatymo prel. K. Skir- 
munto ir kun. Žongalavičiaus 
apšmeižtas Romai, kad, kaip K. 
Prapuolenis pažymi, turįs “mer
gą” ir trejetą vaikų (o prie jo 
gyveno sesuo Marcelka ir kitos 
sesers dvi mergaiti ir vaikas). 
Tada poetas parašė graudų ir 
rūstų “Taip atsilyginta” eilėraš
tį, pažymėdamas, kad jį turėjo 
pagerbti bent tas, kuriam nešė 
ant aukuro savo ateitį, širdį ir 
jos troškimus. Taipgi 1926-27 
m., kuriant Lietuvos bažnytinę 
provinciją, jo kandidatūra į vys
kupus Romos buvo atmesta, len- 
komanui B. Liausai pakišus Ro
mai “Pirmosios meilės” eilėraš
čio vertimą, praleidus paskuti
nįjį posmą, kuriame pažymima 
— “tu — jo numylėta tėvyne”. 
“Maironis buvo kaltinamas ko
ne erotomanija”, rašo V. Za- 
borskaitė “Maironio” studijoje 
ir toliau priduria: “Giliai įsižei
dęs, jis parašė vieną paskutinių
jų eilėraščių “Skausmo skun
dą”, leisdamas jį skelbti tik po 
savo mirties — eilėraštį, pilną 
tragizmo, kur išsilieja gal ne tik 
ši konkreti nuoskauda, bet ir 
f>er daugelį metų dėl įvairių ap- 
inkybių susitvenkęs kartelis”

(t. p., 329 psl.).

Lietuvių literafurostistorija
Naujojo Prano Naujokaičio plačios apimties veikalo pirmasis tomas

kę, jei dar daugiau dėmesio bū
tų atkreipęs į kūrinių analizę, 
bet, be abejonės, tada ir pusla
pių skaičius būtų pašokęs. Pa
galiau tuo reikalu besidomi ga
li susirasti specialių studijų.

Išnašoje autorė cituoja “pieš
tuku apmestą juodraščio frag
mentą”, kuriame pats Maironis 
aiškina pasidžiaugęs, “kad tokia 
baisi našta man neatiteko ... 
Vyskupiška mitra seniai būtų 
mane į kapus nuvarius. Bet iš 
antros pusės, aš negalėjau ne
jausti pažeminimo, kai Roma 
nuo manęs kratos, kaip nuo ko
kio prasikaltėlio” (330 psl.). Pr. 
Naujokaičio minimas “Skausmo 
skundo” sukūrimo akstinas — 
atkirtis “kovojusiems prieš jo 
didelę įtaką poezijos srityje”— 
nėra tikslus: eilėraštyje gi mini
mos “augštos angos” į kurias, 
“dantimis grieždami”, priešai 
bėgo...

Maironio poezijos chronologi
joje labai kruopščiai sužymėtas 
atskirų “Pavasario balsu” leidi
nių eilėraščių skaičius, poemos, 
libretto ir dramos trilogija. To
limesniame skyriuje minima jo 
publicistika, Lietuvos ir litera
tūros istorijos, išsamiai nagrinė
jama tematika ir idėjos, saty
ros, baladės, lyrika, religinės 
giesmės (labai trumpai), poemos 
ir dramos. Gerai, kad bent pus
antro puslapio paskirta Mairo
nio poezijos formai, nors ją bū
tų nekenkę žymiai plačiau iš
nagrinėti.

Kažin ar kalbant apie Mairo
nio poezijos meilės motyvus, ne 
perdąsu tvirtinti, kad “prislo
pinta emocija ... negali pražys
ti ir puikiais poezijos žiedais”, 
kad tų motyvų “eilėraščiai yra 
nublukę, be polėkio” (571 psl.)? 
Man regis, nemaža tiesos pasa
kė Ed. Mieželaitis panegyriška- 
me “Keli eskizai jo portretui“ 
poetiniame rašinyje: “Argi taip 
pagaliau gailiai skambėtų poe
to skundas, kad jo širdis nenu
kalta iš šalto akmens? Ir gerai, 
kad ne iš šalto akmens. Kitaip 
mes neturėtume tų puikių pos
mų, kuriuose ošia žemė, miškai, 

žaidžia upės, plaukia debesys, 
atgyja visa gamta... Akmeni
nės širdys poezijos nesuku
ria” ... (Čia Lietuva, Vilnius, 
1974 m., 140 psl.). Rašydamas gi 
apie “Jūratės ir Kastyčio” bala
dę, jis dar aiškiau pasako: “Po 
baladės siužeto, jos reminiscen
cijų, lyrinių impulsų, po roman
tišku nerimo klodu gal paslėp
tas gilus paties poeto tragizmas. 
Dramatizmo kupinos ir kitos jo 
baladės bei poemos. Tai poeto 
išgyventos dramos vaisiai. O 
jeigu kitaip būtų buvę? Neturė
tume tokio poeto”.. . (t. p., 143 
psl.).

Plačiai tuo reikalu rašė V. 
Zaborskaitė anksčiau minėtoje 
studijoje, pasitelkusi į talką 
“konflikto tarp poetinių jo sie
los polėkių, dramatinių" išgyve
nimų ir dvasininko luomo idea
lų bei normų” specialistą V. 
Mykolaitį-Putiną, kuris to konf
likto atomazgoje suranda 
išdavą: rezignuoti, kūrybos ob
jektu ir šaltiniu pasirenkant tė
vynę (414 psl.), arba ieškoti 
Auksės, — kiti pridurtų. Tačiau 
ar ir pats Putinas nepertempė 
šio konflikto lanko?! Juk jei ne 
tas vadinamas konfliktas, jis ne 
būtų sukūręs nei “Altorių šešė
ly”, nei šūsnio stiprių šio kon
flikto įkvėptų poemų" bei eilė
raščių.

Bendros pastabos
Pr. Naujokaitis, pats vienas 

parašęs tokį didžiulį literatūros 
istorijos veikalą, savo darbą at
liko labai kruopščiai ir esamo
mis sąlygomis palyginti gerai. 
Jo pasirinktas metodas, susto
jant prie biografinių, bibliogra
finių pradų ir kūrinių analizės, 
buvo tartum rėmai, įrėminę mū
sų literatūrą nuo jos pradžios 
iki Maironio. Gal nebūtų paken-

"Daugiakultūriškumas
/ v.

yra pastovi
« **" r t - '

vyriausybės

politika”
“Kanados vyriausybė 
daugiakultūriškumą laiko integraline 
kanadietiškos visuomenės dalimi 
ir tuo pačiu kertiniu akmeniu 
realios bei pastovios kanadiečių 
vienybės, paremtos tarpusaviu respektu 
ir supratimu. Mūsų vyriausybė 
nuosekliai mano, kad 
daugiakultūriškumas gali pilnai 
reikštis dviejų kalbų rėmuose, 
nes abu yra kanadiškosios 
tikrovės dalis.

Man teko laimė augti 
bendruomenėje, kuri pasižymėjo 
kultūriniu bei kalbiniu įvairumu. 
Kaip dabartinio parlamento ir 
ministerių kabineto narys aš giliai 
domėjausi Kanados kultūrinių grupių 
teisėmis ir gerove. Galbūt tai 
pagrindinis motyvas tokio 
plataus užmojo man pavestoje 
daugiakultūriškumo srityje.

Kaip ministeris, jaučiąs 
jūsiškės bendruomenės poreikius, 
stengsiuosi būti jūsų atstovu 
ministerių kabinete ir užtikrinti, 
kad vyriausybės politika būtų suderinta 
su visų etnokultūrinių grupių 
tikslais bei siekiais. Kanados 

_ neanglų ir neprancūzų kultūrinių 
grupių įnašai kartu su anglų ir 
prancūzų bendruomenių įnašais 
formuoja stipresnę krašto 
visuomenę.

Daugakutūriškumas yra pastovi 
vyriausybės politika. Jo programa 
reikalinga tolimesnio dėmesio ir 
ugdymo. Aš esu įsipareigojęs 
bei pasiryžęs vienam ir kitam."

John Munro

■ lįjhf H Minister Responeible Ministre charge
■ ■ for Multiculturalism du Multiculturalisms

Mano kaikurios pastabos — 
vos pirmieji įspūdžiai, perskai
čius tokią solidžią knygą, nieku 
būdu nemažina knygos vertės, 
kurią, be abejonės, kiekvienas 
savaip priims. Autorius atliko 
milžinišką darbą, o tobulumui 
ribų nėra.

Kalbos klaidas, manau, lasios 
mūsų kalbininkai ir galbūt su
ras kaikurių netikslumų. Pasi
taiko ir korektūros klaidų, ir 
stiliaus nelygumų.

Reikia padėkoti Pr. Naujo
kaičiui už įdėtą triūsą, pasiry
žusiam užkišti didelę spragą mū
sų literatūros istorijos laukuo

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS” 
dvidešimt penkerių metų jubilėjaus proga 

nuo Kalifornijos krantų
Kada naktis planetą apkabina, 
Ledinis šaltis alina žiauriai, 
Ir negandos grūmodamas kankina, 
Ir krinta nuo dangaus žvaigždžių būriai — 
T virčiau nakty surast takus talkina 
Gaivingos Tėviškės gaivingi Žiburiai.
Nuo vandenyno srūva sravūs vėjai, 
Siūruoja palmė liemeniu augštu, 
Baisu audroj azalijų alėjai, 
Narsu audroj siekt gintaro krantų — 
Lenkiuosi jūsų darbui ir idėjai, 
Pasveikinimą jums siunčiu vargų metu.
Tegu naktis planetos nekankina, 
Ir šalnos dings iš tėviškės spėriai, 
Ir žvaigždės kritusios grįš i žvaigždyną, 
Spindės, lyg žvaigždės, tėviškės kariai — 
Lenkiuosi jums, didžių darbų šeimyna, 
Gaivingos Tėviškės gaivingi Žiburiai.

JURGIS GLIAUDĄ

se. Dabar lauksime antrojo šio 
veikalo tomo.

Spaudos darbas atliktas 
kruopščiai. Šriftas aiškus, ne
varginąs akių, tik kaikurios 
nuotraukos nelabai ryškiai atsi
spaudė.

Pagaliau esame dėkingi JAV 
LB Kultūros Fondui, išleidu
siam šią knygą. Gaila, kad ja 
tegalės pasinaudoti vos 1.000 
skaitytojų, bet ar jų atsirastų 
daugiau, — leidėjai, matyt, abe
joja. Nė vienas mūsų literatūra 
besidomįs šviesuolis," neminint 
mokytojų ir literatūros studen
tų, be šios knygos negalės apsi
eiti.

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ 
LITERATŪROS ISTORIJA. I to
mas. Nuo Mažvydo iki Maironio. 
JAV LB Kultūros Fondo leidinys 
nr. 56, 1973 m., 606 psl. Tiražas 
1000 egz. Kaina 10 dol. Spaudos 
darbus atliko Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne.
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Ū1 KULTURItt VEIKIM
ALGIMANTO MACK AUS KNY

GŲ LEIDIMO FONDAS išleis Ma
riaus Katiliškio “Apsakymus”, kurie 
jau surinkti Čikagoje ir netrukus 
bus atspausdinti. Novelių rinkinys 
“Šventadienis už miesto”, paskutinio
ji M. Katiliškio knyga, pasirodė 1963 
m. Taigi, ją nuo naujojo apsakymų 
rinkinio skiria ilgokas 11 metų tar
pas. Naujoj knygoj yra keliolika ap
sakymų, vaizduojančių dabartinį gy
venimą.

LB BOSTONO KULTŪROS KLU
BE rašytojas Algirdas Landsbergis 
skaitė ištraukas iš savo draminių 
kūrinių “Penki stulpai turgaus aikš
tėje”, “Meilės mokykla”, “Barzda”, 
“Vėjas gluosniuose, gluosniai vėju
je”. Kultūrinio subatvakario daly
vius su svečiu iš Niujorko supažin
dino klubo pirm. Ramūnas Kondra- 
tas. Pats A. Landsbergis nušvietė 
savo kelią į dramaturgiją ir teatrą. 
Jis yra vienas iš nedaugelio rašy
tojų, turinčių aktoriaus duomenų, 
kurių dėka jo skaitymas visada su
silaukia didelio klausytoji) dėmesio.

DAINOS IR LITERATŪROS VA
KARAS, surengtas Kultūros Centre 
LB Detroito apylinkės valdybos, te
susilaukė 102 dalyvių, nors progra
mos atlikėjais buvo numatyti sol. Al
dona Stempužienė, rašytojai Vytautas 
Alantas ir Julija Švabaitė-Gylienė. 
Vakarą mūsų liaudies dainomis ir 
tarptautiniais kūriniais pradėjo sol. 
A. Stempužienė, viešnia iš Kleve- 
lando, gitara palydima sūnaus Li
no Stempužio. J. Švabaitė-Gylienė 
negalėjo dalyvauti dėl jai neseniai 
padarytos operacijos. Jos eilėraščius 
skaitė penkiolikametė Taura Zaran
kaitė, pasižyminti gražia lietuvių kal
bos tartimi, ištrauką iš “Gabriuko 
užrašų” — aktorius Karolis Balys. 
V. Alantas šiam vakarui buvo pa
sirinkęs savo naują novelę “Bitės 
teismas”. Dalyvių tarpe buvo toli
mas svečias Bronys Raila, atvykęs 
iš Los Angeles.

VIRGINIJA INKRATAITĖ, jauno
ji Australijos lietuvių pianistė, lai
mėjo pirmą vietą ir $1.500 premiją 
jaunųjų pianistij varžybose. Tas in
strumentalistų ir dainininkų varžy
bas rengė Australijos televizijos ir 
radijo ABC bendrovė atskirose vals
tijose. V. Inkrataitė, 20 metų am
žiaus, yra baigusi Sydnėjaus valsty
binę konservatoriją su dviem dip
lomais — pianistės ir muzikos mo
kytojos. Minėtame konkurse pir
miausia ji išsikovojo I vietą New 
South Wales valstijos varžybose, 
kurios buvo surengtos Sydnėjaus ro
tušėje su šio miesto simfoniniu or
kestru. Baigminės visos Australijos 
varžybos įvyko Melburne, kur V. In- 
krataitei konkursinę programą taip 
pat teko atlikti su Melburno simfo
niniu orkestru. Montrealietė sol. G. 
Čapkauskienė, praėjusį pavasarį 
gastroliavusi Australijoje, jau tada 
atkreipė dėmesį į jai akompanavu
sią Virginiją Inkrataitę ir pasiūlė 
JAV bei Kanados lietuviams šią ta
lentingą pianistę pasikviesti koncer
tų serijai. Būtų gražu, jeigu atsiras
tų mecenatų šiam pasiūlymui įgyven
dinti.

ILLINOIS LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ DRAUGIJA paskelbė estradinės 
dainos konkursą. Numatytos , trys 
premijos I — $500, II — $300 ir III 
— $200. Vertintojų komisiją sudarė: 
Alice Stephens, Faustas Strolia, Al
vydas Vasaitis, Aloyzas Baronas ir 
draugijos atstovė dr. Alicija Rui- 
bys. Pageidaujama šokio ritmo kū
rinių su dainuojamais posmais ir 
priedainiu, lietuviškais m o t y v a is 
melodinėje slinktyje, 32 taktų ilgu
mo. Kompozitoriai prašomi pridėti 
akordus akordeonistams ir gitaris
tams. Konkurso skelbėjai nori, kad 
tas dainas sukurtų laisvajame pasau
lyje gyvenantys lietuviai poetai ir 
kompozitoriai. Teksto reikalais pa
tys kompozitoirai turi susitarti su 
poetais. Slapyvardžiais pasirašy
tas daina su kompozitoriaus ir poeto 
pavardėmis bei adresais atskirame 
užklijuotame voke prašoma iki 1975 
m. sausio 31 d. siųsti dr. A. Ruibiui, 
6753 So. Rockwell Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Premijuotų dainų I lai
da taps konkurso skelbėjų nuosavy
be. Dėl nepremijuotų dainų išleidi- 
mos bus tariamasi atskirai su jų au
toriais.

ČIKAGOS LIETUVIŲ KAMERI
NIS TRIO debiutavo spalio 27 d. 
“Šatrijos” surengtame koncerte Jau
nimo Centre. Šią instrumentalistų 
trijulę sudarė čikagiečiams gerai ži
nomi muzikai — smuikiniskas Povi
las Matiukas, violončelistas Petras 
Armonas ir pianistas Manigirdas Mo- 
tekaitis. Debiutui jie buvo pasirinkę 
F. Mendelssohno, A. Dvoržako, C. M. 
von Weberio klasikinius kūrinius, 
papildytus G. Gershwino “Mėlynosios 
rapsodijos” ištrauka, trijulei aran
žuota G. Stone.

ALGIRDO LANDSBERGIO 
“Paskutinį pikniką" anglų kalba iš
leis Stepo Zobarsko “Manyland 
Books” leidykla Niujorke.

VINCĖ JONUŠKAITĖ, Kaliforni
jos Santa Barbara mieste gyvenanti 
Lietuvos operos vetaranė, rašo savo 
atsiminimus, .kurie apima įvairius 
jos įdomaus gyvenimo laikotarpius. 
Tikimasi, kad leidėją nebus sunku 
surasti, nes atsiminimų knygos lau
kia gausūs mūsų geriausio mezzo- 
soprano gerbėjai. V. Jonuškaitės ta
lentas buvo susilaukęs plataus pri
pažinimo ne tik nepriklausomoj Lie
tuvoj, bet ir už jos ribų.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
BELGIJOJE GASTROLIAVO “Su

tartinės” birbynininkų kvintetas, 
kanklininkė L. Naikelienė, Vilniaus 
operos solistai A. Stasiūnaitė, E. 
Kuodis ir Vilniaus universiteto stu
dentų ansamblio tautinių šokių gru
pė. Išvyka buvo įiungta į Sovietų Są
jungos dienų renginius. Lietuvių 
grupė surengė 13 koncertų Briusely
je, Lieže bei kituose Belgijos mies
tuose.

MARCELIJAUS MARTINAIČIO du 
poezijos vakarus Vilniaus aktorių na
muose surengė aktorius Laimonas 
Noreika, geriausias dailiojo žodžio 
propaguotojas Lietuvoje, ši progra
ma jam buvo sukaktuvinė, nes M. 
Martinaitis yra dešimtasis tokių jo 
paruoštų programų autorius.

SALOMĖJOS NĖRIES 70-tajam 
gimtadieniui skirtą literatūros va
karą surengė Panevėžio liaudies uni
versiteto kultūros fakultetas. Pro- 
gramon buvo įtrauktas susitikimas 
su jos buvusiais mokiniais ir bend
radarbiais, jos eilėraščių skaitymas, 
papildytas panevėžiečio kompoz. A. 
Belazaro dainomis, sukurtomis S. 
Nėries žodžiais. Klaipėdietis skulp
torius Algirdas Bosas iš raudonme
džio kuria bareljefinę memorialinę 
lentą Panevėžio II vidurinei mokyk
lai, kurioje kadaise mokytojavo S. 
Nėris. Jos tarnavimą komunistams 
liaupsina sovietinė spauda, atskleis
dama dar neskelbtus praeities fak
tus bei faktelius.

MUZIKINĖS PREMJEROS Vil
niaus filharmonijos salėje susilaukė 
Vilniaus 650 metų sukakčiai skir
ta kompoz. Broniaus Kutavičiaus 
simfonija, kurią atliko Juozo Domar
ko diriguojamas orkestras su grupe 
Vilniaus radijo bei televizijos choro 
narių. Gedimino sapno vokalui B. 
Kutavičius panaudojo Bychovco kro
nikos tekstą, antrosios dalies seno
viniam himnui — frazes iš XVII š. 
Vilniuj išleistos Žygimanto Liauks
mino knygos “Ars et praxis musica”. 
Šiame koncerte taipgi pirmą kartą 
buvo atlikta kompoz. Osvaldo Bala
kausko trijų dalių simfonija, jo so
nata obojui ir klavesinui “Devyni 
šaltiniai”.

TARPTAUTINĖJE VI FOTOPA- 
RODOJE Corato mieste, pietinėje 
Italijoje, geriausia nespalvota nuo
trauka buvo pripažinta V. Butyrino 
“Apasionata”. V. Kapočius laimėjo 
specialią premiją už “Krepšinį”, ge
riausią nuotrauką sportine tema. Ne
spalvotų nuotraukų grupėje IV pre
mija buvo paskirta M. Baranauskui 
už jo darbą “Kareiviai grįžta na
mo”, V premija — A. Macijauskui 
už ciklą “Turguje”.

VILNIAUS FILHARMONIJOJE 
koncertavo danų pučiamųjų instru
mentų kvintetas, kurį prieš šešerius 
metus sudarė fleitistas V. Nikoletas, 
klarnetistas S. Birkelunas, obojistas 
B. Nilsonas, fagotistas P. Bastijanas 
ir valtornistas B. Fosdalis. Didžiau
sio klausytojų dėmesio susilaukė 
vengro D. Ligečio “Dešimt pjesių 
pučiamųjų kvintetui” ir P. Hinde- 
mito “Mažoji kamerinė muzika”.

VILNIAUS LIAUDIES UNIVER 
SITETO literatūros fakultetas nau
jąjį sezoną pradėjo prof. Juozo Jur
ginio paskaita “Istorinė tiesa groži
nėje literatūroje”. Fakultetui vado
vauja Lietuvos Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros insti
tutas. Paskaitas skaitys: prof. dr. 
Donatas Sauka — apie lyrikos ir 
humoro santykius pastarojo dešimt
mečio poezijoje, docentas Vincas Au- 
ryla — apie dabartinės vaikų lite
ratūros problemas, filologijos moks
lų kandidatas Pranas Kniūkšta — 
apie liaudies kalbą ir rašytojo kalbą 
literatūros kūrinyje, Tomas Venclo
va — apie XX š. rusų poeziją. Fa
kulteto lankytojus su dabartine ang
lų drama supažindins docentas Dovy
das Judelevičius, su A. Vilkutaičio 
gyvenimu ir kūryba ■— Vincas Kuz
mickas, su Vilniumi lietuvių asmen
vardžiuose XVII š. pradžioje — prof, 
dr. Zigmas Zinkevičius, su Vilniumi 
lietuvių liaudies dainose — filologi
jos mokslų kandidatė Pranė Jokimai- 
tienė, talkinama sol. Beatričės Grin- 
cevičiūtės, su lietuvių liaudies pasa
kom bei jų likimu — filologijos 
mokslų kandidatė Bronislava Kerbe- 
lytė. Numatytas susitikimas su ra
šytoju Vytautu Bubniu ir sekantį 
pavasarį įvyksiantis poezijos vakaras, 
kuriame dalyvaus įvairių kartų poe
tai, literatūros kritikai Kęstutis Nas
topka ir Juozas Stepšys.

VILNIAUS STYGINIS KVARTE
TAS — Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Donatas Katkus ir Augusti
nas Vasiliauskas spalio 16-26 d. d. 
dalyvavo Austrijoje surengtame 
tarptautiniame kvartetinės muzikos 
koncertų cikle. Jis buvo pradėtas 
Vienoje, Koncertų Namų Mocarto sa
lėje, tęsiamas Loebene ir Lince. 
Vilniečiai į savo koncertų programas 
buvo įtraukę M. K. Čiurlionio, J. Ju
zeliūno, J. Haydno, M. Ravelio ir S. 
Prokopjevo kvartetus. Mocarto salė
je buvo susilaukta tiek klausytojų, 
kad kėdes net teko statyti ant sce
nos. Lietuviams jauniesiems muzi
kams pagyrimų nepagailėjo Austri
jos laikraščiai, ypač “Wiener Zei- 
tung” ir “Oberoesterreichische Nach- 
richten”. Linco radiofonas M. K. 
Čiurlionio kvartetą įsirašė magneto
fono juoston, o vietiniams muzikams 
buvo palikta kvarteto partitūra.

V. Kst.
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S. JOKŪBAITIS
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LIETUVIO savininko vaistinė

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

408 Roncesvalies Avė. Tel. 535- 1944 
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT’’ RECEPTUS.

VAISTAI. KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400 

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
Kasos valandos: Moka už:
Pirmadieniais .... 10- 3 term, indėlius 1 metų. ..... 9/2%
Antradienittis ....10- 3 taupomąsias-savings s-tas..914%
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10- 7

depozitų-čekių s-tas...
Duoda paskolas:

..........6%

Penktadieniais 10- 8 asmenines ................. ...10/2%
Šeštadieniais .... 9-12 nekiln. turto............... ....... 10%
Sekmadieniais 9.30- 1 investacines iki.......... ....... 12%
Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — 

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

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

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Venio bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881 
\ Namai: 766-5857

STEPHAN’S EHRS Sis!sl
randuodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio keou<e 
Priimant užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai

XSOLO\
UNITED 
TRUST

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United Trust Co., 2320 Bloor St. W. 
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X 1K1, tel. 279-4371) 
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS VISUR
Tarptautinis olimpinis komitetas 

IOC Vienoje išklausė Montrealio 
olimpinių žaidynių organizacinio 
komiteto pranešimą ir parinko 1980 
m. vasaros ir žiemos žaidynių rengė
jus. Pasak vyr. žaidynių organizato
riaus Roger Rousseau, Montrealio 
pasiruošimas 1976 m. olimpin'ėms 
žaidynėms buvo priimtas su ovacijo
mis. Tai buvo vienas sėkmingiausių 
pasiruošimų, kada nors pateiktas 
IOC komitetui tvirtinti. Roger Rous
seau yra dešinioji burmistro Jean 
Drapeau ranka, kuri jam taip pat 
suorganizavo ir Expo 1967.

Vasaros žaidynes 1980 m. rengti 
pavesta Maskvai, žiemos — Lake 
Placid, JAV. 1980 m. vasaros žaidy
nės Maskvoje bus pirmosios komu
nistiniame krašte. Maskva jau dabar 
turi daug tinkamų įrengimų žaidy
nėms, tačiau vakariečiai abejoja so
vietų pažadais, kad visi dalyviai, 
spauda ir turistai gaus leidimus 
žaidynėms bei laisvai judėti, kaip 
priimta olimpiniuose miestuose. 
Daug kas dar prisimena politinius 
įvykius studentų olimpiados metu 
Maskvoje. Tačiau Maskva garantuo
ja, kad įvykdys visus IOC reikalavi
mus, pažada duoti visišką laisvę ir 
atitaisyti studentų olimpiados įvy
kius.

Žiemos olimpinės žaidynės vėl su
grįžo į Lake Placid. Čia 1932 m. pir
mą kartą ant ledo pasirodė keturio- 
likametė norvegė Sonja Henie ir 
laimėjo I aukso medalį. Po to ji il
gai žavėjo savo dailiuoju čiuožimu.

Šiais laikais surengti olimpines 
žaidynes yra milžiniškas darbas, rei
kalaujantis daug išlaidų, triūso ir la
kios vaizduotės. Kiekvienas stengiasi 
šį įvyk} atžymėti kuo įspūdingiau. 
Stengiasi neatsilikti ir Montrealio 
žaidynių rengėjai. Pagal lordo Kil- 
lanin, IOC pirm., pareiškimą, tokio 
masto žaidynės 1980 m. bus sureng
tos paskutinį kartą. Sekančias žaidy
nes galbūt rengs kelios Europos ša
lys kartu. IOC pirmininkas priminė, 
kad šalys, kurios yra pakrypusios į 
politinę pusę ir nori paversti žaidy
nes politine arena, ateityje bus pa
šalintos iš sportinių rungtynių. Jis 
perspėjo, kad nevyktų į žaidynes 
tokių šalių atstovai, jei numato spor
tą panaudoti politiniams savo rei
kalams.

10 TORONT©w
Baltiečių delegacija lapkričio 

28 d. vyksta pas Kanados užsie
nio reikalų ministerį A. Mac- 
eachen Otavoje. Delegaciją su
daro: estų tarybos pirm. U. Pe- 
tersoo, latvių federacijos pirm. 
T. Kronbergs ir KLB pirm. J. 
R. Simanavičius. Pokalbyje bus 
paliesti Pabaltijo valstybių ir 
kiti klausimai. Ministeris jau 
anksčiau yra rašęs baltiečių at
stovams apie Kanados nusista
tymą nepripažinti Pabaltijo 
valstybių įjungimo Sov. Sąjun
gom Tas nusistatymas buvęs pa
brėžtas ir Australijos premjero 
Whitlamo lankymosi metu.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas Įvyko lapkričio" 24 d. 
Prisikėlimo patalpose. Apie lie
tuvių gyvenimą Brazilijoje kal
bėjo kun. H. Šulcas, rodydamas 
skaidres. Jis ypač pabrėžė rei
kalą remti lėšomis studijuojantį 
lietuvių jaunimą, sudarant sti
pendijas. Susirinkime buvo tam 
reikalui padaryta rinkliava. Dis
kusijose gvildentas jaunųjų sen
draugių įjungimas bendrojon 
ateitininkų veiklon. Susirinki
mui pirmininkavo V. Aušrotas, 
sekretoriavo kun. J. Staškus. 
Naujon valdybon išrinkti: V. 
Krikščiūnas, A. Bumbulis, J. Ja- 
sinevičius, E. Abromaitis, E. 
Sonda, B. Pabedinskienė.

Kalėdinis “TŽ” numeris iš
eis gruodžio 19 data. Asmenys, 
organizacijos, bendrovės prašo
mos kiek galint anksčiau įteik
ti sveikinimus “TŽ” administ
racijai. Paskutinė diena sveiki
nimams — gruodžio 11. Auko- 
jantieji spaudai vietoje sveiki
nimų kalėdiniais atvirukais bus 
įrašyti į bendrą puošnų sveiki
nimą. Kviečiame tautiečius iš 
anksto jungtis i tą sveikinimą ir 
apie tai pranešti “TŽ” administ
racijai.

Lietuvių grupė, aktyviai daly
vaujanti Toronto miesto tarybos 
rinkiminiame vajuje, atsiuntė 
"TŽ” redakcijai rastą, kuriame 
iškelia didelius nuopelnus lietu
viams miesto tarybos nario Ed. 
Negridge. Tie nuopelnai yra 
psl. Kitos lietuvių grupės prime- 
psl. Kitos letuvių grupės prime
na G. Ben, W. Boytchuko, T. 
O’Donohue kandidatūras. Visi 
jie yra verti ypatingo lietuvių 
dėmesio savivaldybes rinkimuo
se gruodžio 2 d.

Buvęs daugiakultūrių reikalų 
ministeris dr. S. Haidasz atsiun
tė laišką “TŽ” redakcijai, pri
mindamas lietuviams, kad pir
moj apylinkėj kandidatuoja į 
miesto tarybą Ben Grys. Esą jis 
miesto taryboje yra dirbęs 8 
metus. Ilgą laiką aktyviai daly
vavo parapijų ir bendruomeni
nėje veikloje. Būdamas miesto

S PORTAS
VYČIO ŽINIOS

Jaunieji mūsų stalo tenisininkai 
pirmą kartą dalyvavo oficialiame 
stalo teniso turnyre. Toronto West 
Secondary mokykloje susirinko to
kių apie 80. Jų tarpe buvo 10 vytie- 
čių — 7 berniukai ir 3 mergaitės. 
Gerai žaidė Petras Tutlys, kuris 
bendroje berniukų ir mergaičių iki 
13 m. klasėje pasiekė pusbaigmį. 
Gal ir toliau būtų pasiekęs laimėji
mų, jei nebūtų įsijungusi šių varžy
bų nugalėtoja G. Nešukaitytė. Iš 
vytiečių šioje klasėje dai- gerai žaidė 
Jonas Karpis ir Audra Zinkevičiūtė. 
Abu pasiekė po kelis laimėjimus. 
Sėkmingiausia buvo G. Nešukaitytė, 
laimėjusi 4 pirmąsias ir 2 antrąsias 
vietas. Moterų klasėje ji irgi laimė
jo I v., baigmėje įveikusi buvusią 
Kanados meisterę E. Sabaliauskaitę- 
Simerl. F. Nešukaitytė šiame turny
re laimėjo I v. vyrų B klasėje ir II 
v. mišriame dvejete.

Krepšinio pirmenybėse dalyvaus 6 
Vyčio komandos — 4 berniukų ir 2 
mergaičių. Jos žais CYO lygoje. Kai- 
kurios komandos jau pradėjo pir
muosius žaidimus. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Aušra sveikina visus studentus, at
vykusius i Š.A. Lietuvių Studentų 
Sąjungos suvažiavimą, ir linki vie
ningai bei aktyviai jame dalyvauti.

Klubas pradeda tinklinio treniruo
tes kiekvieną penktadieni nuo 6 v.v. 
ligi 10 v.v. James Culnan mokykloje 
(605 .Willard Avenue, Jane ir 
Annette gatvių rajone). Maloniai 
kviečiame visų amžiaus grupių spor
tininkus ir sportininkes registruotis 
vietoje.

Pirmoji jaunių A komanda lapkri
čio 17 d. žaidė draugiškas rungtynes 
su Our Lady of Perpetual Help ko
manda. Aušriečiai laimėjo 94:27 
(42:15). Mūsiškiai įmetė taškų: V. 
Buožis — 4, A. Grigonis — 21, Ed. 
Punkris — 19, L. Rautinš — 14, D. 
Salvaitis — 2, R. Sriubiškis — 4, A. 
Valickis — 10, Pr. Žulys — 20.

Moterų krepšinio komanda žaidė 
su York Riders. Aušrietės laimėjo 
45:44. Daugiausia taškų iškovojo D. 
Norkutė — 14, J. Klimaitė — 8 ir S. 
Ranonytė — 6. Ši komanda nepralai
mėjo nė vienų rungtynių ir stovi pir
moje vietoje Toronto moterų krepši
nio lygoje. Jas treniruoja Albinas 
Puzeris. V. M.

tarybos nariu, B. Grys daug pa
dėjęs lietuviams.

Krepšinio rungtynės. Lapkri
čio 30 d., 11 v. r., Prisikėlimo 
salėje bus draugiškos rungtynės 
tarp Detroito Kovo ir Aušros 
jaunių. 12.30 v. p. p. žais vyrų 
komandos. Gruodžio 1, sekma- 
dienų, 12.30 v. p. p., žais Kovo 
ir Aušros jaunių A pirmoji ko
manda. Detroito sportininkai 
dalyvaus metiniame Aušros klu
bo vakare ir studentų suvažiavi
me. Toronto lietuvių visuome
nė kviečiama tuose renginiuose 
dalyvauti ir tuo būdu paremti 
sportuojantį jaunimą.

Marijos Jokubynienės 70-sis 
gimtadienis buvo paminėtas p. 
Kuzmų erdvioje rezidencijoje 
Maple Leaf vietovėje lapkričio 
23 d. Ta proga, vadovaujant p. 
Miliauskui, buvo iškelta p. Jo
kubynienės visuomeninė, žurna
listinė ir labdarinė veikla, jos 
pagalba naujiesiems ateiviams. 
Tomis temomis kalbėjo p. Mi
liauskas, kun. A. Simanavičius, 
OFM, kun. P. Ažubalis, p. Kuz- 
mienė, p. Gaižauskas (prof. Gai
žausko, astronomo, tėvas) ir kt. 
Gauta visa eilė sveikinimų iš Lie
tuvos, JAV ir Kanados. Iškilmė
je dalyvavo visa Jokubynų šei
ma, jos artimieji, gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, KLB kr. val
dybos pirm. J. R. Simanavičius, 
svečiai iš JAV p. p. Šakaliai ir 
gausus būrys p. Jokubynų ir p. 
Kuzmų bičiulių. Visi gėrėjosi 
labai erdvia p. Kuzmų reziden
cija, kuriai priklauso 200 akrų 
žemės.

“TŽ” 25-rių metų sukakties 
proga aukojo po $11.50: Pranas 
Bastys, Anelė ir Jonas Puteriai; 
$10: V. K. Gapučiai. “TŽ” persi
kėlimo proga paaukojo $25 Ha
miltono Žūklautoj ų ir Medžio
toju Klubas “Giedraitis”. Nuo
širdi padėka mieliems rėmė
jams.
“T. Žiburiams’aiikojo

$60: Antano Siručio 65 m. gimta
dienio proga svečių aukos; $25: A. 
Siugždienė; $20: Julius Rudys; $10: 
Dana ir Ted Chornomaz, A. Krakai- 
tis; $8: Ver. Petruškevičienė; $6.50: 
Jurgis Juodis, Vyt. Gudaitis; $5: Pr. 
Pargauskas, Kaz. Balčiūnas.

Rėmėjo prenumeratas po $15 at
siuntė: Jurgis Aušrotas, Pr. Pargaus
kas, Romas Medelis, Jonas Adomaus- 
kas. $3.50: V. Gvalda, Petras Kairys; 
$3: B. Jackus; $2: Vine. J. Kudirka; 
$1.50: P. Pleinys, J. Žiūraitis, L. 
Radzevičienė, K. Žukauskas, prof. A. 
Musteikis, Iz. Mališka, P. Simutis, J. 
Dundzys, A. Klimaitė, Th. A. Mi- 
kalski, P. Garkevičienė; $1.25: St. 
Jokubauskas; $1: A. Masionienė. Z. 
Pulianauskas. Reiškiame nuoširdžią 
padėką visiems spaudos rėmėjams.

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių žiemos kursai bus 

Dainavoje gruodžio 26 — sausio 1 
d.d. Norintieji važiuoti prašomi tuo
jau registruotis pas Nijolę Cižikai- 
tę telf. 537-3051. Kadangi kursantų 
skaičius yra ribotas, o norinčių va
žiuoti vis atsiranda daugiau, tai visi, 
kurie nori į kursus vykti, privalo 
parašyti du vieno puslapio ilgumo 
rašinėlius. Vieno rašinėlio tema: 
“Kodėl noriu važiuoti į žiemos ide
ologinius kursus?”, o antrojo — lais
va tema.

Nario mokesti privalo visi sumo
kėti kiek galint greičiau. Jaunučių 
nario mokestis yra $2 (renka Ramu
nė Stravinskaitė) vyr. moksleivių — 
$3 (renka Dana Jokubaitytė), stu
dentų — $4 (renka Jolanta Dūdaitė).

Buvusio žygio “Ateičiai” surinktus 
pinigus prašome grąžinti iki gruo
džio 1 d. Nijolei Čižikaitei, kuri bus 
sekmadieniais po 10 v. Mišių ateiti
ninkų kambaryje.

Vyr. inoksleiviii kuopa sveikina 
naują studentų centro valdybą, kurią 
sudaro torontiškiai studentai.

Studentų ateitininkų suvažiavime 
išrinkta nauja centro valdyba. Kan
didatavo du sąrašai — iš Klevelando 
ir Toronto. Nežymia balsų persvara 
laimėjo torontiškiai. Naują SAS 
centro valdybą sudaro: pirm. Eug. 
Girdauskas, nariai — Ramutė Birge- 
lytė, Rūta Cepaitytė, Rūta Urbonai
tė, Algis Čepas ir Romas Puteris.

Jaunimui rekolekcijos įvyks gruo
džio 6-8 d.d Marylake vienuolyne, 
King City. Prašome iš anksto regis
truotis pas N. Čižikaitę arba Iloną 
Paškauskaitę. Taip pat galima regis
truotis Prisikėlimo par. raštinėje.

“Ateities” redakcija iš Toronto vėl 
persikėlė į Čikagą. Redakcinės komi
sijos koordinatoriumi yra kun. dr. 
K. Trimakas.

Visi studentai yra kviečiami į pir
mąjį studentų ateitininkų susirinki
mą sekmadienį, gruodžio 8 d., 4 v. 
p.p., Prisikėlimo parapijos ateitinin
kų kambaryje. Bus pašnekesys su dr. 
Algiu Norvilu, psichologu iš Čikagos, 
apie mišrias vedybas ryšium su so
ciologiniais ir psichologiniais reiški
niais. Bus pateiktas metinis veiklos 
planas. Po susirinkimo visi dalyvaus 
šv. Mišiose jaunimui pas seseles 6 
valandą vakaro.

Skautų veikla
• 1000 laimikių laimėjo gausūs tė

vų k-to rengto bazaro - šokių daly
viai. Vakaro programoje, didelę pa
žangą padaręs, pasirodė sktn. Ste
po Kairio muzikinis vienetas, vad. S. 
Valiūnaitės ir ps. G. Kalinausko. 
Darbščiam tėvų k-tui ir jo pirm. K. 
Šapočkinui skautai-tės nuoširdiai 
dėkoja.

• Gruodžio 8 d., 11 v. r., skautų 
būkle šaukiamas “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vadijų posėdis, kuriame 
bus tariamasi skautiškų Kūčių rei
kalu. Tai įvyks gruodžio 22 d., 5 v. 
p. p. Prisikėlimo salėje.

• Mindaugo dr-vės sueiga — gruo
džio 2 d., 7 v. vak., Prisikėlimo muzi
kos studijoj. Dar bus priimami raši
niai apie buvusią iškylą.

• LSS tarybos pirmijos pirm. v. s. 
A. Saulaitis dėkoja Toronto skauti- 
ninkėms už gražų priėmimą tarybos 
suvažiavimo metu.

• Iš LSS tarnybos nutarimų: “Pa
brėžiama, kad Lietuvių Skautų Są
junga, laikydamasi lietuvių skauty- 
bės tradicijų ir siekdama asmenybių 
ugdymo, visa savo buitimi yra ištiki
ma lietuvių tautai ir trokšta Lietu
vai laisvės”. Č. S.

Studentų žinios
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMO PRO

GRAMA. Ketvirtadienis, lapkričio 
28: 1 v.p.p registracija, 3 v.p.p eks
kursija apie Torontą pėsčiomis, 7 
v.p.p. kavinė. Penktadienis, lapkri
čio 29: 10.30 v.r. Gabija Juozapavi
čiūtė: “Kelionė po Pietų Ameriką”, 
12.00 v. pietūs, 1.30 v.p.p dr. I. Mazi- 
liauskienė: “Lietuvis studentas pir
madienį ir šeštadienį”, 4 v.p.p dail. 
T. Valius: “Dail. Pranas Dumšaitis", 
5 v.p.p vakarienė, 7.30 v.p.p. jauni
mo šokiai, šeštadienis, lapkričio 30: 
10 v.r. dr. M. Ramūnienės paskaita: 
“Aktualiais istorijos klausimais”, 12 
v. pietūs, 2-5 v.p.p. darbo posėdžiai 
ir rinkimai, 7 v.v. vakarinė progra
ma: rašytojas Aloyzas Baronas su sa
vo humoristika.

Buvo pranešta, kad studentų šo
kiai bus gruodžio 20 d. Yra mažas 
pakeitimas — šokiai bus šeštadieni, 
gruodžio 21, L. Namuose. Gros or
kestras “Muzika”. Tuo vakaru at- 
švęsime Kalėdų šventę ir egzaminų 
pabaigą. Ypatingai kviečiami pirmų
jų metų studentai. Linkime sėkmės 
visiems studentams prieškalėdiniuo
se egzaminuose.

Elektros rangovas

Atom Electric Co.
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
Tel. 923-7194 • Namų 766-8372 

Toronto, Ontario 
Savininkas A. ČEPONIS

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563
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■ GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras didžiulis 20 kambarių, 5 butų na
mas. Metinės pajamos — daugiau kaip $12.000 ir butas šeimininkui. 
Garažas su privačiu įvažiavimu. Skubiai parduodamas su visais bal
dais, atvira skola.
SUNNYSIDE — HIGH PARK, 12 kmbarių, 4 butų modernus mūrinis 
namas, vandeniu-alyva šildomas. Metinės pajamos — $7.500. Parduo
damas su baldais. Prašoma tik $61.500.
BLOOR — JANE, vienos šeimos namas, 3 prausyklos, 2 poilsio kam
bariai rūsyje, lietuviška pirtis (sauna), maudymosi baseinas, viskas 
naujai įrengta. Savininkas nori skubiai parduoti.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. Įmokėti apie 
$10.000 ar mažiau.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ft A n A A JI A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

934%
9%

8/4%
6%

MOKA:
90 dienų term, depozitus
1 metų term, depozitus 
taup. sąskaitas
depozitus (čekių sąskaita).

už
už
už
už

KAPITALAS: $8,800,000

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

E D. K 0 N D R A T A S, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W.z — . EAEA Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el" NUOLAIDA

Al MADIfIQ Do^IIaf ’ S’žinin«as patarnavimas.■ Ua IVIVllalIO nUdlIUl • Parūpiname mortgičlus 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

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

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

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 5 3 3 *4363 
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminio i 
spaudinio i

i

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY .
MAX KANE AUTO BODY 

Diirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustai 

Skambinti tel. LE 4 -1403
30 DEWSON St, Toronto, Onl



Nauja byla . ..
(Atkelta Iš 1-mo psl.) 

paleisti Čilės politinius kali
nius, reikalautų tą pat padaryti 
iš Sov. Sąjungos.

3. Kreipkimės i vietos žymes
nius rašytojus, žurnalistus, vys
kupus, dvasiškius visų tikybų, 
kad pakeltų protesto balsą prieš 
sovietų persekiojamus už tikė
jimo laisvę mūsų brolius.

4. Rašykime kolektyvinius pa
rapijų, bendruomenių vardu ir 
asmeninius protesto raštus so
vietų valdžios organams Mask
voje, Vilniuje.

5. Rašykime solidarumo laiš
kus už tikėjimą suimtiesiems 
mūsų broliams kaliniams.

DEIMANTAI URMO KAINA - 
apsauga prieš infliaciją.

Investuokite penkis dolerius ir gausite mūsų brošiūrą, 

kurioje nurodyta kaip saugiai galima investuoti. Rašykite:

FIFTY-EIGHT FACET DIAMOND CORPORATION 
1111 Finch Avenue West, Suite 158, 
Downsview, Ont., Canada M3J 2E6

Perrinkite į miesto tarybą 

George
BEN
Balsuokite
IV apylinkėje 
(Ward) 
už lietuvių 
bičiulį.
Jis, būdamas atstovu mies
to taryboje, kovojo už 
miesto gyventojų gerovę ir 
nuosavybių mokesčių su
mažinimų. Kai reikės, jis visuomet padės.

GRUODŽIO 2 BALSUOKITE UŽ

GEORGE BEN X ® saso w w <.-« j* -X..

” INFUACUA?7?n
Sumažinkit maisto kainas 50% ...

Dabar.
Šis metodas yra patvirtintas vyriausybių ir vartotojų. 
Tūkstančiai jau dabar visoje Šiaurės Amerikoje naudoja 
šią logišką, nesudėtingą sistemą ir sumažina infliaciją. 
Informacijų apie šj metodą ir duomenis galite gauti, 
atsiųsdami savo pavardę, adresą ir $1.00 šiuo adresu:

Fiat Lux Institute, 
1255 University St., 
Suite 309, 
MONTREAL, QUE.

TORONTO SAVIVALDYBĖS RINKIMUOSE 

š. m. gruodžio 2 dieną 

BALSUOKIME UŽ NUOŠIRDŲ 

LIETUVIŲ BIČIULI

WILLIAM BOYTCHUK, 
kandidatuojanti pirmoje apylinkėje

BIČIULIAI LIETUVIAI

Pirmojoje apylinkėje gruodžio 2 d. 
balsuokite už

Bers Grys, 
kandidatuojantį į Toronto miesto 

tarybę ir pasižymėjusį 
lietuvių reikalų rėmimu 

Telefonas informacijai arba pagalbai 762-7298 
-I ...... 1 ■ ............. ..... ................ I m UI

Balsuokite gruodžio 2 dieną, 
už nuoširdų lietuviu bičiulį

Ed. Negridge,
kandidatuojantį į Toronto miesto tarybų 
ANTROJE APYLINKĖJE. Atsiminkite, kad jo 
veiklios iniciatyvos dėka gauta:

• "Park Lithuania" • finansinė parama 
® miesto tarybos rezoliucija, smerkianti 

gėdingų Australijos mostų.

| NEGRIDGE, ED. | X
ALDERMAN WARD TWO

Kas gali, siųskime atsišauki
me pažymėtų kalinių vardu 
maisto siuntinėlius. Laiškus, 
raštus, siuntinius, užrašius vie
no ar kito lietuvio kalinio pavar
dę bei vardą, siųsti adresu:

VSK Tardymo Izoliatorius
(prie Lietuvos Ministerių
Tarybos)
Lenino prospektas
Vilnius, Lithuania

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

Toronto. Tel. 531-8422

<b SKAITYTOJAI PASISAKO
APIE JAUNIMĄ

Pensininkas Alfonsas Burneika iš 
New Britain, JAV, siųsdamas Toron
to “Gintaro” ansambliui $20 auką, sa
vo laiške rašo: “ ... gal užteks nors 
vyželėms nupirkti... Kol kas pasau
linė politinė padėtis nepriklausomai 
Lietuvai labai nepalanki. Mes visi ir 
mūsų veiksniai turėtume susiburti ir 
išvien visomis savo išgalėmis sujung
ti priaugantį jaunimą ir per dainą, 
šokius, kultūrinius renginius, jieškoti 
svetimųjų tarpe draugų bei siekti 
Lietuvai laisvės. Aišku, kelias ilgas 
ir duobėtas. Jei ištvers, tai tik mūsų 
priaugančioji karta. Todėl būkime su 
ja. Sėkmės Jums, visiems vadovams 
ir paskiriems dalyviams...”

K. Rusinas,
“Gintaro” tėvų k-to pirm.

LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS
Tikiuos, kad Australijoj kol kas 

laiškų cenzūros nėra, tad skubu pa
sidalinti mintimis apie čionykštį mū
sų gyvenimą. Paaiškėjo, kad Aust
ralijos valdžia (paslapčia) pripažino 
Pabaltijo valstybes rusams, ši val
džia prieš pat rinkimus raštu buvo 
painformavus lietuvius, kad Pabal
tijo kraštų rusams nepripažins, bet 
po rinkimų dabar sulaužė savo žo
dį. Be abejonės, buvo dalis ir lietu
vių, kurie už ją balsavo. Dabar sa
vaime plaukia išvada, kad ir visa 
Australija gali būti parduota (pa
slapčia) rusams. Dalis rusų laivyno 
visą laiką manevruoja Indijos van

denyne netoli Australijos krantų. 
Daugelis karininkų, ypač augštes- 
nių laipsnių, pasitraukė, kitus atlei
do. Į augštesnes vietas kariuome
nėj skiriami patikimi civiliai, nors 
jie jokio karo mokslo nėra baigę. 
Daugelyje sričių daromos reformos, 
siekiant buvusią padėtį privesti prie 
tam tikros, mums jau gerai žinomos, 
santvarkos.

Turiu naują automobilį, bet juo 
negaliu važiuoti, nes nėra benzino. 
Turiu alyva kūrenamą krosnį, bet 
dabar, žiemos metu (naktį šaltis sie
kia iki 10°C) turim sėdėti kamba
riuos su apsiaustais, nes nėra kūre
namos alyvos. Reikia manyti, kad 
neužilgo bus išjungta ir elektros sro
vė. Krautuvėse ■ vis didėja papras
čiausių prekių trūkumas. K. V.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136. Tel.532-5191

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugeli metų kaip mais
tų, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjam! per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produktas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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SIMAS KUDIRKA AMERIKOJE
(Atkelta iš 1-mo psL) 

kaikurios LB apylinkės. Pietų 
metu stambiausią $1000 asmeni
nę auką įteikė Ona ir Valerijo
nas Šimkai. Vakare S. Kudirka 
su žmona ir motina buvo nu
vežti į didžiulį Lietuvos Duk
terų balių Jaunimo Centre. Mil
žiniškomis ovacijomis ir “Ilgiau
sių metų” garsais pasitiktas lie
tuvių herojus čia tarė trumpą, 
giliai patriotinį žodį, o Lietu
vos Dukterų organizacija, įsteig
ta ir gražiai gyvuojanti savųjų 
šalpai vykdyti, Kudirkų fondui 
Įteikė kitą tūkstantinę. Tą vėlų 
vakarą S. Kudirka su žmona bu
vo globojami vysk. V. Brizgio ir 
apnakvydinti lietuvių šv. Kry
žiaus ligoninėje, o 'motina su 
dukra — dr. G. Baluko šeimoje.

Lietuvių šventovėje
Sekmadienio rytą minios lie

tuvių, jų tarpe dešimtys foto
grafų bei filmuotoji}, rinkosi 
Marquette Parke prie lietuvių 
šventovės. Prie vėliavų stiebo 
matėsi PLB pirm. Br. Nainys, 
iš Niujorko atvykęs pirm. dr. 
K. J. Valiūnas, ALTos pirm. dr. 
K. Bobelis, Lietuvos gen. konsu
le Čikagoje J. Daužvairdienė. To
je minioje žmonių, Lietuvos gen. 
konsulei J. Daužvardienei ir dr. 
G. Balukui asmeniškai supažin
dinus, teko pirmą kartą paspaus
ti rankas S. Kudirkos motinai, 
dar vikriai ir greitai kalbančiai 
lietuvei, o taip pat ir S. Kudir
kos dukrai. Ji pareiškė norinti 
Čikagoje apsigyventi, nes čia 
pat pašonėje švietė gražūs Ma
rijos Augst. Mokyklos rūmai, 
kurią po poros metų jaunoji 
Kudirkaitė galėtų lankyti. Taip 
per minią nė nepastebėjom, 
kaip, veikėjų lydimas, prie vė
liavų stiebo' artėjo nedidelis 
žmogus, apsivilkęs rudais, trum
pais kailinukais, išbalusio, iš
kankinto veido. Tai buvo Simas 
Kudirka, kurį jūsų reporteris 
pamatė pirmą kartą. Kai į pa
dangę prie lietuvių šventovės 
kilo JAV žvaigždėtoji vėliava, S. 
Kudirka ramiai stovėjo giliai su
simąstęs, iš visų pusių fotogra
fų bei filmuotojų šaudomas. Pa
kėlę JAV vėliavą, perėjom prie 
Lietuvos vėliavos stiebo. Šaulių 
sargyboms ir miniai lanku apsu
pus stiebą, į augštį pamažu kilo 
ir Lietuvos trispalvė, keliama 
Simo Kudirkos. Ant kalnelio 
stovint, matėsi visas kankinio 
veido profilis, kuriame, rodos, 
grūmėsi praeityje išgyventos 
kančios su šių dienų triumfu 
ijr jo .begaliniu ryžtu laimėtą 
laisvę panaudoti tam,'.kad ne tik 
laisvieji lietuviai, bet ir visas 
pasauli sužinotų ir apie kitų lie
tuvių kančias sovietų kalėji
muose bei lageriuose, kad ir jie 
susilauktų tokios pagalbos ir 
prisikėlimo, kokio susilaukė S. 
Kudirka ir jo šeima. Pakėlus vė
liavą, visų buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas. Po to buvo eina
ma į lietuvių šventovę pamal
doms.

Dieve, palaimink mūsų 
brangią tėvynę

Marquette Parko šventovė bu
vo sausakimšai prigrūsta lietu
vių organizacijų atstovų ir di
delės minios žmonių. Vysk. V. 
Brizgys, asistuojant klebonui 
kun. A. Zakarauskui ir kan. V. 
Zakarauskui, aukojo padėkos 
Mišias už Kudirkų išlaisvinimą. 
Apie 60 choristų turintis muz. 
VI. Baltrušaičio vadovaujamas 
parapijos choras prieš praside
dant Mišioms sugiedojo “Dieve, 
palaimink mūsų brangią tėvynę 
Lietuvą”. Visų akys buvo nu
kreiptos į prie altoriaus. sėdintį 
Simą Kudirką, jo žmoną, moti
ną, dukrą. Ten pat matėsi di
džiosios mūsų šių dienų koalici
jos, netikėtai sulipdytos S. Ku
dirkos atvykimo, atstovai: VLI- 
Ko, PLB, ALT pirmininkai, Lie
tuvos gen. konsule ir kiti. Prieš 
vysk. V. Brizgiui sakant pamoks
lą, į susirinkusią minią prabi
lo JAV gimusių kunigų atstovas, 
Marquette Parko lietuvių para
pijos klebonas kun. A. Zaka
rauskas. Jis pabrėžė, kad 1970 
m. gruodžio 3 d. iš šios švento
vės kiemo tūkstančiai Čikagos 
lietuvių pajudėjo į. milžiniškas 
demonstracijas už S. Kudirkos 
išlaisvinimą. Mišių aukas nune
šus prie altoriaus S. Kudirkai ir 
jo seimos nariams, tolimesnė 
Mišių eiga buvo atailsta tokio
mis giesmėmis, kaip Vanagaičio 
“Malda”, “Apsaugok Augsčiau- 
sias” ir Lietuvos himnu. Po Mi
šių S. Kudirka buvo nuvežtas į 
“Lituanicos” tunto skautų suei
gą, kur jį pasitiko apie 400 jau
nų skautų. 5 v. p. p. Marijos 
Augšt. Mokykloje įvyko specia
li akademija S. Kudirkai pa
gerbti. Apie ją kitoje apžval
goje.

Kitų šaltinių žinios
Papildant mūsų bendradar

bio pranešimą, tenka paminėti 
ir kitų šaltinių žinias. Pasak jų, 
S. Kudirką ir jo šeimą iš Niu
jorko Čikagon atlydėjo VLIKo 
pirm. dr. K. J. Valiūnas ir Gra
žina Paegle. Lėktuvas nusileido 
O’Hare aerodrome, iš kurio du 
malūnsparniai atskraidino sve
čius į Midway aerodromą. Čia 
jų laukė lituanistinių mokyklų 
mokiniai su plakatais, lietuvių 
veikėjai ir labai gausi minia tau
tiečių. Spaudos konferencijoj 
kalbėjo dr. K. Bobelis, sen. 
Hanrahan, inž. Br. Nainys. Mies
to burmistras Daley S. Kudir
ką paskelbė Čikagos miesto gar
bės piliečiu. S. Kudirka, pareiš
kęs padėką už išlaisvinimą, atsa
kinėjo į gausius amerikiečių re
porterių klausimus. Vakare 
apie S. Kudirkos sutikimą pla
čiai rašė didžioji spauda, kalbė
jo radijas, rodė televizija. Pa
žymėtina, kad sutikime bei pri
ėmimuose dalyvavo ir latvis 
Briezė, pirmasis liudininkas, už- 
aliarmavęs nelemtą Simo išda
vimą sovietams.

FRANK BARAUSKAS Limited 
REALTOR

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• [VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

• Nuosavybių pirkimo ar pardavimo reikalais Jūsų
-------------  vartojamomis kalbomis padės--------------

Valteris Drešeris 231-6226
Arvidas Zakarevičius 233-3323
Pranas Barauskas, F.R.I. 743-0100

Bresher-Barauskas insurance agency ltd.

Visų rūšių drauda « VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. ----------- (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 RoncesvalJes Ave., y ■ f n r 
TORONTO, ONTARIO 1 6l.
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos oriimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos goli pirkti prekių specialiose krautuvėse
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobiliu 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1 93/4 svaru 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių 
Sąžiningai Ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto Iki 5 v. vokoro.

.LIETUVIŲ D ... /-»_ 4«0 RONCESVALl.ES AVI..
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. Toronto j, Ontario

Telefonai LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

grąžinkite Į Toronto miesto rotušę kaip tarybos narį

Tony O’Donohue 
Balsuokite už jį gruodžio 2 d. 
ANTROJE apylinkėje 
Tai nuoširdus lietuvių bičiulis, 
veiklos žmogus

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario 
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531
nuo 11 v. r. iki 7 v. v

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Visų rūšių vartotas mašinas gausite per
VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)

C H E V - O L D S 

2749 Lakeshore Blvd.courtesy
• Namai: 767-7820• Raštinė: 255-9151

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 telefono

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

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto tel. 531 - 4251

Darbo valandos nuo 10 vaL ry
to iki 6.30 vai. vak. Seštadie- į 
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p. .■

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario

RONCESVALl.ES


g TO RO NT O
Anapilio žinios

— Nuoširdžiai sveikiname muz. St. 
Gailevičių jo 70 m. amžiaus sukak
ties proga, linkime Augščiausiojo pa
laimos ir ilgų, darbingų metų. Jo 
pagerbimas — šį sekmadienį 5 v.p.p. 
Anapilio salėje.

— Geriausi sveikinimai š. Ame
rikos lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimui.

— Tikybos pamokos vaikams — 
kiekvieną sekmadienį po 11 v. pa
maldų klebonijos koplyčioje.

— Mišios šiokiadieniais yra laiko
mos naujosios klebonijos koplyčioje. 
Pageidaujama, kad užprašę Mišias 
šiokiadieniais atsilankytų koplyčioje.

— Lapkričio 27 d. Šv. Jono liet, 
kapinėse palaidota a.a. Agnietė Ke- 
ženaitienė. Velionės dukroms ir vi
siems šeimos artimiesiems nuoširdi 
užuojauta.

— Sveikiname visuomenininkę 
Mariją F. Jokubynienę 70 m. am
žiaus sukakties proga.

— Par. knygynas, vadovaujamas 
V. Aušroto, veikia kas sekmadienį 
Anapilio priesalyje.

— Choro repeticijos būna sekma
dieniais po 11 v. pamaldų. Pradėtas 
ruošti kalėdinių giesmių repertuaras. 
Praėjusį sekmadienį choras giedojo 
muz. S. Gailevičiaus parašytas Mišias

— Bingui Don Mills salėje reikia 
kelių jaunų talkininkų. Geriausia 
būtų juos gauti iš rytinio ar šiauri
nio Toronto — arčiau atvykti į salę.

— Už a.a. Rozaliją Jokūbaitienę, S. 
Jokūbaičio motiną, mirusią Lietuvo
je, atlaikytos Mišios lapkričio 24 d.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 10 v.r., 
už A. Kanapkos mirusius; sekmadie
nį: 10 v.r. už a.a. Algimantą Jonaitį, 
11 v. už a.a. Aleksandrą Urboną ir 
p. O. Kanapkienės šeimos mirusius.

— Susituokė John McCoullough ir 
Gražina Pociūtė.

-t- Ši šeštadienį tuokiasi: Vytas 
Paškovičius ir Danutė Vaičaitytė.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo apie 160 asmenų. Buvo kele
tas svečių iš tolimesnių vietovių.

— Lapkričio 19 d. alk. gėralų ko
misija viešu posėdžiu užbaigė tyrinė
jimą ir gal už 2 savaičių paskelbs 
sprendimą. Tikimasi, kad tas spren
dimas bus palankus, nes jokių skun
dų ar protestų dėl to negauta.

— Pr. sekmadienį įvyko susirinki
mas LN paskolos lakštų laikytojų, 
kurių lakštams š.m. spalio 30 d. su
ėjo nemažiau kaip vieneri metai. L. 
N. susirinkusius atsiklausė, ar lakš
tų laikytojai sutiktų pirmus metus 
neimti palūkanų. Susirinkime daly
vavę — St. Banelis, O. Delkus, P. 
Dronseika, B. Jackus, J. Jankaitis, 
P. Jukna, A. Klimas, I. Krasauskas, 
J. Krasauskas, A. Langas, P. Lelis, 
T. Stanulis, V. Stanulis, J. Strazdas, 
V. Streitas, J. Vaitkus, A. Žičkus pa
reiškė, kad už pirmuosius metus pa
skolos lakštų palūkanų jie neims. S. 
Gečienė ir J. Urbonas pareiškė, kad 
jiems priklausomos palūkanos būtų 
perkeltos į jų įnašų sąskaitą. Susirin
kime nedalyvavę lakštų laikytojai 
bus atsiklausti. LN atsisakiusiems 
palūkanų dėkoja.

— Kūčių vakarienės pakvietimai 
pardavinėjami sekmadienio popietė
se ir LN raštinėje. Kaina: suaugu
siems $6, jaunuoliams nuo 10 m. — 
$2, vaikams iki 10 m. — nemoka
mai. Norintieji Kūčių vakarienėje 
dalyvauti prašomi pakvietimus įsigy
ti iš anksto, nes tuo bus palengvin
ta šeimininkėms pasiruošti. — N. 
Metų sutikimo pakvietimus galima 
įsigyti sekmadienio popietėse, L. Na
muose ir pas platintojus. Kaina — 
$12.50, studentams ir pensininkams 
— $10.

— LN vidaus įrengimai beveik 
baigti. Atėjo laikas salėms duoti pa
vadinimus. LN valdyba mano, kad 
lietuvių visuomenės pagalba šiame 
reikale būtų pageidaujama. LN turi 
4 sales. Būtų daug patogiau, jei tos 
salės turėtų trumpus, lengvai išta
riamus ir įdomius vardus. Visi lie
tuviai prašomi, raštu ar telefonu 
duoti pasiūlymus.

— Teodoras Stanulis pareiškė, kad 
savo $200 paskolos lakštą perveda 
savo sūnų Romo ir Edvardo (po 
$100) nario įnašams apmokėti. Jo 
sūnūs yra jaunučiai ir negali balsuo
ti, tačiau, jis mano, yra gerai, nes 
raikai jausis pilnateisiais nariais, kai 
jiems sueis 18 metų.

Pijus Lapinskas, sulaukęs 
pensijos amžiaus, pasitraukė iš 
darbo. Ta proga p. Lapinskienė 
šalutinėje L. Namų salėje lap
kričio 3 d. suruošė jaukų pobū
vį, kuriame dalyvavo daug pa
žįstamų iš Hamiltono ir Toron
to. Netrukus p. Lapinskai iš
vyksta į Floridą, kur turi nusi
pirkę namą.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui teL 
534-5615.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 7 62-42 5 2 , 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname S. A. Liet. Studen

tų Sąjungos suvažiavimą.
— Nuoširdi užuojauta: Vyt. ir Pr. 

Kvedarams, St. Jokūbaičiui, Lietu
je mirus jų mamytėms; Jonui Grei
čiūnui, mirus Lietuvoje jo broliui.

— Nuoširdūs sveikinimai: muz. St. 
Gailevičiui jo 70 m. sukakties proga, 
K. ir J. Sapočkinams 25 m. vedybi
nės sukakties proga; Vytautui Vin
geliui ir M. Jokūbynienei neeilinio 
gimtadienio proga.

— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v.v.

— Sis sekmadienis yra Advento 
pirmasis. Antroji rinkliava — para
pijos skoloms mokėti. Tretininkams 
Mišios — 12 v.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — po 10 v. Mišių 
pas seseles.

— Pradedant gruodžio 3 d. pensi
ninkų klubas turės savo pobūvius 
kas antradienį, 6 v.v., ateitininkų 
kambaryje.

— Prieškalėdinis susikaupimas 
gimnazistams ir studentams — gruo
džio 8 d., 6 v.v., pas seseles. Bus Mi
šios, filmas, pokalbis ir kavutė.

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
bus Port Credit rekolekcijų namuo
se gruodžio 6-8 d.d. Vedėjas — kun. 
H. Šulcas. Kreiptis į A. Bumbulį 
769-6038.

— Dėkojame P. ir E. Lapinskams, 
J. ir A. Urkiams už stambesnę auką 
parapijai.

— Susituokė Česlovas Kavaliaus
kas ir Judita Berentaitė.

— Iš mūsų šventovės palaidota 
Agnietė Keženaitienė, 83 m. am
žiaus. Dukterims — A. Petkevičienei 
ir Iz. Klasčiauskienei nuoširdi užuo
jauta.

— Pakrikštyta: Andrius Vytautas, 
Giedrės (Krašauskaitės) ir Ronald 
Tyler sūnus; Davin Paul Bujalski, 
Reginos (Matusevičiūtės) ir Richard 
Bujalski sūnus.

— Santuokai rengiasi Jūratė Če- 
ponkutė ir Gintautas Neimanas.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už And
rių Virbūną, užpr. O. Virbūnienės ir 
dukters; 8.30 v. — už Joną Grikinį, 
užpr. A. J. Šulcų; 9 v. — už Vėlinių 
novenos dalyvius; 9 v. kone. — už 
Antaną Kežinaitį, užpr. A. Kežinai- 
tienės; 9.30 v. — už Pažėrūnų šei
mos mirusius, užpr. Pažėrūnų; sek- 
mad., 8 v. — už Stasį Černiauską, 
užpr. J. A. Vaškevičių; 9 v. — už 
Stasį Černiauską, užpr. J. Černiaus
kienės; 10 v. — už Sonją Vengelie- 
nę, užpr. United Way bendrad.; 
11.15 v. — ųž Mykolą Dervinį, užpr. 
S. Derviniekės; 12 v. — tretininkų 
Mišios; 7 v.v. — už Antaną Sapijo- 
nį, užpr. Č. Dauko.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šį sekmadienį — 9.30 

v.r. Jų metų bus įprastinė krikščio
niškojo auklėjimo programa. Apie 12 
v. Lietuvių Namuose įvyks susirin
kimas, kuriame bus pateikta 1975 m. 
finansinė sąmata. Kalbės buvęs pa
rapijos narys dabartinis sinodo pre
zidento asistentas Peter Bjerland. Po 
to bus vaišės. Visi lietuviai parapi
jiečiai bei parapijos svečiai turėtų 
jausti pareigą bei privilegiją tame 
susirinkime dalyvauti be jokios išim
ties. Kadangi tai liečia gyvybinius 
lietuvių reikalus bei parapijos ateitį, 
visi iki vieno privalėtų dalyvauti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dlėkoju už suruoštas 

man įkurtuves, persikėlus iš Edmon- 
tono į Torontą. Dėkoju kun. B. Bag
donui už pašventinimą namo ir vai
šių stalo, o kun. A. Simanavičiui už 
atsilankymą. Ypatingai dėkoju bro
liui ir brolienei už viso to paruošimą. 
Dėkoju giminėms iš Hamiltono J. T. 
Murauskams, J. M. Žukauskams, K. 
G. Žukauskams, A. Žukauskui. Dėko
ju kaimynams Z. Z. Revams, J. M. 
Tamošiūnams, P. M. Sostakam, V. ir 
mamai Mažulaičiams, M. S. Petry- 
lom, P.E. Grigam, J.S. Tumosam, B. 
O. Wheeley, J. M. Preikšaičiam, L. T. 
Lorencam, S. M. Jakubaičiam, J. A. 
Vasiukevičiam, A. G. Kaminskam, J. 
Stoškam, Radzevičiam, A. Lemežy- 
tei, Bačėnam, Rukšienei, Danisevi- 
čiui, S. Dangiui. Už suneštus skanius 
valgius, prisidėjimą prie brangios 
dovanos dar kartą nuoširdžiai dėko
ju. Su jumis maloniai praleistas va
karas pasiliks man neužmirštamas.

Jūsų Marija Andriulevičienė
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už man suruoš
tą tokį puikų mergvakarį, žengiant 
man į vedybinį gyvenimą. Ypatinga 
padėka rengėjoms ir visoms vieš
nioms už dovanas ir atsilankymą. 
Jūsų dovanos ilgai primins man jus 
ir jūsų lietuvišką nuoširdumą.

Dar kartą visoms ačiū —
Dawn Farley - Pakštienė

Kanados L. Katalikų Centro 
informacijos komisija pasiuntė 
Toronto un-to profesoriui J. 
Eayrs “Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikos” vieną numerį 
anglų kalba ir gavo tokį atsilie
pimą: “Labai nuoširdžiai dėkoju 
Jums už malonų Jūsų laišką ir 
už labai įdomią brošiūrą apie 
Katalikų Bendrijos veiklą bei 
vargus Lietuvoje. Esu labai dė
kingas už tą vertingą informaci
ją, kuri bus naudinga ateityje. 
Belieka tiktai tikėtis, kad bro
šiūros antraštė “Iš gilumos šir
dies” būtų tikrai pranašiška.”
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Maloniai kviečiame visus į Toronto PPSK “AUŠROS”

šokiu vakaroi

• Meninę programų atliks Detroito studentų 
oktetas "Vakaro garsai".

• Šokiams gros Algio Kaminsko muzika.
• Bus įvairių valgių ir gėrimų bufetas.

įėjimas — 3, moksleiviams ir pensininkams — 2.

Toronto PPSK "Aušra

Prisikėlimo salėje 
lapkričio 30, 
šeštadienį, 7 v. v.

Muzikui STASIUI GAILEVIČIUI pagerbti I
70 metų sukakties proga gruodžio 1, sekmadienį,
5 v.p.p., ANAPILIO salėje rengiamas |

konierias-banketas Į
PrOgrOmQ. sveikinimai, jungtinis choras, diriguojamas I Pakvietimai vienam asmeniui Į|E 

V. Veri'kaičio, sol. J. Sriubiškienė, buvęs vyrų kvartetas, iškil- f

minga vakarienė su vynu. Akompaniatorius — E. Krikščiūnas, kienę tel- 769-°670- B- M°- i = 
’ . . . tulaitienę tel. 766-3039, =

programos vedėjas — aktorius V. Žukauskas iš Niujorko. "Parkside Meat Market" tel. = 

Visus dalyvauti kviečia — rengėjų komitetas 535'1258' E
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Pakvietimai vienam asmeniui 
— $10, studentams — $5. 
Gaunami pas A. Ramanaus
kienę tel. 769-0670, B. Ma
tulaitienę tel. 766-3039, 
"Parkside Meat Market" tel. 
535-1258.

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis narių susirinki
mas — gruodžio 4, trečiadienį, 
7.30 v. v., “T. Žiburių” patalpo
se Anapilyje. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” pradės veikti gruodžio 7, 
8 v.v., L. Namuose.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija Kanadoje buvo atkur
ta prieš 25 metus. Šios sukak
ties minėjimą rengia KLKMD 
centro valdyba, Lietuvos kanki
nių ir Prisikėlimo parapijų sky
riai š. m. gruodžio 8 d. šv. Mi
šios bus Prisikėlimo šventovėje 
11.15 v. r. Pamokslą pasakys 
kun. dr. P. Gaida. Per Mišias 
giedos sol. J. Sriubiškienė. Visos 
narės renkasi salėje 11 v. r. Sky
riai atsineša vėliavas. Turinčios 
tautinius drabužius prašomos 
jais pasipuošti. Po Mišių Paro
dų salėje bus minėjimas ir vai
šės. Kalbės dr. A. Lukienė ir A. 
Sungailienė. Įdomios humoris- 
tikos paskaitys A. Žilvitienė. 
Bus paskelbta, kas laimėjo 
“Moters” žurnalo premijas už 
dvi geriausias noveles. Maloniai 
kviečiame draugijos nares ir 
viešnias šventėje dalyvauti.

Rengėjos
Kalėdinių papročių parodą 

“Christmas Around the World” 
ir šiemet rengia Toronto etninio 
meno taryba gruodžio 7 ir 8 d.d. 
senojoj miesto rotušėj (Queen 
a. Bay). Lankymo valandos — 
nuo 12 v.r. iki 9 v.v. Įėjimas — 
50 et., vaikams iki 12 m. nemo
kamas (turi būti lydimi suaugu
sių). Parodoje bus pardavinėja
mi rankdarbiai, demonstruoja
mas papuošalų gaminimas, gie
damos kalėdinės giesmės Įvai
riomis kalbomis. Dalyvauti pa
sižadėjo: čekai, olandai, estai, fi
lipiniečiai, suomiai, prancūzai, 
graikai, lietuviai, makedonie- 
čiai, maltiečiai, lenkai, portuga
lai, rusai, slovakai, ukrainiečiai. 
Pernai tokią parodą aplankė 
per 5000 asmenų. Telefonas in
formacijai — 363-1835 W. L. 
Chodorek.

Dirbtiniai dantys 
BLOOR VILLAGE

Denture Clinic
R. Hejnowicz R. D. T. 

2223A Bloor Street West, 
Toronto, Ont. Tel. 762-2602 
Atidaryta nuo 9 v. r. — 5 v.p.p., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. — 12 v.
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kviečia Jus dalyvauti šių metų g

I žiemos stovykloje į 
gruodžio 27 - sausio 1 d. d.
St. Donat, Laurentidų kalnuose. S 

a Bus įvairiausias žiemos sportas, lenktynės, vakariniai | 
| pasilinksminimai ir gausus Naujų Metų sutikimo balius, g 

§ Taigi, atvykite, susipažinkite su kitais Amerikos bei Kana- j? 
§ dos studentais ir praleiskite linksmai žiemos atostogas su ? 
§ mumis. Kaina — $75. įmokėjimas — $40. Informacijas tei- g 
§ kia: Vilius Bulota, 4860 Roslyn, Montreal, Quebec, H3W 2L2 g 
§ s

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius pasiryžo atsikviesti iš Či
kagos tautinių šokių grupę “Gran-

TORONTO, ONT.
Lietuvos kariuomenės atstei- 

gimo sukaktis buvo paminėta 
lapkričio 23 d. L. Namuose. Iš
kilmę surengė, apylinkės valdy
bos pavesta, VI. Pūtvio šaulių 
kuopa. Programą pranešinėjo 
Ž. Šilininkaitė. Invokaciją skai
tė kun. E. Jurgutis, OFM. Pa
grindinę kalbą pasakė LŠSF 
centro valdybos narys ir VI. 
Pūtvio kuopos pirm. St. Jokū
baitis. Apylinkės valdybos var
du žodį tarė jos vicepirm. Algis 
Juzukonis. Meninę programą at
liko tautinių šokių grupė “Atža
lynas”, vad. mokytojos S. Mar- 
tinkutės, ir vaidintojų grupė, su
vaidinusi komediją “Kopūstai”. 
Pastarąją režisavo p. Dargytė- 
Byskiewicz. LN pirm. J. Straz
das pasidžiaugė vaidintojų gru
pės susidarymu. Iškilmėje daly
vavo per 300 asmenų. Pelnas 
paskirtas LN scenos įrengimui.

Inž. Kostas Dočkus, PLB val
dybos iždininkas, dažnai lankosi 
Toronte, kur netoli Maltono 
aerodromo yra įsteigta įmonė, 
gaminanti iš aliuminio pagal 
mūsų tautiečio planus paruoštas 
automobilių dalis — radiatorius 
ir alyvos vėsinimo įtaisus. Įmo
nė pradėjo veikti prieš viene
rius metus. Bendrovė, kuri ją 
įsteigė, vadinasi “Long Manu
facturing Division Borg - Wor- 
ner”. v

i K. L. K. Moterų Draugijos Prisikėlimo $ 

| parapijos skyrius rengia
I DEKORATYVINĖS DAILĖS KŪRINIO į

I
s ■ .... i

Prisikėlimoparoda b
ATIDARYMAS: 1974 m. lapkričio 30, t 

šeštadienį, 3 v.p.p., su kavute.Paroda veiks ir gruodžio 1, sekmadienį, 11 — 2 v.p.p. i

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS 

gruodžio 1, sekmadienį, 12 valandą, 
Lietuvių Namuose f

(menėje) rengia OSiZŪLŪ 
lrB“K parodą

Bus pyragų ir kavos. Valdyba

DĖMESIO!
SVARBU!

Daugumos turima apdrauda yra 
tik 50% pastato vertės - 
dabartinėmis kainomis 
PATARIAME PADIDINTI 
APDRAUDA, nelaukiant 
apdraudos atnaujinimo meto 

(Apdraudoje pakeitimus galima daryti betkuriuo metu) 

Naudingų patarimų išgirsite iš - 

ADAMONIS Insurance Agency Ine.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA! Tel. 722-3545

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

| LIETUVIŲ NAMŲ valdyba kviečia '• 
visus lietuvius dalyvauti bendroje

KŪČIŲ vakarienėje 
viršutinėje Lietuvių Namų salėje 
gruodžio 24, antradienį, 7 vai. v. 
Bus atitinkama programa ir Kalėdų senelis 
Vaikams iki 10 m. —dalyvavimas nemokamas, 
jaunimui 10-18 m. — $2, suaugusiems — $6.
Bilietai gaunami L. Namuose, “Paramoj” ir pas valdybos narius

LN valdyba

«

I
©

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.75% 
Term. ind. 1 m.10.0% 
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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

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

DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
Tol. LE 3-8008,

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė antrame augšte su baldais 
arti Prisikėlimo bažnyčios Toronte. 
Tel. 535-8798.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefono 
5354329.

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

dį”, kuri mums parodys spektaklį — 
lietuviškas vestuves. Ši dainuojanti, 
šokanti ir vaidinanti jaunimo grupė, 
turinti apie 60 asmenų, labai sėk
mingai koncertuoja lietuviškose ko
lonijose, atkurdama scenoje Kupiš
kėnų lietuviškas vestuves. “Gran
dies” vadovė yra I. Smieliauskienė, 
subūrusi čia gimusį ir visai Lietu
vos nemačiusį jaunimą, kuris su mei
le ir įsijautimu garsina Lietuvos var
dą svetimoje padangėje. Todėl į šį 
neeilinį koncertą, kuris įvyks gruo
džio 14 d. Plateau salėje, yra kvie
čiami ne tik Montrealio, bet ir apy
linkių lietuviai.

Nijolė Bagdžiūnienė
Stovyklavietė “Baltija". Sudaryta 

jos valdyba: pirm. Algirdas Kličius, 
vicepirm. Albertas Norkeliūnas, ad
ministratorius Vincas Piečaitis, lėšų 
telkimui ir informacijai Petras Ada- 
monis, sekr. Joana Kęsgailienė, ižd. 
Juozas šiaučiulis. Posėdyje nutarta 
nupirkti iki šiol nuomojamą stovyk
loms vietovę prie Sylvere ežero St. 
Donat, Que. (24 akrai su dviem skly
pais ant ežero kranto); organizuoti 
stovyklavietės reikalams lėšų vajų. 
Kiekvienam Montrealio lietuviui bus 
išsiuntinėti laiškai, prašant prisidėti 
savo įnašu. Pinigai bus naudojami 
nuosavybei įsigyti ir turimiem pasta
tam aptvarkyti. Šiais metais sukanka 
10 metų nuo stovyklavietės įsigiji
mo. Praėjusią vasarą stovyklavo 120 
skautų ir ateitininkų. Tai daugiau 
negu prieš porą metų. P. Adamonis

AV parapijos ir prancūzų “Les 
Estrians” chorai lapkričio 30, šešta
dienį, 8.30 v.v., rengia jungtinį kon
certą Polyvalente Pierre Dupuy sa
lėje, 2000 Parthenais St.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines_____________ 11.5%
Nekiln. turto___________ 11.0%
Čekių kredito---------------- 12.0%
Investacines nuo------------- 11.5%

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


